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Sistem dan Prosedur Night Audit  
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(Studi Kasus pada Hotel Metropole Batu) 
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Abstraksi 

 

Night Audit merupakan suatu alat manajemen yang memiliki fungsi 
memeriksa dan mereview pendapatan dan active bill hotel dalam satu hari. Bagi 
sebuah perusahaan yang memiliki banyak sumber pendapatan, terutama hotel, 
keberadaan night audit menjadi sangat diperlukan. Hal ini terkait karena 
kompleksitas dari bisnis hotel. Untuk itu diperlukan adanya suatu sistem dan 
prosedur yang baik mengenai night audit sebagai alat pengendalian internal hotel. 

 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini lebih 

menggambarkan mengenai situasi serta keadaan yang terjadi di Hotel Metropole 
Batu yang diperoleh melalui wawancara, pengumpulan dokumen, dan 
pengamatan. Gambaran ini kemudian dievaluasi dan dianalisis yang kemudian 
diberikan alternatif solusi terhadap permasalahan yang muncul. 

 
Berdasarkan hasil evaluasi, Hotel Metropole Batu masih memiliki beberapa 

kekurangan dalam struktur organisasi, sistem dan prosedur dan pengendalian 
internal atas night audit. Hotel Metropole Batu juga belum memiliki Standar 
operasional perusahaan tertulis yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam 
melakukan night audit. Permasalahan tersebut perlu diperbaiki dengan melakukan 
pembenahan terhadap struktur organisasi, sistem dan prosedur dan pengendalian 
internal atas night audit, serta menyusun standar operasional perusahaan tertulis.  
 
Kata kunci : Sistem Informasi , Sistem dan Prosedur Night Audit, Pengendalian 

Intern. 
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The System and Procedure of Night Audit  
As One of The Internal Control Tool at Hotel 

 
(Case Study at Hotel Metropole Batu) 

 
By : 

Satrio Ardi Wicaksono 
Supervisor : 

Drs. Syaefullah, Ak. 
 

Abstract 
 

Night audit is the management tool which is having a function to check 
and review the revenue and active bill in one day operation. For a company 
owning many source of earnings, especially hotel, existence of night audit become 
very needed. This matter is related to complexity of hotel business. Because of 
that, hotel need a good system and procedure as internal control tool. 

 
This is a descriptive research. This research depict to the recent condition 

of the Hotel Metropole Batu that obtained by interviewing, collecting the 
document and monitoring process. After that, this condition will be evaluated, 
analyzed and gave some supporting suggestions. 

 
Based on evaluation results, Hotel Metropole Batu still has several 

weakness on organization chart, system and procedure and internal control of 
night audit. Hotel Metropole Batu also has no written standard operating 
procedure that able to be used as guidance in conducting night audit. So that, the 
problems need to be fixed by doing some correction in organization chart, system 
and procedure and internal control of night audit, and also compile the written 
Standard operational procedure 

 
Key Words : Information Systems, System and Procedure of  Night Audit, 

Internal Control  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Industri pariwisata pada beberapa tahun terakhir mulai menjamur, hal ini 

ditunjukkan dengan mulai banyak bermunculan hotel-hotel dan objek wisata yang 

dapat meningkatkan pendapatan nasional suatu negara. Bagi negara yang 

memiliki banyak hotel dan objek wisata, tentunya kondisi ini akan sangat 

menguntungkan, karena apabila negara tersebut dapat memanfaatkan potensi 

tersebut secara optimal maka pendapatan nasional negara tersebut akan meningkat 

dan secara tidak langsung roda perekonomian masyarakat juga akan berputar. 

Indonesia sebagai salah satu negara di Asia yang memiliki beragam budaya dan 

objek wisata di setiap daerah, sehingga hal ini dapat mengoptimalkan keberadaan 

objek wisata dan keberagaman budaya tersebut untuk menjadi daya tarik para 

wisatawan agar berkunjung ke Indonesia. 

Untuk menarik lebih banyak wisatawan ke Indonesia, maka diperlukan 

dukungan konkrit dari semua pihak, mulai dari pemerintah sampai dengan 

masyarakat. Usaha yang dilakukan adalah dengan melakukan promosi yang sering 

dikenal dengan pertukaran pelajar dengan tujuan mengenalkan budaya Indonesia 

ke negara tetangga agar tertarik untuk berkunjung ke Indonesia. Disisi lain usaha 

ini juga harus didukung oleh pengelolaan industri pariwisata secara professional. 

Salah satu upaya pengelolaan industri pariwisata secara professional adalah 

dengan melakukan kerjasama yang baik antara pihak pemerintah, pengelola objek 
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wisata, dan masyarakat dalam menjaga, memelihara, dan melestarikan objek 

wisata dan keberagaman budaya. Selain itu dari pihak pengelola objek wisata 

perlu diberikan pembinaan yang baik dari segi pemasaran maupun segi 

manajemen, sehingga objek wisata yang dikelola dapat berjalan dengan optimal 

dan sesuai dengan keinginan semua pihak. 

Selain upaya-upaya konkrit diatas, ada beberapa hal yang juga tak kalah 

penting dalam memajukan industri pariwisata, yaitu dengan menyediakan 

infrastruktur pendukung yang lengkap dan memadai. Infrastruktur yang dapat 

mendukung perkembangan industri pariwisata diantaranya adalah fasilitas 

akomodasi. Dengan adanya fasilitas akomodasi yang memadai, maka kenyamanan 

wisatawan yang berkunjung ke Indonesia akan terjamin. Penyediaan fasilitas 

akomodasi yang memadai tidak akan terlepas dari perananan industri perhotelan 

di Indonesia. Saat ini di Indonesia bisnis penginapan mulai menjadi topik hangat 

yang sering diperbincangkan oleh kaum pemodal untuk dijadikan objek investasi 

yang memiliki prospek cerah. Telah banyak sekali didirikan berbagai jenis 

penginapan mulai dari hotel, motel, villa maupun pondok wisata yang bertujuan 

untuk menyediakan tempat beristirahat yang memiliki fasilitas yang lengkap dan 

memadai. 

Hotel dapat dikatakan sebagai suatu bentuk usaha industri yang kompleks, 

karena tercakup didalamnya suatu pelayanan produk maupun jasa. Hotel 

berbintang misalnya, memiliki pangsa pasar wisatawan mancanegara, diatur 

sedemikian rupa sehingga mengikuti standar hotel internasional. Mulai dari 

fasilitas kamar sampai dengan fasilitas lainnya seperti kolam renang, restoran, 
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fitness center dan lain-lain. Karena cakupan dari bisnis inilah, maka pelayanan 

hotel harus ditata sebaik dan seoptimal mungkin dalam perencanaan, 

pengendalian dalam operasionalnya, dan pengawasannya. 

Pengendalian dalam operasional yang baik dimulai dari sistem operasional 

perusahaan yang tertata secara kronologis, sehingga setiap aktivitas dapat 

terlaksana dengan runtut dan rekam jejaknya dapat ditelusuri dengan baik dengan 

adanya dokumentasi yang memadai dari setiap aktivitas. Dengan sistem 

pengendalian operasional yang baik, maka informasi yang dihasilkan juga akan 

jauh dari bias. Untuk memastikan bahwa infromasi yang dihasilkan oleh staf hotel 

benar-benar akurat, diperlukan suatu alat manajemen yang disebut dengan Night 

Auditor yang bertugas untuk memeriksa dan mereview pendapatan yang terjadi 

selama satu hari dari seluruh kegiatan hotel, sehingga koordinasi dan pengawasan 

akan lebih mudah untuk dilaksanakan.  

Untuk industri perhotelan, pendapatan diperoleh dari penjualan sewa kamar 

dan penjualan produk atau jasa mulai dari Food & Beverage hingga Mayor 

Departement yang mencakup Swimming Pool, Laundry, telephone, massage dll. 

yang memungkinkan adanya peluang untuk terjadinya suatu tindakan 

penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang yang berujung pada kerugian 

perusahaan. Salah satu bentuk pengendalian operasional dalam suatu perhotelan 

adalah adanya evaluasi setiap hari yang dilakukan oleh Night Auditor atas 

pendapatan hotel. 
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Keberadaan seorang Night Auditor sangat diperlukan dalam industri 

perhotelan, hal ini dikarenakan kompleksitas dari bisnis ini. Banyaknya sumber 

pendapatan hotel mengakibatkan dibutuhkannya suatu alat menajemen yang dapat 

memonitor pendapatan secara rutin dari masing-masing sumber pendapatan. 

Untuk memberikan kontribusi yang optimal bagi menajemen, Night Auditor 

sebagai alat pengendalian internal dalam mencapai tujuan perusahaan 

memerlukan adanya prosedur-prosedur pelaksanaan Night Audit yang tepat. 

Sehingga kebutuhan manajemen atas informasi pendapatan per hari dapat 

terpenuhi. 

Hotel Metropole Batu merupakan suatu industri yang bergerak dalam bidang 

pelayanan produk dan jasa, yaitu dengan menyediakan jasa penginapan dan jasa 

pelayanan bagi para wisatawan yang menginap di Hotel Metropole Batu. Hotel 

yang terdiri dari 2 bangunan megah ini terletak di jantung Kota Batu yang ramai 

dengan wisatawan, sehingga monitoring yang dilakukan oleh Night Audit atas 

pendapatan hotel sehari-hari menjadi prioritas utama bagi menajemen. 

Sistem Night Audit yang diterapkan pada Hotel Metropole Batu ini 

dilakukan secara manual. Pelaksanaan prosedur yang kurang baik atau bahkan 

tidak sesuai dengan standar atau pedoman hotel akan dapat menimbulkan 

permasalahan yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi kinerja hotel. Tidak 

adanya suatu prosedur Night Audit yang dapat dijadikan pedoman merupakan 

salah satu polemik yang mungkin muncul di dalam hotel. 

 



5 
 

 

Pihak-pihak yang terkait dengan proses Night Audit merupakan hal yang 

perlu diperhatikan oleh hotel. Pihak-pihak yang terkait dengan Proses Night Audit 

antara lain Front Office Departement, Food & Beverage Departement, Other 

Operating Departement, dan  Accounting Departement. Dalam pelaksanaannya 

setiap bagian tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda – beda 

namun saling berhubungan dengan bagian yang lain. Pemisahan bagian – bagian 

yang terkait secara jelas wajib dijalankan manajemen, hal ini dimaksudkan untuk 

menghindari terjadinya perangkapan tanggung jawab yang dapat mempengaruhi 

independensi dalam pelaksanaannya. 

Laporan yang akurat dan informatif merupakan hal penting yang harus 

diutamakan. Laporan yang dihasilkan harus dapat memenuhi kebutuhan 

manajemen, terutama Income Audit dan Manajer sebagai pengguna Night Audit 

Reports. Pengendalian intern juga menjadi hal yang harus diperhatikan, 

pengendalian intern yang baik ditentukan dari konsistensi pelaksanaan terhadap 

prosedur yang digunakan di hotel. 

Berdasarkan dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh Night Auditor di Hotel 

Metropole Batu yang merupakan salah satu hotel yang memiliki pendapatan yang 

cukup baik dibandingkan dengan hotel-hotel yang ada di Kota Batu. Untuk itu 

penulis tertarik untuk memilih topik tersebut dengan judul penelitian : 

“SISTEM DAN PROSEDUR NIGHT AUDIT SEBAGAI SALAH SATU 

ALAT PENGENDALIAN INTERNAL PADA HOTEL. (Studi Kasus Pada 

Hotel Metropole Batu)”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Penulis mencoba mengkaji prosedur Night Audit yang telah digunakan oleh 

perusahaan, serta mengkaji beberapa alternatif yang lebih baik dengan 

mempertimbangkan hasil dan manfaat yang dapat diperoleh. Dan dari uraian yang 

telah dikemukakan dalam latar belakang peneliti, maka dapat dirumuskan masalah 

yang dibahas untuk membatasi ruang lingkup penelitian yaitu: 

1. Bagaimanakah sistem & prosedur pelaksanaan Night Audit di Hotel Metropole 

terkait Audit terhadap Room Sales dan Restaurant Sales? 

2. Bagaimanakan prosedur pelaporan Night Audit pada Hotel Metropole? 

 

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

 Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi 

dalam rangka peyusunan skripsi, yang merupakan salah satu syarat dalam 

menyelesaikan program studi akhir Program Sarjana Jurusan Akuntasi Fakultas 

Ekonomi Universitas Brawijaya. 

 Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan Night Audit pada Hotel Metropole, 

khususnya terkait dengan Room Sales dan Restaurant Sales   

2. Untuk mengetahui prosedur pelaporan Night Audit pada Hotel Metropole. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari dilakukannya 

penelitian ini adalah: 

1. Bagi Perusahaan 
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a. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Hotel Metropole 

dalam mengimplementasikan prosedur Night Audit. Khususnya terkait 

dengan Room Sales dan Restaurant Sales   

b. Sebagai bahan perbandingan dalam pengambilan keputusan serta 

mencari alternatif pemecahan masalah yang sedang dihadapi dan dapat 

dipakai sebagai informasi serta saran yang diperlukan. 

2. Bagi Penulis 

a. Dapat mengembangkan dan menerapkan teori yang sudah diperoleh di 

perkuliahan. 

b. Dapat memperluas wawasan penulis mengenai Night Audit yang baik 

sebagai dasar untuk penelitian berikutnya. 

c. Dapat menambah pengalaman penulis mengenai Night Audit. 

3. Bagi pihak lain 

a. Dapat digunakan sebagai bahan acuan, pertimbangan dan sumbangan 

pemikiran bagi pemelitian berikutnya terutama yang terkait dengan 

masalah penelitian ini. 

b. Dapat menambah wawasan pihak lain yang ingin mengetahui lebih 

lanjut tentang Night Audit pada industri perhotelan. 

 

1.5.  Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai penulisan skripsi ini, 

penulis akan memberitahukan gambaran keseluruhan secara singkat mengenai 

sistematika pembahasan sebagai berikut : 
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BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang yang menjadi dasar 

pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika pembahasan.  

 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini membahas teori-teori secara umum yang berhubungan dengan 

masalah yang ada dan judul skripsi yang meliputi Definisi Sistem 

Informasi, Pengertian Audit, Prosedur Audit, Pengertian Night Audit, 

Tujuan Night Audit, Tugas Night Audit, Prosedur Night Audit, Sistem 

Pengendalian Internal Hotel yang nantinya akan dijadikan sebagai 

pertimbangan dalam pemecahan masalah. 

 

BAB III : METODE PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan bahwa peneliti menggunakan metode deskriptif 

dengan pendekatan studi kasus, fokus penelitian, situs penelitian, jenis 

dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.  

 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi mengenai hasil pengumpulan, penyajian, dan analisis 

data, mengenai masalah yang di alami perusahaan 
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BAB V : PENUTUP  

Bab ini merupakan bagian akhir dalam penulisan skripsi. Bab ini 

memuat tentang kesimpulan dari hasil pembahasan pada BAB IV dan 

disertai saran-saran yang diharapkan dapat berguna sebagai masukan 

bagi perusahaan.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sistem Informasi 

2.1.1 Pengertian Sistem Informasi  

Sistem merupakan kerangka kerja terpadu yang mempunyai satu sasaran 

atau lebih. Sistem mengkoordinasikan sumber daya yang diperlukan perusahaan 

untuk masukan menjadi keluaran. Mulyadi (2001:3) mengatakan sistem adalah 

organisasi fomulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk 

menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna 

memudahkan pengelolaan perusahaan. Gambar di bawah ini merupakan proses 

pengolahan data yaitu data mentah diolah melalui sebuah proses yang 

berkelanjutan sehingga menghasilkan informasi. 

Gambar 2.1 

Proses Pengolahan Data 

 

Input merupakan penggerak atau pemberi tenaga dimana sistem itu 

dioperasikan. Output adalah hasil operasi yang berarti tujuan, sasaran atau target 

pengorganisasian suatu sistem. Sedangkan proses adalah aktivitas yang mengubah 

input menjadi output. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem adalah suatu kerangka 

Input  
(Data) 

Proses Output  
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kerja mengubah atau memproses suatu input (data) menjadi sebuah output 

(informasi), untuk mencapai sasaran yang diinginkan perusahaan. 

Informasi merupakan hal terpenting untuk siapa saja, baik individu, 

kelompok, maupun perusahaan. Informasi akan diperoleh, dihasilkan, dan 

disajikan kepada berbagai pengguna, baik pihak internal maupun eksternal 

perusahaan. Menurut Wilkinson (2000:3) informasi yang dihasilkan merupakan 

produk dari sistem informasi. Informasi merupakan data yang telah diolah agar 

lebih bernilai bagi pengguna informasi untuk mencapai sasaran yang diinginkan. 

Krismiaji (2002:15) berpendapat bahwa informasi adalah data yang telah 

diorganisasi dan telah memiliki kegunaan dan manfaat.  

Arus informasi beredar setiap harinya dan menciptakan berbagai bentuk 

peristiwa di dunia. Arus informasi dari berbagai belahan dunia, membuat dunia 

seolah tanpa batas (Setiawan, 2005). Informasi merupakan pilar sebuah organisasi 

untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Proses pengambilan keputusan yang 

tepat juga didukung oleh sebuah informasi yang berasal dari data-data yang telah 

tersedia. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa informasi adalah sebuah data 

yang penting untuk diolah menjadi informasi yang bermanfaat sebagai dasar 

pengambilan keputusan.  

Dengan adanya definisi sistem dan informasi sebelumnya, maka akan 

menimbulkan pengertian dari sebuah sistem informasi. Krismiaji (2002:16) 

berpendapat bahwa sistem informasi adalah cara-cara yang diorganisasi untuk 

mengumpulkan, memasukkan, mengolah dan menyimpan data, dan cara-cara 

yang diorganisasi untuk menyimpan, mengelola, mengendalikan, dan melaporkan 
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informasi sedemikian rupa sehingga sebuah organisasi dapat mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Romney (2003;2) menyatakan bahwa a information system 

is a set of two or more interrelated components that interact to achieve a goal. 

The component of information system is people, procedures, data, software, 

information technology infrastructure.  

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan sistem informasi 

adalah suatu integritas elemen yang terdiri atas manusia, data, serta prosedur yang 

berinteraksi sehingga data tersebut dapat diolah untuk menghasilkan laporan 

informasi yang berguna dalam pencapaian tujuan organisasi. Dengan adanya 

sistem informasi maka pengguna akan lebih mudah untuk menentukan keputusan 

dari suatu kejadian dengan tepat dan cermat.  

 

2.1.2 Kualitas Informasi 

Informasi harus mempunyai kualitas yang baik agar dapat diolah oleh 

sebuah sistem. Tujuannya yaitu supaya informasi tersebut bisa digunakan oleh 

organisasi sebagai pengambilan keputusan yang tepat. Oetomo (2002;36) 

menyatakan bahwa faktor penentu kualitas informasi adalah 

1. Akurat dan teruji kebenarannya : sebuah informasi harus akurat dan teruji 

kebenarannya. Informasi tersebut harus benar-benar bebas dari kesalahan 

dan juga tidak menyesatkan pengguna informasi. Kesalahan dapat berupa  

gangguan yang tiba-tiba muncul dan kesalahan dalam perhitungan yang 

dapat merusak dan merubah isi informasi. 
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2. Informasi yang sempurna : informasi yang disajikan secara lengkap tanpa 

ada penambahan, pengurangan, dan pengubahan. 

3. Tepat waktu : informasi harus disajikan tepat pada waktunya. Sebuah 

informasi akan hilang manfaatnya apabila terjadi keterlambatan 

penyampaian. Hal tersebut akan berpengaruh pada pengambilan keputusan 

dan kemungkinan akan menyebabkan terjadinya pengambilan keputusan 

yang keliru. 

4. Relevansi : informasi akan relevan apabila dapat diterima oleh semua 

pihak yang berkaitan dengan informasi tersebut. Nilai manfaat informasi 

akan muncul apabila informasi tersebut disampaiakan pada pihak yang 

membutuhkan. Informasi menjadi tidak berguna apabila disampaikan pada 

pihak yang salah. 

5. Murah dan mudah : biaya unttuk mendapatkan informasi akan 

berpengaruh pada pihak yang ingin mendapatkan informasi yang 

berkualitas. Biaya yang dikeluarkan harus sebanding dengan isi informasi 

yang disampaikan, jika terlalu mahal dan sulit dalam memperolehnya 

maka orang akan mencari cara lain untuk memperolehnya. 

Sedangkan menurut Hall (2001 ; 17) kualitas informasi harus mencakup hal-hal di 

bawah ini, antara lain : 

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

haruslah akurat dalam mempresentasikan suatu kejadian atau kegiatan dari 

suatu organisasi. 
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2. Relevan (cocok dan sesuai) : Informasi yang relevan harus memberikan 

arti kepada pembuat keputusan. Informasi ini bisa mengurangi 

ketidakpastian dan bis meningkatkan nilai dari suatu keputusan. 

3. Timely (tepat waktu) : informasi yang disajikan tepat pada saat dibutuhkan 

dan bisa mempengaruhi proses pengambilan keputusan 

4. Complete (lengkap) : informasi yang disajikan termasuk di dalamnya 

semua data-data yang relevan dan tidak mengabaikan kepentingan yang 

diharapkan pembuat keputusan. 

5. Understandable (dapat dimengerti) : informasi yang disajikan hendaknya 

dalam bentuk yang mudah dimngerti oleh si pembuat keputusan. 

Jadi kualitas informasi sangat penting bagi pengguna dan harus 

memperhatikan aspek-aspek informasi itu sendiri antara lain dapat dipercaya, 

tepat waktu, mencakup keseluruhan informasi yang ada, dapat menambah nilai 

bagi para pembuat keputusan, serta informasi tersebut bisa diperoleh dengan cara 

yang mudah dan murah. Hal tersebut berlaku karena semakin tinggi kualitas 

informasi maka semakin baik keputusan yang diambil oleh pembuat keputusan.  

 

2.1.3 Konsep Sistem Informasi 

SIA merupakan subsistem dari sistem informasi manajemen. Suatu 

subsistem yang menghasilkan informasi keuangan baik untuk kepentingan 

manajerial maupun eksternal berbasis data akuntansi biasanya disebut sistem 

informasi. Menurut West Churcman yang diterjemahkan oleh Krismiaji (2002 ; 1) 

sebuah sistem dapat didefinisikan sebagai serangkaian komponen yang 
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dikoordinasikan untuk mencapai serangkaian tujuan. Sehingga sistem mempunyai 

tiga karakteristik yaitu 

1. Komponen, atau sesuatu yang dapat dilihat, didengar atau dirasakan. 

2. Proses, yaitu kegiatan untuk mengkoordinasikan komponen yang terlibat 

dalam sebuah sistem. 

3. Tujuan, yaitu sasaran akhir yang ingin dicapai dari kegiatan koordinasi 

komponen tersebut. 

Sistem Informasi Akuntansi terdiri atas 3 komponen yaitu akuntansi, 

informasi dan sistem yang saling terintegrasi. Wilkinson (2000;7) menyatakan 

accounting information system is a unified structure within an entity, such as a 

business firm, that employs physical resources and other components to transform 

economic data into accounting information, with the purpose of satisfying the 

information needs of variety of users. Sedangkan menurut Hariningsih (2006;11) 

konsep sistem informasi didasari oleh beberapa komponen yaitu 

1. Hardware yang terdiri dari komputer, peripheral, dan jaringan. 

2. Software yang merupakan kumpulan dari perintah atau fungsi yang ditulis 

dengan aturan tertentu untuk memerintahkan komputer melakukan tugas 

tertentu. 

3. Manusia yang terlibat dalam komponen pelaku sistem informasi seperti 

operator, pemimpin sistem operator, dan pimpinan sistem informasi. 

4. Data yang merupakan komponen dasar dari informasi yang akan diproses 

lebih lanjut untuk manghasilkan informasi.  



16 
 

 

Dari pengertian-pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa konsep 

sistem informasi timbul apabila sebuah data yang diproses oleh manusia 

menggunakan komputer akan menghasilkan informasi yang berguna bagi pihak 

internal maupun eksternal.  

 

2.1.4 Komponen Sistem Informasi 

 Krismiaji (2002;16) mempunyai delapan komponen atas sebuah 

komponen sistem informasi yaitu antara lain 

1. Tujuan 

Setiap sistem informasi dirancang untuk mencapai satu atau lebih tujuan 

yang memberikan arah bagi ssitem tersebut secara keseluruhan. 

2. Input 

Data harus dikumpulkan dan dimasukkan sebagai input ke dalam sistem. 

3. Output 

Ouput adalah informasi yang dihasilkan dari sebuah sistem. Output dari 

sebuah sistem yang dimasukkan kembali ke dalam sistem sebagai input 

disebut umpan balik. 

4. Penyimpan data 

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

yang disimpan ini harus diperbaharui untuk menjaga keterkinian data. 

5. Pemroses 

Data hars diproses untuk menghasilkan informasi dengan menggunakan 

komponen pemroses. 
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6. Instruksi dan prosedur 

Sistem informasi tidak dapat memproses data untuk menghasilkan 

informasi tanpa instruksi dan prosedur rinci. Perangkat lunak komputer 

dibuat untuk menginstruksikan komputer melakukan pengolahan data. 

7. Pemakai 

Orang yang berinterkasi dengan sistem dan menggunakan informasi yang 

dihasilkan oleh sistem disebut dengan pemakai. 

8. Pengamanan dan pengawasan 

Informasi yang dihasilkan oleh sebuah sistem informasi harus akurat, 

bebas dari kesalahan, dan terlindung dari akses secara tidak sah. 

Berbeda dengan Romney et al (1997 ; 10), untuk menghasilkan informasi bagi 

kebutuhan para pengambil keputusan, sistem akuntansi mempunyai komponen 

kegiatan : 

a. Mengumpulkan transaksi dan data lain dan memasukkan dalam sistem 

informasi akuntansi 

b. Memproses data 

c. Menyimpan data untuk kebutuhan di masa datang 

d.  Menyediakan informasi yang dibutuhkan dengan menyediakan 

laporan atau pengguna dapat mengambil data yang disimpan dalam 

sistem informasi akuntansi. 

e. Mengendalikan keseluruhan pemrosesan sehingga informasi yang 

dihasilkan bersifat akurat dan dapat dipercaya. 
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Dari macam-macam komponen sistem informasi di atas, dapat disimpulkan 

bahwa sistem informasi mempunyai komponen-komponen yang terdiri atas input, 

proses dan output yang ditunjang dengan pengamanan dan pengawasan data agar 

data tersebut dapat bermanfaat bagi pengguna. Selain itu, komponen sistem 

informasi tersebut juga berfungsi untuk proses pengendalian operasional 

perusahaan agar informasi yang dihasilkan bersifat akurat dan dapat dipercaya.  

2.2 AUDIT 

2.2.1 Definisi Audit 

Setiap pengguna laporan keuangan selalu memiliki keinginan dan harapan 

bahwa suatu laporan keuangan telah disajikan secara wajar dan bebas dari salah 

saji yang material. Namun pada implementasinya, tidak semua laporan keuangan 

memberikan suatu informasi yang mencerminkan suatu keadaan yang sebenarnya. 

Karena praktik-praktik seperti inilah, keberadaan sebuah badan independen yang 

bertugas untuk mengungkap informasi yang sebenarnya pada laporan keuangan 

tersebut sangat dibutuhkan. Auditor sangat dibutuhkan untuk mengabulkan 

harapan dan keinginan pengguna laporan keuangan dengan memberikan jasa 

audit. 

Messier (2006:16) menjelaskan bahwa Audit adalah suatu proses sistematik 

mendapatkan dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif sehubungan dengan 

asersi atas tindakan dan peristiwa ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian 

antara asersi-asersi tersebut dan menetapkan kriteria, serta mengkomunikasikan 

hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. Tak jauh berbeda dengan pendapat 

Arens (2003:15) yang menyatakan bahwa Audit adalah pengumpulan serta 
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pengevaluasian bukti-bukti atas informasi untuk menentukan dan melaporkan 

tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk 

melaksanakan audit, maka diperlukan suatu informasi dalam bentuk yang dapat 

diuji serta beberapa standar yang dapat digunakan oleh auditor untuk 

mengevaluasi informasi tersebut. Kriteria yang digunakan dalam mengevaluasi 

informasi sangat beragam, tergantung pada informasi yang akan diaudit.  

a. Untuk audit atas laporan keuangan  

a. Indonesia mengunakan PSAK,  

b. Amerika menggunakan GAAP.  

b. Untuk audit atas pajak penghasilan  

a. Indonesia menggunakan UU Perpajakan,  

b. Amerika menggunakan IRC (Internal Revenue  Code. 

Auditing harus dilaksanakan oleh seseorang yang kompeten dan independen. 

Dan pendapat-pendapat tersebut didukung juga oleh pernyataan Mulyadi (2002:7) 

yang menyatakan secara umum bahwa auditing adalah suatu proses sistematik 

untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan 

tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat 

kesesuaian antara penrnyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang 

ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang 

berkepentingan. 

Berdasarkan jenisnya, Auditor dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu 

Auditor Internal dan Auditor Eksternal. Terdapat perbedaan yang mendasar 
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diantara keduanya. Sawyer’s (2000:7) menyebutkan bahwa perbedaan antara 

Auditor Internal dan Auditor Eksternal tertuang  dalam tabel berikut: 

 

Tabel 2.1 

Perbedaan Auditor Internal dan Auditor Eksternal 

Auditor Internal Auditor Eksternal 
a. Merupakan karyawan perusahaan, 

atau bisa juga merupakan entitas 
independen 

a.  Merupakan orang yang independen 
di luar perusahaan. 

 

b. Melayani kebutuhan organisasi, 
meskipun fungsinya harus dikelola 
oleh perusahaan 

b. Melayani pihak ketiga yang 
memerlukan informasi keuangan 
yang dapat diandalkan. 

c. Fokus pada kejadian-kejadian di 
masa depan dengan mengevaluasi 
kontrol yang dirancang untuk 
meyakinkan pencapaian tujuan 
organisasi 

c. Fokus pada ketepatan dan 
kemudahan pemahaman dari 
kejadian-kejadian masa lalu yang 
dinyatakan dalam laporan keuangan. 

 
d. Langsung berkaitan dengan 

pencegahan kecurangan dalam 
segala bentuknya atau perluasan 
dalam setiap aktivitas yang ditelaah. 

 

d. Sekali-sekali memperhatikan 
pencegahan dan pendeteksian 
kecurangan secara umum, namun 
akan memberikan perhatian lebih 
bila kecurangan tersebut akan 
mempengaruhi laporan keuangan 
secara material. 

e. Independen terhadap aktivitas yang 
diaudit, tetapi siap sedia untuk 
menanggapi kebutuhan atau 
keinginan dari semua tingkatan 
manajemen. 

e. Independen terhadap manajemen dan 
dewan direksi baik secara kenyataan 
maupun secara mental. 

 

f. Menelaah aktivitas secara kontinyu. f. Menelaah catatan-catatan yang 
mendukung laporan keuangan secara 
periodik. 
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2.2.2 Perencanaan Audit 

Terdapat beberapa faktor mengapa seorang auditor harus mempersiapkan 

rencana kontrak yang tepat, yaitu : 

1. Untuk memastikan bahwa auditor dapat memperoleh bukti yang 

kompeten untuk kondisi yang ada. 

2. Untuk membantu agar biaya audit yang dikeluarkan tetap wajar. 

3. Untuk menghindari kesalahpahaman dengan klien. 

(Arrens:2001) 

Sebelum menyusun program, prosedur dan melaksanakan audit, auditor wajib 

untuk menyusun perencanaan audit. Berikut adalah gambaran dari perencanaan 

audit yang dikemukakan oleh Arrens (2001): 

Gambar 2.2 

Perencanaan Audit 
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Gambar diatas menunjukkan bahwa suatu audit harus didahului dengan 

disusunnya perencanaan yang diawali dengan : 

1. Menghimpun pemahaman bisnis dan industri klien 

Dalam hal ini pemahaman terkait dengan 

a. jenis bisnis dan produk klien  

b. Lokasi dan karakteristik operasi klien  

c. Jenis dan karakteristik industri  

d. Related party 

e. Karakteristik laporan  

2. Melakukan prosedur analitis 

Dilakukan dalam 3 tahap : 

a. Perencanaan  

b. Pekerjaan lapangan  

c. Pengambilan kesimpulan akhir  

3. Melakukan penilaian awal terhadap materialitas 

Terdapat dua komponen yang perlu dipertimbangkan: 

a. Materialitas tingkat laporan keuangan  

b. Materialitas tingkat saldo akun  

4. Menilai resiko audit 

a. Risiko bawaan  

b. Risiko pengendalian  

c. Risiko deteksi  
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5. Mengembangkan strategi audit pendahuluan 

a. Primarily substantive approach 

b. Lower assesed level of control risk approach 

6. Menghimpun pemahaman SPI klien 

Terdapat beberapa unsur yang perlu dipertimbagnkan dalam 

memahami SPI klien 

a. Lingkungan pengendalian  

b. Sistem akuntansi  

c. Prosedur pengendalian  

7. Menyusun program audit 

8. Menyusun jadwal kerja 

9. Menentukan staf pelaksana audit  

 

2.2.3 Prosedur Audit 

Prosedur audit merupakan hal utama yang harus ditentukan pada saat awal 

akan melakukan proses audit yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti audit. 

Standar pekerja lapangan ketiga menyebutkan beberapa prosedur audit yang harus 

dilaksanakan oleh auditor dalam mengumpulkan berbagai tipe bukti audit. Dalam 

bukunya Mulyadi (2002:86) berpendapat bahwa Prosedur audit adalah instruksi 

rinci untuk mengumpulkan tipe bukti audit tertentu yang harus diperoleh pada saat 

tertentu dalam proses audit. Prosedur audit yang disebutkan dalam standar 

tersebut meliputi: inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi. 

Prosedur audit lain meliputi penelusuran, pemeriksaan bukti pendukung, 
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perhitungan, dan scanning. Dengan demikian prosedur audit yang biasa dilakukan 

oleh auditor meliputi: 

1. Inspeksi  

Inspeksi merupakan pemeriksaan secara rinci terhadap dokumen atau 

kondisi fisik sesuatu 

2. Pengamatan  

Merupakan prosedur audit yang digunakan oleh auditor untuk melihat dan 

menyaksikan pelaksanaan suatu kegiatan 

3. Permintaan keterangan  

Adalah prosedur yang dilakukan dengan meminta keterangan secara lisan 

pada pihak yang bersangkutan. 

4. Konfirmasi  

Merupakan bentuk peyelidikan yang memungkinkan auditor untuk 

memperoleh informasi secara langsung dari pihak ketiga yang bebas 

5. Penelusuran  

Melakukan penelusuran informasi sejak mula-mula data tersebut direkam 

pertama kali dalam dokumen sampai dengan pelacakan terhadap 

pengolahan data tersebut dalam proses akuntansi 

6. Pemeriksaan bukti dokumen pendukung adalah meliputi: 

a. Inspeksi terhadap dokumen pendukung suatu transaksi untuk 

menentukan kewajaran dan kebenarannya 

b. Pembandingan dokumen tersebut dengan catatan akuntansi yang 

berkaitan. 
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7. Perhitungan meliputi  

a. perhitungan fisik terhadap sumber daya berwujud seperti kas di 

tangan 

b. pertanggungjawab pada semua formulir bernomor urut tercetak 

8. Scanning  

Merupakan review secara cepat terhadap dokumen, catatan dan daftar 

untuk mendeteksi unsure-unsur yang tidak wajar dan memerlukan 

penyelidikan lebih mendalam 

9. Pelaksanaan ulang  

Adalah pengulangan aktivitas yang dilaksanakan oleh klien  

10. Teknik audit berbantuan computer  

Teknik ini akan dilaksanakan bilamana catatan akuntansi klien 

dilaksanakan dalam media computer, auditor perlu menggunakan 

computer assisted audit techniques dalam mengimplementasikan berbagai 

prosedur audit yang dijelaskan diatas. 

Sedangkan Messier dkk. (2006:155) menyatakan bahwa Prosedur audit 

adalah tindakan spesifik yang dilakukan oleh auditor untuk mengumpulkan bukti 

dengan maksud untuk menentukan apakah asersi tertentu telah dipenuhi. Prosedur 

audit meliputi: 

1. Inspeksi catatan atau dokumen : Dokumen dalam hal ini terdiri dari 

catatan internal atau eksternal atau dokumen yang berbentuk kertas, 

elektronik, atau media lain 
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2. Keandalan catatan atau dokumen : Dokumen dibagi menjadi 2 yaitu 

dokumen internal yang dihasilkan dan dikelola dalam entitas sehingga 

tidak tidak pernah disampaikan pada pihak luar. Dan dokumen Eksternal 

sebagai dokumen yang berada pada pihak luar sebagai klien dalam 

melakukan transaksi. 

3. Inspeksi atas aktiva berwujud : Inspeksi atas aktiva ini terdiri atas 

pemeriksaan fisik atas aktiva 

4. Pengerjaan kembali : Adalah melakukan prosedur atau pengendalian 

independen oleh auditor yang pada mulanya dilakukan sebagai bagian dari 

pengendalian internal entitas, baik secara manual atau terkomputerisasi. 

5. Penghitungan kembali : Perhitungan kembali terdiri atas memeriksa 

kakuratan matematis dari dokumen atau catatan. 

6. Pemindaian : adalah review data-data akuntansi untuk megidentifikasi hal-

hal yang signifikan atau tidak biasa 

7. Tanya jawab : terdiri atas mencari informasi dari orang yang 

berpengetahuan (baik keuangan maupun non keuangan) diseluruh entitas 

maupun dari luar entitas. 

8. Pengamatan : yaitu dengan melihat pada proses atau prosedur yang 

dilakukan orang lain. 

9. Konfirmasi : adalah jenis khusus dari Tanya jawab, merupakan proses 

untuk mendapatkan representasi informasi atau kondisi yang ada secara 

langsung dari pihak ketiga. 
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10 Prosedur analitis : adalah jenis bukti penting dalam audit yang terdiri atas 

evaluasi terhadap informasi keuangan yang dibuat dengan mempelajari 

hubungan yang wajar antara data keuangan yang satu dengan data 

keuangan  lainnya, atau  antara data keuangan dan data non keuangan  

Jadi dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Prosedur audit merupakan 

instruksi rinci untuk mengumpulkan bukti audit dengan maksud untuk 

menentukan apakah asersi manajemen telah dipenuhi dengan melakukan 

pengamatan, inspeksi, konfirmasi, penelusuran, perhitungan, prosedur analitis. 

Sehingga sebuah bukti audit cukup kompeten untuk mendukung opini yang 

diterbitkan oleh auditor. 

 

2.2.4 Tujuan Prosedur Audit 

Prosedur disusun dengan dasar pertimbangan untuk menuntun auditor dalam 

melaksanakan proses audit yang baik dan tepat. Messier dkk. (2006:160) 

mengatakan bahwa prosedur audit dilakukan dengan tujuan antara lain untuk:  

1. Mendapatkan pemahaman mengenai entitas dan lingkungannya, termasuk 

pengendalian internalnya dalam rangka menentukan resiko salah saji 

material pada tingkat laporan keuangan dan asersi 

2. Menguji efektivitas pengendalian operasi dalam mencegah atau 

mendeteksi dan mengkoreksi, salah saji material pada tingkat asersi 

sebagai uji pengendalian 
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3. Mendeteksi salah saji material pada tingkat asersi. Prosedur audit seperti 

ini disebut sebagai prosedr substantive. Termasuk pengujian atas transaksi, 

saldo akun, serta pengungkapan dan prosedur analitis substantif. 

 

2.3  NIGHT AUDIT 

2.3.1 Definisi Night Audit 

Hotel mempunyai karakteristik yang unik, dalam aktivitas bisnisnya, 

transaksinya relatif berjumlah kecil namun sangat banyak dan terjadinya sangat 

cepat, sehingga pencatatan atas transaksi harus dilakukan secara tepat untuk 

memperoleh informasi yang akurat. Hotel selalu membutuhkan metode untuk 

menjaga pembukuan atas pendapatan dari para tamu selalu up to date. Metode 

yang dibutuhkan adalah suatu metode yang berguna untuk mengakumulasi semua 

pendapatan baik piutang maupun tunai dari semua pelayanan yang ada di hotel. 

Sehingga yang terpenting dalam bisnis ini adalah internal control atas pendapatan 

dan perkiraan piutang. Sedangkan yang lain hampir sama dengan usaha lainnya. 

Hal ini disebabkan karena tamu hotel diperbolehkan untuk menunda sampai 

waktu check out. Bahkan pembayaran dapat dilakukan setelah check out apabila 

sudah terjadi kesepakatan, sehingga timbul piutang.  

Keunikan lainnya dari hotel adalah adanya dua jenis auditor, yaitu Income 

Auditor dan Night Auditor. Night Auditor bekerja pada malam hari untuk 

menggantikan Bill Clerk di Front Office. Tugas dari Night Auditor adalah 

mencatat semua biaya yang dibebankan pada masing-masing tamu sebelum Close 

Time Day (biasanya jam 12 malam). Night Auditor hanya mencatat biaya voucher 
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yang diberikan oleh beberapa departemen dan mencocokkannya dengan sales 

jurnalnya. Jika cocok maka tidak dilakukan penyelidikan lebih lanjut, begitu pula 

sebaliknya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Night Auditor juga 

memeriksa hasil kerja Bill Clerk. Sedangkan Income Auditor bertugas memeriksa 

pendapatan dan piutang setiap bulan dan memeriksa hasil kerja Night Auditor. 

Bardi (2007;261) mengatakan bahwa Night Audit adalah suatu proses 

pengendalian dimana aktivitas keuangan dari para tamu diatur dan 

diseimbangkan. Lain halnya dengan Rutherford (2001;347) yang mendefinisikan 

Night Audit sebagai suatu fungsi akuntansi yang bertujuan untuk memeriksa 

semua transaksi pendapatan hotel dengan melakukan rekonsiliasi atas semua 

pendapatan. Sedangkan Menurut Kasavana mengatakan bahwa Night Auditor 

berbeda dengan Night Receptionist, beberapa orang berpendapat bahwa beberapa 

rutinitas Night Audit tidak jauh berbeda dengan Night Receptionist. Night Audit 

memiliki tugas yang lebih terfokus pada akuntansi, pengendalian prosedural dan 

pembatasan kredit pelanggan. 

Jadi dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pengertian dari Night Audit 

adalah suatu kegiatan yang berfokus pada bidang akuntansi sebagai proses 

pengendalian yang bertujuan untuk memeriksa semua transaksi penerimaan hotel 

dengan melakukan rekonsiliasi atas semua pendapatan. 

 

2.3.2 Tugas Night Audit 

Keberadaan Night Audit sangat dibutuhkan dalam industri perhotelan, hal ini 

terkait karena kompleksitas dari industri ini yang menyebabkan diperlukan adanya 
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suatu bagian yang bertugas merekapitulasi pendapatan dalam satu hari. Abbot 

(1999;173) menjelaskan terdapat 2 Fokus proses dari Night Audit, antara lain: 

1. Penemuan dan pengkoreksian dari kesalahan Front Office Accounting. 

Yaitu dengan memfokuskan pada pendapatan dari tamu yang menyewa 

kamar dan pendapatan dari tamu yang tidak menyewa kamar. 

2. Membuat laporan akuntansi dan laporan manajemen. Informasi ini dapat 

bervariasi. Mulai dari rata-rata sewa kamar terjual sampai dengan 

persentase tingkat huni kamar. 

Sedangkan Menurut Suwirdjo (2003;6) tugas dari Night Auditor adalah : 

a. Memeriksa pekerjaan semua kasir dalam satu hari 

b. Membuat summary revenue pada malam hari 

c. Menyerahkan summary berikut lampirannya beserta uang pada 

keesokan harinya kepada Income Auditor sesudah ditandatangi Chief 

Chasier 

Berbeda dengan Bardi (2007;263) yang menyebutkan lebih detail bahwa terdapat 

6 tugas dasar dalam menyiapkan night audit, antara lain : 

a. Melakukan posting atas biaya kamar dan biaya pajak. 

Posting dilakukan setelah Night Auditor melakukan review terhadap 

Front Office, pelanggan yang telah Check Out, pelanggan yang 

menginap, tingkat hunian kamar. 

b. Mengumpulkan biaya dan pembayaran pelanggan. 

Biaya & pembayaran yang dikumpulkan dari pelanggan terdiri dari 

beberapa komponen, antara lain : 
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a) Restaurant (Breakfast, Lunch, Dinner) 

b) Room Services (Breakfast, Lunch, Dinner) 

c) Lounge (Lunch, Happy Our, Dinner, Entertainment) 

d) Valet 

e) Telephone 

f) Gift Shop 

g) Spa and Pool 

h) Parking 

i) Miscellanous 

c. Merekonsiliasi Account Receivable. 

Account Reveivable muncul saat pelanggan melakukan reservasi di 

Front Office dan akan melakukan pembayaran atas Charges jika 

pelanggan telah Check Out, sehingga selama pelanggan menginap di 

hotel Departement Front Office akan mem-posting Account 

Receivable pada City Ledger. Tugas dari Night Auditor adalah untuk 

merekonsiliasi semua account receivable untuk memastikan bahwa 

jumlahnya benar dan akurat.   

d. Menyusun trial balance. 

Trial balance digunakan oleh Night Auditor untuk memeriksa 

kebenaran dan akurasi dari jumlah biaya yang telah diposting, 

dengan menandingkan Departemental Totals dengan Transfer dan 

Slip Paid-Out dari masing-masing departemen yang dilakukan oleh 

kasir maupun Desk Clerk. 
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e. Menyiapkan laporan Night Audit. 

Night Audit Reports disusun untuk membantu memberikan 

informasi tentang operasional keuangan perusahaan sehari-hari 

kepada para pengambil keputusan.  Night Audit Reports merupakan 

kunci utama untuk meningkatkan efisiensi kinerja hotel. 

Pendapat lain mengatakan bahwa tugas dari seorang Night Auditor adalah: 

a. Merekonsiliasi semua pendapatan dari semua outlet 

b. Memverifikasi dan memvalidasi voucher dari kasir Front Office 

c. Memverifikasi laporan dari kasir Front Office 

d. Mengosongkan mesin kasir 

e. Menyiapkan laporan harian 

f. Memeriksa laporan Night Recepcionist 

g. Menghitung jumlah kredit pada City Ledger. (Andrews, 2001:11) 

Jadi dapat diambil suatu kesimpulan bahwa tugas dari Night Audit adalah 

untuk mengkoreksi kerja dari Front Office Accounting dan kasir outlet selama 

satu hari dan membuat daily sales report yang meliputi penjualan kamar, Food 

and Beverage dan penjualan dari Minor Departement untuk memastikan 

kebenaran atas perhitungan dan untuk mengetahui informasi mengenai penjualan 

dari hotel selama satu hari dari masing-masing departemen.  

 

2.3.3 Tujuan Night Audit 

Tujuan dari dilaksanakannya Night Audit menurut Denney G. Rutherford 

(2001;347) adalah untuk memastikan bahwa pembukuan atas tagihan dari para 
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tamu merupakan informasi akurat dan up to date. Sedangkan James A.Bardi 

(2007;269) berpendapat bahwa tujuan dari Night Audit adalah untuk 

menghasilkan dan mengetahui besaran jumlah dari aktivitas keuangan sehari-hari, 

sehingga para manager memiliki kesempatan untuk mengetahui informasi 

pendapatan hotel yang akurat dan Up to date, selain itu juga untuk memberikan 

informasi mengenai Room Occupancy, Yield percentage, average daily rate, dan 

pendapatan per kamar (RevPAR)     

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan dari dilaksanakannya Night Audit 

adalah untuk menyediakan informasi yang akurat dan terbaru bagi para jajaran 

manager atas pendapatan hotel selama satu hari yang meliputi Room Occupancy, 

Yield percentage, average daily rate, dan pendapatan per kamar (RevPAR)     

 

2.3.4 Alasan Dilakukannya Pemeriksaan oleh Night Auditor 

2.3.4.1 Paparan Risiko (Risk Exposure) 

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya setiap perusahaan pasti 

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

adalah ancaman terhadap aset dan kualitas informasi perusahaan akibat 

terabaikannya atau tidak memadainya pengendalian. Menurutnya ada berbagai 

macam jenis-jenis dan tipe risiko, antara lain : 

1.  Unintentional Errors. Unintetional errors merupakan risiko yang muncul 

akibat bentuk kesalahan yang tidak disengaja yang dilakukan oleh 

seseorang. Kesalahan ini dapat mengurangi tingkat keakuratan dan 

kepercayaan dari data yang ada. 
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2. Deliberate Errors. Deliberate errors merupakan risiko yang muncul 

dikarenakan bentuk kesalahan yang disengaja atau lebih dikenal dengan 

istilah fraud (kecurangan). Tindakan ini cenderung melanggar peraturan dan 

memiliki tingkat risiko yang cukup besar. 

3. Unintentional Losses of Assets. Unintentional Losses of Assets merupakan 

risiko yang muncul dikarenakan bentuk kesalahan yang mengakibatkan 

kehilangan aset yang dimiliki perusahaan secara`tidak sengaja dikarenakan 

kejadian tertentu. 

4.  Thefts of Assets. Thefts of Assets merupakan risiko yang muncul 

dikarenakan pencurian aset yang dilakukan oleh seseorang. 

5.  Breaches of Security. Breaches of Security merupakan risiko masuknya 

seseorang untuk dapat mengakses atau mengambil data perusahaan yang 

dikarenakan lemahnya pengamanan. 

6.  Arts of Violence and Natural Disaster. Arts of Violence and Natural 

Disaster merupakan risiko dari munculnya kejadian-kejadian berupa 

bencana alam dan kekerasan lainnya yang tidak dapat diprediksikan. 

 

2.3.5 Bagian yang terlibat, Data Input dan Output Night Audit 

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, seorang manajer membutuhkan 

bermacam-macam informasi mengenai kinerja hotel. Salah satunya adalah 

informasi mengenai pendapatan hotel yang akurat dan mencerminkan informasi 

yang sebenarnya. Suwirjo (2003:30) mengatakan bahwa manajemen memerlukan 

informasi antara lain : 
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1. Occupancy Percentage 

2. Laporan Pendapatan (Mayor & Minor Departement) 

Adapun dokumen yang biasanya terlibat dalam proses Night Audit. Menurut 

Bardi (2007) data input dan output yang digunakan dalam melakukan proses 

Night Audit adalah: 

1. Input 

a. Struk Penjualan Food & Beverage 

b. Guests charges and payments. Dimana pada laporan ini berisi 

tentang biaya dan pembayaran yang dibebankan pada pelanggan 

maupun sudah dibayar oleh pelanggan. 

c. Departemental Financial Activities. Laporan ini berisi tentang total 

penjualan dari masing-masing departemen. 

d. Reconciling Accounts Receivable. Laporan ini merupakan laporan 

yang memberikan informasi kepada manajemen tentang jumlah 

piutang usaha  

2. Output 

a. Trial Balance. Trial balance digunakan oleh Night Auditor untuk 

memeriksa kebenaran dan akurasi dari jumlah biaya yang telah 

diposting. 

b. Night Audit Reports. Laporan yang memuat informasi mengenai 

jumlah pendapatan hotel dalam satu hari 
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Selain itu terdapat bagian-bagian dalam struktur organisasi yang terlibat 

dalam proses Night Audit. Menurut Ikhsan (2009: 118) bagian-bagian yang 

terlibat antara lain: 

1. Bagian Front Office 

2. Bagian Food & Beverage 

3. Bagian Income Audit 

4. General Manager 

5. Chasier 

 

2.3.6 Prosedur Night Audit 

Suwirjo (2003;30) mengatakan di dalam bukunya bahwa terdapat beberapa 

prosedur yang harus dilakukan oleh Night Audit dalam melakukan tugasnya, 

antara lain : 

1. Meneliti setiap laporan hasil penjualan dari kasir yang bertugas untuk 

kegiatan satu hari. 

2. Menyusun kembali hasil penjualan menjadi hasil penjualan bersih 

dengan jalan mengeluarkan pajak dan uang services. 

3. Menjumlahkan hasil penjualan bersih untuk setiap jenis produk hotel 

dan hasil ini harus berupa perhitungan kumulatif agar mudah dilihat 

per hari, sampai dengan hari ini, sampai dengan bulan ini, dan 

sebagainya serta dapat dibandingkan dengan hasil tahun lalu untuk hari 

dan bulan yang sama. 



37 
 

 

4. Menghitung perkiraan harian dengan cara membagi perkiraan bulanan 

dengan jumlah hari pada bulan itu, kemudian mengalikan dengan 

tanggal laporan hari ini dibuat yang untuk selanjutnya dicatat dalam 

perkiraan bulanan. 

5. Membuat statistik berdasarkan data dari rekapitulasi hasil penjualan 

kamar untuk beberapa hal dengan rumus: 

a. Jumlah kamar yang tersedia adalah seluruh jumlah kamar hotel 

dikurangi jumlah kamar yang digunakan untuk kepentingan hotel 

dan kamar rusak, atau kamar yang disewakan bukan untuk 

keperluan menginap. 

b. Kamar isi adalah kamar adalah jumlah kamar yang dihuni oleh 

tamu yang membayar. 

c. Presentase tingkat huni kamar (Occupancy Percentage): 

                Jumlah kamar isi        
       x 100%    

   Jumlah kamar yang tersedia 
 

d. Persentase tingkat huni ganda (Double Occupancy Percentage)  

Jml tamu yg membayar –jml kamar yg dihuni tamu yg membayar 
                x 100% 

Jumlah kamar yang dihuni tamu yang membayar 
 

e. Rata-rata sewa kamar perkamar yang terjual 

Jumlah hasil penjualan kamar bersih per periode 
         

       Jumlah kamar yang terjual pada periode ini 
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f. Rata-rata pengeluaran sewa kamar pertamu 

                Jumlah hasil penjualan kamar bersih per periode 
       

          Jumlah tamu yang menginap dan membayar pada periode ini 
 

Sedangkan Sudhir Andrews (2001;113) menjelaskan tentang beberapa prosedur 

pelaksanaan Night Audit, yaitu: 

a. Mengumpulkan semua tagihan food and beverage, telepon, dsb dari 

kasir front office. 

b. Memisahkan tagihan tersebut berdasarkan atas jenis pendapatan, 

misalnya restoran, bar, atau laundry. 

c. Menentukan nomor opening tagihan dari masing-masing outlet (dan 

shift bila perlu). 

d. Menyusun semua tagihan berdasarkan nomor urut, dimulai dari 

nomor opening tagihan sesuai prosedur c 

e. Menghitung semua tagihan dengan masing-masing rekap penjualan 

untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan perhitungan dalam 

perhitungan total dari tagihan pada rekap penjualan. 

f. Kroscek masing-masing tagihan untuk memastikan bahwa 

perhitungan tersebut valid untuk mengindikasikan bahwa 

perhitungan tagihan tersebut telah diposting dengan benar pada folio 

pelanggan. 

g. Masukkan semua rincian dari tagihan ke dalam rekap penjualan 

Night Auditor yang merupakan dokumen untuk memastikan total 

penjualan dari food and beverage. 
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h. Masukkan semua rincian dari tagihan ke dalam rekap penjualan 

Night Auditor. 

i. Membandingkan laporan night room yang dipersiapkan oleh Night 

Receptionist dengan rekap kasir front office untuk memastikan 

kebenaran dari biaya kamar. 

j. Periksa semua voucher pembayaran dan otorisasinya 

k. Periksa kebenaran perhitungan untuk miscellanous voucher dari 

barber shop, health club, shoeshine, services, dll.  

l. Periksa rekap kasir front office dengan memastikan bahwa semua 

akun telah didukung oleh voucher, seperti penerimaan kas, aplikasi 

untuk pembayaran dengan cheque, kredit dan voucher, voucher 

pembayaran, dan miscellanous voucher. 

m. Buatlah laporan dari semua pendapatan dan pajaknya 

n. Jumlahkan secara vertikal dan horisontal atas semua akun yang telah 

disusun. 

 

2.3.7 Program Night Audit 

Prosedur audit, ketika dikombinasikan akan membentuk suatu program 

audit. Program Night Audit merupakan pedoman bagi auditor dan merupakan satu 

kesatuan dengan supervisi audit dalam pengambilan langkah-langkah audit 

tertentu. Langkah-langkah audit dirancang untuk: 

1. Mengumpulkan bahan bukti audit. 
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2. Untuk memungkinkan auditor internal (Night Audit) dalam 

mengemukakan pendapatnya mengenai efisiensi, efektivitas dan 

keakuratan pencatatan. (Sawyer’s, 2005:205). 

Program berisi tentang arahan-arahan pemeriksaaan dan evaluasi informasi 

yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan-tujuan audit. Setelah seorang auditor 

menentukan penekanan dari objek pemeriksaan, program audit untuk memeriksa 

masing-masing sumber pendapatan harus dirancang. Program audit harus disusun 

dengan maksud untuk mencapai tujuan audit dan untuk memudahkan auditor 

dalam pelaksanaan pemeriksaan. Dari beberapa pendapat tentang prosedur Night 

Audit, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa program pelaksanaan Night Audit 

adalah antara lain: 

1. Program Night Audit atas Occupancy 

a. Meneliti rekap penjualan kamar dari kasir yang bertugas untuk 

kegiatan operasional dalam satu hari. 

b. Membandingkan laporan night room yang dipersiapkan oleh Night 

Receptionist dengan rekap kasir front office untuk memastikan 

kebenaran dari biaya kamar. 

c. Menyusun kembali hasil penjualan menjadi hasil penjualan bersih 

dengan jalan mengeluarkan pajak dan services. 

d. Menghitung semua tagihan dengan masing-masing rekap penjualan 

untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan perhitungan dalam 

perhitungan total dari tagihan pada rekap penjualan. 
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e. Kroscek masing-masing tagihan dengan rekap penjualan untuk 

memastikan bahwa perhitungan tersebut valid, untuk 

mengindikasikan bahwa perhitungan tagihan tersebut telah 

diposting dengan benar pada folio pelanggan. 

f. Masukkan semua rincian dari tagihan ke dalam Night Auditor 

Reports yang merupakan dokumen untuk memastikan total 

penjualan dari masig-masing sumber pendapatan. 

2. Program Night Audit atas Food & Beverage 

a. Meneliti rekap penjualan Food & Beverage dari kasir yang 

bertugas untuk kegiatan satu hari. 

b. Mengumpulkan semua tagihan Food and Beverage dari Front 

Office Chasier. 

c. Periksa semua voucher pembayaran dan otorisasinya 

d. Memisahkan tagihan tersebut berdasarkan atas jenis pendapatan, 

misalnya pendapatan dari restoran atau bar. 

e. Menentukan nomor opening tagihan dari masing-masing outlet 

(dan shift bila perlu). 

f. Menghitung semua tagihan untuk memastikan bahwa tidak ada 

kesalahan dalam perhitungan total dari tagihan maupun kas yang 

diterima pada rekap penjualan. 

g. Kroscek masing-masing tagihan dengan rekap penjualan untuk 

memastikan bahwa perhitungan tersebut valid untuk 
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mengindikasikan bahwa perhitungan tagihan tersebut telah 

diposting dengan benar pada masing-masing folio pelanggan. 

h. Masukkan semua rincian dari tagihan ke dalam Night Auditor 

Reports yang merupakan dokumen untuk memastikan total 

penjualan dari masig-masing sumber pendapatan. 

 

2.3.8  Manfaat Program Audit  

Program audit yang disusun dengan baik akan memberikan banyak manfaat, 

yaitu: 

1. Memberikan rencana sistematis untuk setiap tahap pekerjaan audit, 

yang merupakan suatu rencana yang dapat dikomunikasikan baik 

kepada supervisor audit (Income Auditor) maupun kepada staft audit. 

2. Menjadi dasar penugasan auditor. 

3. Menjadi sarana pengawasan dan evaluasi manajemen. 

4. Membantu auditor pada audit selanjutnya untuk mengenal lebih 

dekat jenis-jenis audit yang dilakukan dan waktu yang dibutuhkan. 

2.4 SISTEM PENGENDALIAN INTERN HOTEL 

2.4.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern 

Dalam kegiatan suatu organisasi, banyak tindakan yang tidak sistematis. Hal 

ini disebabkan oleh keadaan yang tidak memungkinkan bagi seorang manajer 

untuk menggunakan aturan sistem yang telah ditetapkan, sehingga manajer 

menggunakan pertimbangan pribadinya untuk bertindak. Kegiatan seperti ini 

biasanya berkaitan dengan interaksi antara manajer satu dengan manajer dan 
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manajer dengan bawahannya. Sementara itu, pengendalian internal adalah proses 

penetapan standar, menerima umpan balik berupa kinerja sesungguhnya  

Simamora (2000 ; 17) berpendapat bahwa Sistem Pengendalian Intern 

adalah langkah-langkah yang diambil perusahaan guna memastikan keandalan 

data akuntansinya, melindungi aset-asetnya dari pencurian dan penyalahgunaan, 

meyakinkan bahwa karywan mengikuti kebijakan-kebijakan dan prosedur-

prosedur perusahaan dan mengevaluasi kinerja para karyawan, departemen, divisi 

dan perusahaan secara keseluruhan. Sedangkan menurut Mulyadi  (2001 ;163) SPI 

dipengaruhi oleh struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang 

dikoordinasikan untuk mencapai tujuan perusahaan. Sistem Pengendalian Internal 

merupakan pengukuran dan pengawasan kegiatan perusahaan sehari-hari. 

Menurut Kinney JR (2000;10) sistem pengendalian internal adalah: 

Internal control has been defined as a process, effected by an entity’s board 
of directors, management, and other personnel, designed to provide 
reasonable assurance regarding the achievement of objective in the 
following categories : 

1. Effectiveness and efficiency of operations 
2. Reliability of financial reporting 
3. Compliance with applicable laws and regulations 
 

Sutabri (2004;31) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern adalah 

suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan 

perencanaan, merancang sistem umpan balik, membandingkan kegiatan nyata 

dengan standar yang telah ditetapkan, dan mengukur penyimpangan-

penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk 

menjamin bahwa sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling 

efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan perusahaan. Menurut Romney 
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(2003;195) internal control is the plan of organization and the methods a business 

uses to safeguard assets, provide accurate and reliable information, promote and 

improve operational efficiency, and encourage adherence to prescribe 

managerial policies.  

Proses pengawasan di dalam sistem informasi akuntansi juga berhubungan 

erat dengan fungsi manajerial lainnya seperti di bawah ini 

 

Gambar 2.3 

Diagram Pengawasan 

 

 Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sistem 

pengendalian intern merupakan suatu kegiatan yang diambil perusahaan untuk 

merencanakan dan mengawasi aset-asetnya serta mengambil tindakan evaluasi 

terhadap sumber daya perusahaan yang melakukan penyimpangan. Selain itu, 

sistem pengendalian intern juga dibentuk agar tujuan perusahaan bisa tercapai 

dengan baik serta menciptakan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. 

 

2.4.2 Tujuan Sistem Pengendalian Intern 

Tujuan sistem pengendalian intern menurut Krismiadji (2002;305) ialah 

untuk memberikan pengawasan yang memadai untuk menjamin bahwa 

Perencanaan Pengorganisasian Penyusunan 
personalia 

Pengarahan 

Pengawasan 
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1. Semua transaksi telah diotorisasi secara tepat 

2. Semua transaksi yang dicatat adalah valid 

3. Semua transaksi yang valid dan diotorisasi telah dicatat  

4. Semua transaksi telah dicatat secara akurat 

5. Semua aktiva dilindungi dari kehilangan atau pencurian 

6. Aktivitas bisnis dilaksanakan secara efektif dan efisien. 

Jusup (2001 ;249) menyatakan tujuan SPI adalah 

1. Memperoleh keandalan atau reliabilitas dari laporan keuangan 

2. Terciptanya kondisi yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan 

yang berlaku 

3. Terciptanya efektivitas dan efisiensi operasi 

Mulyadi (2001 ; 163) berpendapat bahwa ada beberapa tujuan SPI yang 

antara lain : 

1. Menjaga kekayaan organisasi  

2. Mengecek ketelitian dan keandalan data 

3. Menciptakan efisiensi 

4. Menciptakan ketaatan terhadap kebijakan manajemen 

Sedangkan tujuan struktur pengendalian internal menurut Widjajanto dalam 

Sistem Informasi Akuntansi (2001 ; 18) adalah 

1. Melindungi aset perusahaan.  

2. Memastikan ketepatan dan keandalan data dan informasi akunting.  

3. Mendorong efisiensi di semua operasi perusahaan.  

4. Mendorong kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.  
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Lain halnya dengan Ikhsan (2009:149) yang menurut tujuannya, membagi 

sistem pengendalian internal menjadi dua bagian: 

1. Pengendalian intern akuntansi 

Merupakan bagian dari sistem pengendalian intern, meliputi struktur 

organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutam 

untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan 

keandalan data akuntansi. 

2. Pengendalian intern administratif 

Pengendalian intern administratif meliputi : struktur organisasi, 

metode-metode dan pengukuran yang dikoordinasikan terutama 

untuk medorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen. 

Dari tujuan-tujuan sistem pengendalian intern diatas dapat disimpulkan 

bahwa tujuan SPI adalah untuk memeriksa apakah semua transaksi telah dicatat 

dan diotorisasi dengan tepat dalam upaya menjaga kekayaan organisasi. Selain itu, 

sistem pengendalian intern bertujuan untuk mengurangi resiko-resiko yang dapat 

mengganggu operasional perusahaan.   

 

2.4.3 Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal 

Menurut Romney Steinbart(2003;232) unsur-unsur SPI antara lain 

1. Lingkungan pengendalian : merupakan dampak kumulatif atas faktor-

faktor untuk membangun, mendukung dan meningkatkan efektifitas 

kebijakan dan prosedur tertentu. Faktor-faktor tersebut antara lain 
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komitmen terhadap kompetensi, struktur organisasi, serta kebijakan 

sumber daya manusia dan prosedur. 

2. Penaksiran resiko : merupakan proses mengidentifikasi, menganalisis, dan 

mengelola resiko yang mempenagruhi tujuan perusahaan. 

3. Aktivitas pengendalian : merupakan kebijakan dan prosedur  yang 

dibangun untuk membantu memastikan bahwa arahan manajemen 

dilaksanakan dengan baik. 

4. Informasi dan komunikasi : mengacu pada sistem akuntansi organisasi, 

yang terdiri dari metode dan catatan yang diciptakan untuk 

mengidentifikasi, merangkai, menganalisis, mengelompokkan, mencatat 

dan melaporkan transaksi organisasi dan untuk memelihara akuntabilitas 

aktiva dan utang yang terkait. 

5. Monitoring : merupakan proses yang berkelanjutan untuk menaksir 

kualitas pengendalian internal dari waktu ke waktu serta untuk mengambil 

tindakan koreksi yang diperlukan. 

Hall (2001;155) berpendapat SPI mempunyai beberapa unsur yaitu 

1. Lingkungan pengendalian : menetapkan suasana organisasi dan 

mempengaruhi kesadaran pengendalian dari para manajemen dan 

pegawainya. 

2. Penilaian resiko : dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisa, dan 

mengatur resiko-resiko yang relevan dengan pelaporan keuangan 

3. Informasi dan komunikasi : kualitas informasi mempengaruhi kemampuan 

manajemen dalam menyiapkan laporan keuangan yang dapat diandalkan 
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4. Pengawasan : proses dimana kualitas desain pengendalian intern dan 

operasinya dapat dinilai 

5. Kegiatan pengendalian : kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk 

memastikan bahwa tindakan yang diambil telah benar untuk menghadapi 

resiko organiasi yang diidentifikasi. 

Pada dasarnya pengendalian internal pada perusahaan jasa, manufaktur, 

maupun retail tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan, hal ini disebabkan 

pada dasarnya sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode 

dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, 

mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan 

mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Unsur utama sistem pengendalian 

internal pada perhotelan antara lain: 

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional 

secara tegas. 

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 

perlindungan yang cukup terhadap kekayaan. 

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakn tugas dan fungsi setiap unit 

organisasi. 

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. 

(Ikhsan,2009:110) 

Ikhsan (2009:111) mengatakan bahwa struktur organisasi adalah susunan 

komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi yang menunjukkan 

adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiata-
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kegiatan yang berbeda diintegrasikan. Struktur organisasi mencerminkan 

distribusi tanggung jawab, otoritas, dan akuntabilitas (pertanggungjawaban) 

seluruh organisasi. 

2.4.4 Keterbatasan Sistem Pengendalian Internal 

Jusup (2001;254) berpendapat bahwa SPI memiliki keterbatasan 

1. Kesalahan dalam pertimbangan dikarenakan kurangnya informasi 

2. Kemacetan karena kesalahpahaman instruksi 

3. Kolusi antar karyawan atau dengan pihak lain 

4. Pelanggaran oleh manajemen demi kepentingan pribadi 

5. Biaya dan manfaat harus seimbang 

 

2.4.5 Pihak-pihak yang Bertanggungjawab Atas Sistem 

Pengendalian Intern 

Jusup (2001;255) menyatakan pihak-pihak yang bertanggungjawab atas SPI 

adalah 

1. Manajemen, untuk penetapan dan pemeliharaan SPI 

2. Dewan komisaris dan komite audit, untuk mengawasi adanya kecurangan 

3. Auditor intern, untuk memeriksa dan mengevaluasi kecukpan SPI 

4. Personil perusahaan lainnya, untuk memberikan informasi bagi SPI 

5. Akuntan independent atau akuntan publik, untuk menemukan kelemahan 

SPI yang berhubngan dengan laporan keuangan 

6. Pihak luar lainnya, untuk membuat ketentuan keharusan menetapkan SPI 

dalam perusahaan. 
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2.4.6 Ciri Pengendalian Yang Memadai 

Mulyadi (2001 ;164) menyatakan bahwa ciri pengendalian yang memadai 

ialah 

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara 

tegas. 

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 

perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan 

biaya. 

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 

organisasi. 

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. 

Sedangkan menurut Baridwan (1998;14) pengendalian yang baik harus 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut 

1. Suatu struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional 

secara tepat. 

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

untuk, melakukan pengawasan akuntansi yang cukup terhadap harta milik, 

utang-utang, pendapatan-pendapatan, dan biaya-biaya. 

3. Praktik-praktik yang sehat harus dijalankan di dalam melakukan tugas- 

tugas dan fungsi-fungsi setiap bagian organisasi. 

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

Dari ciri-ciri pengendalian yang memadai di atas, dapat diketahui bahwa 

apabila perusahaan menerapkan struktur organisasi yang memisahkan tanggung 
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jawab antara fungsi yang satu dengan yang lain dengan baik. Selain itu, ciri 

pengendalian internal yang baik juga ditunjang dengan prosedur pencatatan dan 

praktik yang sehat, sehingga aktivitas tersebut akan memberikan dampak positif 

bagi kelangsungan operasional perusahaan.  

 

2.4.6.1 Pengendalian Terhadap Kas 

Kas merupakan aktiva yang paling liquid, sehingga rentan terhadap 

penggelapan dan kecurangan. Sistem untuk mengontrol kas harus disesuaikan 

dengan kondisi perusahaan, agar pengendalian terhadap kas dapat diterapkan dan 

cost benefit. Pengendalian akses atas informasi kas menjadi hal pokok dalam 

sistem ini, hal ini tekait untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan 

penerimaan dan pembayaran kas. Ikhsan (2009:122) menyatakan bahwa terdapat 

enam karakteristik dasar suatu pengendalian kas, yaitu : 

1. Tanggung jawab yang diberikan secara spesifik untuk menangani 

penerimaan kas 

2. Pemisahan kepemilikan dan pencatatan kuitansi kas 

3. Deposito harian semua kas yang diterima 

4. Sistem voucher untuk mengontrol pembayaran kas 

5. Audit internal pada interval yang random. 

6. Catatan kas ganda-bank dan buku, dengan rekonsiliasi yang 

ditampilkan oleh seseorang diluar fungsi akuntansi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif deskriptif yang 

mengarah pada studi kasus. Bogdan dan Taylor mengenmukakan bahwa 

Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelititan yang menghasilkan data 

diskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan lisan dari orang dan perilaku yang 

diamati (Meolong, 2001).  Sehingga peneliti berusaha mengungkapkan keadaan 

sebagaimana adanya dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.  

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian studi kasus. Dimana penulis 

mencoba menganalisis situasi (keadaan) suatu entitas, menemukan masalah, dan 

memecahkan masalah yang ada pada entitas tersebut. Sekaran (2006:163) studi 

kasus yang bersifat kualitatif adalah berguna dalam menerapkan solusi pada 

masalah terkini berdasarkan pengalaman pemecahan maalah di masa lalu. Dasar 

dari studi kasus adalah masalah yang muncul juga dialami entitas lain, tapi cara 

penyelesaiannya untuk tiap entitas tidaklah sama. Penyelesaiannya hanya berlaku 

pada satu obyek saja yaitu perusahaan yang diteliti. 

Berdasarkan dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian 

deskriptif yang mengarah pada studi kasus adalah penelitian yang mendalam 

mengenai unit tersebut. Tujuan penelitian adalah melakukan penyelidikan secara 

mendalam mengenai subyek penelitian untuk memberikan gambaran yang 

lengkap mengenai subyek, sehingga peneliti dapat memahami secara dalam 
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mengenai sistem pemeriksaan terkait dengan prosedur dan laporan yang 

dihasilkan dari Night Audit. 

 

3.2  Lokasi Penelitian 

Tempat penelitian adalah pada perusahaan yang bergerak dalam bidang 

pelayanan produk maupun jasa, yaitu Hotel Metropole Batu  

 

3.3 Fokus Penelitian 

Fokus dari penelitian yang peneliti lakukan adalah terkait dengan sistem dan 

prosedur terkait dengan Ocupancy dan Food and Beverage & prosedur pelaporan 

dari Night Audit. Hal ini dilakukan dengan 

1. Menganalisa struktur organisasi meliputi pembagian tugas dan 

wewenang di setiap unit dalam kegiatan operasional.  

2. Menganalisa dokumen-dokumen siklus pendapatan yang terkait dengan 

night audit 

3. Menganalisa prosedur pelaksanaan dan pelaporan Night Audit atas 

Ocupancy dan Food and Beverage. 

4. Mengevaluasi prosedur yang sudah ada dengan maksud pengembangan 

dan penerapan Prosedur Night Audit. 

3.4 Sumber Data 

Data Primer 

Adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber 

asli (Tidak melalui perantara). Data primer berupa wawancara dan 
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observasi. Cooper Emory (1996;256) mengemukakan pendapatnya bahwa 

data primer merupakan data yang berasal dari sumber asli yang 

dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data 

primer ini meliputi: 

a) Struktur organisasi. 

b) Prosedur pelaksanaan Night Audit. 

c) Dokumen-dokumen yang digunakan/terkait dalam penyusunan 

Night Audit Reprts. 

d) Laporan yang dihasilkan dari pelaksanaan Night Audit. 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

1. Penelitian Kepustakaan  

penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara 

mempelajari dan membaca buku-buku serta karya ilmiah yang lain yang 

ada hubungannnya dengan penelitian ini yang mungkin tidak terdapat 

dalam data-data perusahaan. 

2. Penelitian lapangan   

1. Wawancara 

Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengadakan 

tanya jawab secara langsung dengan pihak manajemen Hotel 

Metropole Batu, terutama pihak yang terkait dengan Night Audit.  
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2. Observasi 

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengadakan 

pengamatan secara langsung dan mencatat gejala atau fenomena yaang 

terjadi pada Hotel Metropole Batu, dengan teknik ini peneliti dapat 

melihat kejadian-kejadian secara langsung dan dapat dijadikan dasar 

dalam pengevaluasian. 

3. Dokumentasi 

Mengumpulkan data yang diperlukan dengan mencatat dokumen-

dokumen yang diperoleh dari perusahaan. Peneliti mengumpulkan 

data-data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, 

formulir-formulir yang digunakan.  

 

3.6 Metode Analisis Data  

Metode yang diterapkan oleh penulis dalam menganalisis data adalah 

dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Yaitu metode penganalisaan 

data dengan menganalisa data-data yang telah dikumpulkan sehingga 

menghasilkan suatu kesimpulan. Tahapan – tahapan yang dilakukan oleh penulis 

dalam melakukan penelitian adalah : 

1.  Penelitian kepustakaan, yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat 

digunakan sebagai dasar pembahasan dan pemecahan masalah. 

2. Mengumpulkan data-data dan informasi-informasi yang relevan 

dengan tujuan penelitian. 
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3. Mengelola dan menganalisa data, kemudian dibandingkan dengan teori 

yang ada sehingga didapat suatu kesimpulan yang menentukan layak 

atau tidaknya sistem dan prosedur Night Audit yang diterapkan di 

Hotel Metropole Batu. 

Analisis yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini antara lain: 

1. Analisis terhadap Struktur Organisasi yang terlibat langsung dengan 

Night Audit. 

a. Menganalisa pemisahan wewenang dan tanggung jawab dari bagian - 

bagian yang terlibat dengan proses Night Audit  

2. Analisis Sistem dan Prosedur Night Audit 

a. Mengamati dan menganalisa siklus pendapatan yang diterapkan di 

hotel 

b. Melihat kecukupan bagian-bagian yang terkait dengan prosedur night 

audit 

c. Mengamati dan menganalisa pelaksanaan Night Audit yang 

dijalankan di hotel.  

d. Melihat apakah pengarsipan atas dokumen-dokumen terkait sudah 

mencukupi 

e. Melihat kecukupan formulir yang digunakan dalam proses night 

audit. 
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3. Analisis terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan Night Audit 

a. Menganalisa kecukupan informasi dan dokumen yang dibutuhkan 

dan dihasilkan dalam pelaksanaan Night Audit  

4. Analisis terhadap pengendalian internal hotel 

a. Melihat pola tanggung jawab dan kewajiban yang terkait dengan 

night audit, apakah telah dilaksanakan sesuai dengan deskripsi kerja 

yang dibentuk perusahaan. 

b. Menganalisa pengotorisasian atas dokumen-dokumen yang 

digunakan terkait dengan Night Audit. 

c. Melihat apakah segala bentuk standar operasional perusahaan yang 

berkaitan dengan Night Audit telah dibuat secara tertulis 

d. Melihat apakah segala bentuk kebijakan manajemen dibuat secara 

tertulis. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek 

4.1.1 Sejarah Singkat 

Hotel Metropole berlokasi di Kota Batu, lebih tepatnya di daerah 

Pesanggrahan. Pada jaman pendudukan Belanda, Batu sering dijadikan sebagai 

tempat peristirahatan para pejabat Belanda karena udara sejuk yang menyerupai 

udara di kota Switzerland. Pada jaman tersebut, kota Batu dikenal sebagai 

“DEKLENE SWITZERLAND” yang berarti perkampungan orang-orang Belanda. 

Hotel Metropole pada awalnya merupakan sebuah villa yang bernama “Villa 

Aveling” yang selanjutnya dibeli oleh seorang keturunan Yahudi pada tahun 

1950. Nama Villa Aveling kemudian diubah menjadi losmen ‘Metropole’. Pada 

tahun 1985 losmen ini dibeli oleh PT. METROPOLE BATU PERMAI.  

Tepatnya pada tahun 1987 dibangunlah “Hotel Metropole”, dimana 

pengoperasian hotel ini dimulai pada 7 Oktober 1987. Pada saat itu telah 

disediakan beberapa fasilitas, antara lain 22 kamar, Coffe Shop, kolam renang, 

dan Penanggungan Hall. Pada bulan Januari 1990 Hotel Metropole menambah 8 

kamar, sehingga total kamar yang disediakan adalah 30 kamar. 

 Pembenahan demi pembenahan dilakukan oleh manajemen dalam kurun 

waktu beberapa tahun terakhir dengan cara meningkatkan dan mengembangkan 

kemampuannya, mulai dari meningkatkan kualitas dan fasilitas pelayanan, 
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mengadakan pembangunan dan renovasi yang cukup besar dengan bertambahnya 

bangunan yaitu Metro II. Bangunan Metro II memiliki fasilitas seperti Tennis 

court, play ground, parking area yang sangat luas, meeting room, dan 42 kamar, 

sehingga Hotel Metropole memiliki 70 kamar. 

 

4.1.2 Maksud dan Tujuan 

Maksud didirikannya perusahaan ini adalah untuk menyediakan 

infrastruktur pendukung yang lengkap dan memadai yang dapat mendukung 

perkembangan industri pariwisata di Kota Batu. Dengan adanya fasilitas 

akomodasi yang memadai, maka kenyamanan wisatawan yang berkunjung ke 

Kota Wisata Batu akan terjamin.  

Tujuan dari didirikannya perusahaan ini adalah tak lepas dari tujuan utama 

sebuah PT (Peseroan Terbatas) yaitu Profit Oriented yang tidak melupakan 

konsep Consumen Satisfaction. Dengan  maksud dan tujuan diatas, perusahaan 

memiliki harapan untuk dapat memberikan suatu kontribusi nyata dalam 

pembangunan ekonomi nasional dengan berperan serta dalam melaksanakan 

program pemerintah Kota Batu sebagai Kota Wisata. 

 

4.1.3 Visi dan Misi 

1. Visi 

Menjadi sebuah perusahaan jasa yang mampu mengelola sumber daya 

secara professional, inovatif dan berkelanjutan serta mendapatkan 

dukungan dari semua pihak yang berkepentingan. 
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2. Misi 

a. Mengoptimalkan seluruh sumber daya untuk memperoleh keuntungan 

secara maksimal. 

b. Menyelenggarakan pelayanan jasa dengan fasilitas yang memadai dan 

kenyamanan yang terjamin.  

c. Mengelola sumber daya secara efektif dan efisien yang meliputi 

operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana dengan partisipasi dari 

semua pihak. 

 

4.1.4 Kegiatan Pengusahaan 

1. Kegiatan Operasional 

Hotel Metropole merupakan suatu badan usaha yang bergerak di 

bidang jasa dan dikelola secara komersial. Hotel ini dirancang untuk 

melayani tamu yang memiliki berbagai tujuan. Sebagaian besar para tamu 

memiliki tujuan untuk istirahat, rekreasi dan pertemuan (Meeting). 

Beberapa tamu menggunakan jasa hotel ini sebagai tempat transit dan 

sebagian lainnya untuk menginap selama beberapa hari. 

Tentunya fasilitas utama yang ditawarkan oleh setiap hotel adalah 

kamar tidur. Hotel Metropole memiliki beberapa tipe kamar yang khusus 

disediakan untuk memenuhi kebutuhan para tamu. Hingga saat ini Hotel 

Metropole terhitung memiliki total kamar sebanyak 70 kamar. Untuk 
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memberikan informasi yang lebih detail, berikut adalah spesifikasi dari 

tipe-tipe kamar yang disediakan oleh Hotel Metropole: 

1. Standard Twin/Double Room (3 rooms) 

2. Standard Triple Room  (21 rooms) 

3. Superior Room   (17 rooms) 

4. Deluxe Room   (26 rooms) 

5. Junior Suite   (1 room)  

6. Metro Suite   (1 room) 

7. Family Suite   (1 room) 

8. Extra Bed 

Hotel Metropole mengutamakan kepuasan para tamu dengan 

ditunjang oleh beberapa fasilitas, antara lain: 

a. Conference & Convention  

Singosari Multi Purpose Hall (250 persons) 

Arjuna Convention Hall  (90 persons) 

Rembulan Top Floor  (50 Persons) 

Gazebo 

b. Credit Card 

(BCA, VISA, DUTA Card, Dinners Club, Master Cards.) 

c. Facilities & Services 

Panderman Restaurant 

Free-form swimming pool 

Full size Basket court 
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Volley ball court / Badminton 

Chilldren Play ground 

Kiddie Club 

Drugstore 

Musholla 

Safe Deposite Box 

Tennis court 

Karaoke 

Fitness Corner 

Parking area yang luas 

Laundry services 

Bussiner centre 

Room Service (24 hours) 

Selain fasilitas diatas, Hotel Metropole juga menawarkan special 

discount pada event tertentu, dan khususnya untuk pelanggan tetap. 

Fasilitas lain yang ditawarkan adalah 2 macam paket pilihan untuk 

keperluan meeting, yaitu: 

1. Paket Meeting 

2. Paket Meeting + Inap 

 

2. Proses Operasional 

Proses penyewaan kamar di Hotel Metropole terdiri dari 2 cara: 

1. Pelayanan tamu dengan pemesanan terlebih dahulu 
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Reservasi dengan pemesanan terlebih dahulu dilakukan dengan 2 

cara: 

a. Reservasi melalui telepon 

Pada proses ini, tamu melakukan pemesanan melalui telepon atau 

travel agent yang ditunjuk oleh hotel. Berikut adalah narasi 

reservasi melalui telepon: 

i. Tamu menelepon ke hotel dengan tujuan untuk memesan 

kamar 

ii. Operator menerima telepon, dan menyambungkan ke 

bagian reservasi. 

iii. Reservation Clerk mencatat pesanan tamu, memberikan 

informasi yang dibutuhkan tamu dan memasukkan data 

tamu ke dalam Reservation Form.  

b. Reservasi melalui sales marketing 

Pada proses ini, tamu melakukan pemesanan melalui telepon atau 

travel agent kepada sales marketing yang  berlokasi di Surabaya. 

Berikut adalah narasi reservasi melalui sales marketing: 

i. Tamu menelepon ke kantor sales marketing dengan tujuan 

untuk memesan kamar 

ii. Sales marketing menerima pesanan, dan memberikan 

informasi yang diperlukan oleh tamu mengenai hotel, 

mencatat pesanan, dan melaporkannya ke Front Office 

Hotel Metropole. 
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iii. Front Office Hotel Metropole menerima pesanan melalui 

telepon dan memberikan ke bagian terkait untuk 

selanjutnya dipersiapkan sesuai pesanan. 

2. Walk in Guest (tanpa pemesanan terlebih dahulu) 

Walk In Guest merupakan cara penyewaan kamar Hotel tanpa 

melalui reservasi terlebih dahulu, tamu datang langsung ke hotel: 

i. Tamu datang langsung ke hotel 

ii. Resepsionis menerima tamu dan memberikan informasi 

yang diperlukan, mencatat dan memasukkan data tamu ke 

dalam guest list, serta memberikan kunci kamar kepada 

Bellboy 

iii. Bell boy mengantar tamu ke kamar 

 

4.1.5 Lokasi dan Wilayah Kerja Perusahaan 

Lokasi perusahaan merupakan faktor utama yang menentukan kelancaran 

operasional perusahaan, karena lokasi dapat mempengaruhi tingkat efisiensi kerja. 

Lokasi Hotel Metropole sangat strategis, yaitu berada di Jln. Panglima Sudirman 

93 Batu. Hotel Metropole berada pada ketinggian ± 900 m diatas permukaan laut 

serta dikelilingi oleh perbukitan dan tempat-tempat wisata yang indah dengan 

suhu rata-rata 18-20 celcius.  

Hotel Metropole merupakan kombinasi yang menguntungkan sebagai hotel 

untuk berbisnis dan sarana berlibur bersama keluarga yang tak jauh dari pusat 
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keramaian kota, dimana lokasinya berdekatan dengan pusat pebelanjaan dan 

tempat wisata, antara lain: 

1. Pemandian Selecta. 

2. Air Tejun Coban Rondo 

3. Pemandian Songgoriti 

4. Taman Rekreasi Sengkaling 

5. Pemandian Air Panas Cangar 

6. Taman Belajar dan Bermain Jawa Timur Park 

7. Batu Night Spectacular (BNS). 

 

4.1.6 Gambaran Struktur Organisasi 

Struktur dari sebuah organisasi di dalam suatu perusahan merupakan hal 

yang sangat diperlukan untuk menegaskan tanggung jawab, wewenang dan 

kedudukan dari masing-masing individu, departemen maupun unit. Organisasi 

dalam perusahaan melibatkan beberapa entitas yang berkepentingan terhadap 

jalannya perusahaan, guna bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka dasar yang menunjukkan suatu 

hubungan antara satu bagian organisasi dengan bagian lain sehingga masing-

masing bagian organisasi dapat bekerja dengan baik sesuai dengan fungsi dan 

tugasnya masing-masing. Struktur organisasi yang jelas dan dilaksanakan dengan 

baik dapat membawa kemajuan bagi perusahaan.  

Hotel Metropole menerapkan struktur organisasi Straight Line dengan 

alasan agar pengawasan bisa dilakukan dengan mudah. Selain itu, wewenang 
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mengalir dari pimpinan atas ke bawahan dan tanggung jawab bergerak dari 

bawahan menuju pimpinan di atasnya. 

Struktur Organisasi Hotel Metropole Batu berdasarkan keputusan direksi 

adalah sebagai berikut: 

a. Unsur pimpinan : Operation Manager 

b. Unsur Pembantu Pimpinan : Assistant Operation Manager 

c. Unsur Pelaksana : Manager Departement 

d. Unsur Pengawasan : Supervisor 

 

4.1.6.1 Job Description 

Deskripsi Kerja atau Job Description pada Hotel Metropole Batu sesuai 

dengan jabatannya masing-masing adalah sebagai berikut: 

1. Operation Manager 

a. Mengendalikan secara keseluruhan operasional / aktivitas 

Hotel Metropole dan membuat program-program manajemen. 

b. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan secara kontinyu 

ke bawahan 

c. Dalam menjalankan tugas pokok perusahaan general meneger 

dibantu oleh Assistant Manager. 

2. Personnel Manager 

a. Mengelola administrasi keseluruhan personalia dan 

menyelesaikan hal-hal yang menyangkut kepegawaian sesuai 

peraturan yang berlaku. 
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b. Bersama Chief Security melakukan pengamanan, penertiban 

atas property assets hotel, tamu dan karyawan. 

3. Front Office Manager 

a. Bertanggung jawab mengontrol dan mengkoordinasi Staff 

FO, dan memastikan bahwa semua aktivitas berjalan dengan 

lancar dan tamu merasa puas dengan fasilitas dan pelayanan 

yang diberikan 

b. Dalam menjalankan tugas pokok, Front Office Manager 

dibantu oleh: 

i. Front Office Chasier 

ii. Night Audit 

iii. Recepsionist 

iv. Bell boy 

v. Operator 

vi. Business Center Clerk 

vii. Driver 

4. Chief Accounting 

a. Mengendalikan biaya operasi, menjalankan, mengamankan 

sistem dan prosedur yang berlaku di perusahaan. 

b. Menyajikan laporan keuangan dengan benar, tepat waktu dan 

dapat dipertanggungjawabkan. 

c. Dalam menjalankan tugas pokok, Chief Accounting dibantu 

oleh Income Audit. 
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5. Food & Beverage Departement 

a. Bertanggung jawab atas kegiatan Food & Beverage 

Departement 

b. Selalu bekerja sama dengan departemen lain. 

c. Dalam menjalankan tugasnya, Food & Beverage 

Departement dibantu oleh : 

i. F & B Captain 

ii. F & B Chasier 

iii. Waiter / s 

iv. Banquet attendace 

v. Entertainment 

vi. Chef Cook  

6. Housekeeping Departement 

a. Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berhubungan 

dengan kamar tamu mulai dari persiapan hingga kebersihan. 

b. Selalu bekerja sama dengan departmen lain 

c. Dalam menjalankan tugasnya Housekeeping Department 

dibantu oleh 

i. Room Boy 

ii. Room Maid 

iii. Laundry attendance  
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7. Chief Security 

a. Menjaga dan mengamankan harta benda serta staff dan tamu 

dari semua gangguan atau kejadian yang terjadi di ligkingan 

Hotel Metropole 
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi 
Sumber:Personalia Hotel Metropole Batu 
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4.1.7 Siklus Pendapatan Hotel  

Night audit merupakan suatu alat manajemen yang digunakan sebagai 

pengendalian atas pendapatan hotel. Terdapat beberapa macam prosedur check in 

di Hotel Metropole, mulai dari penjualan kamar dan meeting room mulai dari saat 

reservasi (dengan / tanpa pembayaran deposit), saat check in (deposit dibayar saat 

check in atau saat check out). Namun dari semua prosedur check in tersebut 

dokumentasi yang dihasilkan dari beberapa prosedur tersebut pada intinya adalah 

sama, hanya informasi yang terkandung di dalamnya yang berbeda. Sehingga 

tidak ada perbedaan dokumentasi yang masuk ke night audit dari masing-masing 

prosedur. Oleh karena itu penulis mengambil satu contoh prosedur check in dari 

siklus pendapatan yang penulis anggap dapat mewakili dari semua prosedur check 

in. Berikut merupakan gambaran siklus pendapatan yang diimplementasikan di 

Hotel Metropole Batu. 

 

4.1.7.1 Prosedur Check In Room 

(a) Tamu datang dan melakukan registrasi. 

(b) Resepsionis menyambut tamu dan menawarkan kamar dengan 

spesifikasi yang diinginkan oleh tamu 

(c) Jika tamu ingin membayar deposit, maka pembayaran dapat 

dilakukan dengan 3 (tiga) cara : 

 Credit card ,  

i. resepsionis  memproses credit card tamu,  
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ii. Setelah selesai resepsionis meminta tandatangan tamu, 

kemudian mengembalikan Credit Card tamu sekaligus 

menyerahkan slip Credit Card yang asli. 

iii. Slip  Credit Card lembar kedua kemudian diarsip 

sementara. 

 Debet 

i. resepsionis memproses ATM calon tamu. 

ii. Kemudian mengembalikan ATM calon tamu sekaligus 

menyerahkan lembar debet memo yang asli.  

iii. Lembar kedua debet memo diarsip sementara.  

 Tunai,  

i. Cashier FO  menerima uang dari calon tamu. 

(d) Seluruh pembayaran deposit (Credit Card, Debet atau Tunai) 

kemudian dicatat di Cash Receipt sebanyak tiga lembar. 

i. Lembar 1 untuk calon tamu 

ii. Lembar 2 beserta uang dimasukkan ke remittance envelope 

dan dimasukkan ke safety box 

iii. lembar 3 untuk arsip sementara yang nantinya akan 

diberikan kepada Night audit 

(e) resepsionis meminta ID Card tamu dan mencatat identitas tamu di 

Registration Form sebanyak 2 lembar 

(f) resepsionis menyerahkan breakfast voucher dan kunci kepada tamu. 
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(g) Kemudian resepsionis menulis check in tersebut di dalam Guest List 

sebanyak 4 lembar yang diberikan kepada masing-masing 

departemen yang bersangkutan. 

(h) Berdasarkan atas guest list FO cashier menyiapkan Guest bill 2 

lembar, rangkap 1 untuk tamu saat tamu check out, dan rangkpa 2 

untuk arsip sementara. 

(i) pada akhir shift II, night audit mengambil guest bill, guest list, cash 

receipt ke FO cashier  untuk diproses lebih lanjut 
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Gambar 4.2 Flowchart Prosedur Check In Room 
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4.1.7.2 Prosedur Penjualan Restoran 

(a). Tamu melakukan order 

(b). Mulai membuat coffee shop order rangkap 2 

 Rangkap 1 untuk kasir 

 Rangkap 2 untuk kitchen 

(c). Bagian kasir menerima coffee shop order lembar 1 dan digunakan untuk 

membuat coffee shop form 3 lembar 

 Lembar 1 untuk tamu dan diserahkan setelah konfirmasi 

pembayaran 

 Lembar 2 untuk diserahkan ke FO cashier 

 Lembar 3 untuk arsip 

i. Jika tamu langsung membayar,  

 Pelanggan menyerahkan sejumlah uang dan lembar 

coffee shop form lembar 1 diberikan kepada tamu 

 Setiap akhir shift cashier membuat summary of sales dan 

diserahkan ke FO cashier bersamaan dengan coffee shop 

form form lembar 2 beserta uang cash 

 FO cashier membuat cash receipt 3 lembar atas 

penerimaan cash, Lembar 1 untuk coffee shop cashier, 

Lembar 2 beserta uang dimasukkan ke remittance 

envelope dan dimasukkan ke safety box, lembar 3 untuk 

arsip sementara yang nantinya akan diberikan kepada 

Night audit 
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ii. jika tidak langsung membayar 

 Setiap akhir shift lembar 2 digunakan sebagai dasar 

penyusunan summary of sales dan diserahkan ke FO 

cashier bersamaan dengan coffee shop form lembar 2 

(d). pada akhir shift II, night audit mengambil summary of sales, coffee shop 

form, cash receipt ke FO cashier  untuk diproses lebih lanjut 
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Gambar 4.3 Prosedur Penjualan Restoran 
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4.1.7.3 Prosedur Penjualan Drug Store 

(a). Tamu datang 

(b). Tamu melakukan order 

(c). Bagian kasir membuat drug store form 3 lembar dan melakukan 

konfirmasi pada tamu atas pembayaran 

 Lembar 1 diserahkan ke tamu setelah konfirmasi 

pembayaran 

 Lembar 2 untuk diserahkan ke FO cashier 

 Lembar 3 untuk arsip 

i. Jika tamu langsung membayar,  

 Kasir menerima uang 

 Memberikan obat sesuai pesanan 

 Setiap akhir shift, lembar 2 digunakan sebagai dasar 

penyusunan summary of sales dan diserahkan ke FO 

cashier bersamaan dengan drug store form lembar 2 

beserta uang cash 

 FO cashier membuat cash receipt 3 lembar atas 

penerimaan cash, Lembar 1 untuk drug store, Lembar 2 

beserta uang dimasukkan ke remittance envelope dan 

dimasukkan ke safety box, lembar 3 untuk arsip 

sementara yang nantinya pada akhir shift II akan 

diberikan kepada Night audit 
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ii. jika tidak langsung membayar 

 Setiap akhir shift lembar 2 digunakan sebagai dasar 

penyusunan summary of sales dan diserahkan ke FO 

cashier bersamaan dengan drug store form lembar 2 

(d). pada akhir shift II, night audit mengambil summary of sales, drug store 

form ke FO cashier  untuk diproses lebih lanjut 
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Gambar 4.4 Flowchart Penjualan Drug Store 

4.1.7.4 Prosedur Penjualan Laundry 
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(a). Room boy Membuat laundry order yang diserahkan ke housekeeping 

khususnya bagian laundry. 

(b). Membuat laundry bill rangkap 3 yang didistribusikan kepada 

 Lembar 1 untuk tamu setelah konfirmasi pembayaran 

 Lembar 2 diserahkan ke FO chasier 

 Lembar 3 diarsip 

(c). FO menerima laundry bill  

i. apabila pelanggan langsung membayar, FO cashier membuat cash 

receipt 2 rangkap 

 Lembar 1 beserta uang dimasukkan ke remittance envelope dan 

dimasukkan ke safety box 

 Lembar 2 untuk arsip sementara yang nantinya akan diberikan 

kepada Night audit 

ii. Jika tidak FO cashier mengarsip laundry bill dan akan ditagih saat 

pelanggan check out. 

(d). Pada akhir shift II, night audit mengambil summary of sales, coffee shop 

form ke FO cashier  untuk diproses lebih lanjut 
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Gambar 4.5 Flowchart Penjualan Laundry 

4.1.7.5 Prosedur Penjualan Telepon/Fax Hotel 
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(a). Operator membuat list of voucher 2 lembar 

 Lembar 1 untuk tamu setelah konfirmasi pembayaran 

 Lembar 2 diserahkan ke FO chasier 

 Lembar 3 diarsip 

(b). FO menerima lembar 2 

i. Jika tamu langsung membayar FO cashier menerima uang dan membuat 

cash receipt 2 lembar 

 Lembar 1 beserta uang dimasukkan ke remittance envelope dan 

dimasukkan ke safety box 

 Lembar 2 untuk arsip sementara yang nantinya akan diberikan 

kepada Night audit 

ii. Jika tidak FO cashier mengarsip list of voucher dan akan ditagih saat 

pelanggan check out. 

(c). Pada akhir shift II, Night audit mengambil cash receipt lembar 3 dan list of 

voucher lembar 2 untuk diproses lebih lanjut 
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Gambar 4.6 Flowchart Penjualan Telepon 
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4.1.7.6 Prosedur Check Out Room  

(a) FO melakukan konfirmasi pada tamu apakah akan melakukan check out 

sekarang atau tidak. 

(b) Jika tamu ingin melakukan check out, maka resepsionis melakukan 

konfirmasi ke masing-masing departemen mengenai tagihan yang belum 

dibebankan ke tamu, mulai dari Laundry, drugstrore dan restoran. 

(c) Kemudian FO mengecek apakah tamu merusakkan fasilitas di kamar atau 

ada ekstra bed. Jika ada ekstra bed atau terjadi kerusakan oleh tamu, maka 

ditulis di Guest Bill bagian Miscellaneous Charge. 

(d) Jika ada tagihan yang belum dibebankan, maka mintalah seluruh form 

tagihannya (Coffee shop form lembar 2, laundry form lembar 2, dan 

drugtsore form lembar 2) 

(e) Siapkan seluruh tagihan kamar, laundry, drugstore, dan restoran di Guest 

bill.  

(f) Periksa mengenai pembayaran deposit yang sudah dilakukan oleh tamu 

sebelumnya : 

a. Jika pembayaran deposit masih kurang maka tamu diminta untuk 

melunasi seluruh pembayaran. 

 Credit card ,  

1. Cashier FO  memproses credit card tamu,  

2. Setelah selesai Cashier FO meminta tandatangan tamu, 

kemudian mengembalikan Credit Card tamu sekaligus 

menyerahkan slip Credit Card yang asli. 
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3. Slip Credit Card lembar kedua kemudian diarsip 

 Debet 

1. Cashier FO memproses ATM calon tamu. 

2. Kemudian mengembalikan ATM calon tamu sekaligus 

menyerahkan lembar debet memo yang asli.  

3. Lembar kedua debet memo diarsip 

 Tunai, Cashier FO  menerima uang dari calon tamu. 

b. Jika pembayaran deposit pas (tidak kurang ataupun lebih) 

maka FO  meminta tamu untuk menandatangani Guest bill. 

c. Jika ada refund : 

1. Dibuatkan Paid Out Voucher sebanyak 2 lembar. Lembar 

1 untuk arsip, 2 untuk tamu.  

(g) FO mengumpulkan seluruh form (POV 2 lembar, Guest bill 2 lembar, 

Coffee shop 2 lembar, Laundry form 2 lembar, Drugstore form 2 lembar, 

list of voucher 2 lembar). 

(h) Tamu menandatangani seluruh form, kemudian dikembalikan lagi ke FO. 

(i) Seluruh form diberi stempel LUNAS oleh FO kecuali POV. 

(j) resepsionis mengembalikan ID card tamu dan menyerahkan seluruh form 

lembar pertama pada tamu. Sedangkan form lainnya diarsip sementara. 

(k) Tamu mengembalikan kunci kamar pada resepsionis. 
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Gambar 4.7 Flowchart Prosedur Check Out 



89 
 

 

4.1.7.7 Prosedur Pelaporan Front Office  

(a). Setiap akhir shift 2, berdasarkan Guest Bill 2, Guest List 2, Summary of 

Sales drug store, Summary of Sales Coffee shop, List of Voucher lembar 

2, cash receipt 3, paid out voucher 1, laundry bill 2, slip credit card 2, 

debet memo 2 yang telah diterima, Front office membuat Front office 

cashier report 2 rangkap 

 Rangkap 1 untuk arsip 

 Rangkap 2 untuk night audit 

(b). Paid of voucher, slip credit card, debet memo diarsip oleh FO 

(c). Front office memberikan front office cashier report bersamaan dengan 

Guest Bill 2, Guest List 2, Summary of Sales coffee shop, summary of 

sales drug store, Cash Receipt 3, List of Voucher 2, Front Office Chasier 

Reports 2, Coffee Shop form 2, Drug store form 2 ke night Audit untuk 

diproses lebih lanjut 

(d). Berdasarkan dokumen-dokumen yang telah diterima, night audit 

menyusun Night audit report dan room sales recapitulation masing-masing 

rangkap 2 

 Rangkap 1 untuk income audit 

 Rangkap 2 untuk arsip 

(e). Pada pagi hari, Night audit selanjutnya memberikan Night audit report dan 

Room sales recapitulation beserta Guest Bill, Guest List, Summary of 

Sales, Cash Receipt, List of Voucher, Front Office Chasier Reports dan 

Coffee Shop form, Drug store form ke income audit 
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i. Jika laporan benar maka income audit memproses lebih 

lanjut. 

ii. Jika masih terdapat kesalahan, maka laporan akan 

dikembalikan dan diserahkan kembali jika laporan sudah 

dikoreksi dan benar. 

 

 

Gambar 4.8 Flowchart Prosedur Check Out 
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4.1.8 Gambaran Operasional Night Audit 

4.1.8.1 Prosedur Night Audit 

Dalam melaksanakan semua kegiatan operasional, beberapa sumber 

pendapatan di Hotel Metropole telah terkomputerisasi dan online, namun 

beberapa dari masih menggunakan operasi manual, sehingga kondisi seperti ini 

menyebabkan dibutuhkannya suatu fungsi Night Audit sebagai salah satu alat 

pengendalian internal hotel untuk memeriksa pendapatan hotel baik Cash maupun 

charge dalam kegiatan transaksi setiap hari. 

Kegiatan Night Audit di Hotel Metropole dilakukan secara rutin untuk 

memenuhi kebutuhan manajer akan informasi pendapatan dan occupancy 

percentage per-hari. Berikut adalah prosedur Night Audit yang diterapkan di Hotel 

Metropole. 

1. Saat jam 10 malam. Night Auditor (Reception Shift III) 

mengumpulkan dan mempersiapkan Guest Bill 2, Guest List 2, 

Summary of Sales Drug store, Summary of sales Coffee shop, Cash 

Receipt 3, List of Voucher 2, Front Office Chasier Reports 2 dan 

Coffe Shop form 2, Drug store form 2. 

2. Melakukan kroscek antara Guest List dengan Guest Bill. 

3. Jika terdapat kesalahan lakukan koreksi atau revisi. 

4. Jika cocok lanjutkan menyusun Room Sales Recapitulation untuk 

menghitung occupancy percentage dan Net Sales. 

5. Melakukan kroscek Summary of sales drug store, food & beverage 

dengan Coffee Shop form dan drug store form. 
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6. jika terdapat kesalahan dalam perhitungan lakukan koreksi ulang 

7. Jika cocok lanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu melakukan kroscek 

antara Front office cashier report 2, cash receipt3, guest bill 2, 

laundry bill 2, list of voucher 2 untuk memastikan bahwa tidak ada 

kesalahan perhitungan total dan menentukan Bill atau penerimaan 

cash dari masing-masing pos. 

8. jika terdapat kesalahan dalam perhitungan lakukan koreksi ulang 

9. jika cocok, susunlah Night Audit Report dengan memisahkan 

pendapatan berdasarkan pos masing-masing. 

10. Merinci pendapatan yang diterima cash dan charge pada Night Audit 

Report.  
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Gambar 4.9 Flowchart Prosedur Pelaksanaan Night Audit 
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4.1.8.2 Pihak-pihak yang terlibat 

Dalam pelaksanaannya, proses Night Audit melibatkan beberapa pihak. 

Berikut adalah pihak-pihak yang terkait dalam proses Night Audit. 

1. Reception 

a. Melayani Check in dan check out baik room maupun meeting 

room. 

b. Bertugas melakukan konfirmasi kepada Bellman untuk segera 

menyiapkan kamar jika ada tamu yang akan check in. 

c. Menyusun  Guest List 

2. Front Office Supervisor 

a. Mengawasi kinerja karyawan FO (khususnya yang berhubungan 

dengan pelayanan tamu). 

b. Membuat laporan manajemen yang berhubungan dengan kinerja 

FO untuk dilaporkan ke General Manager. 

3. Front Office Chasier 

a. Menyusun Front Office Chasier Reports  

b. Menyusun Guest Bill pada akhir Shift II. 

4. Food & Beverage Chasier 

a. Menyusun Coffee Shop Form 

b. Menyusun Summary of sales. 

c. Membuat struk penjualan apabila terjadi transaksi diluar paket. 

d. Menyerahkan Summary of sales dan cash pada Front Office 

Chasier. 
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5. Drugstore Chasier 

a. Menyusun Drug Store form  

b. Menyusun Summary of sales. 

c. Menyerahkan Summary of sales dan cash pada Front Office 

Chasier. 

6. Operator 

a. Menyusun List of Voucher dan menyerahkan ke Front Office 

Chasier. 

b. Menysusun Phone Control Sheet. 

7. House Keeping Departement 

a. Menerima dan melayani tamu yang menggunakan jasa laundry 

b. Menyusun Laundry list 

c. Menyerahkan Laundry List ke Front Office Chasier 

8. Income Audit 

a. Memeriksa Night Audit Reports yang telah disusun oleh Night 

Audit. 
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4.1.8.3 Dokumen-dokumen yang digunakan 

Adapun dokumen yang digunakan dalan proses Night Audit yang tertuang 

dalam prosedur Night Audit. 

1. Guest List 

Guest List adalah form yang dibuat oleh reception yang berisi jumlah 

detail kamar yang terisi, nama tamu yang menempati dan tipe kamar yang 

digunakan dan juga tanggal chek in dan chek out 

2. Guest Bill 

Guest Bill merupakan form yang dibuat oleh Front Office Chasier yang 

memberikan informasi mengenai jumlah tagihan masing-masing tamu atas 

semua fasilitas yang telah dinikmati oleh tamu. 

2. Coffee Shop Form 

Merupakan form yang digunakan sebagai bukti bahwa telah terjadi proses 

transaksi pada outlet Food & Beverage. Dokumen ini digunakan oleh 

Night Auditor sebagai dasar dalam penentuan keakuratan dan kevalidan 

dari transaksi. 

3. Drug Store Form 

Merupakan form yang digunakan sebagai bukti bahwa telah terjadi proses 

transaksi pada outlet Drug Store. Dokumen ini digunakan oleh Night 

Auditor sebagai dasar dalam penentuan keakuratan dan kevalidan dari 

transaksi. 

4. Front Office Chasier Report 
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Front Office Chasier Report merupakan suatu dokumen yang disusun 

untuk mengetahui pendapatan yang diterima oleh Front Office Chasier. 

Laporan ini disusun secara rutin setiap hari dan digunakan sebagai dasar 

dalam penyusunan Night Audit Reports 

5. Summary of Sales coffee shop 

Summary of Sales F&B merupakan suatu dokumen yang disusun untuk 

mengetahui pendapatan yang diterima oleh F&B Chasier yang selanjutnya 

diserahkan ke Front Office Chasier. Laporan ini disusun secara rutin 

setiap hari dan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Night Audit 

Reports 

6. Summary of Sales Drug Store  

Summary of Sales Drug Store merupakan suatu dokumen yang disusun 

untuk mengetahui pendapatan yang diterima oleh Drugstore Chasier yang 

selanjutnya diserahkan ke Front Office Chasier. Laporan ini disusun 

secara rutin setiap hari saat terjadi transaksi. Dan digunakan sebagai dasar 

dalam penyusunan Night Audit Reports 

8. List of Voucher operator 

List of Voucher merupakan suatu dokumen yang digunakan untuk merinci 

charge dari penggunaan telepon yang nantinya akan dibebankan pada 

charge kamar sewaktu tamu Check-out. 

9. Laundry Bill 

Laundry Bill merupakan suatu dokumen yang digunakan untuk 

memberikan informasi atas penggunaan jasa laundry yang telah diberikan 
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kepada para tamu yang nantinya akan dibebankan pada charge kamar 

tamu. 

 

4.1.8.4 Kebijakan Manajemen 

1. Setiap akhir shift I, II & III. Chasier dari masing-masing department 

wajib memasukkan uang ke dalam Remittance envelope dan 

dimasukkan ke chasier safety box. 

2. Ketetapan shift di FO: 

Shift I  pukul 06.00 – 14.00 

Shift II pukul 14.00 – 22.00 

Shift III pukul 22.00 – 06.00 

3. Chasier Safety Box terkunci, dan hanya boleh dibuka oleh petugas 

dari Accounting Departement, khususnya general chasier. 

4. Night Audit wajib dilakukan mulai pukul 10.00 malam. 

5. Transaksi yang terjadi diatas pukul 10.00 malam, dianggap masuk ke 

pendapatan hari berikutnya. 

6. Laporan yang wajib dihasilkan oleh Night Auditor adalah Night 

Audit Reports dan Room Sales Recapitulation. 

a. Total net dihitung dengan Rumus: 

 

            Total Net = Room Revenue – Food & Beverage = Total Sales 
                                         121% 
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b. Perhitungan Room sales Recapitulation, antara lain : 

i. Occupancy Percentage dengan rumus: 

 

                   % Occupancy =   total kamar yang terisi   x 100% 
               available of room 

 

ii. Double percentage dengan rumus: 

 
             % Double Occupancy =  

 
 (total kamar yang terisi (orang) x 2) – total kamar terisi  x 100% 

              Total kamar terisi 
 

iii. Average room rate dengan rumus: 

                  Average room rate =     Total net 
                                    Jumlah kamar terisi 

 

 

4.1.8.5 Informasi yang dihasilkan 

Informasi yang dihasilkan dari proses Night Audit di Hotel Metropole antara 

lain: 

1. Room Sales Recapitulation 

Room Sales Recapitulation Merupakan laporan yang berisi tentang 

kamar yang diisi oleh tamu atau kamar yang terjual (occupied), 

kamar kosong (vacant), kamar yang rusak atau sedang dalam 

perbaikan (out of order), kamar yang ditempati tamu yang tidak 

membayar (Complimentary), jumlah hasil penjualan seluruh kamar 
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dalam satu hari (Room Revenue), rata-rata kamar terjual (Average 

Room Rate). 

2. Night Audit Reports 

Laporan ini berisi tentang penjualan kamar selama satu hari, 

penjualan baik cash maupun charge dari Food & Beverage 

Departement, selain itu juga pendapatan yang berasal dari fasilitas-

fasilitas yang telah digunakan oleh tamu. Misalnya telephone, 

laundry, Miscellaneous (Sprei, Pillow, sikat gigi, Shoe shine, dll) 

Mengenai format laporan-laporan dapat dilihat di bagian lampiran. 
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4.2 Analisis Permasalahan dan Pemecahan Masalah 

4.2.1 Analisis Permasalahan 

1. Analisis terhadap Struktur Organisasi 

Berikut ini penulis akan menjelaskan hasil analisis mengenai 

struktur organisasi dan job description yang diterapkan pada Hotel 

Metropole Batu. Analisis yang dilakukan oleh penulis dapat digunakan 

sebagai sumber acuan untuk memberikan usulan pada perusahaan. 

analisis yang dilakukan terkait dengan struktur organisasi yang berkaitan 

dengan Night Audit adalah: 

a. Belum tertatanya struktur organisasi perusahaan dengan baik. 

Dimana struktur organisasi yang tergambarkan pada sekarang ini 

belum dapat menggambarkan struktur organisasi perusahaan secara 

keseluruhan, dimana gambaran atas pembagian wewenang yang 

kurang lugas dan tidak mencerminkan jabatan yang tertulis pada Job 

Description yang dimiliki oleh hotel. 

b. Bagian-bagian yang terlibat dalam proses Night Audit sudah cukup 

baik. Namun, disini terdapat 2 permasalahan yang mungkin muncul 

disebabkan karena keberadaan Night Audit di dalam struktur 

organisasi yang berada di bawah Front Office Departement, antara 

lain:  

i. Perangkapan jabatan, penulis menganggap bahwa 

perangkapan jabatan akan berisiko menyebabkan moral 

hazard, terdapat 3 faktor yang dapat mendorong seseorang 
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untuk melakukan kecurangan, yaitu tekanan atau kebutuhan 

yang mendesak, pengendalian yang rendah serta adanya 

rasionalisasi pelaku untuk membenarkan apa yang telah 

dilakukannya. Penulis menilai bahwa moral hazard terjadi 

karena lemahnya pengendalian untuk pihak-pihak yang 

terkait, terutama Night Auditor sebagai pihak pelaksana 

Night Audit yang sekaligus merangkap sebagai Night 

Reception (Reception Shift 3). Sehingga kondisi ini dapat 

memberikan peluang pada Night Auditor untuk manipulasi 

mulai dari dokumentasi transaksi, terutama pada saat 

reservasi (dokumentasi) hingga pada output, yaitu Night 

Audit Reports. Sehingga dengan kondisi seperti ini, 

kecurangan akan cenderung sulit untuk dideteksi. 

ii. Independensi, Night Audit adalah sebuah fungsi yang secara 

logis membutuhkan independensi dalam melakukan 

pemeriksaan terhadap dokumentasi yang dihasilkan oleh 

Chasier dari masing-masing departemen termasuk Front 

Office Chasier. Karena Chasier Outlet dan Front Office 

Chasier berada pada departemen yang sama dengan Night 

Audit, hal ini dapat menjadi kelemahan sehingga antara 

fungsi dapat melakukan kerjasama untuk melakukan 

manipulasi dari dokumentasi transaksi hingga Night Audit 

Report.  
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2. Analisis Terhadap Sistem dan Prosedur Night Audit 

a. Analisis terhadap siklus pendapatan terkait dengan night audit 

i. Kurang adanya pengarsipan dokumen yang ditunjukan dari 

siklus pendapatan, terutama pada prosedur check out yang 

dijalankan di hotel, yaitu : 

1. pada slip credit card yang hanya menghasilkan 2 

rangkap, dimana rangkap 1 untuk pelanggan dan 

rangkap 2 untuk arsip FO 

2. memo debet yang hanya menghasilkan 2 rangkap, 

dimana rangkap 1 untuk pelanggan dan rangkap 2 

untuk arsip FO 

3. paid of voucher yang hanya menghasilkan 2 

rangkap, dimana rangkap 1 untuk pelanggan dan 

rangkap 2 untuk arsip FO 

b. Analisis Terhadap Prosedur Night Audit 

i. Tidak adanya cross check yang dilakukan untuk 

memastikan bahwa paid out telah dilakukan dengan benar 

dan atas otorisasi pihak yang berwenang 

ii. Tidak adanya cross check yang dilakukan untuk 

memastikan uang benar-benar berasal dari penerimaan 

secara debet card atau kredit card 

iii. Kurangnya dokumen yang masuk ke night audit yang 

berasal dari front office, sehingga pengendalian yang 
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dihasilkan menjadi kurang maksimal. Terutama kekurangan 

pada : 

1. slip credit card yang hanya menghasilkan 2 rangkap, 

dimana rangkap 1 untuk pelanggan dan rangkap 2 

untuk arsip FO. Dan slip credit card ini tidak sampai 

ke bagian night audit sebagai fungsi yang bertugas 

untuk mengkroscek kebenaran dan kevalidan dari 

informasi yang berasal dari front office cashier 

report 

2. memo debet yang hanya menghasilkan 2 rangkap, 

dimana rangkap 1 untuk pelanggan dan rangkap 2 

untuk arsip FO. Dan memo debet ini tidak sampai 

ke bagian night audit. Sehingga pengecekkan atas 

intormasi yang berada dalam front office cashier 

report menjadi kurang maksimal 

3. paid of voucher yang hanya menghasilkan 2 

rangkap, dimana rangkap 1 untuk pelanggan dan 

rangkap 2 untuk arsip FO. Dan paid of voucher 

tidak sampai ke bagian night audit. Sehingga 

pengecekkan atas intormasi yang berada dalam front 

office cashier report menjadi kurang maksimal. Dan 

dikhawatirkan informasi mengenai paid out yang 
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berada dalam front office cashier report tidak sama 

dengan paid out yang sebenarnya terjadi. 

iv. Hotel Metropole tidak memiliki prosedur tertulis untuk 

pelaksanaan Night Audit, sehingga hal ini dapat 

menyebabkan kerancuan dalam pelaksanaan karena tidak 

adanya pedoman pelaksanaan yang dapat digunakan 

sebagai acuan. Namun setelah penulis melakukan 

pengamatan dan wawancara, prosedur yang diterapakan 

sudah cukup baik. Karena hotel tidak pernah mengalami 

manipulasi atau kecurangan yang disebabkan karena 

prosedur pelaksanaan Night Audit yang kurang tepat. 

 

3. Analisis terhadap sistem pengendalian internal 

Pengendalian internal dalam hal ini meliputi kebijakan dan 

prosedur yang disusun untuk memberikan jaminan atas keamanan dan 

kewajaran dalam mencapai tujuan organisasi. Karena dengan 

pengendalian internal yang memadai, maka dapat mengurangi 

kecurangan atau moral hazard individu maupun kelompok dalam sebuah 

hotel. 

Hasil analisis yang dilakukan oleh penulis atas pengendalian 

internal hotel dapat dipaparkan menjadi beberapa permasalahan. Hasil 

analisis pada pengendalian perusahaan yaitu: 
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a. Struktur organisasi yang masih kurang tepat dan terdapat 

penyimpangan antara Job Description dengan pelaksanaan. 

Perusahaan telah memiliki struktur organisasi dan job 

description secara tertulis, namun dalam pelaksanaannya 

terdapat ketidaksesuaian yang terjadi antara struktur organisasi 

dengan job desc. Pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab 

night auditor kurang baik. Karena terdapat penyimpangan yang 

terjadi antara pelaksanaan dengan Job Description yang 

dimiliki hotel. Dimana Job Description dari seorang Night 

Auditor adalah: 

i. Mencocokkan Guest Bill dengan Guest List yang dibuat 

oleh Reception. 

ii. Mengisi form Room Sales Recapitulation 

iii. Mengisi form Night Audit report sesuai bukti transaksi 

iv. Menyerahkan Night Audit Report ke Income Audit 

Praktek yang dilakukan menyimpang dari Job Desk yang 

dimiliki perusahaan. Dimana tidak seharusnya Night Auditor 

dirangkap sekaligus oleh Night Reception (reception Shift 3).  

Dari Job description di atas yang telah disahkan oleh 

manajemen terlihat bahwa terdapat ketidakkonsistenan dalam 

pelaksanaan tugas, dimana tidak tercantum tugas dari Night 

Auditor yang sekaligus merangkap menjadi Night reception. 

Sehingga dari permasalahan ini dibutuhkan suatu struktur 
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organisasi dan job description yang ditetapkan dan diatur 

secara lugas dan tegas, terutama yang terkait dengan 

pelaksanaan Night Audit. 

b. Kelengkapan dan pendistribusian dokumen terkait dengan 

night audit 

Laporan yang dihasilkan oleh night audit adalah night audit 

report dan room sales recapitulation yang masing-masing 

sebanyak 2 rangkap. Penulis menganggap bahwa jumlah 

laporan yang dihasilkan masih kurang. Karena pengguna dari 

night audit report dan room sales recapitulation bukan hanya 

income audit, namun operation manajer juga membutuhkan 

laporan tersebut untuk mengetahui kinerja dan pendapatan 

hotel setiap harinya yang dapat digunakan sebagai dasar 

pengambilan keuputusan manajemen. 

c. Kurang adanya pengungkapan bentuk otorisasi 

Kurang adanya pengungkapan bentuk otorisasi akan 

mengakibatkan kurang adanya bukti serta manajemen tidak 

dapat mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas laporan 

bersangkutan. Seperti yang tergambar pada prosedur check out 

yang dijalankan oleh hotel, yaitu dimana pada saat front office 

mengeluarkan kas untuk paid out atas pembayaran tamu, tidak 

ada Supervisor FO atau otoritas yang lebih tinggi yang berhak 
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mengotorisasi pengeluaran tersebut dan cenderung hanya 

sekedar mengetahui pengeluaran tersebut. 

d. Perusahaan belum mempunyai standar operasional 

perusahaan yang mengatur tentang prosedur pelaksanaan 

Night Audit. 

Dengan adanya standar operasional prosedur, hotel dapat 

mengevaluasi operasional yang tengah dijalankan. selain itu 

akan memudahkan dalam melakukan pekerjaan karena standar 

operasional perusahaan dapat dijadikan sebuah pedoman dalam 

melakukan pekerjaan. Walaupun untuk sekarang hotel belum 

memiliki standar operasional prosedur, namun pelaksanaan 

Night Audit dapat dikatakan cukup baik, karena manajemen 

tidak pernah mengalami kecurangan yang disebabkan karena 

prosedur pelaksanaan night audit. Akan tetapi menurut penulis 

standar operasional perusahaan perlu dibentuk agar dapat 

dijadikan pedoman bagi seluruh kegiatan perusahaan, terutama 

pada sistem dan prosedur pelaksanaan Night Audit. 

e. Perusahaan belum memiliki kebijakan manajemen secara 

tertulis atau belum dibuat secara baku oleh manajemen 

hotel. 

Hetel hingga sekarang ini belum memiliki kebijakan 

manajemen yang dibuat secara tertulis, selama ini kebijakan 

manajemen yang dijalankan yaitu berupa kebijakan atau 
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keputusan yang diputuskan oleh jajaran top manajemen hotel 

atau direktur. Perusahaan telah menjalankan proses seperti ini 

dengan baik. Akan tetapi menurut penulis perlu dibuat 

kebijakan manajemen bagi hotel. sehingga dengan adanya 

kebijakan manajemen diharapkan agar setiap kebijakan yang 

ada pada hotel dapat diketahui dan dapat dilaksanakan oleh 

setiap jajaran manajemen. 

 

4. Analisis terhadap dokumen-dokumen dan informasi yang terkait 

dengan Night Audit 

a. Ditinjau dari segi model, isi maupun informasi yang terkandung 

dalam dokumen – dokumen yang terkait dengan Night Audit serta 

laporan – laporan yang dihasilkan dari proses Night Audit telah 

sesuai dengan tujuan utama dalam perancangan dokumen – dokumen 

dan laporan – laporan tersebut. Dan secara keseluruhan dokumen dan 

laporan sudah baik dan dapat menghasilkan informasi – informasi 

yang dibutuhkan oleh perusahaan. 

b. Dalam proses Night Audit, dokumen-dokumen yang digunakan 

antara lain: 

i. Guest Bill 

ii. Guest List 

iii. Front Office Chasier Report 

iv. Summary of Sales Food & Beverage 
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v. Summary of Sales Drug store 

vi. Laundry Bill 

vii. Coffee shop form 

viii. Drug store form  

ix. List of Voucher operator 

x. Cash Receipt 

Sedangkan informasi yang dihasilkan dari proses Night Audit berupa:  

i. Room Sales Recapitulation, dan 

ii. Night Audit Reports 

Namun penulis menilai bahwa dokumen input yang digunakan 

sebagai dasar dalam membuat night audit report dan room sales 

recapitulation masih kurang lengkap, karena ada ada beberapa 

informasi yang tidak dapat dipastikan kebenarannya, yaitu mengenai 

paid out dan jenis pembayaran yang telah dilakukan oleh tamu. Hal 

ini karena dokumen yang digunakan sebagai dasar pembuktian dari 

transaksi tersebut tidak masuk ke night audit. 
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4.2.2 Pemecahan Masalah 

Setelah melakukan tahap analisa terhadap pelaksanaan Night Audit yang 

terjadi di lapangan, penulis menyimpulkan bahwa Hotel Metropole tidak memiliki 

prosedur tertulis yang dapat dijadikan pedoman oleh seorang Night Auditor dalam 

pelaksanaan Night Audit. Sehingga penulis melakukan wawancara dengan 

beberapa sumber untuk mendapatkan informasi mengenai prosedur pelaksanaan 

Night Audit, yang kemudian dijadikan sebagai dasar dalam melakukan 

pengamatan. Namun walaupun tidak memiliki prosedur tertulis, pelaksanaan yang 

terjadi di lapangan sudah cukup baik. Karena hotel tidak pernah mengalami 

kecurangan maupun manipulasi akibat prosedur pelaksanaan yang lemah. Oleh 

karena itu penulis mencoba memberikan usulan perbaikan terhadap struktur 

organisasi dan memberikan usulan prosedur yang dapat digunakan sebagai 

pedoman bagi Hotel Metropole. 

 

1. Struktur Organisasi 

Dalam kenyataan yang terjadi di lapangan terdapat beberapa 

bagian yang ikut terlibat dalam proses pelaksanaan Night Audit. Night 

Audit merupakan suatu alat pengendalian internal yang seharusnya 

independen dan terpisah dari fungsi yang diperiksa. Namun pada 

kenyataannya, Night Audit berada di bawah Front Office Departement, 

sehingga hal ini mengakibatkan fungsi Night Audit menjadi tidak 

independen karena berada satu departemen dengan objek yang diperiksa.  
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Untuk itu perlu dilakukan perbaikan terhadap struktur organisasi 

hotel sehingga dapat memaksimalkan fungsi Night Audit sebagai alat 

pengendalian internal pada hotel dan meminimalisasi peluang 

kecurangan atau Moral Hazard yang mungkin terjadi. 

Dengan beberapa pertimbangan diatas, penulis membuat beberapa 

usulan terhadap struktur organisasi hotel, yaitu: 

a. Memisahkan fungsi Night Audit dari FO Departement dan 

memasukkannya pada Accounting Departement, dan berada 

di bawah income auditor . Dengan kondisi seperti ini penulis 

memandang peluang untuk dilakukannya kecurangan atau 

moral hazard akan lebih kecil, karena akan diperlukan 

kerjasama antara dua fungsi dari dua departemen yang 

berbeda untuk melakukan kecurangan. Misalnya untuk 

memanipulasi data, maka night auditor harus bekerja sama 

dengan front office chasier. Dan kecil sekali kemungkinan 

untuk melakukan kerja sama seperti ini. 

b. Menambahkan fungsi night reception yang khusus 

menangani reservasi dan terpisah dari fungsi night audit. 

Dengan kondisi seperti ini maka tidak akan terjadi 

perangkapan jabatan dan memperkecil peluang untuk 

melakukan kecurangan. 

c. Dalam pelaksanaannya, sebaiknya hotel kembali kepada job 

description yang telah ditetapkan oleh menajemen, khususnya 
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terkait dengan pelaksanaan Night audit. Sehingga dengan 

didukung oleh struktur organisasi diatas tidak terjadi 

perangkapan jabatan antara night reception dengan night 

audit, sehingga kemungkinan manipulasi yang dilakukan 

oleh night auditor mulai dari dokumentasi hingga night audit 

report dapat dihindari. 
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Gambar 4.10 Usulan Struktur Organisasi 

2. Siklus Pendapatan 
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a. Usulan Prosedur Check Out Room  

(a) FO melakukan konfirmasi pada tamu apakah akan melakukan check 

out sekarang atau tidak. 

(b) Jika tamu ingin melakukan check out, maka resepsionis melakukan 

konfirmasi ke masing-masing departemen mengenai tagihan yang 

belum dibebankan ke tamu, mulai dari Laundry, drugstrore dan 

restoran. 

(c) Kemudian FO mengecek apakah tamu merusakkan fasilitas di kamar 

atau ada ekstra bed. Jika ada ekstra bed atau terjadi kerusakan oleh 

tamu, maka ditulis di Guest Bill bagian Miscellaneous Charge. 

(d) Jika ada tagihan yang belum dibebankan, maka mintalah seluruh 

form tagihannya (Coffee shop form lembar 2, laundry form lembar 2, 

dan drugtsore form lembar 2) 

(e) Siapkan seluruh tagihan kamar, laundry, drugstore, dan restoran di 

Guest bill.  

(f) Periksa mengenai pembayaran deposit yang sudah dilakukan oleh 

tamu sebelumnya : 

a. Jika pembayaran deposit masih kurang maka tamu diminta untuk 

melunasi seluruh pembayaran. 

 Credit card ,  

1. Cashier FO  memproses credit card tamu,  
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2. Setelah selesai Cashier FO meminta tandatangan tamu, 

kemudian mengembalikan Credit Card tamu sekaligus 

menyerahkan slip Credit Card yang asli. 

3. Slip Credit Card lembar kedua kemudian diarsip 

4. Slip Credit Card lembar ketiga diarsip seementara yang 

nantinya diberikan kepada night audit 

 Debet 

1. Cashier FO memproses ATM calon tamu. 

2. Kemudian mengembalikan ATM calon tamu sekaligus 

menyerahkan lembar debet memo yang asli.  

3. Lembar kedua debet memo diarsip 

4. Slip Credit Card lembar ketiga diarsip seementara yang 

nantinya diberikan kepada night audit 

 Tunai 

1. Cashier FO  menerima uang dari calon tamu. 

2. Jika pembayaran deposit pas (tidak kurang ataupun lebih) 

maka FO  meminta tamu untuk menandatangani Guest bill. 

3. Jika ada refund : 

i. Dibuatkan Paid Out Voucher sebanyak 3 lembar. 

Lembar 1 untuk arsip, 2 untuk tamu, 3 untuk diarsip 

sementara yang nantinya diberikan pada night audit.  

ii. POV diotorisasi oleh FO Supervisor. 
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(g) FO mengumpulkan seluruh form (POV 2 lembar, Guest bill 2 

lembar, Coffee shop 2 lembar, Laundry form 2 lembar, Drugstore 

form 2 lembar, list of voucher 2 lembar). 

(h) Tamu menandatangani seluruh form, kemudian dikembalikan lagi ke 

FO. 

(i) Seluruh form diberi stempel LUNAS oleh FO kecuali POV. 

(j) resepsionis mengembalikan ID card tamu dan menyerahkan seluruh 

form lembar pertama pada tamu. Sedangkan form lainnya diarsip 

sementara. 

(k) Tamu mengembalikan kunci kamar pada resepsionis. 
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Gambar 4.11 Usulan Flowchart prosedur check out 
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b. Usulan Prosedur Pelaporan Front Office  

(a). Setiap akhir shift 2, berdasarkan Guest Bill 2, Guest List 2, Summary 

of Sales drug store, Summary of Sales Coffee shop, List of Voucher 2, 

cash receipt 3, paid out voucher 3, laundry bill 2, slip credit card 2, 

debet memo 2 yang telah diterima, Front office membuat Front office 

cashier report 2 rangkap 

i. Rangkap 1 untuk arsip 

ii. Rangkap 2 untuk night audit 

(b). Paid of voucher 2, slip credit card 2, debet memo 2 diarsip oleh FO 

(c). Front office memberikan front office cashier report 2 bersamaan 

dengan Guest Bill 2, Guest List 2, Summary of Sales coffee shop, 

summary of sales drug store, Cash Receipt 3, List of Voucher 2, 

Coffee Shop form 2, Drug store form 2, paid out voucher 3, slip credit 

card 3, debet memo 3 ke night Audit untuk diproses lebih lanjut 

(d). Berdasarkan dokumen-dokumen yang telah diterima, night audit 

menyusun Night audit report dan room sales recapitulation masing-

masing rangkap 2 

i. Rangkap 1 untuk income audit 

ii. Rangkap 2 untuk arsip 

iii. Rangkap 3 untuk operation manajer setelah mendapat 

otorisasi dari income audit 

(e). Pada pagi hari, Night audit selanjutnya memberikan Night audit report 

dan Room sales recapitulation rangkap 1 beserta Guest Bill 2, Guest 
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List 2, Summary of Sales drug store, summary of sales coffee shop, 

Cash Receipt 3, List of Voucher 2, Front Office Chasier Reports 2, 

Coffee Shop form 2, Drug store form 2, paid out voucher 3, slip credit 

card 3, debet memo 3 ke income audit 

i. Jika laporan benar maka income audit memproses lebih 

lanjut dan memberikan rangkap ketiga kepada operation 

manajer 

ii. Jika masih terdapat kesalahan, maka laporan akan 

dikembalikan dan diserahkan kembali jika laporan sudah 

dikoreksi dan benar. 
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Gambar 4.12 Usulan Flowchart Prosedur Pelaporan Front Office 
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3. Sistem dan Prosedur Night Audit 

Dari hasil analisa yang dilakukan penulis, pelaksanaan night audit di 

Hotel Metropole sudah sangat baik. Hal ini terkait karena hasil 

pengamatan, analisa yang didukung oleh wawancara dengan beberapa 

sumber terkait yang menyatakan bahwa hotel tidak pernah mengalami 

kecurangan yang disebabkan kesalahan dari prosedur pelaksanaan night 

audit. Namun terdapat kekurangan atas dokumen yang masuk ke night 

audit, sehingga dikhawatirkan informasi yang terkandung di dalam night 

audit report kurang valid. Berdasarkan pertimbangan diatas penulis 

menyimpulkan bahwa prosedur yang dapat dijadikan standar operasional 

perusahaan yang dapat digunakan oleh night auditor sebagai acuan 

dalam pelaksanaan night audit adalah sebagai berikut: 

a. Saat jam 10 malam. Night Auditor (Accounting Departement) 

mengumpulkan dan mempersiapkan Guest Bill 2, Guest List 2, 

Summary of Sales drug store, summary of sales coffee shop, Cash 

Receipt 3, List of Voucher 2, Front Office Chasier Reports 2, Coffe 

Shop form 2, Drug store form 2, paid of voucher 3, slip credit card 

3, debet memo 3. 

b. Melakukan kroscek antara Guest List 2 dengan Guest Bill 2. 

c. Jika terdapat kesalahan lakukan koreksi atau revisi. 

d. Jika cocok lanjutkan menyusun Room Sales Recapitulation 3 

rangkap untuk menghitung occupancy percentage dan Net Sales. 
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e. Melakukan kroscek Summary of sales drug store, coffee shop 

dengan Coffee Shop form 3 dan drug store form 3. 

f. jika terdapat kesalahan dalam perhitungan lakukan koreksi ulang 

g. Jika cocok lanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu melakukan 

kroscek antara Front office cashier report 2, cash receipt 3, slip 

credit card 3, debet memo 3, guest bill 2, laundry bill 2, list of 

voucher 2 untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan 

perhitungan total dan menentukan Bill atau penerimaan cash dari 

masing-masing pos. 

h. jika terdapat kesalahan dalam perhitungan lakukan koreksi ulang 

i. jika cocok, susunlah Night Audit Report 3 rangkap dengan 

memisahkan pendapatan berdasarkan pos masing-masing. 

j. Merinci pendapatan yang diterima cash dan bill pada Night Audit 

Report.  
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Gambar 4.2 Usulan Flowchart Prosedur Pelaksanaan Night Audit  
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4. Sistem Pengendalian Internal 

Hasil analisis yang dilakukan oleh penulis atas pengendalian 

internal hotel dapat dipaparkan menjadi beberapa permasalahan. Hasil 

analisis pada pengendalian perusahaan yaitu: 

a. Kelengkapan dan pendistribusian dokumen terkait dengan night 

audit 

Laporan yang dihasilkan oleh night audit adalah night audit report 

dan room sales recapitulation yang masing-masing sebanyak 3 

rangkap. Sehingga rangkap 1 untuk arsip, rangkap 2 untuk income 

audit, rangkap 3 untuk Operation Manager. Karena pengguna dari 

night audit report dan room sales recapitulation bukan hanya 

income audit, namun operation manajer juga membutuhkan laporan 

tersebut untuk mengetahui kinerja dan pendapatan hotel setiap 

harinya yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan 

keuputusan manajemen. 

b. Pengungkapan bentuk otorisasi 

FO supervisor melakukan otorisasi atas pengeluaran kas untuk paid 

out, sehingga pada saat Front Office Cashier mengeluarkan dokumen 

paid out voucher maka dokumen tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

c. Kebijakan Manajemen 

Kebijakan manajemen yang dilaksanakan pada hotel merupakan 

keputusan dari direktur maupun manajemen hotel, perlu diketahui 
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bahwa hotel belum memiliki kebijakan manajemen secara tertulis. 

Sehingga penulis perlu mengevalusi akan kebijakan-kebijakan 

manajemen yang telah dijalankan oleh hotel. dimana penulis 

memperoleh kebijakan manajemen yang ada dari jajaran manajer 

hotel. penulis melihat bahwa kebijakan manajemen yang ada pada 

hotel terutama mengenai prosedur night audit telah dijalankan secara 

baik. Akan tetapi, masih ada beberapa hal yang perlu di tambahkan. 

1. Belum ada kebijakan manajemen yang mengatur tentang pihak 

yang harus bertanggung jawab apabila terdapat selisih antara 

night audit report dan room sales recapitulation dengan fisik 

kas yang diterima. 

2. Belum ada kebijakan manajemen yang mengatur secara tegas 

tentang batas waktu maksimal pelaporan night audit yang 

dipertanggungjawabkan ke income audit. 

3. Tidak terdapat kebijakan yang mengatur waktu pengambilan 

uang di safety box. 

Hasil analisis atas kebijakan manajemen hotel hanya untuk 

menambahkan kebijakan yang mengatur tentang hal yang berkaitan 

langsung dengan Night audit. penulis mengusulkan untuk kebijakan 

manajemen yang telah dijalankan dapat dijadikan usulan bagi 

manajemen untuk membentuk kebijakan manajemen. Dan selain itu 

terdapat beberapa usulan tambahan atas kebijakan manajemen, yaitu: 
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a. Setiap akhir shift I, II & III. Chasier dari masing-masing 

department harus sudah memasukkan uang ke dalam Remittance 

envelope dan dimasukkan ke chasier safety box. 

b. Ketetapan shift di FO: 

Shift I  pukul 06.00 – 14.00 

Shift II pukul 14.00 – 22.00 

Shift III pukul 22.00 – 06.00 

c. Chasier Safety Box terkunci, dan hanya boleh dibuka oleh petugas 

dari Accounting Departement, khususnya general chasier pada 

setiap akhir shift 2. 

d. Night Audit wajib dilakukan mulai pukul 10.00 malam. 

e. Transaksi yang terjadi diatas pukul 10.00 malam, dianggap masuk 

ke pendapatan hari berikutnya. 

f. Apabila terjadi selisih antara jumlah cash dan catatan di Night 

Audit Reports. Maka yang wajib bertanggung jawab adalah 

departemen yang bersangkutan 

g. Laporan yang wajib dihasilkan oleh Night Auditor adalah Night 

Audit Reports dan Room Sales Recapitulation yang masing-masing 

berjumlah 3 rangkap. 

h. Laporan harus sudah ada di bagian Income Audit pada saat jam 

06.00. 
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i. Pengerjaan Night Audit Report diharuskan benar dalam satu hari 

tersebut. Bila income auditor menemukan kesalahan dalam hal 

pengerjaan, maka night auditor wajib merevisi. 

j. Total net dihitung dengan Rumus: 

 

            Total Net = Room Revenue – Food & Beverage = Total Sales 
                                         121% 

 

k. Perhitungan Room sales Recapitulation, antara lain : 

i. Occupancy Percentage dengan rumus: 

 

                   % Occupancy =   total kamar yang terisi   x 100% 
               available of room 

 

ii. Double percentage dengan rumus: 

 
             % Double Occupancy =  

 
 (total kamar yang terisi (orang) x 2) – total kamar terisi  x 100% 

              Total kamar terisi 
 

iii. Average room rate dengan rumus: 

                  Average room rate =     Total net 
                                    Jumlah kamar terisi 
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6. Dokumen-dokumen dan informasi yang terkait dengan Night Audit 

a. Dalam proses Night Audit, terdapat kekurangan untuk dokumen-

dokumen yang digunakan dalam penyusunan night audit report, 

berdasar dari hasil analisis sebelumnya, peneliti menambahkan 

beberapa dokumen yang dapat memaksimalkan hasil dari night 

audit, antara lain: 

i. Paid Out Voucher 

ii. Slip Credit card 

iii. Debet card 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Terdapat kelemahan yang mendasar pada struktur organisasi yang 

melemahkan fungsi night audit, hal ini terkait dengan belum tertatanya 

struktur organisasi dengan baik, sehingga pembagian wewenang menjadi 

kurang tegas dan lugas. Bagian-bagian yang terlibat dalam proses night 

audit juga memiliki kelemahan, yaitu night audit yang tidak selayaknya 

berada di bawah FO department. 

2. Terdapat penyimpangan dimana tidak selayaknya tugas dari seorang 

night auditor merangkap sekaligus menjadi night reception. Selain itu, 

hotel juga kurang menerapkan pengungkapan bentuk otorisasi pada paid 

out voucher atas pengeluaran kas untuk uang kembalian. Dan juga 

kurangnya dokumentasi yang digunakan sebagi dokumen input night 

audit, yaitu slip credit card, memo debet, dan paid out voucher yang 

seharusnya menjadi dokumen yang menyertai cash receipt. 

3. Hotel tidak memiliki Standar operasional perusahaan tertulis yang dapat 

dijadikan pedoman dalam pelaksanaan night audit, namun dari hasil 

wawancara dan observasi dengan sumber terkait dapat disimpulkan 

bahwa prosedur pelaksanaan night audit sudah cukup baik. 

4. Secara umum hotel telah mampu memproses dan menggunakan 

informasi-informasi terkait night audit dengan baik. Dokumen-dokumen 
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yang digunakan sudah mampu memberikan informasi mengenai jumlah 

pendapatan dan active bill perhari. Pihak manajemen hotel dapat 

menggunakan informasi-informasi yang dihasilkan untuk menilai kinerja 

hotel dan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. 

 

5.2 Saran 

1. Manajemen hotel perlu membuat dan menetapkan struktur organisasi 

baru yang lebih tegas dan lugas dalam mengatur wewenang dan 

memisahkan fungsi night audit dari Front Office Departement dan 

memasukkannya di bawah Accounting Departement dan bertanggung 

jawab secara langsung kepada Income Audit dan Operation Manager. 

2. Menambahkan fungsi night reception yang khusus menangani reservasi 

dan terpisah dari fungsi night audit. Dengan kondisi seperti ini maka 

tidak akan terjadi perangkapan jabatan dan memperkecil peluang untuk 

melakukan kecurangan. Dalam pelaksanaannya, sebaiknya hotel kembali 

kepada job description yang telah ditetapkan oleh menajemen, 

khususnya terkait dengan pelaksanaan Night audit. Sehingga dengan 

didukung oleh struktur organisasi usulan penulis diatas, maka tidak 

terjadi perangkapan jabatan antara night reception dengan night audit, 

sehingga kemungkinan manipulasi yang dilakukan oleh night auditor 

mulai dari dokumentasi hingga night audit report dapat dihindari. 

3. Hotel tidak memiliki Standar operasional perusahaan tertulis yang dapat 

dijadikan pedoman dalam pelaksanaan night audit, walaupun pada 
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pelaksanaannya prosedur night audit sudah cukup baik, namun penulis 

memandang bahwa hotel perlu membuat standar operasional perusahaan 

secara tertulis. 

 

5.3 Keterbatasan 

Usulan mengenai Sistem dan Prosedur Night Audit yang dibuat oleh penulis 

masih bersifat rancangan. Sehingga perlu ditindaklanjuti lebih mendalam 

sebelum sistem dan prosedur tersebut dapat diimplementasikan di Hotel 

Metropole Batu. 
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