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ABSTRACT 

 

Transportation is a means that is always evolving every time in order to meet 

human needs. Effective and efficient are the things that are expected by the people 

from the means of transport in helping to run the daily activities. In operation, needed 

a system that can link information technology companies, either by staff of the aircraft 

as well as with customers. Information technology has become the primary choice in 

creating an organization's information systems are resilient and able to bring a 

competitive edge amid increasingly competitive world of increasingly stringent air 

transport today. Investment in information technology within an organization are 

generally intended to contribute to the performance of individual member 

organizations and institutions. 

For the PT. Garuda Indonesia, the service provided to customers is one key to 

the success of the airline became the only Indonesian airline listed in the membership 

of IATA. One form of service provided to customers is ticketing. Ticketing will run 

well when supported by adequate information systems. therefore, the accounting 

information system that is part of the information system must be running optimally so 

that the information submitted to the users of these reports will be accurate and 

precise. 

PT Garuda Indonesia, ticketing process performed by the sales office has been 

using an integrated system in real-time with the head office. But in a report ticketing, 

sales office has not applied it to the user so that the submission of reports, especially 

the internal management, will take time. 

Keywords : Accounting Information Systems, Ticketing, Air Transportation. 
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        BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Transportasi merupakan sarana yang selalu berkembang dalam rangka memenuhi 

kebutuhan manusia. Salah satu contoh dari sarana transportasi adalah pesawat terbang, 

sebagai transportasi udara yang dapat membantu perjalanan seseorang antar kota maupun 

negara. Transportasi udara merupakan transportasi yang membutuhkan biaya yang cukup 

besar dalam pemanfaatannya dikarenakan transportasi udara menggunakan teknologi 

yang lebih maju jika dibandingkan dengan jenis transportasi lainnya. Dalam 

pengoperasiannya, dibutuhkan suatu sistem informasi yang dapat menghubungkan 

perusahaan, baik antar staf maskapai penerbangan maupun dengan masyarakat dan 

mampu melahirkan keunggulan kompetitif ditengah persaingan dunia transportasi udara. 

Penggunaan teknologi sebagai alat perusahaan di era digitalisasi saat ini 

merupakan tuntutan setiap perusahaan penerbangan untuk meningkatkan pelayanan baik 

preflight, inflight, maupun post flight services terhadap para penumpang dengan cara 

percepatan informasi sehingga dapat memudahkan penyediaan pelayanan terhadap calon 

penumpang dan dapat meminimalkan waktu respon terhadap layanan pelanggan. 

Penggunaan sistem yang terkomputerisasi juga mampu melakukan efisiensi di berbagai 

bidang seperti penghematan penggunaan kertas (paperless), tiket (ticketless), hingga 

mampu meminimalkan jumlah sumber daya manusia karena banyak pekerjaan rutinitas 

dapat digantikan oleh sistem aplikasi dikomputer. Oleh karena itu menjadi tantangan 

perubahan bagi manajemen perusahaan penerbangan yang selalu dituntut untuk 

memenuhi segala macam penghematan biaya perusahaan melalui inovasi teknologi 
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informasi, dan perubahan ini sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi 

dibidang transportasi udara dewasa ini. 

Dalam sistem informasi terdapat bagian yang dinamakan dengan sistem informasi 

akuntansi. Sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen pada dasarnya 

terintegrasi menjadi satu sistem yang dikelola secara bersamaan yang nantinya 

menghasilkan informasi yang akan dipakai oleh manajemen dalam mengambil keputusan. 

Sistem informasi akuntansi menyediakan informasi yang bersifat keuangan, sedangkan 

informasi non-keuangan dihasilkan oleh sistem informasi manajemen. Ketika seorang 

manajer ingin memutuskan untuk membeli mesin produksi baru maka manajer 

membutuhkan informasi mengenai catatan jumlah produksi yang mampu dihasilkan oleh 

mesin yang lama beserta umur manfaat mesin tersebut yang tergambarkan dalam 

informasi non-keuangan yang dihasilkan oleh sistem informasi manajemen. Disamping 

itu, manajer juga membutuhkan informasi keuangan yang menggambarkan profit yang 

dimiliki perusahaan untuk mengetahui budget pembelian mesin baru. Dari kedua jenis 

informasi ini diharapkan manajer dapat membuat keputusan yang tepat. 

Salah satu pengaplikasian sistem informasi pada transportasi udara adalah 

penerapan website yang memudahkan masyarakat untuk mengetahui informasi-informasi 

terbaru mengenai maskapai penerbangan terkait hingga melakukan pemesanan tiket 

penerbangan dengan jalur online. Tentu saja penerapan pemesanan tiket secara online 

memudahkan masyarakat yang semakin mobilitas untuk memesan tiket penerbangan 

kapan saja dan dimana saja selama terkoneksi dengan jaringan internet yang salah 

satunya diterapkan oleh Garuda Indonesia sebagai maskapai penerbangan terbaik yang 

dimiliki oleh Indonesia.  

Bagi Garuda Indonesia, pelayanan merupakan salah satu indikator kinerja kunci 

penting dalam kegiatan operasinya. Namun pada akhir tahun 2010 yang lalu, Garuda 
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Indonesia menuai kekecewaan dibenak para penumpangnya akibat terjadinya penundaan 

jam keberangkatan pesawat hingga terjadinya pembatalan. Hal ini dikarenakan adanya 

penerapan sistem baru yang disebut dengan sistem kendali operasi terpadu (Integrated 

Operational Control System – IOCS) yang dengan adanya penerapan sistem ini telah 

menggabungkan sistem-sistem yang dulunya terpisah antara pergerakan pesawat, awak 

kabin pesawat, dan manajemen penumpang. 

Dikarenakan tingginya kesadaran penggunaan teknologi informasi dalam 

membantu kegiatan ticketing pada maskapai penerbangan, dirasa perlu untu dilakukannya 

kajian tentang penerapan sistem informasi akuntansi terutama pada proses pemesanan 

dan pembatalan tiket yang juga menjadi dasar pembahasan skripsi dengan judul: 

“Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pada Proses Pemesanan Dan Pembatalan 

Tiket Pada PT. Garuda Indonesia.” 

 

1.2 Masalah Penelitian 

Beradasarkan latar belakang yang telah dikemukakan terlebih dahulu di atas, 

maka penulis mengidentifikasikan beberapa permasalahan pada objek penelitian yang 

akan dibahas, antara lain:  

a. Bagaimana sistem informasi akuntansi pada proses pemesanan dan pembatalan 

tiket pada PT. Garuda Indonesia?  

b. Bagaimana kegunaan sistem informasi akuntansi pada proses pemesanan dan 

pembatalan tiket pada PT. Garuda Indonesia bagi manajemen? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan permasalahan pada penerapan sistem 

informasi akuntansi dalam proses pemesanan dan pembatalan tiket yang terdapat pada 
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kantor penjualan Garuda Indonesia. Hal ini dikarenakan sistem informasi akuntansi 

merupakan bagian dari sistem informasi yang menjadi salah satu bagian penting dalam 

memajukan tingkat efisiensi dan efektifitas dalam persaingan di dunia maskapai 

penerbangan dan juga keterbatasan penulis dalam memperoleh izin penelitian pada 

Garuda Indonesia sehingga penulis memfokuskan objek penelitian pada kantor penjualan 

yang melakukan kegiatan ticketing. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

       Adapun penelitian ini dibuat dalam memenuhi beberapa tujuan, antara lain : 

a. Mangetahui sistem informasi akuntansi pada proses pemesanan dan pembatalan 

tiket PT. Garuda Indonesia. 

b. Mengetahui kegunaan sistem informasi akuntansi pada proses pemesanan dan 

pembatalan tiket pada PT. Garuda Indonesia bagi manajemen. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Sedangkan manfaat dari adanya penelitian ini bagi beberapa pihak adalah sebagai 

berikut: 

a. Bagi perusahaan yang menjadi objek penelitian yaitu kantor penjualan PT. Garuda 

Indonesia, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam mengevaluasi dan sebagai penyempurnaan atas kekurangan 

yang ada terutama dalam bidang sistem informasi akuntansi. 

b. Bagi dunia penelitian dan akademis, diharapkan dapat menambah literatur 

mengenai peranan sistem informasi akuntansi pada maskapai penerbangan 

terutama dalam penyelenggaraan pemesanan dan pembatalan tiket pesawat. Selain 
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itu diharapkan dapat mendorong suatu penelitian yang lebih baik lagi pada masa 

yang akan datang. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

 Dalam memudahkan penulisan dan pembahasan dalam skripsi ini diperlukan 

sistematika penyusunan penelitian, maka penulis membagi skripsi ini menjadi beberapa 

bagian yang disusun secara sistematis, yaitu: 

BAB I. PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi gambaran umum yang menjadi dasar dilakukannya penelitian 

dimana pada bagian ini meliputi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, dan sistematika penelitian yang berupa uraian tentang bab-bab yang terdapat 

dalam skripsi ini. 

BAB II. LANDASAN TEORITIS 

 Bab ini mencakup tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran yang merupakan 

rangkuman dari hasil pengkaitan antara tinjauan pustaka dengan masalah yang akan 

diteliti. 

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN  

 Bab ini berisikan gambaran mengenai metodologi yang digunakan dalam 

penelitian, yang mencakup metode pengumpulan data, metode pengambilan sampel, serta 

metode pengolahan dan analisis data. 

BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi gambaran umum dan rincian dari objek penelitian yaitu PT Garuda 

Indonesia. yang meliputi : latar belakang berdirinya maskapai penerbangan, struktur 

organisasi perusahaan, prosedur pemesanan dan pembatalan tiket, kelebihan dan 
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kekurangan penerapan sistem dalam kegiatan ticketing, serta manfaat dari adanya 

penggunaan sistem informasi akuntansi bagi manajemen dalam mengambil keputusan. 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini berisi kesimpulan dan saran mengenai apa yang diperoleh penulis selama 

melakukan penelitian tentang penerapan sistem informasi akuntansi pada PT Garuda 

Indonesia. Dalam hal ini penulis mencoba menguraikan hasil-hasil yang telah ditemukan 

dari adanya penelitian untuk selanjutnya mencoba memberikan saran-saran perbaikan 

demi memberikan layanan yang lebih baik di kemudian hari. 

 

 Penerapan Sistem.., Nur Ayunda, Ak.-Ibs, 2011



7 

BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Sistem Informasi Akuntansi 

2.1.1.1 Sistem 

 Terdapat beberapa pemahaman mengenai definisi dari sebuah sistem menurut 

para ahli, antara lain: 

  ”Sistem merupakan suatu perangkat yang terdiri dari dua atau lebih 

komponen yang saling berhubungan dalam mencapai tujuan bersama.” (Romney 

dan Steinbart [2006;4])  

 ”Sistem adalah suatu jaringan yang dibuat menurut pola terpadu untuk 

melaksanakan kegiatan pokok perusahaan.” (Mulyadi [2001;2]) 

 Seringkali terdapat kekeliruan mengenai definisi dari sistem dan prosedur. Dalam 

hal ini Mulyadi (2001) menjelaskan bahwa prosedur adalah suatu urutan kegiatan 

klerikal yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen yang dibuat 

untuk menjamin penanganan secara seragam atas transaksi yang terjadi berulang-ulang. 

 Menurut Romney dan Steinbart (2006;4) sebuah sistem terbentuk dari beberapa 

komponen yang dalam hal ini merupakan suatu bentuk yang dinamakan dengan 

subsistem yang masing-masing bagian subsistem ini dibuat untuk memenuhi satu atau 

lebih tujuan organisasi. Pada saat dilakukannya pembuatan konsep pengembangan atau 

perbaharuan dari suatu sistem, perubahan subsistem tidak dapat terlaksana tanpa adanya 

pertimbangan terlebih dahulu atas dampak yang akan terjadi setelah perubahan tersebut 

diterapkan, baik pada subsistem yang lain maupun pada sistem secara keseluruhan.  
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 Dalam tahap pencapaian tujuan seringkali terdapat konflik dan keselarasan tujuan 

antar subsistem. Konflik dapat terjadi ketika suatu keputusan atau tindakan antara 

sesama subsistem maupun dengan sistem itu sendiri tidaklah konsisten. Pada dasarnya 

semakin besar ukuran dari suatu organisasi maka akan semakin kompleks sistem yang 

ada yang akan berdampak pada keselarasan tujuan yang sulit untuk dicapai. Di lain hal, 

keselarasan tujuan akan didapatkan yaitu pada saat tujuan dari peran mereka sebagai 

subsistem dan sistem dapat terpenuhi.  

 

2.1.1.2 Informasi  

 Selanjutnya, Romney dan Steinbart (2006;5) mendefinisikan informasi sebagai 

bahan pertimbangan bagi pengguna dalam pengambilan keputusan yang berasal dari 

data yang diproses sehingga pada akhirnya menjadi sebuah informasi. Informasi yang 

berguna dalam pengambilan keputusan adalah informasi yang bersifat relevan sehingga 

efektifitas dan efisiensi dalam pengambilan suatu keputusan dapat tercapai. Efektifitas 

dan efisiensi tidaklah tercermin pada informasi yang berlebihan (overload) karena 

kualitas dari pengambilan keputusan menurun ketika biaya yang telah dikeluarkan 

untuk menghasilkan informasi tersebut meningkat. 

 Sistem informasi menurut Hall (2008;6) adalah sebuah rangkaian alur yang 

dimulai dengan proses input atau pengumpulan data-data transaksi dan mengubah data 

tersebut menjadi suatu informasi yang pada akhirnya akan menghasilkan output yang 

akan digunakan oleh para pengguna informasi, baik oleh pihak internal maupun eksternal 

organisasi. Pada gambar 2.1 dibawah ini akan menjelaskan alur dari transaksi yang 

diproses oleh sistem informasi. 
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Gambar 2.1 Transaksi yang Diproses oleh Sistem Informasi 

   Transaksi Keuangan                                   Informasi 

 

   

 Transaksi Non- 

   Keuangan 

 
Sumber: Hall (2008;8) 

 Seperti yang terlihat pada gambar 2.1, transaksi yang akan diproses terbagi 

menjadi 2 (dua) yaitu transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Hall (2008;7-8)  

mendefinisikan kedua transaksi tersebut: 

”A financial transaction is an economic event that affects the assets and equities 

of the organization, is reflected in its accounts, and is measured in monetary 

terms.” 

  

“Nonfinancial transactions are events that do not meet the narrow definition of a 

financial transaction.” 

 

 Adanya transaksi penjualan produk ke pelanggan maupun pembelian persediaan 

dari pemasok yang mempengaruhi perubahan posisi kas perusahaan disebut transaksi 

keuangan karena kas merupakan bagian dari aktiva perusahaan dan transaksi tersebut 

diukur dengan satuan moneter. Sedangkan contoh untuk transaksi non-keuangan adalah 

adanya penambahan seorang karyawan baru dalam perusahaan.  

 

2.1.1.3 Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem informasi akuntansi dipaparkan oleh Romney dan Steinbart (2006;6) 

sebagai suatu alur sistem yang berkesinambungan yang dimulai dari mengumpulkan, 

mencatat, menyimpan, dan memproses data dalam rangka menghasilkan sebuah 

informasi yang akan digunakan untuk mengambil keputusan. Romney menambahkan 

Sistem 

Informasi 

Keputusan 

Pengguna 
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bahwa dalam sistem informasi akuntansi terdapat 6 (enam) komponen yang perlu 

diperhatikan, yaitu :  

 Adanya seseorang yang mengoperasikan sistem dan fungsi lainnya. 

 Terdapat instruksi dan prosedur yang menjadi panduan kegiatan 

pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan data mengenai aktivitas yang 

dilakukan oleh organisasi, baik tertuang dalam bentuk manual maupun 

otomatis.  

 Terdapat data mengenai organisasi dan proses bisnis. 

 Software yang digunakan untuk memproses data-data yang berhubungan 

dengan organisasi. 

 Komputer, peripheral devices, dan alat sambungan komunikasi (network 

communication devices) yang merupakan suatu bentuk dari infrasruktur sistem 

teknologi, digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan 

memindahkan data beserta informasi.  

 Pengendalian internal dan pengukuran keamanan sebagai bentuk pengamanan 

atas sistem informasi akuntansi yang rentan terhadap fraud dan error. 

 

Subsistem-subsistem yang terdapat dalam sistem informasi akuntansi secara 

langsung mempengaruhi transaksi keuangan dari adanya proses transaksi keuangan dan 

non-keuangan. Pergantian pemasok persediaan yang dicatat sebagai transaksi non-

keuangan merupakan salah satu hal yang crucial karena pada akhirnya di masa 

mendatang akan mempengaruhi transaksi keuangan. Subsistem sistem informasi 

akuntansi terbagi dalam 3 (tiga) bagian yaitu (Hall,2008;9): 
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   Sistem 

Informasi 

 Sistem pemrosesan transaksi (transaction processing system – TPS) adalah 

sebuah sistem yang mendukung operasi bisnis perusahaan setiap harinya yang 

digunakan oleh pihak internal perusahaan dalam bentuk laporan, dokumen, 

maupun pesan. 

 Sistem pelaporan buku besar/keuangan (general ledger/financial reporting 

system – GL/FRS) adalah sebuah sistem yang menghasilkan laporan keuangan 

berupa laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, dan laporan-laporan 

lainnya yang ditetapkan oleh hukum. 

 Sistem pelaporan manajemen (management reporting system – MRS) adalah 

sebuah sistem yang menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh 

manajemen internal dalam pengambilan keputusan, seperti anggaran dan 

laporan pertanggungjawaban. 

Adapun model umum untuk sistem informasi akuntansi yang disajikan pada 

gambar 2.2 dibawah ini akan mempermudah pemahaman mengenai alur sistem informasi. 

Gambar 2.2 Model Umum untuk Sistem Informasi Akuntansi 

Lingkungan Eksternal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

     Umpan Balik 

 

                                                             Organisasi Bisnis 

 

                        

      Umpan Balik 
  Sumber: Hall (2008;11) 

Sumber Data 

Eksternal 

Manajemen 

Database 

Pengumpulan 

Data 

Pemrosesan 

Data 

Penghasil 

Informasi 

Pemakai Akhir 

Eksternal 

Sumber Data 

Internal 

Pemakai 

Akhir Internal 
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Proses pertama diawali dengan adanya pengumpulan data yang diambil dari 2 

(dua) sumber yaitu sumber data internal dan eksternal. Dimana transaksi keuangan 

eksternal bersifat transaksi pertukaran ekonomis dengan entitas bisnis maupun pihak 

eksternal lainnya, seperti pembelian persediaan dan penjualan barang atau jasa. 

Sedangkan transaksi keuangan internal merupakan pertukaran dan pergerakan sumber 

daya dalam suatu organisasi, seperti proses produksi barang mentah kedalam persediaan 

dalam proses (work in process – WIP).  

Dalam proses pengumpulan data, relevan dan efisiensi merupakan 2 (dua) aturan 

yang penting. Hal ini dikarenakan jika pada tahap pengumpulan data terdapat data yang 

tidak relevan masuk dalam proses sistem informasi, maka akan mempengaruhi output 

yang dihasilkan dan tentu saja akan berdampak pada tindakan pengambilan keputusan 

yang salah. Sedangkan sistem informasi dibuat oleh perancang sistem untuk 

meningkatkan efisiensi dalam menghasilkan suatu informasi.  

Ketika terdapat beberapa data yang memiliki arti yang sama pada saat proses 

pengumpulan data maka efisiensi pun tidak tercapai karena terdapat kelebihan data yang 

masuk dalam proses ini. Setelah dilakukannya pengumpulan data, tahap selanjutnya 

adalah melakukan pemrosesan data. Dimana dalam tahap ini data-data yang telah 

diperoleh akan diproses oleh sistem informasi agar dapat menghasilkan informasi yang 

dapat digunakan oleh manajer dalam pengambilan keputusan.  

Manajemen database organisasi merupakan suatu tempat penyimpanan fisik atas 

data keuangan maupun non-keuangan perusahaan. Adapun tingkatan hierarki data adalah 

atribut, record, dan file. Atribut data berisikan suatu informasi yang saling relevan, 

record merupakan satu rangkaian kumpulan atribut untuk satu peristiwa yang sama, 

sedangkan file merupakan suatu tempat yang menyimpan record atas satu peristiwa yang 
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sama. Untuk lebih jelasnya Hall (2008;13) akan menjelaskannya pada gambar 2.3 

mengenai hierarki data pada transaksi penjualan. 

Gambar 2.3 Hierarki Data 

 

Atribut, Record, dan File 

 Atribut Penjualan      

          

               

Semua Catatan Penjualan 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Hall (2008;13) 

 

Manajemen database memiliki 3 (tiga) tugas, antara lain penyimpanan (storage) 

yang memiliki tugas menetapkan kunci untuk pencatatan baru dan menempatkannya pada 

tempat yang benar di dalam datebase, menempatkan dan menyarikan suatu data record 

yang ada di database untuk selanjutnya diproses merupakan tugas dari manajemen 

database sebagai perbaikan (retrieval), dan sedangkan untuk penghapusan (deletion) 

bertugas menghapus database yang telah usang maupun berlebihan. 

 Tahap ketiga dari model umum sistem informasi akuntansi adalah penghasil 

informasi. Didalam proses ini, informasi dikumpulkan, diatur, diformat, dan disajikan 

untuk para pemakai informasi, baik oleh pemakai internal maupun eksternal perusahaan. 

Tentu saja dalam menghasilkan suatu informasi dibutuhkan beberapa karakteristik yang 

harus diperhatikan seperti: 

 

 

                         n 

                       2 

Nomor Akun Pelanggan (Kunci) 

Nama Pelanggan 

Alamat Pelanggan 

Record 

Penjualan 

Catatan            1 

Penjualan 

File 

Penjualan 
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 Relevan.  

Laporan atau dokumen yang diproses oleh sistem informasi akuntansi 

hendaknya memiliki suatu tujuan yang sama dengan tujuan para pemakainya 

sehingga informasi yang dihasilkan oleh sistem dapat berguna bagi pemakai 

dalam proses pengambilan keputusan. 

 Tepat waktu.  

Ketika seorang pengguna akan memakai suatu informasi maka salah satu 

hal yang perlu diperhatikan adalah umur dari informasi tersebut. Ketika umur 

informasi tersebut sudah terlampau jauh dari yang sebenarnya dibutuhkan oleh 

pengguna sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan maka akan 

menghasilkan suatu keputusan yang kurang tepat. 

 Akurat. 

Hal ini terkait dengan tingkat materialitas atas kesalahan yang mungkin 

terdapat dalam suatu informasi. Namun seringkali terjadi trade-off antara 

keakuratan dengan tepat waktu karena seringkali untuk menghasilkan 

informasi yang akurat membutuhkan waktu yang lebih lama dari yang 

biasanya, dan berlaku juga untuk kondisi yang sebaliknya. Oleh karena itu, 

perancang sistem pada saat membuat suatu sistem akan mencari 

keseimbangan antara mendapatkan informasi yang seakurat mungkin dengan 

cukup tepat waktu agar informasi yang dihasilkan dapat berguna. 

 Lengkap. 

Dalam menghasilkan suatu informasi tidak boleh ada bagian essensial bagi 

pengambilan keputusan yang hilang atau tidak dimasukkan.  
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 Rangkuman. 

Informasi harus diagregasi sesuai dengan kebutuhan pemakai. 

Setelah sistem menghasilkan suatu informasi, maka bentuk output tersebut akan 

dikirimkan kembali kedalam suatu sumber data yang nantinya masukan ini akan 

digunakan untuk memulai atau merubah suatu proses. Contoh dari umpan balik adalah 

ketika laporan persediaan suatu perusahaan tercatat telah menyentuh ambang minimum 

yang diperkenankan maka informasi tersebut akan menjadi umpan balik bagi perusahaan 

dengan memutuskan untuk melakukan proses pemesanan untuk mengisi persediaan. 

 

Menurut Hall (2008;15), setiap organisasi harus menyesuaikan sistem informasi 

yang diterapkannya dengan kebutuhan pemakai. Tujuan dari adanya proses sistem 

informasi secara umum antara lain: 

 Untuk mendukung fungsi kepengurusan manajemen (to support the stewardship 

function of management).  

Sistem informasi menyediakan output berupa informasi tentang kegunaan 

sumber daya ke pemakai eksternal melalui laporan keuangan tradisional dan 

laporan-laporan yang diminta lainnya. Sedangkan secara internal, pihak 

manajemen menerima informasi kepengurusan dari berbagai laporan 

pertanggungjawaban. 

 Untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen (to support management 

decision making).  

Sistem informasi membantu manajer dalam membuat keputusuan dengan 

cara memberikan  informasi-informasi yang dibutuhkan oleh para manajer sebagai 

bahan pertimbangan. 
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 Untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan hari demi hari (to support the 

firm’s day-to-day operations). 

Sistem informasi membantu personel operasi dalam melakukan kegiatan 

operasional sehari-hari agar lebih efisien dan efektif. 

 

2.1.2 Pengendalian Internal 

 Pada dasarnya untuk menjamin keberlangsungan tercapainya tujuan perusahaan 

diperlukan pengawasan. Menurut Sutabri (2004;30), pengawasan 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 semua sumber daya perusahaan 

dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan perusahaan.  

 Sedangkan jika merangkum pengertian pengendalian internal menurut Sutabri 

(2004;32) dan Hall (2008;135) dapat diperoleh pengertian bahwa pengendalian internal 

adalah pengawasan yang meliputi struktur organisasi dan semua cara serta alat-alat yang 

dikoordinasikan dan digunakan dalam perusahaan dengan tujuan menjaga keamanan 

harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan 

efisiensi didalam usaha, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijaksanaan 

manajemen yang telah ditetapkan. 

 Pengendalian internal menurut Sutabri (2004;34) dapat dibedakan menjadi 

pengendalian akuntansi (accounting control) dan pengendalian administratif 

(administrative control). Pengawasan akuntansi (accounting control) biasanya mencakup 

pengawasan-pengawasan seperti sistem pengesahan dan persetujuan; pemisahan tugas 

diantara pihak yang mencatat dan membuat laporan dengan pihak pelaksana atau 
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penyimpanan aktiva; pengawasan fisik atas aktiva; dan audit internal. Pada pengawasan 

akuntansi diharapkan dapat memberikan jaminan yang cukup bahwa transaksi-transaksi 

yang dilaksanakan dan penggunaan atas aktiva sesuai dengan pengesahan atau otorisasi 

manajemen; dan transaksi-transaksi tersebut dicatat untuk memungkinkan penyusunan 

laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi umum dan menunjukkan 

pertanggungjawaban atas aktiva. Untuk pengendalian administratif (administrative 

control) biasanya mencakup pengendalian-pengendalian seperti analisis statistik, program 

pelatihan karyawan, dan kontrol kualitas. Pengendalian administratif meliputi struktur 

organisasi dan prosedur-prosedur serta catatan-catatan yang berkaitan dengan proses 

pengambilan keputusan oleh manajemen. 

 Pengendalian yang dilakukan atas suatu sistem terbagi menjadi 3 (tiga) menurut 

Sutabri (2004;35) yaitu: 

 Pengendalian input. 

Tahap ini dianggap sebagai tahap yang penting karena bila data yang 

dimasukkan kedalam sistem terdapat kesalahan atau kekeliruan maka akan 

berdampak pada output yang akan dihasilkan dan dikenal dengan istilah Garbage 

In-Garbage Out (GIGO). Untuk menghindari terjadinya hal tersebut maka perlu 

dilakukannya pengendalian input.  

 Pengendalian proses. 

 Pengawasan proses harus direncanakan untuk menemukan kesalahan 

yang belum terdeteksi oleh program pengecekan validitas dan sekaligus mengecek 

kesalahan-kesalahan dalam proses. 
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 Pengendalian output. 

Pengendalian ini direncanakan untuk menjamin ketelitian hasil dari data 

yang diproses dan untuk menjamin bahwa keluaran tersebut hanya diterima oleh 

orang atau pihak yang berhak. 

 

Hall (2008;135) menggambarkan bahwa sistem pengendalian internal diibaratkan 

sebagai sebuah perisai yang melindungi aktiva perusahaan dari serangkaian peristiwa-

peristiwa yang tidak diinginkan yang menyerang organisasi. Termasuk dalam hal ini 

adalah akses yang tidak otoritatif ke aktiva perusahaan (termasuk informasi); kecurangan 

yang dilakukan oleh pihak internal dan eksternal perusahaan; kesalahan yang disebabkan 

oleh ketidakmampuan pegawai, kesalahan program komputer, dan input data yang 

dikorupsi; serta tindakan-tindakan yang merugikan lainnya, seperti akses yang tidak 

terotorisasi oleh pembajak komputer dan ancaman virus komputer yang menghancurkan 

program dan database.  

Eksposur adalah kondisi dimana kontrol internal mengalami kelemahan atau 

bahkan tidak adanya pengendalian. Ketika hal ini terjadi maka akan terdapat satu atau 

lebih risiko yang akan timbul, seperti perusakan aktiva (baik aktiva fisik maupun 

informasi), pencurian aktiva, korupsi informasi atau sistem informasi, dan kekacauan 

sistem informasi. 

Namun tentu saja dalam perisai pengendalian internal terdapat pengendalian yang 

dapat mencegah risiko-risiko yang mungkin terjadi akibat adanya eksposur. Adapun 3 

(tiga) tingkat pengendalian yang terdapat dalam pengendalian internal menurut Hall 

(2008;136) yaitu: 
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 Pengendalian preventif (preventive controls).  

Prevensi adalah garis pertahanan pertama dalam struktur pengendalian 

yang merupakan teknik pasif yang didesain untuk mengurangi frekuensi 

munculnya peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan. Tentu saja pencegahan 

kesalahan dan kecurangan jauh lebih efektif dari segi biaya daripada pendeteksian 

dan pengoreksian masalah setelah mereka muncul. Mayoritas peristiwa-peristiwa 

yang tidak diinginkan dapat dikelompokkan pada tingkat pertama sebelum pada 

akhirnya data masuk kedalam komputer. 

 Pengendalian detektif (detective controls).  

Pengendalian ini terdapat pada lapisan kedua setelah pengendalian 

preventif dimana berisikan peralatan, teknik, dan prosedur yang didesain untuk 

mengidentifikasi dan mengekspos peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan yang 

terlepas dari kontrol preventif. Pengendalian deteksi mengungkapkan jenis 

kesalahan spesifik dengan membandingkan data aktual dan standar yang sudah 

ditetapkan sebelumnya. 

 Pengendalian korektif (corrective controls).  

Dalam tahap ketiga ini, tindakan-tindakan yang diambil untuk membalikan 

efek dari kesalahan yang dideteksi di langkah sebelumnya. Pengandalian korektif 

pada kenyataannya memperbaiki masalah. Untuk setiap kesalahan yang dideteksi, 

bisa terdapat lebih dari satu tindakan koreksi yang layak. 

 

Selain itu terdapat 5 (lima) komponen kerangka pengendalian internal SAS 

78/COSO yang dikemukakan oleh Hall (2008;139), berisikan: 
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 Pengendalian lingkungan (the control environment), mempengaruhi para 

manajemen dan karyawan untuk memiliki kesadaran melakukan suatu 

pengendalian. Terdapat beberapa elemen penting yang terkandung dalam 

pengendalian lingkungan, salah satunya merupakan struktur organisasi yang 

terdapat pada perusahaan tersebut. 

 Penilaian risiko (risk assessment), digunakan untuk mengidentifikasi, 

manganalisa, dan mengelola risiko yang berhubungan dengan laporan keuangan. 

Risiko ini dapat dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi di dalam perusahaan, 

seperti restrukturisasi organisasi yang menyebabkan terjadinya realokasi dan/atau 

pengurangan pegawai yang memiliki pengaruh pada operasi bisnis dan proses 

transaksi suatu perusahaan; dan jika terdapat penerapan teknologi baru pada 

proses produksi maupun sistem informasi yang berpengaruh pada proses 

transaksi. 

  Informasi dan komunikasi (information and communication) sangatlah erat 

kaitannya dengan sistem informasi akuntansi, yakni informasi merupakan output 

yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi yang pada akhirnya disampaikan 

kepada pihak yang menggunakan informasi tersebut, seperti manajaemen, dalam 

membantu membuat keputusan yang berkaitan dengan kegiatan operasional 

organisasi dan untuk mempersiapkan laporan keuangan yang andal. Sistem 

informasi akuntansi dapat dikatakan efektif jika mengindetifikasi dan mencatat 

seluruh transaksi keuangan yang valid serta mencatat transaksi sesuai dengan 

waktu keterjadiannya. 

 Pemantauan (monitoring) atas implementasi desain pengendalian internal yang 

telah dibuat sebelumnya dengan kegiatan operasional perusahaan sehingga dapat 
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memberikan gambaran apakah desain pengendalian internal tersebut cocok untuk 

diterapkan pada perusahaan. 

 Pengendalian aktivitas (control activity) merupakan sebuah aturan dan prosedur 

yang digunakan untuk menjamin bahwa aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan 

telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contoh dari pengendalian 

aktivitas adalah adanya otorisasi transaksi (transaction authorization), pemisahan 

tugas (segregation of duties), dan pengendalian akses (access control). 

 

   2.1.3 Proses Transaksi 

 Romney dan Steinbart (2006;28) menjelaskan bahwa transaksi adalah suatu 

peristiwa yang didasarkan pada perjanjian antara 2 (dua) entitas untuk melakukan 

pertukaran barang atau jasa ataupun dengan peristiwa lainnya yang dapat diukur dengan 

satuan ekonomi. Proses yang dimulai dari adanya transaksi data sebagai input dan 

diakhiri dengan terbitnya output berupa laporan keuangan dinamakan proses transaksi. 

Siklus transaksi terbagi dalam 5 (lima) bagian yaitu: 

 Siklus penerimaan (revenue cycle) yang terdiri dari penjualan barang dan jasa 

secara tunai maupun kredit. 

 Siklus pengeluaran (expenditure cycle) yaitu ketika perusahaan membeli 

persediaan untuk dijual kembali atau barang mentah yang digunakan untuk proses 

produksi suatu barang yang nantinya akan dijual secara tunai maupun kredit. 

 Siklus produksi (production cycle) terjadi pada saat barang mentah diolah menjadi 

barang jadi. 
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 Siklus pembayaran gaji atau sumber daya manusia (human resources or payroll 

cycle) dimulai pada saat perekrutan karyawan, memberikan pelatihan, 

kompensasi, hingga mengevaluasi kinerja masing-masing individu. 

 Siklus keuangan (financing cycle) yaitu siklus yang berhubungan dengan kegiatan 

pendanaan. Sebagai contoh ketika perusahaan menjual bagian kepemilikan dari 

perusahaan kepada investor dan saat meminjam dana dalam menyokong kegiatan 

operasional serta saat perusahaan membayarkan deviden kepada investor dan 

bunga atas pinjaman. 

 

Menurut Romney dan Steinbart (2006;10) dalam proses produksi hingga 

sampainya barang kepada konsumen merupakan suatu siklus yang dinamakan rantai nilai 

(value chain). Rantai nilai yang terdapat pada suatu organisasi terdiri dari 5 (lima) 

aktivitas utama yang secara langsung memberikan nilai pada konsumen mereka, yaitu: 

 Aktivitas inbound logistics atas material yang digunakan oleh organisasi dalam 

rangka menghasilkan barang dan jasa yang mencakup penerimaan, penyimpanan, 

dan pendistribusian barang material tersebut. Sebagai contoh, pembelian kertas 

dan tinta untuk mencetak tiket penerbangan merupakan salah satu bagian dari 

aktivitas logistik kantor penjualan tiket pada maskapai penerbangan. 

 Aktivitas operasi mencangkup proses pengubahan input menjadi output yang 

berbentuk barang atau jasa akhir. Pada kantor penjualan tiket maskapai 

penerbangan, aktivitas operasi ini merupakan rangkaian yang dimulai dengan 

memasukkan identitas penumpang dan kebutuhan penerbangannya hingga tiket 

tersebut tercetak. 
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 Aktivitas outbound logistics meliputi pendistribusian barang atau jasa akhir dari 

perusahaan ke konsumen, seperti pengiriman kartu keanggotaan Garuda Frequent 

Flyer untuk masing-masing member melalui jasa pengiriman barang atau kurir. 

 Aktivitas pemasaran dan penjualan membantu konsumen dalam memperoleh 

barang atau jasa yang ditawarkan oleh organisasi dan salah satu caranya dapat 

dilakukan melalui pemasangan iklan di media masa. 

 Aktivitas pelayanan mencakup pemberian pelayanan purna jual kepada konsumen 

yang dilakukan sebagai jaminan mutu atas produk atau jasa yang dihasilkan oleh 

organisasi. Perbaikan dan pemeliharaan merupakan contoh dari pelayanan purna 

jual. 

 

Aktivitas utama tidaklah akan berjalan jika tidak didukung dengan aktivitas 

pendukung lainnya karena kedua hal tersebut menjadi satu kesatuan. Aktivitas pendukung 

tersebut terdiri dari infrastruktur perusahaan (bagian akuntansi, keuangan, legal, dan 

administrasi yang merupakan bagian yang menjalankan fungsi organisasi); sumber daya 

manusia (mulai dari perekrutan, mempekerjakan, hingga memberikan employee benefits 

dan kompensasi);  teknologi (suatu proses yang dapat meningkatkan barang dan jasa, 

seperti penelitian dan pengembangan dan penggunaan teknologi informasi yang baru); 

dan pembelian (cara mendapatkan barang mentah, perlengkapan, mesin dan bangunan 

yang dipakai dalam aktivitas utama); terangkum pada gambar 2.4 berikut ini. 
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Gambar 2.4 Rantai Nilai 

 

                                 Aktivitas Pendukung (Support Activities) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aktivitas Utama (Primary Activities) 

 
Sumber : Romney dan Steinbart (2006;11) 

 

 

Sistem informasi akuntansi merupakan bagian dari aktivitas pendukung yaitu 

dalam bentuk teknologi yang membantu memberikan informasi yang akurat dan tepat 

waktu sehingga aktivitas rantai nilai dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Hal 

tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut (Romney and Steinbart [2006;12]): 

 Meningkatkan kualitas namun dengan mengurangi pemakaian biaya untuk 

menghasilkan barang dan jasa.Ketika terjadi kesalahan dalam proses barang dan 

jasa, sistem akan mendeteksi kesalahan tersebut dengan cepat sehingga akan 

meminimalkan kesalahan yang terjadi yang akan membuat perusahaan kehilangan 

biaya yang telah dikeluarkan. 

 Meningkatkan efisiensi karena penggunaan sistem informasi akan membantu 

karyawan dalam menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu. 

 Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pada rantai penjualan. Contohnya adalah 

pembelian tiket penerbangan yang dilakukan melalui website yang merupakan 

bagian dari sistem, tentu akan mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh 

perusahaan dan bagi konsumen, proses pemesanan tiket menjadi lebih cepat jika 

Infrastruktur perusahaan (Firm infrastructure)                      Teknologi (Technology) 

Sumber daya manusia (Human resources)                             Pembelian (Purchasing) 

 

 
1.  Inbound  

Logistics 

 

5. Pelayanan 2. Operasi 

 

3. Outbound 

Logistics 

4. Pemasaran 

dan penjualan 
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dibandingkan dengan penjualan tiket melalui kantor penjualan yang prosesnya 

lebih memakan waktu. 

 Meningkatkan pengendalian internal karena sistem informasi memiliki struktur 

pengendalian internal yang dapatmelindungi sistem dari masalah yang timbul 

seperti fraud, eror, kegagalan peralatan dan piranti lunak, serta bencana alam. 

 

2.1.4 Sistem Transportasi Udara 

  Menurut Banks (2002;3) sistem transportasi adalah suatu sistem yang 

memberikan pelayanan yang penting dalam berjalannya fungsi masyarakat secara 

keseluruhan yaitu membantu melakukan perpindahan barang atau manusia dari suatu 

tempat ke tempat yang lain. Dimana jika dilihat dari istilah fungsionalnya, terdapat 

beberapa komponen yang terdapat dalam sebuah sistem transportasi yaitu: 

 Fasilitas fisik (physical facilities) yang terdiri dari jalan, baik jalan biasa 

maupun jalan raya; rel kereta, bandara, pelabuhan, jalur pipa, dan kanal. 

 Armada (fleets) kendaraan, kapal, dan pesawat terbang. 

 Basis operasi dan fasilitas (operating bases and facilities), termasuk fasilitas 

pemeliharaan kendaraan dan ruang kantor. 

 Organisasi (organizations). Terbagi menjadi 2 (dua) yaitu organisasi yang 

berorientasi pada fasilitas (facility-oriented organizations) yang mengutamakan 

perencanaan, perancangan, pengkonstruksian, pemeliharaan, dan pengoperasian 

fasilitas tetap, seperti departemen transportasi ; dan organisasi operasi 

(operating organizations) mengutamakan bergerak dalam servis transportasi 

yang berupa armada operasi, seperti rel kereta, bandara, dan jalur truk. 
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 Strategi operasi (operating strategies), termasuk rute kendaraan, penjadwalan 

dan mengontrol kemacetan. 

 

 Sistem transportasi terdiri dari macam-macam jenis moda transportasi. Moda 

yang dimaksudkan dalam hal ini memiliki arti sebagai ”jenis” dari transportasi yang 

terbagi menurut karakteristik fisiknya, seperti transportasi untuk jalan raya, rel kereta, 

udara, dan air.  

 Untuk lebih fokus maka jenis transportasi yang akan dibahas adalah transportasi 

udara. Banks (2002;10) berpendapat bahwa sistem transportasi udara terbagi atas 3 (tiga) 

bagian yaitu pesawat komersial, pesawat pengangkut barang, dan pesawat pribadi. 

Sedangkan menurut Suwarno (2001;24), pesawat terbang menurut jenis dan 

pemanfaatannya dibedakan menjadi pesawat ringan, militer, angkutan khusus, dan 

komersial. Pesawat ringan menggunakan baling-baling (propeller) sebagai pemacunya 

dan biasanya digunakan untuk kegiatan olahraga. Pesawat militer dirancang khusus untuk 

keperluan angkatan bersenjata. Pesawat terbang amfibi merupakan salah satu contoh 

pesawat angkutan khusus dan pesawat angkutan komersial terbagi menjadi 2 (dua) yaitu 

passenger aircraft sebagai alat angkut penumpang dan cargo aircraft untuk alat angkut 

cargo.  

 Beberapa karakteristik yang dimiliki oleh transportasi udara adalah kecepatan 

untuk mengangkut barang maupun penumpang yang tinggi (relatif memakan waktu yang 

lebih sedikit dari jenis transportasi lainnya), dan modal serta biaya operasional yang 

dibutuhkan cukup tinggi namun seiring dengan tingginya tingkat produktivitas yang 

ditunjukkan dari biaya yang moderat bagi penumpang. 
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 Hal terpenting yang perlu diperhatikan pada jasa transportasi adalah keselamatan 

para penumpang karena akan berpengaruh pada citra perusahaan transportasi tersebut dan 

yang akan menanggung beban kerugian yang terbesar adalah negara itu sendiri, terutama 

dalam bidang ekonomi. Jika kembali melihat realita yang terjadi pada maskapai 

penerbangan Indonesia pada tahun 2007 sangatlah menyedihkan karena Uni Eropa 

melarang maskapai penerbangan Indonesia untuk melintasi kawasan Eropa. Hal ini 

dikarenakan terjadinya kecelakaan yang bisa dikatakan terjadi dalam kurun waktu yang 

berdekatan pada tahun tersebut. Adam Air pada tanggal 1 Januari 2007 jatuh di Laut 

Sulawesi yang menewaskan 102 penumpang; Garuda Indonesia terbakar di bandara 

Adisucipto, Yogyakarta, pada bulan Maret 2007 dengan jumlah korban yang tewas 21 

orang; dan Batavia Air mengalami insiden lepas beberapa bagian sayapnya yang 

bertepatan dengan adanya kunjungan Komisi Eropa di Indonesia. Ketiga hal ini 

menambah daftar kecelakaan yang dialami oleh maskapai penerbangan Indonesia. Pada 

saat Flight International Survey (FIS) sebagai lembaga rujukan internasional menyatakan 

bahwa tingkat keamanan maskapai penerbangan di Indonesia tidak cukup aman, maka 

Indonesia telah kehilangan sumber devisa negara yang berasal dari kedatangan turis 

mancanegara dan ekspor kerajinan tangan (Bussiness News,2007 dalam Manurung,2010). 

 Pada dasarnya menurut Suwarno (2001;1), unit kerja utama yang dapat 

menunjang bisnis penerbangan terbagi menjadi 4 (empat) yaitu: 

a) Penanganan penumpang (passenger handling). 

 Unit kerja yang bergerak dalam bidang penanganan penumpang biasa 

disebut dengan Front Liner. Front Liner  sebagai unit kerja yang berhubungan 

langsung dengan customer akan mencerminkan identitas perusahaan yang dapat 

dilihat dari cara pelayanan yang diberikan. Adapun 3 (tiga) bidang  kerja Front 

Liner antara lain: 
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 Bidang penjualan dan pemasaran yang mencakup pemesanan tempat 

(reservation), pelayanan dokumen dan perhitungan tarif (ticketing) dan 

penjualan serta pemasaran (sales and marketing). 

 Bidang penanganan penumpang di bandara yang mencakup pelayanan 

keberangkatan penumpang (departure service), pelayanan terhadap 

penumpang yang akan melanjutkan penerbangan ke kota tujuan (transit 

and transfer service), pelayanan terhadap barang bawaan penumpang 

(baggage handling) dan pelayanan kepada penumpang yang baru tiba 

(arrival service). 

 Bagian penanganan penumpang selama penerbangan (in-flight service). 

b) Penanganan pesawat di bandara (aircraft handling).  

Meskipun unit kerja ini tidak berhubungan langsung dengan customer, 

namun unit ini menentukan keberhasilan terlaksananya suatu penerbangan. 

Bidang pekerjaan untuk unit kerja aircraft handling terbagi kedalam 3 (tiga) 

bidang yaitu: 

 Bidang pengoperasian penerbangan (flight operation). Memiliki tugas 

untuk mengatur perencanaan penerbangan (flight plan), mengatur 

keseimbangan pesawat (load and balance) dan melakukan komunikasi 

dengan awak pesawat (notice to Airman) seperti memberikan informasi 

mengenai keadaan cuaca. 

 Bidang penanganan pesawat di pelataran bandara (ramp handling). Bidang 

ini memiliki beberapa tugas seperti memandu keberangkatan atau 

kedatangan pesawat (marshalling), memeriksa dan melakukan 
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pemeliharaan kondisi pesawat (maintenance) dan mengisi bahan bakar 

pesawat (fueling). 

 Bidang penyediaan konsumsi yang dibarikan sebagai bagian dari 

pelayanan kepada penumpang selama penerbangan (catering). 

c) Pelayanan penumpang di dalam pesawat selama penerbangan (in-flight service). 

Pelayanan ini diberikan oleh awak pesawat (crew) yang terdiri dari 

Cockpit dan Cabin crew. Cockpit crew adalah awak pesawat yang bertugas di 

kokpit selama penerbangan berlangsung yang antara lain terdiri dari kapten 

penerbangan (Pilot in Command), asisten penerbangan (Co Pilot) dan montir 

(Flight Engineer). Sedangakan Cabin crew yang merupakan awak pesawat yang 

bertugas didalam kabin pesawat terdiri dari pimpinan awak kabin (Cabin 

Superintendant) dan petugas yang memberikan pelayanan kepada penumpang 

selama penerbangan (Steward/Stewardess). 

d) Penanganan kargo (cargo handling). 

Dalam bidang ini melayani pengiriman barang yang dilakukan dengan 

menggunakan pesawat, baik untuk tujuan domestik maupun internasional. 

 

Peraturan yang melandasi segala hal yang berhubungan dengan kegiatan penerbangan 

digunakan sebagai landasan acuan yang perlu untuk dipatuhi. Suwarno (2001;4) 

menjelaskan beberapa peraturan mengenai penerbangan, antara lain: 

a) Konvensi Chicago yang terselenggara pada tahun 1944 di Chicago, Amerika 

Serikat, menghasilkan suatu keputusan bersama yaitu pembentukan lembaga 

resmi dibawah naungan PBB yang bertugas untuk menciptakan standar 

pengelolaan sarana dan prasarana navigasi udara, bernama International Civil 

Aviation Organization (ICAO). 
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b) Persetujuan Bilateral merupakan suatu kesepakatan antar 2 (dua) negara yang 

terlibat dalam pembuatan kesepakatan tersebut yang mempertimbangkan hak serta 

kewajiban masing-masing negara. Instansi setiap negara yang berwenang untuk 

ikut serta dalam perumusan perjanjian yang dikenal dengan istilah “The Open Sky 

Policy” ini adalah Directorate of Civil Aviation (DCA). Peraturan izin yang 

ditetapkan sehubungan dengan trayek penerbangan disebut Traffic Rights, yang 

terdiri dari 6 (enam) perjanjian yang dinamakan “The Six Freedom of Air” yang 

berisikan: 

 First Freedom: Perusahaan penerbangan suatu negara memiliki hak untuk 

melakukan penerbangan melintasi suatu negara tanpa perlu melakukan 

pendaratan. 

Contoh: Perusahaan penerbangan milik Belanda, KLM, melakukan 

penerbangan dari Amsterdam menuju ke Australia dengan melewati 

Indonesia namun tanpa melakukan pendaratan di wilayah Indonesia. 

 Second Freedom: Perusahaan penerbangan suatu negara memiliki hak 

untuk melakukan pendaratan di suatu negara yang bertujuan hanya untuk 

mengisi bahan bakar. 

Contoh: Lufthansa, perusahaan penerbangan milik Jerman, yang dalam 

melakukan perjalanan dari Jakarta ke negara Eropa akan singgah di 

Singapura untuk mengisi bahan bakar, tanpa mengangkut penumpang. 

 Third Freedom: Perusahaan penerbangan suatu negara memiliki hak untuk 

melakukan pendaratan di suatu negara yang bertujuan untuk mengantarkan 

penumpang dan/atau cargo dari negara asalnya. 

Contoh: Garuda Indonesia memiliki tujan mengantarkan penumpang 

dan/atau cargo dari Jakarta ke Kuala Lumpur. 
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 Fourth Freedom: Perusahaan penerbangan suatu negara memiliki hak 

untuk mengangkut penumpang dan/atau cargo dari negara lain untuk 

dibawa ke negara asal perusahaan penerbangan tersebut. 

Contoh: Garuda Indonesia mengangkut penumpang dan/atau cargo dari 

Singapura ke Jakarta. 

 Fifth Freedom: Perusahaan penerbangan suatu negara memiliki hak untuk 

mengangkut penumpang dan/atau cargo dari negara lain (selain negara 

asal) ke negara ketiga. 

Contoh: Garuda Indonesia mengangkut penumpang dan/atau cargo dari 

Kuala Lumpur ke negara Belanda. 

 Sixth Freedom: Perusahaan penerbangan suatu negara memiliki hak untuk 

melakukan penerbangan dengan mengangkut penumpang dan/atau cargo 

dari suatu negara ke negara lain melalui negara asalnya. 

Contoh: Garuda Indonesia mengangkut penumpang dan/atau cargo dari 

negeri Singapura menuju ke Australia dengan singgah terlebih dahulu di 

Jakarta. 

c) Konvensi Warsawa berlangsung pada tahun 1929 yang membahas mengenai 

masalah tanggung jawab dalam bisnis penerbangan atas keselamatan penumpang 

beserta cargo yang menjadi tanggung jawab penuh bagi perusahaan angkutan 

udara. 

d) International Air Transport Association (IATA) merupakan organisasi yang 

menaungi perusahaan penerbangan di Dunia yang terbentuk pada tahun 1945 

dengan beberapa fungsi, antara lain: 
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 Fungsi untuk perusahaan penerbangan yaitu IATA menetapkan regulasi 

yang berlaku secara internasional dan membantu menyelesaikan 

permasalahan pada perusahaan penerbangan. 

 Fungsi untuk pemerintah dan negara yaitu membantu dalam menyesuaikan 

harga dan tarif internasional serta memberikan pengetahuan bahwa 

keselamatan dan kenyamanan merupakan bagian utama dalam pelayanan 

jasa. 

 Fungsi untuk masyarakat salah satunya adalah memberikan keyakinan 

bahwa praktek-praktek bisnis yang dijalankan oleh perusahaan 

penerbangan dan agen penerbangan adalah wajar, seperti pengenaan harga 

tiket yang layak. 

 

Suwarno (2001;8) menerangkan bahwa keanggotaan IATA terbagi kedalam 2 

(dua) katagori yaitu active member dan associate member. Active member merupakan 

keanggotaan yang diberikan kepada maskapai penerbangan anggota IATA yang 

menjalankan rute internasional dan associate member untuk maskapai penerbangan 

anggota IATA yang beroperasi dalam rute domestik. 

Bagi perusahaan penerbangan, bekerja sama dengan biro perjalanan merupakan 

salah satu langkah untuk memperluas jaringan penjualan tiket sehingga masyarakat dapat 

menikmati fasilitas jasa penerbangan dengan lebih mudah. Sedangkan bagi biro 

perjalanan, menjadi agen penjualan resmi IATA (IATA Approved Sales Agent) 

merupakan suatu kelebihan tersendiri karena mereka akan mendapatkan hak untuk 

menyimpan persediaan tiket dari perusahaan-perusahaan penerbangan IATA, memiliki 

fasilitas kredit dari perusahaan penerbagan, mendapatkan komisi yang peritungannya dari 

harga tiket yang dijualnya, dan memperoleh harga potongan harga untuk karyawan agen.  
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2.2 Penelitian Terdahulu   

 Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai peranan sistem 

informasi akuntansi yang menjadi acuan penulis dalam pembuatan penelitian, Al Barru 

(2008) melakukan penelitian mengenai penerapan sistem informasi akuntansi untuk 

reservasi hotel pada Hotel Bumikarsa. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa 

dibutuhkan sistem informasi akuntansi yang cepat dan tepat dalam penyelenggaraan 

kegiatan reservasi hotel karena output yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi 

menggambarkan tingkat hunian hotel yang bergantung pada pemesanan kamar. Namun 

setelah dilakukannya penelitian, terdapat kelemahan yang dimiliki oleh objek penelitian 

yakni pada sistem aplikasi, sistem prosedur, kewenangan, dan struktur organisasi. 

 Setiawati (2007) melakukan penelitian mengenai peran teknologi tnformasi yang 

dihubungkan dengan peningkatan kinerja perusahaan. Suatu perusahaan perlu memiliki 

keunggulan kompetitif  sebagai strategi yang digunakan dalam persaingan di dunia bisnis 

serta dalam meningkatkan kualitas dan kinerja perusahaan yang salah satunya diterapkan 

dengan mengembangkan teknologi informasi. Dengan mengembangkan teknologi 

informasi, yang salah satunya mencerminkan sistem informasi akuntansi sebuah 

perusahaan, diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat disajikan dengan mudah, 

cepat dan akurat. 

 Susilowati (2002) membahas penelitian mengenai peran manajemen puncak 

dalam melakukan perencanaan sistem informasi. Perencanaan sistem informasi yang 

dilakukan oleh perusahaan untuk masa depan dipengaruhi oleh peran manajemen puncak. 

Sistem informasi, yang didalamnya terdapat sistem informasi akuntansi, erat kaitannya 

dengan penggunaan teknologi komputer dalam mendukung kinerja bagian terkait yang 

terdapat dalam suatu organisasi dalam menghasilkan suatu informasi bagi penggunanya. 
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 Budiasih (2002) melakukan penelitian mengenai dampak dari perkembangan 

teknologi informasi terhadap sistem informasi akuntansi. Semakin berkembangnya suatu 

teknologi informasi maka akan berdampak pada sistem informasi akuntansi yang 

digunakan oleh suatu perusahaan sehingga para pemakai teknologi informasi tersebut 

akan merasakan kemudahan dalam melakukan pekerjaannya, contohnya adalah auditor. 

Pekerjaan auditor dalam mengaudit suatu perusahaan akan semakin mudah karena sudah 

terkomputerisasi, namun dalam hal ini auditor dituntut untuk menguasasi bidang 

software, hardware, maupun brainware yang merupakan bagian dari teknologi 

komputerisasi. 

Jika melihat penjelasan mengenai penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, 

maka terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yakni 

membahas mengenai peran sistem informasi akuntansi pada suatu entitas yang menjadi 

bagian penting dalam menjalankan kegiatan operasional sehingga dibutuhkan sistem 

informasi akuntansi yang cepat dan tepat. Sistem informasi akuntansi yang cepat dan 

tepat akan terbentuk dengan adanya dukungan dari penerapan teknologi informasi yang 

semakin maju yang pada akhirnya akan membantu meningkatkan kinerja pemakai 

teknologi dan kinerja perusahaan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya terletak pada objek perusahaan yang diteliti sehingga berdampak pada hasil 

observasi atas sistem informasi akuntansi yakni sistem yang bersifat real time sebatas  

pada pengguanaan aplikasi ticketing, sedangkan untuk pembuatan laporan yang 

dihasilkan oleh bagian kasir dan boderel masih menggunakan program yang belum 

terintegrasi yang menyebabkan  penyampaian laporan ticketing akan memakan waktu dan 

akan menghambat pengambilan keputusan manajemen. 
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2.3 Rerangka Penelitian 

Maskapai penerbangan dalam melakukan kegiatan operasionalnya tidaklah luput 

dari penggunaan teknologi. Penerapan teknologi ini yang membuat maskapai 

penerbangan selangkah lebih maju jika dibandingkan dengan jenis transportasi lainnya. 

Untuk dapat memberikan pelayanan jasa yang maksimal maka diperlukan perolehan 

informasi yang tepat pada waktunya agar setiap keputusan dapat diambil dengan cepat 

dan tepat. 

 

 

 

 

    Sumber: Hasil Olahan Penulis 

Pada awalnya, dilakukannya pengumpulan data atas proses pemesanan dan 

pembatalan tiket yang terdapat di kantor penjualan Garuda Indonesia. Kemudian 

ditelaah dengan menggunakan prosedur-prosedur yang berkaitan dengan sistem 

informasi akuntansi yang nantinya akan menghasilkan output berupa laporan rekap 

penjualan tiket dan laporan kas.  

Sistem informasi akuntansi memberikan efisiensi dan efektivitas melalui laporan-

laporan yang dihasilkan. Dengan demikian sistem informasi akuntansi pada bagian 

kantor penjualan dapat membantu manajemen dalam memperoleh informasi yang dapat 

menunjang pengambilan keputusan, mendukung informasi harian, dan mendukung 

kepengurusan manajemen serta dalam mengevaluasi kinerja sistem dalam bidang pre-

flight. 

 

Kantor Penjualan 

PT Garuda Indonesia 

Sistem informasi akuntansi pada pemesanan dan 

pembatalan tiket 

Kegunaan sistem informasi akuntansi pada 

pemesanan dan penjualan tiket bagi manajemen 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Pada penulisan skripsi ini akan menjabarkan mengenai peranan sistem informasi 

akuntansi dalam penyelenggaraan pemesanan dan pembatalan tiket pada PT. Garuda 

Indonesia. Peneliti melakukan observasi  pada kantor penjualan PT. Garuda Indonesia 

yang terletak di gedung Wisma Dharmala Sakti Jl. Jendral Sudirman Kav.32 Jakarta 

10220. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari hasil observasi pada kantor penjualan 

Garuda Indonesia yang akan dibandingkan dan dianalisis dengan tinjauan pustaka yang 

ada. 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang dipergunakan dalam menganalisis data adalah: 

a. Penelitian kepustakaan, yaitu berupa pengumpulan literatur-literatur yang 

berhubungan dengan penyusunan landasan teori yang menjadi dasar dalam 

melakukan pembahasan. Pada penelitian kepustakaan akan didapat jenis data yang 

bersifat sekunder yaitu penggunaan literatur yang digunakan sebagai landasan 

teori. 

b. Penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan langsung mendatangi objek 

penelitian yang bersangkutan guna mendapatkan data yang diperlukan. Pada 

penelitian lapangan di kantor penjualan Garuda Indonesia akan didapat data 

primer dari kegiatan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait, 

mendapatkan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan operasional penjualan 
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tiket, serta dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap kegiatan ticketing 

pada PT. Garuda Indonesia. 

 

3.3 Metode Analisis Data 

 Metode analisis yang dipergunakan adalah analisis deskriptif yang memberikan 

penjelasan mengenai penerapan sistem informasi akuntansi pada pemesanan dan 

pembatalan tiket yang nantinya akan dilakukan perbandingan dengan landasan teori 

yang sudah ada sebelumnya agar diperoleh hasil perbandingan yang sesuai dengan 

kenyataan. Dengan adanya analisis deskriptif maka dapat diketahui apakah sistem 

informasi akuntansi yang ada mampu membantu manajemen dalam penyelenggaraan 

pemesanan dan pembatalan tiket.  

Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data penelitian diawali 

dengan melakukan penelusuran terhadap sumber-sumber kepustakaan yang ada. 

Kemudian melakukan riset pada objek penelitian yang akan diteliti agar memperoleh 

data dan informasi mengenai bagian-bagian yang terkait dalam ruang lingkup skripsi 

ini. Setelah mendapatkan informasi mengenai perusahaan, selanjutnya melakukan 

analisis dengan membandingkan data dan informasi yang telah dikumpulkan selama 

melakukan riset dengan tinjauan literatur. Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan 

dan saran atas penelitian. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran umum objek penelitian 

4.1.1 Latar belakang berdirinya Garuda Indonesia 

Sebelum perusahaan penerbangan Garuda Indonesia berdiri, Hutabarat (1989) 

menjelaskan bahwa pada akhir tahun 1948 awal mula penerbangan Indonesia ditandai 

dengan adanya pesawat pertama milik Republik Indonesia yang diberi nama RI-001 

“Sewulah” yang diambil dari bahasa Aceh yang berarti “Gunung Emas”. Presiden 

Soekarno memberikan nama tersebut sebagai tanda terima kasih kepada warga Aceh yang 

telah membantu mendukung keputusannya dalam mendirikan perusahaan penerbangan. 

Setahun setelahnya, tepatnya pada tanggal 26 Januari 1949, dengan resmi nama pesawat 

RI-001 ”Sewulah” berganti menjadi Indonesian Airways yang juga menandakan hari 

lahirnya penerbangan niaga milik Indonesia. Pada saat itu Indonesian Airways hanya 

bermodalkan 3 (tiga) armada pesawat jenis Dakota dan awak pesawat yang terdiri dari 

pilot dan awak radio telegrafis udara. Jika dilihat dari minimnya awak pesawat yang 

tersedia, maka akan mempengaruhi pemberian pelayanan yang diberikan kepada para 

penumpang. Namun hal tersebut tidak senantiasa menurunkan loyalitas penumpang 

terhadap penggunaan jasa Indonesian Airways karena keramahan yang diberikan oleh 

awak pesawat memberikan kenyamanan bagi mereka. 

Garuda Indonesian Airways (GIA), perusahaan penerbangan Indonesia yang 

pertama, berdiri dari sebuah kesepakatan kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan 

perusahaan penerbangan KLM milik Belanda pada tanggal 27 Desember 1949 dan 

penerbangan pertamanya dilakukan keesokan harinya yaitu saat mengantarkan pemimpin 
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negara dari kota Yogyakarta ke Jakarta. Pada Maret 1950, GIA yang pada saat itu 

dipimpin oleh Direktur Utama, Dr. E. Konijnenburg, menyatakan baru dapat beroperasi 

secara penuh dengan jumlah armada yang dimiliki saat itu sebanyak 22 buah pesawat 

DC-3/C-47 dan 8 buah pesawat PBY Catalina Amphibi yang diberikan oleh perusahaan 

penerbangan KLM. Empat tahun kemudian, pemerintah Indonesia memutuskan untuk 

membeli seluruh saham GIA, yang pada saat itu juga dimiliki oleh penerbangan KLM, 

agar seutuhnya GIA menjadi milik Indonesia. Perkembangan penerbangan ini pun 

semakin terlihat yang ditandai dengan dilakukannya penerbangan Internasional ke negara 

Singapura, Bangkok, dan Manila serta penambahan armada pesawat sebanyak 53 buah 

pada rentang waktu tahun 1950 hingga 1959. 

Ketika GIA dipimpin oleh Wiweko Supono S.E selaku Direktur Utama yang 

terpilih berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No.67/1968 tanggal 17 Februari untuk 

masa jabatan tahun 1968 hingga 1984, banyak perubahan yang dilakukan oleh beliau. 

Beberapa kebijakan yang dilakukannya adalah mengurangi jumlah pegawai, 

memperbaharui armada pesawat, dan penetapan tarif yang dirasa kurang kompetitif. 

Namun tentu saja kebijakan yang ditetapkan oleh beliau memiliki alasan yang cukup kuat 

yaitu: 

 Keputusan untuk mengurangi pemakaian jumlah pegawai selain untuk 

meminimalisasi biaya perusahaan yaitu dikarenakan adanya permainan politik yang 

terjadi pada masa orde lama. Hal ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk 

mempekerjakan relasinya pada GIA sehingga pada saat itu jumlah pekerja 

meningkat namun tidak semuanya memiliki kompetensi di bidangnya. 

 Menjual armada pesawat yang lama dan menggantikannya dengan yang baru 

merupakan suatu proses yang sudah biasa. Tentu saja kapasitas dan teknologi yang 
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terdapat pada armada baru akan meningkatkan tingkat produktivitas perusahaan. 

Pesawat jenis Airbus yang menggantikan armada pesawat lama, memiliki kapasitas 

tempat duduk yang lebih banyak sehingga jam terbang Airbus dalam mengantarkan 

penumpang jauh lebih sedikit sehingga akan lebih efisien, baik dari segi 

penggunaan waktu dan bahan bakar. 

 ”Direct user’s charge” merupakan istilah yang dipergunakan GIA pada penetapan 

tarif yang dirasa oleh para penumpang tidaklah kompetitif. ”Direct user’s charge” 

memiliki arti bahwa pengenaan atas biaya-biaya yang dikeluarkan oleh GIA dalam 

melakukan jasa penerbangan dibebankan seluruhnya kepada pengguna jasa 

penerbangan tersebut, tidak berlaku bagi pihak yang tidak merasakan manfaat dari 

jasa penerbangan GIA. Namun pengenaan tarif yang relatif cukup tinggi ini 

diimbangi dengan fasilitas yang diberikan oleh GIA seperti penambahan armada 

pesawat baru, membangun prasarana dan meningkatkan pelayanan kepada 

penumpang. 

Kebijakan yang dilakukan oleh Wiweko Supono tersebut membuahkan hasil bagi 

kemajuan GIA yang pada akhirnya menghantarkan GIA pada kesuksesannya. Seiring 

dengan perkembangan zaman, penerapan teknologi dilakukan dalam sistem yang diberi 

nama Automated Reservation Garuda (ARGA) pada tahun 1982 yang terintegrasi dengan 

sistem ADEGA, dimana sistem ADEGA ini diterapkan di bandar udara. Jika dilihat dari 

kepanjangannya, sistem ARGA ini digunakan dalam membantu proses pembukuan nama-

nama calon penumpang serta beberapa permintaan khusus mereka pada saat nanti mereka 

melakukan penerbangan dan kemudian sistem ini akan langsung menyampaikannya pada 

sistem ADEGA di bandar udara sehingga personil GIA yang berada di bandara dapat 

mengikuti perkembangan informasi yang ada. 
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Hingga saat ini, perkembangan yang dialami oleh Garuda Indonesia salah satunya 

ditandai dengan bertambahnya rute yang ditempuh, baik untuk rute domestik maupun 

internasional. Adapun beberapa rute perjalanan yang dimaksud antara lain Banda Aceh, 

Medan, Pekanbaru, Batam, Padang, Palembang, Pangkalpinang, Bandar Lampung, 

Jambi, Jakarta, Yogyakarta, Solo, Semarang, Surabaya, Malang, Denpasar, Ampenan, 

Makassar, Manado, Palangkaraya, Pontianak, Banjarmasin, Balikpapan, Kupang, 

Kendari, Biak, Jayapura, Timika, Ambon, Ternate, Palu untuk rute domestik dan 

Bangkok, Hongkong, Kuala Lumpur, Singapore Tokyo, Nagoya, Osaka, Seoul, 

Guangzhou (Canton), Beijing, Shanghai, Melbourne, Perth, Sydney, Jeddah, Riyadh, 

Dammam, Dubai Amsterdam untuk rute internasional. 

 

4.1.2 Struktur Organisasi Garuda Indonesia 

4.1.2.1 Struktur Organisasi Garuda Indonesia Secara Keseluruhan 

 Seperti yang dipaparkan pada lampiran 1, Garuda Indonesia pada saat ini 

dipimpin oleh Emirsyah Satar selaku President & CEO PT. Garuda Indonesia sejak tahun 

2005 dan dibantu oleh Agus Priyanto (Executive Vice President Services); Achirina 

(Executive Vice President Strategy, Business Development & Risk Management); Ari 

Sapari (Executive Vice President Operations); Hadinoto Soedigno (Executive Vice 

President Maintenance & Fleet Management); dan Elisa Lumbantoruan (Executive Vice 

President Finance) dalam membangun Garuda Indonesia untuk menjadi maskapai 

penerbangan terdepan di Indonesia. Salah satunya telah diwujudkan dengan cara menjadi 

satu-satunya maskapai penerbangan di Indonesia yang terdaftar dalam keanggotaan IATA 

(International Air Transport Association). 
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4.1.2.1 Struktur Organisasi Kantor Penjualan Garuda Indonesia 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Penjualan Garuda Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Olahan Penulis 

 

Pada kantor penjualan Garuda Indonesia tedapat 7 (tujuh) bagian yang beroperasi 

yaitu kasir, boderel, ticketing officer (TO), garuda frequent flyer officer (GFF Officer), 

telecommunicaton sales (Telsa), costumer relation officer (CRO), dan supervisor. 

Adapun jobdesk setiap bagian adalah sebagai berikut : 

 Kasir adalah bagian yang bertanggung jawab terhadap kegiatan transaksi yang 

melibatkan uang tunai kantor penjualan. Setiap transaksi yang terkait dengan 

masuk atau keluarnya uang tunai harus dilengkapi dengan dokumen 

pendukung, seperti bukti slip kuitansi atas penjualan tiket kepada calon 

penumpang  yang akan dicatat oleh kasir sebagai penerimaan kantor penjualan. 

Pada kantor penjualan, bagian kasir tediri dari 1 (satu) orang dan hanya staf 

senior kantor penjualan Garuda yang dapat menempati bagian ini. 

 Boderel adalah bagian yang bertanggungjawab membuat laporan penjualan 

pada kantor penjualan. Bagian  ini akan membuat rekap penjualan yang akan 

dibandingkan dengan bagian kasir. Perbedaan antara bagian kasir dengan 

Supervisor 

CRO 

Telecomunnication 

Sales (Telsa) 

GFF 

Officer 

Ticketing 

Officer (TO) 

Boderel Kasir 
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boderel adalah bagian kasir bertanggung jawab atas fisik uang tunai sedangkan 

boderel fokus pada pencatatan atau data keuangan penjualan. Pada kantor 

penjualan Garuda, bagian boderel terdiri dari 1 (satu) orang yang setiap 2 (dua) 

bulan sekali dilakukan rotasi dengan bagian TO, GFF, dan Telsa. 

 Ticketing officer (TO) adalah bagian yang melayani kebutuhan ticketing calon 

penumpang pada saat mendatangi kantor penjualan. Dalam menjaga 

kenyamanan para calon penumpang, kantor penjualan memiliki 9 (sembilan) 

counter TO yang masing-masing counter dipegang oleh 1 (satu) TO. 

 Garuda Frequent Flyer Officer (GFF Officer) merupakan bagian yang 

melayani kebutuhan calon penumpang yang berkaitan dengan produk Garuda 

Frequent Flyer. Bagian GFF Officer terdiri dari 1 (satu) orang dan TO 

merupakan front office kantor penjualan Garuda. 

 Telecommunication Sales (Telsa) adalah bagian back office yang melayani 

kebutuhan ticketing calon penumpang yang dilakukan via telepon dan bagian 

ini terdiri dari 1 (satu) orang. 

 Customer Relation Officer (CRO) merupakan bagian dari kantor penjualan 

yang membantu memberikan informasi mengenai produk Garuda kepada calon 

penumpang, sebagai pihak penengah jika terdapat keluhan dari calon 

penumpang, dan bertanggung jawab terhadap berjalannya kegiatan ticketing 

pada kantor penjualan sebelum pada akhirnya ditangani oleh bagian supervisor. 

CRO terdiri dari 2 (dua) orang staf senior kantor penjualan Garuda. 

 Supervisor adalah bagian yang mengawasi kegiatan ticketing yang dilakukan 

oleh kantor penjualan agar berjalan sesuai dengan Standard Operational 

Procedure (SOP) yang telah ditetapkan oleh kantor pusat Garuda Indonesia. 
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Supervisor terdiri dari 1 (satu) orang staf senior kantor penjualan Garuda. Salah 

satu peran supervisor adalah melakukan pengecekan kembali dan mengesahkan 

laporan yang dikeluarkan oleh boderel. Hal ini perlu dilakukan oleh supervisor 

agar memastikan laporan yang dikeluarkan oleh boderel telah sesuai dengan 

standar dan menggambarkan kejadian yang terjadi pada kantor penjualan 

Garuda. 

4.1.3 Fasilitas Garuda Indonesia 

Garuda Indonesia sebagai penyedia jasa penerbangan untuk jenis pesawat 

komersial, baik sebagai passenger maupun cargo aircraft, saat ini memiliki beberapa tipe 

armada pesawat yang beroperasi beserta 2 (dua) tipe kelas yang ditawarkan kepada 

customer yaitu kelas ekonomi dan kelas eksekutif yang akan dipaparkan pada tabel 4.1 

dibawah ini: 

Tabel 4.1 Perbedaan Seat Feature Pada Garuda Indonesia 

Tipe 

Pesawat 

Deskripsi Kursi 

Jumlah Kursi Posisi Kursi Seat Pitch Seat Width 

Eko Eks Eko Eks Eko Eks Eko Eks 

Boeing 747-

400 
386 42 

3+3 

dan 

3+4+3 

 

2+2 
32” – 

34” 

46” – 

48” 
17” 19” 

Airbus 

A330-300 
251 42 3+4+3 2+2 

33” – 

34” 

 

58” 17” 21” 

Boeing 737-

800 NG 
144 12 3+3 2+2 

31” – 

32” 

 

41” 17” 19” 

Boeing 737-

300/400/500 
84-120 12-16 3+3 2+2 

30” – 

32” 

 

42” – 

44” 
17” 19” 

Sumber: www.garuda-indonesia.com 
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Selain terdapatnya perbedaan dalam pendeskripsian tempat duduk yang terdapat 

pada kelas ekonomi dan eksekutif, terdapat perbedaan juga pada fasilitas yang diberikan 

pada saat penerbangan yang hanya diberikan pada penumpang yang berada di kelas 

eksekutif. Pelayanan tambahan yang diberikan untuk kelas eksekutif dengan tujuan 

domestik adalah fasilitas untuk menikmati sajian musik dan program acara televisi 

sembari penumpang menikmati hidangan makanan dan minuman yang telah disediakan.  

Sedangkan untuk tujuan Internasional, Garuda Indonesia menyajikan film-film ternama 

(Block Buster Movie); berbagai macam pilihan musik populer yang berasal dari berbagai 

negara dan program acara televisi yang diharapkan dapat menambah kenyamanan bagi 

para penumpang yang menempuh rute penerbangan yang cukup jauh.  

Untuk fasilitas selama dalam penerbangan (in-flight service) selain penyediaan 

makanan cuma-cuma, terdapat kesamaan antara kelas ekonomi dan eksekutif yang hanya 

dibedakan berdasarkan rute tujuan yaitu domestik dan internasional. Rute domestik 

dilengkapi dengan: 

 Alat tulis kantor; seperti kartu pos, kertas tulis dan amplop untuk keperluan 

pribadi yang tersedia untuk penumpang kelas eksekutif. 

 Earphone, selimut dan bantal; tersedia untuk penumpang kelas Ekonomi dan 

Eksekutif yang akan disediakan sesuai dengan permintaan penumpang. 

 Keperluan anak-anak; seperti mainan untuk anak dan keperluan bayi yang 

disediakan oleh Cabin Crew (sesuai dengan permintaan penumpang) selama 

keberangkatan. 

 Medical Doctor Kits; terdiri dari obat-obatan dan peralatan medis lainnya. 
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Sedangkan untuk rute internasional terdapat beberapa tambahan fasilitas yang 

tidak disediakan oleh penerbangan rute domestik yang memakan waktu perjalanan yang 

lebih singkat, yaitu disediakannya majalah dan koran ternama dan perlengkapan toiletries 

yang dipersiapkan untuk kelas eksekutif dengan rute internasional. Jika menelaah fasilitas 

yang diberikan Garuda Indonesia seperti yang telah dijelaskan sebelumnya,, memberikan 

pelayanan yang terbaik kepada para penumpang merupakan komitmen Garuda Indonesia 

yang digunakan dalam persaingan dunia transportasi udara.  

Persaingan yang terjadi dalam maskapai penerbangan selain persaingan dalam 

penggunaan teknologi yang semakin maju adalah persaingan dalam pemberian 

pelayanan. Efisiensi adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang semakin 

hari semakin bersifat mobile. Pada dasaranya efisiensi ini tidaklah hanya dirasakan oleh 

masyarakat, namun juga dirasakan oleh perusahaan sehingga dalam hal ini kedua belah 

pihak akan merasa diuntungkan. Ketika perusahaan penerbangan menerapkan sistem baru 

yang bersifat meningkatkan efisiensi, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan akan 

terbayarkan dengan loyalitas konsumen dalam menggunkan jasa penerbangannya. Dalam 

mempertahankan citra Garuda Indonesia sebagai salah satu maskapai penerbangan 

terbaik yang dimiliki oleh Indonesia, berikut ini dipaparkan beberapa fasilitas penjualan 

tiket yang diberikan oleh Garuda Indonesia yaitu antara lain: 

 Online Payment 

Pembayaran tiket secara online melalui website resmi Garuda Indonesia 

atau yang lebih dikenal dengan istilah online payment, merupakan suatu bentuk 

layanan yang diberikan oleh Garuda Indonesia yang memudahkan calon 

penumpang dalam melakukan transaksi pembayaran. Pembayaran tiket ini dapat 

dilakukan dengan menggunakan kartu debit maupun dengan menggunakan kartu 
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kredit, yang kemudian bukti slip pembayaran tersebut ditukarkan dengan 

boarding pass yang dilakukan di Garuda Sales Office. 

 Telephone Check-In 

Telephone Check-In merupakan salah satu fasilitas bagi para calon 

penumpang Garuda dalam melakukan konfirmasi penerbangan melalui telepon 

dengan cara menghubungi Garuda Call Center. Setelah penumpang melakukan 

check-in, hal itu berarti penumpang akan melakukan penerbangan dan boarding 

pass dapat diperoleh dengan cara mendatangi kantor penjualan Garuda, dengan 

menunjukkan tiket penerbangan. Namun penumpang tidak perlu khawatir apabila 

tidak sempat mendatangi kantor penjualan Garuda karena boarding pass tetap 

dapat diperoleh di check-in counter yang terdapat di setiap bandara. Fasilitas ini 

dapat dipergunakan 24 jam hingga 4 jam sebelum keberangkatan dan penumpang 

diharapkan tetap melakukan check-in di check-in counter yang telah tersedia di 

bandara.  

Kelebihan dari adanya fasilitas ini adalah memudahkan penumpang untuk 

melakukan pemesanan tiket, melakukan pembayaran dan melakukan check-in 

dalam satu langkah yaitu dengan menghubungi Garuda Call Center sehingga 

hanya membutuhkan waktu yang lebih singkat dan kelebihan lainnya yang 

diberikan adalah calon penumpang yang sudah melakukan check-in via telepon 

dapat menggunakan fasilitas loket e-Travel Counter untuk pengambilan boarding 

pass agar tidak terjebak padatnya antrian calon penumpang. 

 e-Travel Counter 

e-Travel Counter adalah layanan sebelum keberangkatan yang disediakan 

oleh Garuda untuk penumpangnya yang telah melakukan pembayaran secara 

online (online payment/OLP) dan melakukan check-in melalui telepon (telephone 
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check-in/TCI) via Garuda Call Center. Pada e-Travel Counter yang terletak di 

dalam bandara Soekarno-Hatta ini, penumpang mendapatkan fasilitas untuk 

mencetak Itinerary Receipt (ITR) untuk keperluan pemeriksaan di bandara serta 

pengambilan Boarding Pass (BDP). 

 Garuda Frequent Flyer (GFF) 

Fasilitas ini merupakan bagian dari apresiasi yang diberikan oleh Garuda 

Indonesia kepada para penumpang setia Garuda yaitu berupa point reward yang 

dapat ditukarkan dengan tiket pesawat Garuda secara cuma-cuma. Point reward 

ini dihitung berdasarkan besarnya jarak tempuh perjalanan yang dilakukan oleh 

penumpang setelah sebelumnya penumpang telah terhitung sebagai anggota dari 

Garuda Frequent Flyer. Tentu saja semakin jauh jarak tempuh penerbangan yang 

dilakukan oleh penumpang maka akan semakin besar juga poin yang diperoleh. 

Kelebihan lainnya dari keanggotaan GFF ini adalah poin yang ditukarkan dengan 

tiket penerbangan dapat dipindah tangankan ke pihak lain, selain pihak pemegang 

kartu keanggotaan GFF. 

 Boarding Pass True Value 

Garuda Indonesia menghimbau para penumpangnya untuk tidak segera 

membuang boarding pass setelah melakukan penerbangan. Hal ini dikarenakan 

Garuda telah bekerja sama dengan beberapa perusahaan seperti tempat 

penginapan, dan tempat makan, sehingga penumpang akan mendapatkan harga 

khusus dari merchant tersebut hanya dengan menunjukkan boarding pass yang 

mereka miliki. 
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4.2 Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian 

4.2.1 Sistem informasi akuntansi pada proses pemesanan dan pembatalan tiket 

PT. Garuda Indonesia 

 Menurut Mulyadi (2001), dalam menjalankan kegiatan pokok suatu perusahaan 

diperlukan adanya sistem sebagai suatu jaringan yang dibuat menurut pola terpadu. 

Sebuah sistem terdiri dari beberapa prosedur yang diartikan sebagai suatu urutan kegiatan 

klerikal yang melibatkan beberapa orang atau bagian dalam suatu departemen yang 

dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam atas transaksi yang terjadi berulang-

ulang. Sistem informasi akuntansi pada pemesanan dan pembatalan tiket yang terjadi 

pada kantor penjualan Garuda Indonesia digambarkan pada tabel 4.2 yang terdapat pada 

lampiran 2. 

 Adapun prosedur-prosedur yang mendukung berjalannya sistem informasi 

akuntansi di kantor penjualan Garuda Indonesia yakni: 

 Prosedur pemesanan tiket; terdiri dari pemesanan dengan cara menghubungi 

maupun mendatangi langsung kantor penjualan Garuda Indonesia. 

 Prosedur pembatalan tiket; terdiri dari pembatalan atas tiket yang hanya sebatas 

pemesanan tiket, pembatalan atas tiket yang berupa perubahan jadwal 

penerbangan (reschedule), dan pembatalan atas tiket berupa pengembalian 

kembali atas pembayaran tiket (refund). 

 Prosedur pembayaran dalam kegiatan pemesanan dan pembatalan tiket. 

 Pencatatan kegiatan pemesanan dan pembatalan tiket. 

 Pelaporan kegiatan pemesanan dan pembatalan tiket. 
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4.2.1.1  Prosedur pemesanan tiket  

Sebelum calon penumpang berpergian, tahap awal yang dilakukan oleh calon 

penumpang adalah melakukan pemesanan tiket. Tiket dapat dipesan melalui 

kantor penjualan Garuda dengan 2 (dua) cara yaitu dengan mendatangi langsung 

maupun menghubungi kantor penjualan Garuda Indonesia terdekat. Dalam 

prosedur pemesanan tiket, akan melibatkan bagian TO  jika pemesanan dilakukan 

dengan mengunjungi kantor penjualan Garuda Indonesia, bagian Telsa jika 

pemesanan dilakukan dengan cara menghubungi kantor penjualan, dan bagian 

kasir jika menyangkut pembayaran atas tiket dengan menggunakan uang tunai. 
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 Mendatangi Kantor Penjualan Garuda Indonesia (Gambar 4.2) 

Gambar 4.2 Prosedur pemesanan tiket dengan mendatangi kantor penjualan 

Garuda Indonesia 

Bagian Ticketing 
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1. Calon penumpang mendatangi kantor penjualan Garuda Indonesia dan 

bertemu dengan TO yang akan membantu memenuhi kebutuhan calon 

penumpang. 

2. TO akan menanyakan jadwal penerbangan yang dikehendaki oleh calon 

penumpang dan melihat ketersediaannya pada aplikasi ARGA. Kemudian 

TO akan menginformasikan kepada calon penumpang mengenai jadwal 

penerbangan yang tersedia, kelas yang tersedia dan tarif penerbangan.  

3. Setelah melakukan proses pemesanan, tahap selanjutnya yang kemudian 

ditempuh oleh calon penumpang sebelum melakukan penerbangan adalah 

melakukan pembayaran atas tiket dan mengambil e-ticket. TO akan 

menawarkan metode pembayaran tiket yaitu dengan menggunakan kartu 

kredit, kartu debit, atau dengan menggunakan uang tunai. 

4. Jika calon penumpang menggunakan metode pembayaran dengan 

menggunakan uang tunai maka bagian TO akan menghitung ulang uang 

tunai yang diberikan oleh calon penumpang dan membuat salinan identitas 

calon penumpang sebagai arsip, membubuhkan tanda tangan dan nama TO 

yang bertanggung jawab atas transaksi tersebut pada kuitansi. Setelah itu, 

kuitansi akan ditandatangani oleh bagian kasir dan diberi dicap sesuai 

tanggal transaksi tersebut terjadi melalui mesin otomatis.  

Namun jika calon penumpang menggunakan metode pembayaran dengan 

kartu kredit maupun debit maka TO akan mengecek kembali, baik nama 

pemegang kartu maupun jumlah yang akan dibayarkan. 

5. TO kemudian memberikan e-ticket beserta salinan slip pembayaran kepada 

calon penumpang dan untuk menghindari kesalahan pemesanan, TO akan 
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mengulangi kembali rincian tiket yang telah dipesan oleh calon 

penumpang.  

 

 Menghubungi kantor penjualan Garuda Indonesia. 

Perbedaan antara pemesanan tiket yang dilakukan dengan cara 

menghubungi dan mendatangi langsung kantor penjualan Garuda terletak 

pada pihak yang terlibat pada pemesanan tiket. Jika calon penumpang 

mendatangi langsung kantor penjualan maka akan berhadapan dengan TO. 

Namun jika memilih untuk melakukan pemesanan dengan cara 

menghubungi kantor penjualan Garuda, bagian telsa yang akan membantu 

calon penumpang dalam kegiatan pemesanan tiket.  

 

4.2.1.2  Prosedur pembatalan tiket  

Pada dasarnya, pembatalan tiket dapat dikondisikan kedalam 3 (tiga) hal, yaitu: 

 Pembatalan atas tiket yang hanya sebatas pemesanan tiket. 

Setelah melakukan pemesanan tiket, maka calon penumpang akan 

diberikan batas waktu (time limit) untuk melakukan pembayaran atas tiket 

yang telah dipesannya. Batas waktu tersebut bergantung pada aplikasi 

ARGA yang secara otomatis akan menampilkannya. Ketika calon 

penumpang tidak melakukan pembayaran hingga melewati batas waktu 

yang diberikan, maka sistem secara otomatis akan menghapusnya dan tiket 

tersebut dianggap batal. Selain adanya penghapusan tiket secara otomatis, 

calon penumpang dapat melakukan pembatalan tiket dengan cara 

menghubungi langsung pihak kantor penjualan Garuda Indonesia. 
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  Pembatalan atas tiket yang berupa perubahan jadwal penerbangan 

(reschedule) (Gambar 4.3). 

Gambar 4.3 Prosedur pembatalan atas tiket yang berupa perubahan jadwal 

penerbangan (reschedule) 
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calon penumpang beserta jadwal penerbangan yang dinamakan proses 

open ticket.  

2. Selanjutnya telsa atau TO akan melakukan pengecakan atas 

ketersediaan jadwal penerbangan yang diinginkan oleh calon 

penumpang pada aplikasi ARGA.  

 Ketika telsa atau TO melihat ketersediaan jadwal penerbangan 

seperti yang dikehendaki oleh calon penumpang pada aplikasi 

ARGA, maka akan dilakukan perubahan jadwal penerbangan 

dengan yang baru namun setelah mendapatkan konfirmasi 

persetujuan dari calon penumpang. 

 Jika aplikasi ARGA menunjukan ketidaktersediaan jadwal 

penerbangan seperti yang dikehendaki oleh calon penumpang 

maka sebelum telsa atau TO merubah jadwal penerbangan calon 

penumpang, mereka akan melihat kondisi jadwal penerbangan 

yang dikehendaki oleh calon penumpang terlebih dahulu. Ketika 

aplikasi ARGA menginformasikan bahwa jadwal penerbangan 

yang diinginkan telah ”ditutup” maka calon penumpang 

disarankan untuk memilih jadwal penerbangan yang lain atau 

tetap berada pada kondisi awal dikarenakan jadwal tersebut tidak 

lagi memungkinkan untuk melakukan penambahan kuota 

penumpang yang dapat disebabkan semakin dekatnya 

penerbangan. Namun jika jadwal penerbangan mengindikasikan 

”penuh”, calon penumpang masih memiliki kesempatan untuk 

ikut serta dalam jadwal penerbangan tersebut. Telsa atau TO akan 

memasukkan nama calon penumpang dalam antrian (waiting list) 
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dengan konfirmasi calon penumpang terlebih dahulu tanpa 

membatalkan jadwal penerbangan sebelumnya. 

Apabila calon penumpang pada awalnya memperoleh tiket dari 

biro perjalanan (travel agent), maka penumpang diharapkan melakukan 

proses reschedule dengan cara menghubungi pihak biro perjalanan yang 

bersangkutan jika dikondisikan masih berada dalam wilayah yang sama. 

Namun apabila penumpang sedang berada jauh dari lokasi wilayah biro 

perjalanan, maka penumpang dapat melakukan proses reschedule melalui 

kantor penjualan Garuda Indonesia.  

Sebagai contoh, penumpang A ingin melakukan perubahan jadwal 

penerbangan. Penumpang A yang saat ini sedang berada di Jakarta telah 

membeli tiket penerbangan Garuda Indonesia untuk perjalanan return 

(pergi-pulang) melalui biro penjualan XYZ yang terletak di kota 

Balikpapan yang tidak memiliki cabang di Jakarta. Saat  penumpang A 

ingin merubah jadwal penerbangan, penumpang dapat memrosesnya 

dengan cara menghubungi atau mendatangi kantor penjualan Garuda 

Indonesia terdekat. 
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 Pembatalan atas tiket berupa pengembalian kembali atas pembayaran tiket 

(refund) (Gambar 4.4). 

Gambar 4.4 Prosedur pembatalan atas tiket yang berupa pengembalian kembali 

atas pembayaran tiket (refund) 
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    Menurut IATA RP 1008, refund
 

adalah pengembalian atas 

pembayaran tiket kepada pembeli, baik secara penuh maupun sebagian 

dari harga tiket; biaya pengangkutan atau layanan yang tidak terpakai. 

1. Pada saat calon penumpang mendatangi kantor penjualan Garuda 

untuk melakukan refund, bagian TO akan menanyakan kode booking 

tiket yang akan direfund, identitas diri, dan metode pembayaran yang 

sebelumnya digunakan sebagai alat pembayaran.  

2. Kemudian TO melampirkan form refund dengan: 

 Tiket yang akan direfund. 

 Salinan atas entri Blacklist dari aplikasi ARGA yang dilakukan oleh 

TO sebagai bukti bahwa tiket tersebut sudah dinyatakan refund. 

 Salinan identitas diri calon penumpang. 

 Surat kuasa (apabila metode pembayaran tiket yang akan direfund 

menggunakan uang tunai atau kartu debit dan dikuasakan atas 

nama pihak lain).  

3. Setelah bagian TO melakukan pengecekan terhadap kelengkapan 

dokumen, apabila metode pembayaran yang dilakukan oleh calon 

penumpang berupa uang tunai atau kartu debit maka TO akan 

memberikan uang tunai beserta salinan form refund  kepada calon 

penumpang. Sedangkan jika calon penumpang menggunakan kartu 

kredit maka calon penumpang akan mendapatkan salinan form refund 

dan proses pengembalian saldo ke kartu kredit calon penumpang 

merupakan wewenang bagian accounting kantor pusat. 
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Proses refund dilakukan di tempat tiket tersebut diperoleh. Jika 

tiket diperoleh dari biro perjalanan (travel agent) maka calon penumpang 

dalam melakukan proses refund akan berupihak biro penjualan karena 

pihak tersebut yang bertanggung jawab kepada Garuda Indonesia. Namun 

jika tiket diperoleh dari biro perjalanan yang tidak memiliki cabang di 

wilayah calon penumpang berada maka Garuda dapat melakukan proses 

refund dengan persyaratan sebagai berikut: 

 Proses refund hanya dapat dilakukan di kantor penjualan Garuda 

Indonesia. 

 Kantor penjualan Garuda Indonesia mendapat persetujuan dalam 

bentuk telex atau surat dari tempat penerbit tiket yang berisikan 

nomor dan nilai tiket yang nantinya akan direfund. 

 Persetujuan yang didapat dari penerbit tiket untuk melakukan 

kegiatan refund akan dijadikan sebagai lampiran dalam formulir 

refund. 

Pihak Garuda Indonesia berhak untuk menolak melakukan proses refund 

ketika pengajuan refund dilakukan setelah periode masa berlaku refund, yaitu 3 

(tiga) bulan setelah tanggal masa berlaku tiket untuk rute domestik dan 1 (satu) 

tahun setelah tanggal masa berlaku tiket untuk rute internasional (tanggal masa 

berlaku tiket tertera pada kolom ”tidak berlaku setelah atau not valid after”) dan 

tiket yang akan direfund merupakan tiket palsu. 

 

4.2.1.3 Prosedur pembayaran dalam kegiatan pemesanan dan pembatalan tiket. 

 Dalam melakukan pembayaran atas tiket yang telah dipesan, calon 

penumpang memiliki 3 (tiga) pilihan metode pembayaran, yaitu: 
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 Menggunakan uang tunai. 

 Pembayaran secara tunai dapat dilakukan dengan menggunakan 

mata uang Rupiah (IDR) atau US Dollar (USD) dengan kurs mata 

uang asing yang ditetapkan oleh kantor pusat penjualan Garuda 

Indonesia. 

 Bagian TO menyiapkan kuitansi 3 (tiga) rangkap seperti yang 

tergambar pada lampiran 3. Kuitansi ini memiliki kode urut dan 

akan diberikan sebagai salinan untuk calon penumpang, bagian 

kasir, dan bagian boderel. 

 Uang tunai yang diberikan oleh calon penumpang akan dihitung 

kembali oleh bagian TO didepan calon penumpang agar 

menghindari terjadinya kesalahan perhitungan.  

 Uang tunai yang diterima oleh TO atas pembayaran tiket calon 

penumpang, disimpan hingga akhir hari sebagai pegangan TO 

dalam melakukan kegiatan ticketing pada hari tersebut. Uang tunai 

dan salinan slip pembayaran, baik untuk transaksi tunai maupun 

dengan menggunakan kartu kredit maupun debit, akan diberikan 

pada bagian kasir dan boderel pada akhir hari oleh bagian TO. 

Akhir hari dipilih agar tidak menggangu tugas TO memberikan 

pelayanan kepada calon penumpang. 

 

 Menggunakan kartu kredit atau kartu debit. 

 Jika calon penumpang memilih untuk melakukan pembayaran tiket 

dengan menggunakan kartu kredit maupun kartu debit maka akan 

terdapat 4 (empat) rangkap salinan slip pembayaran yaitu 2 (dua) 
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buah untuk bagian accounting kantor pusat penjualan, 1 (satu) buah 

untuk bagian boderel, dan 1 (satu) buah untuk calon penumpang. 

 Bagian TO akan melakukan pengecekan antara identitas calon 

penumpang dengan kartu kredit maupun debit yang digunakan 

sebagai alat pembayaran dan mengkonfirmasi mengenai jumlah 

pembayaran kepada calon penumpang. 

 

Sedangkan pada saat calon penumpang melakukan pembatalan atas tiket 

yang telah diperolehnya, bentuk pengembalian yang akan diberikan oleh pihak 

Garuda Indonesia dikondisikan dalam 3 (tiga) hal, yakni: 

 Pengembalian dalam bentuk uang tunai. 

 Hanya diperuntukkan bagi calon penumpang yang telah melakukan 

pembayaran atas tiket dengan menggunakan metode pembayaran 

uang tunai maupun kartu debit atas tiket yang akan dibatalkan. 

 Dapat diwakilkan oleh orang lain namun dengan menunjukkan 

surat kuasa yang telah ditanda tangani oleh pihak yang 

bersangkutan. 

 TO akan mencatat identitas diri calon penumpang pada formulir 

refund 4 (empat) rangkap yang akan diberikan kepada calon 

penumpang, bagian kasir, bagian boderel, dan bagian accounting 

kantor pusat penjualan. Kemudian TO akan memberikan uang 

tunai beserta salinan form refund  kepada calon penumpang. 
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 Pengembalian dalam bentuk saldo. 

 Hanya diperuntukkan bagi calon penumpang yang telah melakukan 

pembayaran atas tiket dengan menggunakan metode pembayaran 

kartu kredit atas tiket yang akan dibatalkan. 

 Tidak dapat diwakilkan oleh orang lain karena menyangkut 

keamanan pemegang kartu sehingga pemegang kartu kredit yang 

bersangkutan yang dapat melakukan proses ini. 

 TO akan mencatat identitas diri calon penumpang pada formulir 

refund 4 (empat) rangkap yang akan diberikan kepada calon 

penumpang, bagian kasir, bagian boderel, dan bagian accounting 

kantor pusat penjualan. Kemudian TO akan memberikan salinan 

formulir refund  kepada calon penumpang dan kantor pusat yang 

akan mengurusi pengembalian saldo calon penumpang. 

 

4.2.1.4 Pencatatan kegiatan pemesanan dan pembatalan tiket. 

 Kasir. 

Bagian kasir pada akhir hari akan menerima dokumen dari bagian TO 

sebagai input dalam pembuatan laporan kas, antara lain dokumen: 

 Pembayaran tunai yang telah dilakukan oleh calon penumpang atas tiket 

penerbangannya yang tercermin dalam salinan kuitansi. Transaksi ini akan 

dicatat oleh bagian kasir sebagai penerimaan kantor penjualan atas 

penjualan tiket. 

 Pengembalian kembali atas pembayaran tiket (refund) kepada calon 

penumpang yang bersifat pengembalian dalam bentuk uang tunai. 
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Transaksi ini akan dicatat oleh bagian kasir sebagai pengeluaran kantor 

penjualan atas transaksi refund. 

 

Pada saat bagian TO memberikan dokumen tersebut, bagian kasir akan 

mengecek kembali kelengkapan dokumen dan kesesuaian antara jumlah uang 

tunai fisik yang diberikan dengan jumlah yang tertera pada dokumen. Setelah 

melakukan pengecekan, bagian kasir akan melakukan proses pembuatan laporan 

kas dengan keterangan: 

       IDR  USD 

         Kas awal kantor penjualan     xxx  xxx 

(+)    Penerimaan kas atas penjualan tiket   xxx   xxx 

(-)     Pengeluaran kas atas refund tiket  (xxx)  (xxx) 

        Total       xxx   xxx 

 (-)    Kas yang akan di setor ke bank   ( xxx)  (xxx) 

        Kas akhir kantor penjualan          xxx   xxx 

 

Kas awal kantor penjualan merupakan saldo penutupan kas akhir hari 

sebelumnya yang dimiliki oleh bagian kasir yang menjadi saldo kas awal untuk 

hari berikutnya. Penerimaan kas atas penjualan tiket didapat dari transaksi 

penjualan tiket secara tunai pada hari tersebut yang dikurangi dengan pengeluaran 

kas atas refund tiket yang merupakan pengembalian kembali atas pembayaran 

tiket dalam bentuk tunai kepada calon penumpang. Untuk faktor keamanan, 

bagian kasir akan menyetorkan sejumlah uang kas pada bank yang pada akhirnya 

akan didapat saldo kas akhir hari kantor penjualan yang akan dipergunakan untuk 
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kegiatan ticketing hari berikutnya. Salinan slip setoran bank akan diberikan 

kepada bagian boderel untuk dokumen pencatatan. 

 

 Boderel. 

Dokumen input untuk bagian boderel dalam membuat rekap laporan 

penjualan harian dan bulanan didapat dari dokumen slip pembayaran tiket (salinan 

slip kuitansi transaksi tunai, slip transaksi kartu kredit dan kartu debit) serta 

dokumen refund (formulir refund) yang diberikan oleh TO pada setiap akhir hari. 

Secara garis besar, laporan rekap penjualan yang dihasilkan oleh boderel 

menggambarkan kondisi tingkat pemesanan dan pembatalan tiket yang terjadi 

pada kantor penjualan yang bersangkutan. 

 

4.2.1.5  Pelaporan kegiatan pemesanan dan pembatalan tiket. 

Laporan yang dihasilkan oleh kantor penjualan Garuda Indonesia, antara lain: 

 Laporan kas. 

Laporan kas dihasilkan oleh bagian kasir setiap harinya atas pencatatan 

transaksi ticketing yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran 

kas. Laporan ini digunakan dalam menentukan besarnya kas yang akan 

disetor ke bank agar pada akhirnya menghasilkan cash on-hand yang 

mencukupi bagi kegiatan ticketing sehari-hari. 

 Laporan penjualan. 

Laporan penjualan dihasilkan oleh bagian boderel yang 

menggambarkan kegiatan ticketing kantor penjualan, baik yang bersifat 

transaksi tunai maupun non-tunai (menggunakan kartu kredit maupun 
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debit). Pada laporan ini akan terlihat secara rinci penjualan tiket yang 

menggunakan metode pembayaran uang tunai (dikelompokkan kedalam 

mata uang IDR dan USD), kartu kredit, dan kartu debit; serta 

pengembalian tiket dalam bentuk refund, baik yang merupakan 

pengembalian saldo kedalam kartu kredit maupun pengembalian yang 

berbentuk uang tunai. Laporan penjualan dikeluarkan oleh boderel setiap 

hari dan setiap bulan. 

 

Dalam menganalisa efektifitas sistem informasi akuntansi, dibutuhkan 

pengendalian internal yang terbagi menjadi 3 (tiga) menurut Sutabri (2004;35) 

yaitu: 

 Pengendalian input.  

Tahap ini dianggap sebagai tahap yang penting karena bila data yang 

dimasukkan kedalam sistem terdapat kesalahan atau kekeliruan maka akan 

berdampak pada output yang akan dihasilkan dan dikenal dengan istilah 

Garbage In-Garbage Out (GIGO). Untuk menghindari terjadinya hal tersebut 

maka perlu dilakukannya pengendalian input.  

Pada kantor penjualan Garuda Indonesia, bagian boderel dalam 

menghasilkan laporan akan menyeleksi data yang akan diinput kedalam sistem 

yaitu data yang menyangkut transaksi ticketing, baik transaksi tunai maupun 

non-tunai. Sedangkan bagian kasir akan memilah data yang hanya 

berhubungan dengan transaksi yang mempengaruhi posisi kas yang akan 

digunakan sebagai input pembuatan laporan kas.  
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 Pengendalian proses.  

Pengawasan proses harus direncanakan untuk menemukan kesalahan 

yang belum terdeteksi oleh program pengecekan validitas dan sekaligus 

mengecek kesalahan-kesalahan dalam proses. Pada kantor penjualan Garuda 

Indonesia, siklus sistem informasi akuntansi telah berjalan sesuai dengan 

prosedur yang ada dan proses ini telah dilakukan oleh pihak yang berwenang, 

yaitu bagian boderel untuk pembuatan laporan rekap penjualan tiket dan 

bagian kasir untuk pembuatan laporan kas. 

 Pengendalian output.  

Pengendalian ini dirancang untuk menjamin ketelitian hasil dari data 

yang diproses dan untuk menjamin bahwa keluaran tersebut hanya diterima 

oleh orang atau pihak yang berhak. Bagian supervisor pada tahapan ini akan 

melakukan pengecekan kembali atas validitas laporan yang dihasilkan oleh 

bagian boderel dan kasir sebelum pada akhirnya diberikan kepada pihak yang 

menggunakan laporan ini yaitu kantor penjualan terkait, kantor pusat 

penjualan dan kantor pusat Garuda Indonesia. 

 

Sebagai contoh, pada kantor penjualan Garuda antara laporan kas 

yang dibuat oleh bagian kasir dan laporan yang dihasilkan oleh bagian 

boderel haruslah sama untuk pendapatan kas atas penjualan tiket secara tunai 

dan pengeluaran kas atas transaksi refund karena dalam hal ini keduanya 

menerima salinan dokumen input yang sama. Jika supervisor melihat 

terjadinya perbedaan antara kedua laporan tersebut maka supervisor akan 

melakukan pengendalian korektif seperti yang dikemukakan oleh Hall 

(2008;136). 
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Pengendalian korektif (corrective control) pada kenyataannya untuk 

memperbaiki masalah yang terjadi. Untuk setiap kesalahan yang dideteksi, 

bisa terdapat lebih dari satu tindakan koreksi yang layak. Untuk kasus seperti 

contoh diatas, tindakkan korektif yang dilakukan oleh supervisor adalah 

meminta bagian boderel dan kasir untuk melihat kembali arsip dokumen yang 

berhubungan dengan transaksi tunai yang menjadi permasalahan. Pada arsip 

akan tertera rincian mengenai nama penumpang, kode booking penerbangan, 

nomor tiket penerbangan, serta TO yang bertanggung jawab atas kegiatan 

transaksi tersebut sehingga letak kesalahan akan terdeteksi. 

 

Selain melihat pengendalian internal menurut Sutabri (2001), melakukan telaah 

terhadap 5 (lima) komponen kerangka pengendalian internal SAS 78/COSO yang 

dikemukakan oleh Hall (2008;139) dirasa perlu agar dapat memberikan hasil analisa lebih 

mengenai pengendalian internal yang dimiliki oleh kantor penjualan Garuda Indonesia, 

yang akan dijelaskan di bawah ini. 

1. Pengendalian lingkungan (the control environment). 

Pengendalian lingkungan mempengaruhi para manajemen dan karyawan untuk 

memiliki kesadaran melakukan suatu pengendalian. Terdapat beberapa elemen 

penting yang terkandung dalam pengendalian lingkungan, salah satunya merupakan 

struktur organisasi yang terdapat pada perusahaan tersebut. 

Struktur organisasi yang dimiliki oleh kantor penjualan Garuda Indonesia 

seperti yang tergambar pada gambar 4.1, terlihat bahwa CRO menjadi perantara 

antara bagian operasional (kasir, boderel, TO, Telsa, dan staf GFF) dengan 

supervisor sebagai pengawas. Pada dasarnya CRO merupakan wakil dari supervisor 

yang memiliki tugas sebagai humas kantor penjualan Garuda Indonesia dan juga 
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membantu bagian operasional jikalau membutuhkan tenaga staf senior untuk 

kegiatan ticketing. Dengan adanya struktur organisasi maka batasan wewenang suatu 

bagian akan terlihat dengan jelas sehingga ketika terjadi penyalahgunaan jabatan 

akan lebih mudah untuk ditindaklanjuti. 

2. Penilaian risiko (risk assessment). 

Pengendalian risiko digunakan untuk mengidentifikasi, manganalisa, dan 

mengelola risiko yang berhubungan dengan laporan keuangan. Risiko ini dapat 

dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi di dalam perusahaan, seperti restrukturisasi 

organisasi yang menyebabkan terjadinya realokasi dan/atau pengurangan pegawai 

yang memiliki pengaruh pada operasi bisnis dan proses transaksi suatu perusahaan; 

dan jika terdapat penerapan teknologi baru pada proses produksi maupun sistem 

informasi yang berpengaruh pada proses transaksi. 

Melakukan penilaian atas suatu risiko yang mungkin terjadi sangatlah 

diperlukan agar perusahaan dapat berantisipasi atas segala dampak yang mungkin 

terjadi. Salah satu bentuk penilaian risiko, terutama perlu bagi maskapai penerbangan 

yang mengedepankan penggunaan teknologi, adalah penerapan atas teknologi baru. 

Seperti yang telah terjadi pada akhir tahun 2010 lalu bahwa Garuda Indonesia 

menuai kekecewaan dibenak para penumpangnya akibat terjadinya penundaan jam 

keberangkatan pesawat hingga terjadinya pembatalan penerbangan. Hal ini 

dikarenakan adanya penerapan sistem baru yang disebut dengan sistem kendali 

operasi terpadu (Integrated Operational Control System – IOCS) yang dengan 

adanya penerapan sistem ini telah menggabungkan sistem-sistem yang dulunya 

terpisah antara pergerakan pesawat, awak kabin pesawat, dan manajemen 

penumpang. Selain itu, pada bulan Oktober 2011 terjadi penurunan daya operasi 

sistem (system down) pada bagian ticketing sehingga data calon penumpang tidak 

 Penerapan Sistem.., Nur Ayunda, Ak.-Ibs, 2011



69 

 

 

terbaca di kantor perwakilan Garuda Indonesia yang terdapat di Bandara sehingga 

calon penumpang membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melakukan proses 

check-in yang terpaksa dilakukan secara manual. Jika dilihat dari peristiwa yang 

membuat para calon penumpang kecewa, dapat dikatakan bahwa pihak Garuda 

Indonesia belum memiliki rencana cadangan (back-up plan) maupun sistem 

cadangan (back-up system) yang dapat mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi 

sewaktu-waktu. 

3. Informasi dan komunikasi (information and communication). 

Informasi dan komunikasi sangatlah erat kaitannya dengan sistem informasi 

akuntansi, yakni informasi merupakan output yang dihasilkan oleh sistem informasi 

akuntansi yang pada akhirnya disampaikan kepada pihak yang menggunakan 

informasi tersebut, seperti manajaemen, dalam membantu membuat keputusan yang 

berkaitan dengan kegiatan operasional organisasi dan untuk mempersiapkan laporan 

keuangan yang andal. Sistem informasi akuntansi dapat dikatakan efektif jika 

mengindetifikasi dan mencatat seluruh transaksi keuangan yang valid serta mencatat 

transaksi sesuai dengan waktu keterjadiannya. 

Pada kantor penjualan Garuda Indonesia, dalam pembuatan laporan penjualan 

yang dihasilkan dari sistem informasi akuntansi telah berisikan informasi mengenai 

kegiatan ticketing yang sesuai dengan waktu keterjadiannya. Laporan penjualan 

dibuat setiap hari dan juga dibuat dalam bentuk rekap penjualan setiap bulannya 

sehingga kegiatan ticketing akan lebih terperinci bagi para pengguna informasi 

tersebut dalam mengambil keputusan. 
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4. Pemantauan (monitoring). 

Pemantauan dilakuakan atas implementasi desain pengendalian internal yang 

telah dibuat sebelumnya dengan kegiatan operasional perusahaan sehingga dapat 

memberikan gambaran apakah desain pengendalian internal tersebut cocok untuk 

diterapkan pada perusahaan atau perlu dilakukannya perbaikan. 

Adanya supervisior sebagai pihak pengawas dan juga pihak yang 

bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilakukan oleh kantor penjualan 

Garuda Indonesia melakukan pemantauan terhadap kegiatan ticketing. 

5. Pengendalian aktivitas (control activity). 

Pengendalian aktivitas merupakan sebuah aturan dan prosedur yang digunakan 

untuk menjamin bahwa aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan telah berjalan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contoh dari pengendalian aktivitas adalah 

adanya pemisahan tugas (segregation of duties) dan pengendalian akses (access 

control). 

Pada kantor penjualan Garuda Indonesia, pemisahan tugas dapat terlihat dari 

struktur organisasi yang ada yakni setiap bagian yang terlibat didalamnya memiliki 

batas wewenang yang harus dipatuhi. Sebagai contoh, bagian Telsa khusus 

menangani kebutuhan calon penumpang yang menghubungi kantor penjualan Garuda 

Indonesia sehingga TO akan berfokus pada pemenuhan kebutuhan calon penumpang 

yang mendatangi kantor penjualan. Bagian TO tidak akan melayani calon 

penumpang yang akan melakukan pembayaran dengan menggunakan redemption 

point GFF dikarenakan terdapatnya staf GFF tersendiri yang melayani kebutuhan 

tersebut. Sedangkan untuk pengendalian akses, setiap bagian yang terlibat pada 

kegiatan ticketing memiliki tingkat keamanan akses yang tinggi. Menurut teori 

pengendalian internal menurut Hall (2008), pengendalian akses yang baik adalah 
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ketika pihak yang berwenang saja yang dapat mengaksesnya dan di kantor penjualan 

Garuda Indonesia setiap bagian memiliki user ID dan password tersendiri sehingga 

dapat mencegah penggunaan yang dilakukan oleh bagian yang tidak memiliki 

kepentingan. 

Kelemahan sistem informasi akuntansi yang merupakan bagian dari sistem 

informasi yang terdapat pada kantor penjualan Garuda Indonesia antara lain laporan 

penjualan disampaikan ke kantor pusat penjualan Garuda Indonesia yang terletak di 

gedung Senayan City dan juga ke kantor pusat Garuda Indonesia yang berada di 

Bandara Soekarno-Hatta setiap 2 (hari) sekali atau bergantung pada petugas kantor 

pusat yang datang ke kantor penjualan. Hal ini akan menyebabkan terjadinya lag atas 

penyampaian laporan dari kantor penjualan ke kantor pusat karena hanya sistem 

penjualan tiket yang terintegrasi secara real-time. Selain itu belum terdapatnya back-

up system jika sewaktu-waktu sistem mengalami down. 

Sedangkan kelebihan atas penggunaan sistem informasi yang terdapat pada 

kantor penjualan Garuda Indonesia adalah membantu kegiatan ticketing menjadi 

lebih optimal karena terintegrasi secara real-time dengan kantor penjualan Garuda 

Indonesia lainnya, travel agent maupun dengan kantor pusat Garuda Indonesia yang 

berada di bandara. 

 

4.2.2 Kegunaan sistem informasi akuntansi pada proses pemesanan dan 

pembatalan tiket pada PT. Garuda Indonesia bagi manajemen. 

Kegunaan dari adanya informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi 

bagi manajemen kantor penjualan Garuda dengan menggunakan pendekatan Hall 

(2008;15) akan dijelaskan di bawah ini. 
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1. Mendukung fungsi kepengurusan manajemen (to support the stewardship function of 

management). 

Jika dibandingkan dengan teori yang dikemukakan oleh Hall yakni sistem 

informasi menyediakan output berupa informasi tentang kegunaan sumber daya ke 

pemakai eksternal melalui laporan keuangan dan laporan-laporan yang diminta 

lainnya dan untuk pihak internal menerima informasi kepengurusan dari berbagai 

laporan pertanggungjawaban, maka kantor penjualan Garuda Indonesia telah 

memiliki kesesuaian dengan teori yang ada.  

Laporan kas dan laporan rekap penjualan merupakan bentuk 

pertanggungjawaban bagian kasir dan boderel terhadap interen organisasi yaitu 

manajemen kantor penjualan, kantor pusat penjualan, dan bagi Garuda Indonesia 

secara keseluruhan. Dikarenakan laporan tersebut merupakan bagian dari 

pertanggungjawaban atas kegiatan ticketing yang terjadi di kantor penjualan Garuda 

Indonesia maka supervisor selaku pengawas berjalannya kegiatan ticketing yang 

sesuai dengan SOP akan melakukan tinjauan kembali atas laporan yang dibuat oleh 

bagian boderel dan kasir sehingga akan menghasilkan laporan yang relevan. 

2. Untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen (to support management 

decision making).  

Menurut teori yang dikemukakan oleh Hall (2008), sistem informasi membantu 

manajer dalam membuat keputusuan dengan cara memberikan informasi-informasi 

yang dibutuhkan oleh para manajer sebagai bahan pertimbangan. 

Pada kantor penjualan Garuda Indonesia, laporan kas dan laporan rekap 

penjualan memberikan gambaran kepada manajemen yang terdapat pada kantor 

penjualan, kantor pusat penjualan, dan bagi Garuda Indonesia secara keseluruhan 

mengenai kegiatan ticketing pada kantor penjualan. Sehingga ketika laporan sudah 
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relevan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi di kantor penjualan Garuda 

Indonesia maka manajemen dapat menghasilkan keputusan yang tepat bagi kemajuan 

kantor penjualan Garuda Indonesia. Jika dibandingkan dengan teori ada maka kantor 

penjualan Garuda Indonesia telah memiliki kesesuaian dengan teori yang ada. 

3. Untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan hari demi hari (to support the firm’s 

day-to-day operations). Menurut teori yang dikemukakan oleh Hall (2008), sistem 

informasi membantu personel operasi dalam melakukan kegiatan operasional sehari-

hari agar lebih efisien dan efektif. 

Sistem informasi yang terdapat di kantor penjualan Garuda Indonesia sangat 

membantu kegiatan ticketing yang dijalankan. Kegiatan ticketing menjadi lebih 

singkat dari segi pemanfaatan waktu sehingga kinerja akan semakin optimal. 

Sedangkan mengenai informasi yang terkandung pada laporan kas dan laporan rekap 

penjualan membantu memberikan informasi kepada seluruh staf kantor penjualan 

mengenai posisi ticketing.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan sistem informasi akuntansi 

pada proses pemesanan dan pembatalan tiket pada PT. Garuda Indonesia. Persaingan 

dalam industri penerbangan semakin meningkat sehingga dibutuhkan penggunanaan 

sistem sebagai alat yang dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas. Sedangkan unit 

dalam perusahaan penerbangan yang menjadi salah satu faktor penting dalam penentuan 

kinerja perusahaan tersebut adalah proses pre-flight yaitu ticketing. Sesuai dengan 

pembahasan yang dipaparkan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Sistem informasi akuntansi pada proses pemesanan dan pembatalan tiket yang 

terdapat di kantor penjualan Garuda terdiri dari beberapa prosedur yang terlibat 

didalamnya, yakni: 

 Prosedur pemesanan tiket; terdiri dari pemesanan dengan cara menghubungi 

maupun mendatangi langsung kantor penjualan Garuda Indonesia. 

 Prosedur pembatalan tiket; terdiri dari pembatalan atas tiket yang hanya sebatas 

pemesanan tiket, pembatalan atas tiket yang berupa perubahan jadwal 

penerbangan (reschedule), dan pembatalan atas tiket berupa pengembalian 

kembali atas pembayaran tiket (refund). 

 Prosedur pembayaran dalam kegiatan pemesanan dan pembatalan tiket. 

 Pencatatan kegiatan pemesanan dan pembatalan tiket. 

 Pelaporan kegiatan pemesanan dan pembatalan tiket. 
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2. Kegunaan dari adanya proses sistem informasi akuntansi pada proses pemesanan dan 

pembatalan tiket bagi manajemen  kantor penjualan Garuda adalah sebagai berikut : 

 Mendukung fungsi kepengurusan manajemen (to support the stewardship 

function of management). Sebagai pertanggungjawaban bagian kasir dan boderel 

terhadap interen organisasi. 

 Untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen (to support management 

decision making). Diharapkan manajemen dapat menghasilkan keputusan yang 

tepat bagi kemajuan kantor penjualan Garuda Indonesia. 

 Untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan hari demi hari (to support the 

firm’s day-to-day operations). Memberikan informasi kepada seluruh staf kantor 

penjualan mengenai posisi ticketing kantor penjualan.  

 

5.2 Saran 

Setelah melakukan penelitian penerapan sistem informasi akuntansi pada proses 

pemesanan dan pembatalan tiket pada PT. Garuda Indonesia, terdapat beberapa saran 

yang dapat dipergunakan sebagai peningkatan pelayanan, antara lain : 

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat membahas sistem informasi 

akuntansi untuk keseluruhan PT. Garuda Indonesia. Dikarenakan keterbatasan 

pemberian izin dan sulitnya birokrasi yang dimiliki oleh PT. Garuda Indonesia, 

penulis hanya meneliti sistem informasi akuntansi pada kantor penjualan Garuda 

Indonesia yang terletak di Wisma Dharmala, Jakarta. 

2. Telsa yang berada pada kantor penjualan Garuda sangat dibutuhkan dan oleh 

karena itu disarankan agar dilakukannya penambahan jumlah telsa. Agar dapat 
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mempertahankan pelayanan kepada calon penumpang oleh kantor penjualan 

Garuda di Wisma Dharmala. 

3. Sebaiknya Garuda Indonesia menerapkan sistem yang bersifat real time pada 

kantor penjualan. Hingga saat ini, sistem yang bersifat real time hanya pada 

pengguanaan aplikasi ticketing yaitu ARGA, sedangkan untuk pembuatan laporan 

yang dihasilkan oleh bagian kasir dan boderel masih menggunakan program yang 

belum terintegrasi; baik pada kantor pusat penjualan maupun kantor pusat Garuda 

Indonesia. Sehingga penyampaian laporan ticketing akan memakan waktu dan 

akan menghambat pengambilan keputusan manajemen. 
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Struktur Organisasi PT. Garuda Indonesia 
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Lampiran 3 

Slip Kuitansi   
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Surat Izin Riset Pada PT. Garuda Indonesia 
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Kartu Tanda Pengenal Riset (Setelah Perpanjangan Waktu) 

 

 Penerapan Sistem.., Nur Ayunda, Ak.-Ibs, 2011



Prosedur Taha

p 

Telecommunication 

Sales (Telsa) 

Ticketing Officer (TO) Kasir Boderel Supervisor 

Pemesanan 

tiket dengan 

menghubungi 

kantor 

penjualan 

Garuda 

Indonesia 

1 

Menerima pemesanan 

tiket dari calon 

penumpang. 

 

    

2 

Mengecek 

ketersediaan jadwal 

penerbangan pada 

aplikasi ARGA. 

 

3 

Memberikan kode 

booking beserta batas 

waktu (time limit) 

pembayaran kepada 

calon penumpang. 

 

Pemesanan 

tiket dengan 

mendatangi 

kantor 

penjualan 

Garuda 

Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 Menerima pemesanan 

tiket dari calon 

penumpang. 

Menerima salinan slip 

kuitansi atas 

pembayaran tunai dari 

TO. 

Menerima salinan 

slip kuitansi atas 

pembayaran tunai, 

kartu kredit/debit 

dari TO. 

 

2 

Mengecek ketersediaan 

jadwal penerbangan pada 

aplikasi ARGA. 

 

 

 

 

 

 

Melakukan 

pengecekan kembali 

atas nominal uang 

yang tertera pada 

salinan slip kuitansi 

dengan fisik uang yang 

diberikan TO. 

Melakukan 

pengecekan kembali 

atas salinan slip 

pembayaran dengan 

salinan identitas diri 

calon penumpang 

dan e-ticket yang 

diberikan TO. 

3 

Menanyakan metode 

pembayaran yang akan 

dilakukan: 

-Tunai; Slip kuitansi 
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Pemesanan 

tiket dengan 

mendatangi 

kantor 

penjualan 

Garuda 

Indonesia 

pembayaran tunai 3 (tiga) 

rangkap untuk calon 

penumpang, kasir, dan 

boderel. 

-Kartu kredit atau debit; 

Slip pembayaran rangkap 

4 (empat) untuk calon 

penumpang, accounting 

kantor pusat penjualan, 

dan boderel. 

 

4 

Melakukan pengecekan 

kembali atas 

kelengkapan identitas 

diri calon penumpang 

dan alat pembayaran 

yang digunakan dengan 

slip pembayaran (baik 

tunai, kartu kredit, 

maupun debit). 

 

5 

Memberikan salinan slip 

pembayaran beserta e-

ticket kepada calon 

penumpang. 

 

Pembatalan 

atas tiket yang 

hanya sebatas 

pemesanan 

tiket. 

1 

Setelah melakukan pemesanan tiket, calon 

penumpang akan diberitahukan mengenai batas 

waktu pembayaran tiket. 

 

  

2 

Menerima permintaan penumpang atas 

pembatalan jadwal penerbangan. 
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Pembatalan 

atas tiket yang 

berupa 

perubahan 

jadwal 

penerbangan 

(reschedule) 

1 

Mengecek ketersediaan jadwal penerbangan pada 

aplikasi ARGA. 

 

Menerima salinan slip 

kuitansi atas 

pembayaran tunai dari 

TO. 

Menerima salinan 

slip kuitansi atas 

pembayaran tunai, 

kartu kredit/debit 

dari TO. 

 

 

2 

Melakukan konfirmasi jika terdapat pengenaan 

biaya tambahan. 

 

Melakukan 

pengecekan kembali 

atas nominal uang 

yang tertera pada 

salinan slip kuitansi 

dengan fisik uang yang 

diberikan TO 

Melakukan 

pengecekan kembali 

atas salinan slip 

pembayaran dengan 

salinan identitas diri 

calon penumpang 

dan e-ticket yang 

diberikan TO. 

 

3 

Melakukan perubahan jadwal penerbangan pada 

kode booking calon penumpang. 

 

 

5 

 Menanyakan metode 

pembayaran yang akan 

dilakukan: 

-Tunai; Slip kuitansi 

pembayaran tunai 3 (tiga) 

rangkap untuk calon 

penumpang, kasir, dan 

boderel. 

-Kartu kredit atau debit; 

Slip pembayaran rangkap 

4 (empat) untuk calon 

penumpang, accounting 

kantor pusat penjualan, 

dan boderel. 

 

6 
 Melakukan pengecekan 

kembali atas 
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kelengkapan identitas 

diri calon penumpang 

dan alat pembayaran 

yang digunakan dengan 

slip (baik tunai, kartu 

kredit, maupun debit). 

 

7 

Memberikan salinan slip 

pembayaran beserta e-

ticket kepada calon 

penumpang. 

 

Pembatalan 

atas tiket 

berupa 

pengembalian 

kembali atas 

pembayaran 

tiket (refund) 

1 

 Menerima permintaan 

refund dari calon 

penumpang. 

 

Menerima form refund 

dari TO. 

Menerima form 

refund dari TO. 

 

2 

Melakukan pengecekan 

pada aplikasi ARGA. 

 

Melakukan 

pengecekan kembali 

atas nominal uang 

yang tertera pada form 

dengan tiket yang akan 

direfund yang 

diberikan oleh TO. 

Melakukan 

pengecekan kembali 

atas identitas diri 

calon penumpang 

yang tertera pada 

form dengan tiket 

yang akan direfund 

yang diberikan oleh 

TO. 

3 

Menanyakan metode 

pembayaran yang 

sebelumnya digunakan 

oleh calon penumpang 

untuk membayar tiket 

karena merupakan 

penentu metode refund. 
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4 

Menyiapkan form refund 

dan meminta identitas 

diri calon penumpang. 

 

5 

Melakukan pengecekan 

antara identitas calon 

penumpang, tiket yang 

akan direfund, dan form 

refund. 

 

6 

Memberikan 

pengembalian berupa 

uang tunai kepada calon 

penumpang apabila 

refund dalam bentuk 

tunai. 

 

Laporan 1 

  Membuat laporan 

penerimaan kas. 

 

Membuat laporan 

penjualan. 

 

Melakukan  

tinjauan ulang 

terhadap laporan 

yang dihasilkan 

oleh kasir dan 

boderel. 

Memberikan 

laporan penjualan 

yang dihasilkan 

oleh boderel 

kepada kantor 

pusat penjualan. 

 
   Sumber : Hasil Olahan Penulis 
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