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ABSTRACT 

 

This research is a case study on the company Kartika Chandra Hotel. Studied in this 

research is the process of accounting information systems Kartika Chandra Hotel room 

reservation. This study aimed to see if the process accounting information systems 

implementation Kartika Chandra Hotel room reservation had acted correctly. 

 

The research was conducted by the method of observation, where the authors start by 

reading the research that has been standard procedure there. Then the authors conducted 

interviews with hotel employees that duty cycles within the reservation. Later researchers 

will provide questions and questionnaires to be answered by the hotel employees. After 

conducting interviews, the authors also conducted a review directly to see if there is a 

standard that has been done properly or not. 

 

The results of this research is the implementation of the overall accounting 

information systems at the Kartika Chandra Hotel room reservation has been going well. But 

there are minor weaknesses in the process. Lax safety standards book procedure resulted in 

workers working in accordance habits or orders from their superiors. And also the human 

error factor is also still common in the implementation is. So we need a training to improve 

employee knowledge both hard skills and soft skills. 

 

Keywords: accounting information systems, information, accounting system, COSO, internal 

control 
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BAB I 

LATAR BELAKANG 

 

1.1  Pendahuluan 

 

Sistem informasi akuntansi (selanjutnya disingkat SIA) merupakan proses 

pengumpulan data, pemrosesan data, dan menghasilkan informasi atas kegiatan transaksi 

perusahaan. Data keuangan maupun non-keuangan dari aktivitas perusahaan akan diolah 

menjadi informasi yang dibutuhkan stakeholder perusahaan dalam bentuk laporan 

keuangan. SIA mempunyai tiga komponen subsistem, yaitu sistem pemrosesan transaksi, 

sistem pelaporan buku besar atau keuangan, dan sistem pelaporan manajemen. Dari 

ketiga komponen SIA yang ada, terdapat komponen yang paling penting yaitu sistem 

pemrosesan transaksi, karena sistem proses transaksi yang efektif akan memudahkan 

pengambilan keputusan oleh manajemen. Masing-masing komponen subsistem 

menyediakan informasi bagi pengambil keputusan disetiap tingkatan organisasi (Fandi, 

2009).  

 

Dengan berkembangnya teknologi informasi di era globalisasi yang semakin 

cepat, sangat membantu dan mendukung sebuah kegiatan dalam suatu organisasi. Suatu 

kebijakkan dirasakan efektif apabila informasi yang mendukung disajikan dengan 

cepat,cermat, akurat  dan dapat dipertanggung jawabkan. Oleh sebab itu organisasi 

membutuhkan suatu alat yang dapat membantu dan memudahkan dalam menentukan 

suatu kebijakkan untuk pengembangan organisasi itu sendiri di masa mendatang (Reni, 

2011). 
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Setiap perusahaan pasti membutuhkan sistem informasi dalam menjalankan 

bisnis perusahaannya, karena hal tersebut dapat membantu manajemen dalam 

menjalankan kegiatan operasinya. Tidak adanya batasan tentang jenis usaha yang dapat 

mengguanakan SIA. Berbagai jenis industri seperti pabrik, manufaktur, dan jasa juga 

dapat menggunakan SIA untuk kepentingan bisnisnya. 

 

Perhotelan merupakan salah satu industri jasa yang menjual jasa penginapan, jasa 

restorasi dan jasa lainnya yang relevan, yang dikelola secara komersial. Industri 

perhotelan merupakan industri penunjang jasa pariwisata sehingga perkembangan 

industri ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan industri pariwisata dan beberapa 

industri pendukungnya seperti industri transportasi dan biro perjalanan (Fandi, 2009). 

Tetapi sekarang ini banyak hotel yang berdiri dengan tidak mengedepankan daya tarik 

pariwisata. Mereka mendirikan hotel dengan mengedepankan daya tarik MICE (Meeting, 

Intensive, Conferrence, Exhibition) yang pada saat ini bertujuan untuk mempermudah 

urusan bisnis dengan konsumen utamanya adalah para pebisnis domestik maupun asing 

yang sedang menjalankan kegiatan bisnisnya di daerah tersebut. 

 

Dalam industri perhotelan kepuasan konsumen merupakan tujuan oleh setiap 

hotel, karena dengan kepuasan konsumen memberikan pengaruh besar terhadap 

kelanjutan usaha hotel terbsebut. Oleh karena itu banyak manajemen perhotelan 

berlomba-lomba memberikan pelayanan yang memuaskan untuk konsumennya. Para 

manajemen berusaha memberikan kepuasan terhadap konsumen dari awal mereka masuk 

hingga keluar meninggalkan hotel untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan. 
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Kemudian di era globalisasi seperti ini, dimana perkembangan teknologi sudah 

maju pesat memberikan kemudahan bagi industri perhotelan. Salah satu kemajuan 

teknolgi yang digunakan oleh hotel adalah internet. Internet merupakan jaringan online 

global tanpa adanya batasan wilayah atau waktu dalam menyediakan beragam jenis 

informasi yang ada diseluruh dunia. Dengan adanya internet memberikan keuntungan 

pada hotel untuk melakukan pemasaran dan juga dapat digunakan untuk pemesanan 

kamar secara online. Menurut Pepi Siswhar (2011), memandang metode memiliki 

beberapa keuntungan lain bila dibandingkan dengan sistem pemesanan kamar secara 

langsung, yang mana akan mempengaruhi prilaku dari hotel tersebut baik dari segi 

manajemen maupun pemesanan dan layanan informasi yang diberikan. 

 

Dalam dunia perhotelan, sistem informasi ini mempunyai peranan yang cukup 

penting untuk meningkatkan hunian kamar yang ada pada sebuah hotel. Dengan adanya 

sistem informasi ini, dapat digunakan sebagai salah satu alat promosi pada hotel tersebut. 

Peranan lain yang dimiliki adalah sebagai salah satu metode dalam melakukan reservasi 

kamar hotel secara online (Indra dkk, 2012). 

 

Didalam organisasi hotel terdapat banyak unit-unit yang saling menunjang untuk 

berjalannya kegiatan industri ini, oleh karena itu dibutuhkan informasi yang tepat dan 

cepat untuk sebagai bahan pengambilan keputusan maupun perencanaan manajemen 

untuk jangka pendek, menegah, atau panjang. Dilihat dari pentingnya pengambilan 

keputusan maka para manajemen harus memiliki informasi yang yang relevan dan 

terjamin keakuratannya, sehingga didalam industri perhotelan diperlukan juga sistem 

informasi akuntansi. 
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Penulis melakukan penelitian terhadap peranan sistem akuntasi didalam 

penyelenggaraan reservasi hotel pada hotel Kartika Chandra. Terdapat alasan kenapa 

penulis memilih hotel Kartika Chandra sebagai penelitian. Pertama, hotel ini merupakan 

hotel berpredikat bintang empat, sehingga termasuk dalam kegiatan usaha yang besar 

dan memiliki manajemen yang baik. Kedua, hotel ini sudah berdiri sejak tahun 1969 dan 

sudah memiliki nama baik dimata masyarakat, sehingga hotel ini tetap bertahan sampai 

saat ini bahkan sedang melakukan ekspansi bisnisnya. Ketiga, lokasi hotel yang strategis 

merupakan nilai jual yang tinggi yang dimiliki hotel tersebut. Oleh sebab itu, penulis 

akan menganalisis sistem dan prosedur reservasi pada hotel tersebut dengan judul : 

“Analisa Pengendalian Internal Sistem Informasi Akuntansi Dalam Penyelenggaraan 

Reservasi Hotel Kartika Chandra”. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah penelitian ini 

adalah:  

1. Apakah sistem informasi akuntansi mendukung manajemen hotel dalam 

pengambilan keputusan? 

2. Apakah siklus pendapatan berjalan dengan baik dalam kegiatan 

hotel?Khususnya dalam penyelengaraan reservasi hotel? 

3. Bagaimana tindakan yang diambil manajemen hotel dari kelemahan-

kelemahan yang terdapat dalam sistem informasi akuntansi?Dan apakah 

kelebihan-kelebihan yang ada dalam sistem informasi akuntansi 

membantu manajemen hotel? 
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1.3  Pembatasan Masalah 

1. Objek Penelitian ini adalah hotel Kartika Chandra 

2. Data yang diteliti adalah sistem informasi akuntansi yang menyangkut proses 

reservasi hotel 

3. Prosedur reservasi yang diteliti terfokus pada reservasi kamar 

4. Penelitian tidak membahas perangkat lunak dan arsitektur jaringan sistem 

informasi. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui sistem informasi akuntansi telah mendukung segala kegiatan 

manajemen hotel dalam pengambilan keputusan. 

2. Mengetahui siklus pendapatan berjalan dengan baik didalam kegiatan 

manajemen hotel. 

3. Mengetahui langkah apa saja yang diambil oleh pihak manajemen untuk 

menghadapi kelemahan yang terdapat dalam sistem informasi akuntansi dan 

melihat melihat manfaat dari kelebihan sistem informasi akuntansi yang ada. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat: 

1. Manfaat bagi akademik 

Menambah pembendaharaan penelitian yang dapat pula berguna bagi 

upaya pengembangan ilmu pengetahuan. 
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2. Manfaat bagi calon peneliti 

Sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya terutama yang berminat 

untuk mengkaji tentang sistem informasi akuntansi pada perusahan jasa. 

3. Manfaat bagi perusahaan 

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan 

dalam usaha perbaikan dan penyempurnaan atas kekurangan yang ada. 

 

1.6 Sistimatika Penulisan 

 Untuk memberikan gambaran secara garis besar tentang apa yang akan menjadi 

isi dari penulisan ini maka dikemukakan susunan dan rangkaian masing-masing bab, 

sebagai berikut: 

1. BAB I : LATAR BELAKANG 

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian,  manfaat penelitian dan sistematika penyusunan laporan. 

 

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan membahas mengenai kerangka pemikiran yang merupakan 

rangkuman dari hasil tinjauan pustaka dengan merangkai secara langsung teori 

yang sudah ada dengan masalah yang akan diteliti 

 

3. BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini akan membahas mengenai rancangan penelitian yang dipilih, teknik 

pengumpulan data yang menguraikan tentang jenis data yang digunakan, cara 

memperolehnya dan metode analisis data yang menguraikan cara menganalisis 

data. 
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4. BAB IV : HASIL PENELITIAN 

Bab ini akan membahas gambaran umm dan rincian dari objek penelitian yaitu 

Hotel Kartika Chandra yang meliputi : sejarah Hotel Kartika Chandra, prosedur 

reservasi, Penerapan COSO pada Hotel Kartika Chandra, serta pembahasan dari 

penerapan sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal  akan dijelaskan 

pada bab ini. 

 

5. BAB V : PENUTUP 

Bab ini akan membahas mengenai hasil dari kesimpulan dari penelitian dan 

memberikan saran-saran yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sistem Informasi Akuntansi 

2.1.1 Sistem 

 Menurut Wilkinson (2000), sistem adalah suatu kesatuan grup yang terdiri dari 

bagian-bagian yang saling berinteraksi secara bersama-sama untuk mencapai tujuannya. 

Menurut Romney dan Steintbart (2009), sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih 

komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu 

tujuan. Menurut Hall (2011), pengertian sistem adalah suatu grup yang terdiri atas dua 

atau lebih komponen atau subsistem yang menjalankan tujuan umum.  

 Sehingga dapat disimpulkan sistem memiliki elemen-elemen seperti berikut: 

1. Terdiri dari dua atau lebih komponen atau subsistem. 

2. Setiap subsistem memiliki tugas-tugas yang spesifik. 

3. Setiap komponen atau subsistem merupakan satu kesatuan untuk mencapai 

tujuan. 

2.1.2 Informasi 

 Menurut Wilkinson (2000), informasi adalah intelligence atau sesuatu yang 

memiliki arti dan berguna bagi seseorang untuk siapa informasi tersebut ditunjukan. 

Menurut Bodnar dan Hopwood (2012), informasi adalah sesuatu yang memiliki nilai 

ekonomis sehingga dapat digunakan untuk memfasilitasi keputusan pengalokasian 

sumber daya, sehingga membantu sistem dalam mencapai tujuannya. 
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2.1.3 Sistem Informasi 

 Menurut Bodnar dan Hopwood (2012), sistem informasi menyangkut atau 

menyarankan pengguna teknologi komputer dalam organisasi untuk menyediakan 

informasi bagi penggunanya. Menurut Hall (2011), sistem informasi adalah suatu 

prosedur formal yang melakukan pengumpulan data, memproses menjadi informasi, dan 

mendistribusikannya kepada para pemakai. 

 

2.1.4 Definisi Sistem Informasi Akuntansi 

 Akuntansi  merupakan sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, 

memproses informasi tersebut kedalam suatu laporan, dan menyampaikan hasil laporan 

tersebut kepada para pengambil keputusan. Laporan tersebut berfungsi untuk 

memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan 

ekonomi yang dimaksud untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi atau 

sebagai dasar dalam memilih diantara beberapa alternatif. Informasi akuntansi 

merupakan hasil dari suatu proses pengolahan data yang bersifat kuantitatif dalam 

ukuran uang, bersumber dari transaksi kegiatan operasional suatu badan atau unit 

organisasi dapat berupa laporan keuangan badan usaha atau unit organisasi tersebut, 

untuk disampaikan kepada pihak yang berkepentingan dalam pemilihan  berbagai 

alternatif keputusan. 

Menurut Romney dan Steinbart (2009), SIA adalah suatu sistem yang 

mengumpulkan, merekam, menyimpan, dan memroses data untuk menghasilkan 

informasi kepada para pembuat keputusan. Dan terdapat enam komponen dalam SIA itu 

sendiri, yaitu: 
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1. People, orang yang menjalankan sistem dan berbagai fungsi. 

2. Procedures and instructions, keduanya baik manual dan otomatis terlibat dalam 

pengumpulan, pengolahan, dan penyimpangan data mengenai aktivitas 

organisasi. 

3. Data, mengenai organisasi dan proses bisnisnya. 

4. Software, yang digunakan untuk memproses data organisasi. 

5. Information technology infrastructure, termasuk didalamnya alat-alat penunjang 

komputer, komputernya dan alat komunikasi jaringan yang digunakan untuk 

mengumpulkan, menyimpan, memproses data dan informasi. 

6. Internal control and security measure, yang menjaga data didalam SIA. 

 

2.1.5 Tujuan Umum Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi 

 Menurut Wilkinson (2000), penyusunan suatu sistem informasi akuntansi 

mempunyai beberapa tujuan utama, yaitu: 

1. Untuk membantu kegiatan operasional sehari-hari. 

2. Untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan. 

3. Untuk memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan pengelolaan. 

Dengan ketiga tujuan tersebut diharapkan SIA dapat memberikan informasi yang 

tepat sasaran sehingga manajemen dapat mengambil keputusan dengan cepat sehingga 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan. 
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2.1.6 Fungsi dan Manfaat Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Romney dan Steinbart (2009), SIA memiliki tiga fungsi penting didalam 

organisasi, yaitu: 

1. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas yang 

dilaksanakan oleh organisasi, sumber daya yang dipengaruhi oleh aktivitas-

aktivitas tersebut, dan para pelaku yang terlibat dalam berbagai aktivitas tersebut, 

agar pihak manjemen, pegawai, dan pihak-pihak luar yang memiliki kepentingan 

dapat meninjau ulang hal-hal yang terjadi. 

2. Mengubah data menjadi informasi yang berguna baik pihak manajemen untuk 

membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. 

3. Menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga aset-aset organisasi, 

termasuk data organisasi, untuk memastikan bahwa data tersebut tersedia saat 

dibutuhkan dan dapat diandalkan kebenarannya. 

Dalam melaksanakan SIA yang baik, manfaat yang dapat dirasakan perusahaan 

adalah: 

1. Memperbaiki kualitas dan mengurangi biaya untuk menghasilkan produk atau 

jasa. 

2. Memperbaiki efisiensi. 

3. Memperbaiki pengambilan keputusan. 

4. Berbagi pengetahuan. 

5. Memperbaiki struktur pengendalian internal 

6. Memperbaiki efesiensi dan efektivitas dari rantai nilai. 
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2.1.7 System Development Life Cycle (Siklus Hidup Pengembangan Sistem) 

Menurut Hall (2011), System Development Life Cycle (SDLC) merupakan 

sebuah panduan bagi manajemen perusahaan untuk melakukan pengembangan sistem 

informasi atau membelinya. Perusahaan berukuran sedang dan besar memerlukan 

kebutuhan sistem informasi yang unik sesuai dengan keperluan bisnis mereka. Tetapi 

banyak perusahan kecil dan perusahan besar dengan informasi yang relatif standar 

membeli sistem informasi dari vendor penyedia. Akan tetapi dari kedua hal tersebut 

terdapat resiko keuangan dan risiko operasional. Untuk itu pada gambar 2.1 adalah 

gambar dari SDLC yang merupakan model untuk mengurangi risiko tersebut melalui 

perencanaan yang matang, pelaksanaan, pengendalian, dan dokumentasi kegiatan-

kegiatan penting.  

Gambar 2.1 

System Development Life Cycle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : James A. Hall , 2011 
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2.1.8 Tahap-Tahap SDLC 

1. System Strategy 

 Perusahaan harus memahami kebutuhan bisnisnya. Karena sebelum 

menggunakan sistem informasi akuntansi perusahaan harus mengetahui seberapa 

penting sistem tersebut dipakai nantinya.  

 Kemudian mencocokannya dengan misi yang berlaku dalam perusahaan. 

Sehingga pada saat berjalannya proses terjadi sinergi antara misi perusahaan 

dengan sistem yang dipakai. 

 Melakukan penelitian atau benchmarking dengan kompetitor sejenis. agar 

kita tahu apakah sistem yang kita bagus, sehingga dapat menunjang dalam 

kompetisi bisnis tersebut. 

 Melihat kondisi pasar yang ada saat ini. Hal ini dimaksudkan agar kita 

memilih sistem dengan bijak. Apabila kita memiliki pangsa pasar yang 

kurang besar, maka hendaknya cukup memilih sistem yang sederhana saja. 

 Mempertimbangkan implikasi dari sistem informasi terhadap sistem 

penugasan. Sehingga perusahaan harus menyiapkan semua perangkat yang 

dibutuhkan sistem informasi tersebut sebelum memakainya. 

 Mempertimbangkan segala masukan dari pemakai sistem tersebut. Hal ini 

dimaksudkan agar sistem yang nantinya dipakai sesuai dengan kebutuhan 

para pemakai sistem tersebut. 

 Menghasilkan suatu rencana strategis untuk memenuhi berbagai kebutuhan. 

Rencana strategis tersebut dibuat dari segala masukan yang diperoleh di 

tahapan-tahapan sebelumnya. 

 Menghasilkan jadwal pelaksanaan untuk sistem tersebut. 
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2. Project initiation 

 Menilai apakah sistem yang ditaawarkan konsisten terhadap rencana strategi 

sistem yang ada. Sehingga sistem yang berjalannya kearah yang sama.  

 Mengevaluasi kelayakan serta biaya dan manfaat dari karakteristik sistem 

yang ditawarkan. Hal ini berguna dalam pengambilan keputusan, karena 

apabila biaya lebih tinggi dari pada manfaat yang diterima maka sistem 

tersebut tidak akan dipakai. 

 Mempertimbangkan alternatif konsep desain sistem lainnya. Sehingga 

manajemen memiliki banyak pilihan sebelum menetapkan sistem mana yang 

akan dipakainya. 

 Memilih desain untuk memasuki tahapan pembangunan SDLC. Setelah 

semua hal dipertimbangkan maka selanjutnya manajemen menentukan sistem 

mana yang ingin dikembangkan. 

 Memilih apakah membuat sistem sendiri, membeli paket program, atau 

keduanya. Hal ini dilihat dari segala pertimbangan sebelumnya seperti 

kebutuhan, biaya, manfaat, dan ketersediaannya. 

 

3. In-house Development 

 Menganalisa kebutuhan pemakai sistem informasi yang akan kita buat. 

Sehingga sistem informasi yang dibuat menjadi efisien dan efektif karena 

sesuai dengan kebutuhan yang minta. 

 Membuat desain proses dan database untuk sistem informasi yang dibuat. 

Hal ini bertujuan untuk mengetahui alur proses yang akan dibuat dan bagai 

mana sampai di database dan data yang ada bisa aman didalam data base. 

ANALISA PENGENDALIAN..., ARI SUBAGJA, Ak.-IBS, 2013



15 
 

 Membuat tampilan pemakai didalam sistem informasi yang dibuat. Hal ini 

bertujuan untuk mempermudah pemakai dalam menjalankan sistem 

informasi tersebut. 

 Memprogram aplikasi dari sistem yang kita buat. Sehingga sistem informasi 

nantinya berjalan sesuai dengan proses yang dibuat. 

 Uji coba dan implementasi dari sistem yang telah selesai dibuat. Hal ini 

bertujuan apakah sistem informasi yang telah dibuat sudah berkerja dengan 

baik. Serta untuk melihat apakah ada kekurangan atau kendala dalam 

menjalankan sistem informasi tersebut. 

4. Commersial Packages 

 Mengatur sistem yang telah dibeli dengan keadaan yang ada diperusahaan. 

Karena perusahaan harus menyesuaikan dengan sistem yang sudah jadi. 

 Melakukan percobaan terhadap sistem tersebut apakah sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan. 

5. Maintenance and Support 

 Mempertimbangkan dan menerapkan versi terbaru dari sistem yang kita beli. 

Karena versi terbaru merupakan perbaikan dari kekurangan di versi 

sebelumnya dari sistem yang kita beli. 

 Memodifikasi sistem yang kita buat untuk mengakomodasi kebutuhan 

pemakai sistem informasi yang kita buat. 
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REVENUE CYCLE

(SUBSYSTEM)

Sales Order

Billing/ Accounts

Receivable

Cash Receipts/

Collections

Shipping

1

6

4/5

3

Credit / Customer

Service

2

2.1.9 Enterprise Resource Planning System  

Menurut Hall (2011), Enterprise resource planning system  (ERP) adalah  

aktivitas yang didukung oleh multi-modul aplikasi perangkat lunak  yang  membantu  

suatu perusahaan mengatur bagian-bagian yang dari bisnis nya dalam suatu proses yang 

terintegrasi. Sehingga ERP memberikan manfaat untuk memperlancar informasi ke 

batasan-batasan yang ada dalam organisasi. Menurut Bodnar dan Hopwood (2012), ERP 

merupakan kombinasi dari berbagai fungsi sistem informasi  dibawah satu payung paket 

perangkat lunak dan database yang sama. 

2.2 Siklus Pendapatan 

 Menurut Wilkinson (2000), siklus pendapatan adalah untuk memfasilitasi 

pertukaran barang atau jasa kepada konsumen untuk memperoleh kas. Penjelasan 

tersebut menjelaskan bahwa siklus pendapatan pasti ada disetiap jenis perusahaan yang 

berorientasi pada laba. Sehingga pergerakan siklus pendapatan merupakan perputaran 

dari penjualan perusahaan sampai dengan penerimaan kasnya. Dan diagram tentang 

siklus pendapatan ditunjukan oleh Hall (2011), sebagai berikut : 

Gambar 2.2 

Siklus Pendapatan 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : James A. Hall, 2011 
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Sehingga dari diagram diatas menunjukkan bahwa siklus pendapatan diawali dari 

adanya pemesanan penjualan, kemudian berlanjut pembelian secara kredit atau 

melakukan pelayan terhadap konsumen. Setelah itu perusahaan melakukan pengiriman 

barang dan selanjutnya konsumen melakukan pembayaran bila secara tunai dan 

membuka akun piutang bila melakukan penjualan secara kredit, selanjutnya perusahan 

akan menerima kas dari penjualan tunainya atau melakukan penagihan dari penjualan 

kredit yang dilakukan. 

Tujuan siklus pendapatan menurut Wilkinson (2000), antara lain: 

1. Mencatat pemesanan penjualan cepat, tepat, dan akurat. 

2. Memverifikasi kelayakan kredit pelanggan. 

3. Mengantarkan barang atau melakukan pelayanan sesuai tanggal yang dijanjikan. 

4. Menagih untuk penjualan barang dan jasa dengan tepat waktu dan akurat. 

5. Mencatat dan mengklasifikasikan penerimaan kas dengan cepat, tepat, dan 

akurat. 

6. Memposting penjualan dan penerimaan kas pada akun pelanggan dalam buku 

besar pembantu piutang. 

7. Menjaga barang sampai diantarkan. 

8. Menjaga kas sampai dimasukan kedalam rekening bank. 
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2.2.1 Pengendalian Siklus Pendapatan 

 Menurut Hall (2011), pengendalian siklus pendapatan atas pemerosesan 

penjualan secara kredit dan penerimaan kas adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Tabel Pengendalian Siklus Pendapatan 

No Aktivitas Pengendalian Pemrosesan Penjualan Penerimaan Kas 

1 Otorisasi Transaksi Pemeriksaan kredit; Kebijakan 

retur penjualan 

Daftar permintaan 

pembayaran (pradaftar kas) 

2 Pemisahan Tugas Pemisahan kredit dengan bagian 

pemrosesan; pemisahan 

pengendalian persediaan dengan 

gudang; pemisahan buku besar 

pembantu piutang dagang 

dengan buku besar umum 

Penerimaan kas dipisah dari 

piutang dagang dan akun 

kas; buku besar pembantu 

piutang dagang  dipisah dari 

buku besar 

3 Supervisi  Ruang penerimaan dokumen 

4 Catatan akuntansi Pesanan penjualan, jurnal 

penjualan, buku besar pembantu 

piutang dagang dipisah dari 

buku besar umum 

Permintaan pembayaran, 

cek, daftar permintaan 

pembayaran, jurnal 

penerimaan kas, buku besar 

pembantu piutang dagang, 

akun pengendali piutang 

dagang, akun kas 

5 Akses Akses fisik ke persediaan; akses 

ke catatan akuntansi diatas 

Akses fisik ke kas; akses ke 

catatan akuntansi di atas 

6 Verifikasi independen Departemen pengiriman, 

departemen penagihan, buku 

besar umum 

Penerimaan kas, buku besar 

umum, rekonsiliasi bank 

Sumber : James A. Hall, 2011 
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2.3 Akuntansi Hotel 

Menurut Wiyasha (2010), akuntansi keuangan hotel merupakan akuntansi 

departemental yang berarti setiap departemen hotel melaporkan hasil operasinya pada 

periode tertentu. Contohnya adalah pada kantor depan hotel yang melaporkan penjualan 

kamar setiap bulannya. Penjualan kamar tesebut diikuti dengan biaya-biaya yang diserap 

untuk menghasilkan penjualan kamar seperti upah dan gaji, biaya perlengkapan kantor 

depan, dan juga biaya-biaya lainnya yang mempengaruhi penjualan kamar. 

Bila dilihat dari sisi penjualan, departemen hotel dapat dibagi menjadi dua, yaitu 

departemen yang menghasilkan penjualan (revenue generating departments) seperti 

kantor depan yang melakukan penjualan kamar dan departemen makanan dan minuman. 

Kemudian departemen yang tidak menghasilkan penjualan (non-revenue generating 

departments) seperti departemen personalia, departemen teknik dan pemeliharaan, 

bagian keamanan yang tidak menghasilkan pendapatan bagi hotel tetapi mereka 

mendukung dan melayani operasional manajemen dalam memperoleh pendapatannya. 

 

2.3.1 Siklus Akuntansi Hotel 

Menurut Wiyasha (2010), sebagai suatu bidang ilmu, akuntansi memiliki siklus 

yang harus dipenuhi. Artinya, satu tahapan dalam siklus merupakan prasyarat untuk 

tahapan siklus selanjutnya. Setelah satu siklus selesai, tahapan mulai lagi dari awal; 

demikian selanjutnya dan aktivitas tersebut merupakan suatu yang berulang hingga 

menjadi suatu siklus. Siklus akuntansi merupakan tahapan-tahapan dalam akuntansi yang 

terdiri dari:  
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1. Pengumpulan data transaksi keuangan 

Aktivitas ini merupakan siklus pertama dari rangkaian siklus akuntansi. Pada 

tahap ini semua data transaksi keuangan hotel dikumpulkan dibagian akuntansi 

(fungsi yang melakukan kegiatan akuntansi). Data transaksi yang dikumpulkan di 

hotel bersifat harian. Transaks di hotel dengan pihak ketiga umumnya didukung 

oleh bukti transaksi. Bentuk bukti transaksi di hotel berupa voucher, yang berarti 

bahwa setiap transaksi yang terjadi di bagian hotel seperti restoran, didukung 

oleh bukti transaksi seperti rekening restoran. Demikian pula halnya untuk 

transaksi penjualan kamar didukung bukti transaksi rekening tamu untuk tamu 

yang bersangkutan. Data harian lain yang dikumpulkan di akuntansi hotel 

misalnya laporan penjualan makanan di restoran, penerimaan kas, saldo rekening 

tamu hotel, pengeluaran kas, penjualan jasa lain seperti cucian, kolam renang 

untuk umum dan lain sebagainya. Kelengkapan dokumen pendukung yang 

dikumpulkan akan memberikan pengaruh mutu laporan keuangan hotel. Makin 

lengkap dan utuh butuh transaksi, makin baik mutu laporan keuangan yang akan 

dihasilkan. 

2. Analisis transaksi 

Analisis transaksi bertujuan mengkaji dampak ekonomis setiap transaksi yang 

terjadi. Artinya, setiap transaksi yang terjadi akan mempengaruhi asset, 

kewajiban, dan modal. Setiap transaksi yang terjadi di sisi debit dan kredit untuk 

rekening-rekening pada neraca,laba-rugi, dan modal. 

3. Membukukan transaksi pada buku jurnal 

Jurnal merupakan buku pertama untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi. Hal 

yang harus diperhatikan adalah pencatatan setiap transaksi pada jurnal 
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dilaksanakan secara berurutan atau kronologis, sesuai dengan tanggal terjadinya 

transaksi dimaksud.  

4. Membukukan transaksi pada buku besar 

Buku besar merupakan kumpulan dari beberapa rekening yang dalam Bahasa 

Inggris disebut ledger. Buku besar mempunyai identitas yaitu nama dan nomor 

untuk rekening-rekening neraca, laba-rugi, dan modal. Aktivitas membukukan 

transaksi pada buku besar dalam Bahasa Inggris disebut posting.  

5. Menyiapkan neraca percobaan 

Pada siklus ini semua saldo buku besar dipindahkan pada neraca percobaan utuk 

mendapatkan total saldo debit = total saldo kredit untuk semua rekening (neraca, 

laba-rugi, modal) maka dapat dinyatakan bahwa pencatatan semua transaksi pada 

tahun berjalan sudah benar. Neraca percobaan disiapkan pada akhir periode 

akuntansi. Penyiapan neraca percobaan akan sangat membantu menguji ketapatan 

pembukuan dengan menguji total debit = total kredit. 

6. Menyiapkan jurnal penyesuaian 

Beberapa rekening buku besar pada saat penyiapan laporan keuangan harus 

disesuaikan sehingga saldo akhir periode akuntansi untuk rekening yang 

bersangkutan tepat. Proses penyesuaian rekening dilakukan setelah penyiapan 

neraca percobaan dilakukan.  

7. Menutup buku 

Pada proses menutup buku aktivitas yang dilakukan adalah mengembalikan saldo 

tiap rekening pada saldo normal masing-masing untuk periode akuntansi yang 

akan datang. Untuk rekening-rekening riil (rekening-rekening neraca) asset saldo 

normalnya adalah debit. Adapun untuk rekening utang dan modal, saldo 

normalnya adalah kredit. Untuk rekeing-rekening nominal (rekening-rekening 
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laba-rugi), semua saldo dipindahbukukan pada laba yang ditahan. Pada saat 

menutup buku, saldo semua rekening nominal adalah nol. Untuk semua rekening 

nominal, saldo untuk periode akuntansi yang akan datang mulai lagi dari awal. 

8. Menyiapkan laporan keuangan 

Laporan keuangan hotel disiapkan pada akhir periode akuntansi. Ketepatan 

laporan keuangan yang disiapkan sangat tergantung dari siklus akuntansi 

sebelumnya. Neraca percobaan merupakan sumber penyiapan laporan keuangan. 

Laporan keuangan yang lazim disiapkan pada akhir periode akuntansi adalah 

neraca. 

 

2.3.2 Laporan Keuangan Hotel 

Tujuan akuntansi bagi manajemen hotel adalah untuk memberikan informasi-

informasi keuangan yang akan dipakai untuk pengambilan keputusan serta kebijakan 

yang akan dipakai oleh manajemen hotel untuk kegiatan bisnisnya. Menurut Wiyasha 

(2010), dengan informasi keuangan yang ada, manajemen dapat merencanakan kegiatan 

periode yang akan datang, berupa angaran periode yang akan datang. Selain itu 

manajemen juga dapat melakukan analisis dan pengendalian yang lebih baik untuk 

aktivitas operasional hotel. 

Informasi keuangan untuk keputusan ekonomi hotel berasal dari: 

1. Laporan laba rugi 

2. Neraca 

3. Laporan arus kas 

4. Catatan atas laporan keuangan 
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2.3.2.1 Laporan Laba Rugi 

Menurut Wiyasha (2010), yang dilaporkan dalam laporan laba rugi adalah penjualan, 

harga pokok penjualan, biaya-biaya yang terjadi didalam departemen bersangkutan, 

biaya-biaya operasional hotel yang tidak didistribusikan ke masing-masing departemen 

hotel (undistributed operating expenses), biaya-biaya tetap seperti depresiasi, sewa, 

bunga, pajak penghasilan, dan laba bersih. Jadi, laporan laba rugi merupakan laporan 

yang sistematis mengenai penjualan, harga pokok biaya serta laba (rugi) untuk periode 

tertentu. Dan terdapat elemen-elemen didalam laporan laba rugi hotel, yaitu: 

1. Penjualan 

Pada rekening penjualan dicantumkan semua jasa dan atau produk yang ditawarkan 

oleh hotel. Pada laporan laba rugi ini diasumsikan semua jasa yang ditawarkan hotel 

digambarkan semua dalam laporan ini seperti jasa kamar, makanan, minuman, 

pelayanan kamar, dan lainnya. 

2. Harga pokok dan biaya operasional departemen 

Pada rekening ini dilaporkan harga pokok makanan dan minuman yang telah diserap 

untuk menghasilkan penjualan makanan dan minuman. Pada rekening ini juga 

dilaporkan biaya-biaya operasional untuk departemen yang menghasilkan 

pendapatan seperti bahan dipakai habis, biaya gaji dan upah departemen yang 

bersangkutan. 

3. Laba departemental 

Laba departemental merupakan selisih seluruh penjualan departemen hotel dengan 

harga pokok dan biaya-biaya yang terjadi. Seperti departemen kamar akan 

menghasilkan laba departemen kamar setelah penjualan kamar dikurangi dengan 

seluruh biaya yang terjadi di departemen kamar. 
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4. Biaya-biaya operasional yang tidak terdistribusikan 

Biaya operasional ini tidak terdistribusikan ke departemen yang menghasilkan 

penjualan, melainkan diserap untuk departemen yang bersangkutan. Adapun 

departemen yang dimaksud adalah departemen administrasi dan umum, departemen 

akuntansi, departemen personalia, dan lainnya yang tidak menghasilkan pendapatan 

bagi hotel. 

5. Biaya tetap 

Biaya tetap adalah biaya-biaya yang tidak dipengaruhi oleh aktivitas atau volume 

bisnis hotel. Yang termasuk dalam biaya tetap adalah biaya manajemen, sewa, 

asuransi, bunga, depresiasi, dan amortisasi. 

6. Pajak penghasilan 

Tarif pajak penghasilan diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Penerapannya dilakukan setelah penjualan dikurangi semua biaya yang terjadi. 

7. Laba bersih 

Laba bersih merupakan laba bersih operasional hotel selama periode setahun. Laba 

bersih ditentukan dengan mengurangi penjualan dengan semua biaya dan pajak 

penghasilan. 

 

 2.3.2.1.1 Laporan Laba Rugi Departemen Kamar 

 Sama halnya dengan laporan laba rugi, laporan laba rugi departemen kamar juga 

memiliki elemen-elemen didalam laporannya, yaitu: 

1. Penjualan kamar 

Pada laporan laba rugi departemen kamar dicantumkan semua sumber penjualan 

jasa kamar untuk periode tertentu. Sumber-sumber penjualan jasa kamar berasal 

dari transient reguler, transient group, permanent, dan penjualan jasa kamar 
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tambahan. Transient reguler adalah tamu yang menginap untuk jangka pendek, 

sampai dengan satu munggu. Transient group adalah tamu yang datang dalam 

rombongan. Tamu rombongan dengan kontrak tertentu, seperti misalnya untuk 

maskapai penerbangan tertentu yang mengirim awaknya  secara 

berkesinambungan, dibebankan dengan harga khusus. Permanent guest 

merupakan tamu yang tinggal untuk jangka panjang sampai dengan tiga bulan 

dengan harga kamar yang khusus pula dan dapat diformalkan dengan perjanjian 

kontrak. Tambahan penjualan kamar dapat bersumber dari jasa extrabed yang 

diberikan. 

 

2. Allowance 

Allowance merupakan penyesuaian harga kamar untuk harga kamar yang 

melampaui perjanjian sebelumnya. Kesalahan pembebanan harga kamar yang 

terjadi pada saat tamu check-in dapat diperbaiki beberapa hari kemudian, atau 

pada saat check-out, disebut allowance. Jadi, allowance adalah istilah teknis 

untuk memperbaiki kesalahan pembebanan harga kamar yang terjadi pada 

waktu yang lampau. 

 

3. Biaya-biaya operasional langsung 

Biaya-biaya yangterjadi pada departemen kamar dibebankan langsung ke 

departemen kamar seperti gaji dan upah, employee benefits, biaya 

pelatihan,seragam, komisi, dan biaya reservasi. 

 

4. Laba (rugi) departemen kamar 

Laba departemen kamar didapat dengan mengurangkan penjualan dengan 

seluruh biaya yang diserap oleh departemen kamar. 
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2.3.2.2 Neraca 

Menurut Wiyasha (2010), neraca merupakan salah satu laporan keuangan hotel 

yang sangat penting. Dalam neraca dilaporkan posisi kekayaan hotel seperti kas, 

piutang, persediaan, aktiva lancar lain-lain, gedung dan perlengkapan gedung, aktiva 

tetap lain-lain , dan tanah. Disamping kekayaan hotel, neraca juga melaporkan 

kewajiban hotel yang terdiri dari utang dagang, utang pajak, utang gaji, utang jangka 

pendek lain-lain, utang jangka panjang serta modal. Dengan demikian, neraca 

merupakan laporan yang sistematis mengenai aktiva, pasiva dan modal hotel pada 

saat tertentu. 

 

2.3.2.3 Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang menggambarkan keluar 

masuknya aktivitas kas dalam suatu perusahaan. Aktivitas yang terdapat dalam 

laporan arus kas antara lain aktivitas operasional, akitvitas investasi, dan aktivitas 

pendanaan. Menurut Wiyasha (2010), arus kas dari aktivitas operasional bersumber 

dari operasional hotel sehari-hari seperti penjualan tunai jasa kamar, makanan, 

minumam, dan jasa-jasalainnya yang ditawarkan oleh hotel kepada tamunya. 

Pengeluaran kas untuk aktivitas operasional diantaranya untuk membayar gaji 

karyawan, membayar utang dagang terhadap keperluan operasioanal. Arus kas 

masuk dari aktivitas investasi bila hotel mendapatkan deviden tunai dari investasi 

pada perusahaan lain, sedangkan pengeluarannya adalah bila hotel membeli surat-

surat berharga jangka pendek. Arus kas dari aktivitas pendanaan bersumber dari 

pihak ketiga, misalnya utang jangka panjang dari bank. Sumber kas masuk dari 

utang jangka panjang, sedangkan pengeluaran kas untuk cicilan dan bunga utang 

jangka panjang. 
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2.3.2.4 Catatan Atas Laporan Keuangan 

Menurut Wiyasha (2010), catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang 

tidak dapat terpisahkan dari laporan keuangan hotel. Pada catatan atas laporan 

keuangan informasi yang diungkapkan antara lain kebijakan akuntansi yang 

diterapkan seperti penentuan nilai persediaan, metode depresiasi yang diterapkan, 

kebijakan kapitalisasi untuk misalnya biaya prapembukaan hotel, penentuan nilai per 

lembar saham. Selain kebijakan akuntansi yang diterapkan, catatan atas laporan 

keuangan mengungkapkan pula pengaruh inflasi pada laporan keuangan. 

2.3.3 Penerimaan Kas Hotel 

Menurut Wiyasha (2010), penjualan tunai jasa kamar, makanan, minuman, dan 

jasa terkait lainnya merupakan sumber kas hotel dari kegiatan operasional hotel. 

Penjualan tunai jasa-jasa tersebut berlangsung di kantor depan, restoran dan bar, dan 

outlet hotel yang lain. Penjualan tunai dicaterima, dicatat, dan dilaporkan oleh kasir yang 

bertugas di kantor depan, restoran dan bar. Laporan penerimaan kas dilaporkan oleh 

setiap kasir pada setiap akhir tugasnya.  

Sumber penerimaan kas hotel yang lain adalah pembayaran piutang hotel oleh 

pihak ketiga. Misalnya, Biro Perjalanan A membayar sejumlah tertentu untuk tamu yang 

dikirim ke hotel yang telah meninggalkan hotel (check-out) bulan lalu. Pembayaran 

dilakukan dengan mengirim sejumlah kas, sebesar piutang hotel, ke rekening bank hotel. 

Pembayaran ini akan menambah kas hotel di rekening pada suatu sisi dan mengurangi 

piutang hotel pada pihak ketiga di sisi lain. Kondisi yang sama berlaku untuk membayar 

piutang dari kartu kredit, beban ke instansi dan lainnya. Selain sumber penerimaan kas 

dari operasional, hotel juga menerima kas dari sumber pendanaan dari pihak ketiga 
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(misalnya utang jangka panjang)  dan dari aktivitas investasi (misalnya penjualan 

saham). 

Penerimaan kas dari penjualan jasa hotel yang terdiri dari penjualan kamar, 

makanan, dan minuman merupakan penjualan utama hotel (major revenue). Adapun 

penjualan seperti telepon, kolam renang, cucian (laundry), dry cleaning, dan penjualan 

jasa terkait lainnnya merupakan penjualan tambahan (minor revenue). Penerimaan kas 

dari penjualan jasa hotel terjadi dan berlangsung di kantor depan dan di outlet hotel. 

Penerimaan kas di kantor depan dicatat dan dilaporkan oleh kasir kantor depan dan 

penerimaan kas di outlet dicatat dan dilaporkan oleh kasir outlet yang bersangkutan. 

1. Penerimaan Kas oleh Kasir Kantor Depan 

Kas yang diterima oleh kasir kantor depan bersumber dari: 

 Tamu yang meninggalkan hotel (check-out); 

 Pembayaran dimuka untuk pemesanan kamar (advance reservation 

deposit); 

 Pembauaran dimuka untuk pesta perjamuan/andrawina (banquet).  

Semua kas yang diterima oleh kasir kantor depan dengan sumbr-sumber kasi di 

atas dicatat pada laporan penerimaan kas yang dikerjakan harian dan untuk setiap waktu 

tugas. Dasar pengisian laporan kas ini adalah rekening tamu dan kuitansi penerimaan 

kas. Untuk tujuan pengendalian kas, semua rekening tamu dan kuitansi diberi nomor 

urut.  

2. Penerimaan Kas dari Kasir Outlet 

Penjualan makanan dan minuman terjadi di outlet makanan dan minuman (Food 

and Beverage outlet) seperti di restoran, coffee shop, layanan kamar (room service), 

specialty restaurant, dan bar. Penjualan yang terjadi terdiri dari penjualan tunai dan 
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tidak tunai (kredit). Semua penjualan yang terjadi di outlet dilaporkan harian untuk setiap 

waktu tugas, disertai dengan semua dokumen pendukung. Selain itu, uang kas yang 

diterima disetorkan pula setiap akhir tugas. Uang yang kas disetorkan ke manajemen 

hotel melalui kasir umum (general cashier) dimasukkan ke dalam amplop yang khusus. 

Uang kas yang dimasukkan ke dalam amplop dilaporkan secara rinci sesuai dengan 

jumlah uang kas yang diterima. Bila uang kas yang diterima tediri atas uang rupiah dan 

uang asing maka dalam amplop harus dilaporkan jumlah setiap mata uang yang diterima. 

Demikian pula, bila ada uang asing yang diterima dalan traveller’s cheque maka 

traveller’s cheque ini harus dilaporkan pada amplop setoran kas. 

 

2.4 Pengendalian Internal 

2.4.1 Definisi Pengendalian Internal 

Menurut Hall (2011), sistem internal kontrol adalah rangkuman kebijakan, 

praktik, dan prosedur yang digunakan oleh organisasi untuk mencapai tujuan utama, 

yaitu: 

1. Untuk menjaga aktivitas perusahaan 

2. Untuk memastian akurasi dan dapat diandalkannya catatan dan informasi 

akuntansi 

3. Untuk mempromosikan efesiensi operasi perusahaan 

4. Untuk mengukur kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur yang telah 

ditetapkan oleh manajemen. 
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Menurut Romney dan Steinbart (2009), pengendalian internal adalah rencana 

organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan 

informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efesiensi jalannya 

organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Striktur 

pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan 

tingkat jaminan yang wajar atas pencapaian tujuan tertentu organisasi. Menurut 

Tuanakotta (2013), pengendalian internal dirancang, diimplementasi, dan dipelihara oleh 

direktur, manajemen, dan karyawan lain untuk menangani risiko bisnis dan risiko 

kecuranganyang diketahui (identified business and fraud risks) mengancam pencapaian 

tujuan entitas, seperti pelaporan keuangan yang andal. 

 

2.4.2 Tujuan Pengendalian Internal 

Menurut Tuanakotta (2013), tujuan pengendalian internal secara garis besar dapat 

dibagi dalam empat kelompok, yaitu: 

1. Strategis, sasaran-sasaran utama yang mendukung misi entitas. 

2. Pelaporan keuangan (pengendalian internal atas pelaporan keuangan) 

3. Operasi (pengendalian operasional) 

4. Kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan. 

2.4.3 Fungsi Pengendalian Internal 

 Menurut Romney dan Steinbart (2009) pengendalian internal melaksanakan tiga 

fungsi penting, yaitu: 

1. Pengendalian untuk pencegahan (preventive control), mencegah timbulnya suatu 

masalah sebelum mereka muncul. 
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2. Pengendalian untuk pemeriksaan (detective control), digunakan untuk 

mengungkap masalah ketika masalah itu muncul. 

3. Pengendalian korektif (corrective control), memecahkan masalah yang 

ditemukan oleh pengendalian untuk pemeriksaan. 

2.4.4 Pengendalian Internal Kas 

 Menurut Arens (2012), penerimaan kas adalah pemrosesan dan pencatatan yang 

meliputi penerimaan, penyetoran, dan pecatatan kas yang mencangkup uang tunai, cek, 

dan transfer dana elektronik. 

Menurut Jusup dkk. (2009), dalam pengendalian internal kas terdapat enam 

karakteristik pokok dari pengendalian internal itu sendiri, yaitu: 

1. Pemisahan fungsi 

2. Karyawan yang cakap 

3. Pelaksanaan transaksi 

4. Otorisasi 

5. Pencatatan 

6. Perbandingan 

Dari pengendalian internal kas itu sendiri terdapat kemungkinan kesalahan atau 

penyimpangan yang terjadi, jenis-jenis kesalahan tersebut adalah sebagai berikut: 

Penerimaan kas 

1. Penerimaan kas telah disetor ke bank tetapi belum dicatat dalam jurnal 

pemeriksaan kas. 

2. Penerimaan kas telah dicatat dalam jurnal penerimaan kas tetapi belum disetor ke 

bank. 
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3. Penerimaan kas telah salah diposting. 

4. Penerimaan kas dicatat ke jurnal dengan jumlah yang salah. 

5. Pencatatan penerimaan kasdilakukan pada periode akuntansi yang salah. 

6. Transaksi transfer antar bank dicatat secara tidak benar. 

Pengeluaran kas 

1. Pengeluaran kas dilakukan tapa otorisasi dari pejabat yang berwenang. 

2. Pengeluaran kas telah dicatat tetapi check belum diserahkan atau dikirimkan 

kepada pihak yang bersangkutan. 

3. Pengeluaran kas telah dilakukan tetapi belum dicatat kedalam jurnal pengeluaran 

kas. 

4. Pengeluaran kas telah salah diposting. 

5. Pengeluaran kas dicatat pada periode akuntansi yang salah. 

6. Transaksi antar bank dicatat secara tidak benar. 

2.4.5 Committee of Sponsoring Organization (COSO) 

 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission atau 

disingkat COSO merupakan suatu bentuk inisiatif dari sektor swasta dalam 

mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penggelapan laporan keuangan dan 

membuat rekomendasi untuk mengurangi kejadian tersebut. COSO didirikan pada tahun 

1985 oleh American Accounting Association (AAA), AICPA, Institute  of Internal 

Auditors, Institute of Management Accountants, dan Financial Executives Institute. 

 Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh COSO, terbit laporan penelitian 

tentang COSO Internal Control Framework.penelitian ini mendefinisikan pengendalian 

internal sebagai proses yang diimplementasikan oleh dewan komisaris, pihak 

manajemen, dan mereka yang berada di bawah arahan keduanya, untuk memberikan 
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jaminan yang wajar bahwa tujuan pengendalian dicapai dengan pertimbanganhal-hal 

berikut: 

1. Efektivitas dan efesiensi operasional organisasi 

2. Keandalan pelaporan keuangan 

3. Kesesuaian dengan hukum dan peraturan yang berlaku 

2.4.5.1 Komponen COSO Internal Control Framework 

Didalam penelitian yang dilakukan oleh COSO (www.coso.org, 2012), terdapat 

lima komponen yang penting, yaitu: 

1. Lingkungan pengendalian (control environment) 

Lingkungan pengendalian menentukan irama perusahaan, sehingga mempengaruhi 

kesadaran orang didalamnya. Faktor lingkungan pengendalian meliputi integritas, 

filosofi, gaya manajemen, nilai etika dan kompetensi orang-orang didalamnya.  

2. Penilaian risiko (risk assessment) 

Penilaian risiko adalah identifikasi dan analisis risiko internal maupun eksternal 

yang relevan dengan pencapaian tujuan, kemudian membentuk dasar untuk 

menentukan bagaimana risiko harus dikelola. 

3. Pengendalian aktifitas (control activities) 

Pengendalian aktivitas adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan 

arahan yang diberikan manajemen telah dilaksanakan sesuai ketentuan.pengendalian 

aktivitas terjadi diseluruh organisasi disemua tingkatan dan disemua fungsi. Mereka 

mencangkup berbagai kegiatan yang beragam seperti persetujuan otorisasi, 
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verifikasi, rekonsiliasi, eveluasi kinerja operasional, keamanan aset, dan pemisahan 

tugas. 

4. Informasi dan komunikasi (information and comunication) 

Segala yang berhubungan dengan informasi harus diidentifikasikan, ditangkap, dan 

dikomunikasikan dalam bentuk dan waktu yang tepat sehingga mereka dapat 

melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Sistem informasi menghasilkan 

laporanyang mengandung kegiatan operasional, informasi keuangan, dan kepatuhan 

yang terkait, sehingga memungkinkan untuk menjalankan dan mengendalikan 

bisnis. 

5. Pemantauan (monitoring activities) 

Sistem pengendalian internal harus selalu dipantau untuk menilai dan menjaga 

kualitas kinerja sistem dari waktu ke waktu. Dengan kegiatan pemantauan yang 

dilakukan secara berkala akan memberikan evaluasi terhadap sistem yang berjalan. 

 

2.4.6 Pengendalian Internal Penjualan Hotel 

Hotel merupakan perusahaan jasa yang beroperasi selama 24 jam setiap harinya dan 

beroperasi penuh setiap harinya sehingga hotel merupakan perusahan yang perputaran 

penjualannya tinggi. Dengan ciri penjualan yang berputar cepat, diperlukan pengendalian 

penjualan yang memadai. Sehingga dibutuhkan pengendalian internal terhadap penjualan 

hotel, menurut Wiyasha (2010),  pengendalian yang diperlukan adalah sebagai berikut: 

1. Pengendalian penjualan jasa kamar 

Penjualan kamar meliputi beberapa fungsi, yaitu tata graha (house keeping) yang 

menyiapkan atau “memproduksi” kamar, kantor depan (front office) yang “menjual” 

dan melakukan seluruh transaksi penjualan, dan kasir kantor depan yang menerima 
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dan melaporkan kas hasil penjualan kamar, serta night auditor yang meneliti 

kebenaran transaksi penjualan kamar.  

2. Tata graha (house keeping) 

Melengkapi House keeping report yang didalam laporan ini dilaporkan jumlah 

kamar yang terhuni, kamar yang tidak dapat terjual karena tidak bisa memberikan 

fungsi yang nyaman kepada tamu yang dikelompokan dengan kamar rusak, dan 

jumlah kamar yang tidak terhuni tetapi siap untuk dijual kepada tamu. Laporan ini 

disiapkan oleh tata graha berdasarkan hasil pemeriksaan langsung ke setiap kamar 

melalui fungsi yang menyiapkan kamar. Laporan ini dibuat setiap hari dan 

didistribusikan ke kantor depan dan income auditor melalui night auditor. 

3. Kantor depan (front office) 

Menyiapkan laporan room count sheet dan room sales recapitulation. Room count 

sheet melaporkan jumlah kamar terhuni, yang rusak, dan yang tidak terhuni dan siap 

untuk dijual kepada tamu. Room sales recapitulation melaporkan rekapitulasi 

penjualan kamar untuk malam tertentu. 

4. Kasir kantor depan  

Melaporkan semua kas yang diterima setiap waktu tugas. Dalam melaporkan kas 

yang diterima sumber atau dokumen pendukung adalah kuitansi dan rekening tamu. 

Jadi, dalam laporan kas yang dilaporkan dapat diketahui penjualan kamar yang ada 

dalam rekening tamu untuk tamu yang check-out dengan membayar tunai. Semua 

laporan kasir kantor depan harus dilaporkan setiap akhir tugas dan setiap hari kepada 

manajemen melalui income auditor. 

5. Night auditor 

Melaporkan semua penjualan atau piutang hotel yang terjadi npada hari tertentu dan 

kas yang diterima pada hari dan tanggal tertentu. Laporan night auditor biasanya 
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disebut D card report. Dalam D card report dapat diketahui jumlah penjualan kamar 

yang terjadi dalam satu malam. 

 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.2 

Daftar Penelitian-Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Penelitian Tahun Obyek Penelitian Kesimpulan 

1 Halomoan 

Ompusunggu 

Pengaruh 

Penerapan 

Sistem 

Informasi 

Akuntansi 

Terhadap  

2002 Survey terhadap 

17 perusahaan 

hotel berbintang 

dan hotel melati 

3 di kabupaten 

Banyumas 

Terdapat 

hubungan positif 

antara penerapan 

sistem informasi 

akuntansi terhadap 

efektivitas hotel 

2 M. Fandhi Al 

Barru 

Peranan Sistem 

Informasi 

Akuntansi 

didalam 

Penyelenggaraan 

Reservasi Hotel 

(studi kasus 

hotel 

Bumikarsa) 

2009 Sistem informasi 

akuntansi hotel 

Bumikarsa dalam 

proses 

penyelenggaraan 

reservasi 

Sistem informasi 

akuntansi hotel 

Bumikarsa telah 

berperan 

mendukung 

manajemen dalam 

proses reservasi 

hotel walaupun 

masih terdapat 

kelemahan 

dilapangan 
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3 Annilia 

Septema M 

Perancangan 

Sistem 

Informasi 

Akuntansi Atas 

Siklus 

Pengeluaran 

Pada Hotel 

Mutiara di 

Boyolali 

2010 Sistem informasi 

akuntansi hotel 

Mutiara yang 

masih manual 

Sisitem informasi 

akuntansi manual 

atas siklus 

pengeluaran  

kurang memadai 

sehingga terjadi 

kesalahan dalam 

mencatat transaksi 

pembelian 

4 Nur Fakhrur 

Razy 

Analisis 

Pengendalian 

Internal Atas 

Siklus 

Pendapatan Jasa 

(studi kasus 

pada hotel 

Griyadi 

Montana 

Malang) 

2012 Pengendalian 

internal terhadap 

siklus pendapatan 

jasa pada hotel 

Griyadi Montana 

Malang 

Pengendalian 

internal belum 

berkerja dengan 

baik karena 

permasalahan 

dasar struktur 

organisasi dan 

tidak adanya SOP 
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2.6 Rerangka pemikiran 

 Rerangka pemikiran memberikan gambaran singkat mengenai tahapan penelitian 

dari tahap awal hingga akhir. Berikut adalah gambar kerangka pemikiran untuk 

penelitian ini. 

Gambar 2.3 

Skema Rerangka Pemikiran 

                                           

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dikembangkan oleh penulis 

Dalam penelitian ini terlebih dahulu mengumpulkan data tentang prosedur 

reservasi kamar hotel Kartika Chandra. Selain mengumpulkan data di hotel Kartika 

Chandra, penulis juga melakukan studi kepustakaan unutk mengumpulkan teori 

mengenai sistem informasi akuntansi. Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis 

pada prosedur reservasi dan keterlibatan SIA dalam pelaksanaannya. Setalah melakukan 

analisis tersebut kemudian penulis melakukan perbandingan hasil analisis dengan teori 

sistem informasi akuntansi, sehingga pada akhirnya muncul kesimpulan dan saran. 

 

Data 

Pemesanan 

Kamar 

- COSO 

- Kuisioner 

- Walkthrough 

Prosedur Check-in 

Prosedur Payment 

Prosedur Reservasi 

Pencatatan 

Kesimpulan 

dan saran 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

 Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yang 

menjabarkan sistem informasi akuntansi dalam penyelenggaraan reservasi pada hotel 

Kartika Chandra. 

 Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau 

uraian atas suatu keadaan sejernih mungkin, tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang 

diteliti (Ronny Kountur, 2007). Sehingga penelitian deskriptif dilakukan untuk membuat 

deskripsi mengenai suatu kejadian yang terjadi dalam perusahaan yang diteliti. Hasil 

penelitian dengan menggunakan metode ini ditekankan pada gambaran secara obyektif 

tentang keadaan yang sebenarnya didalam obyek yang diteliti. 

 Sehingga penelitian ini nantinya akan memberikan gambaran secara jelas tentang 

latar belakang, karakter, serta kegiatan yang dimiliki perusahaan. Kemudian dianalisis 

dan dievaluasi dengan membandingkan dengan teori-teori yang ada yang nantinya akan 

menemukan kemungkinan adanya permasalahan, serta memberikan alternatif solusi atas 

permasalahan yang ada. 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Hotel Kartika Chandra pada bulan Juni dan Juli 2013. 

 

3.3 Teknik Pengambilan Sampling 

 Pengambilan sampling dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yang 

berarti sampling digunakan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam 

pengambilan sampelnya atau penentuan sampel untuk tujuan tertentu. Hal ini 
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dikarenakan objek yang diteliti adalah kepatuhan terhadap sistem sehingga sampel yang 

diambil melalui pertimbangan oleh peneliti. Populasi dalam peneitian ini adalah seluruh 

departemen yang ada di Hotel Kartika Chandra dan sampel penelitian adalah departemen 

yang memiliki fungsi terhadap proses penyelenggaraan reservasi yang terdiri dari bagian 

akuntansi, reservasi, dan front office. 

 

3.4 Sumber Data 

 Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Dimana data 

primer yang dimaksud, antara lain: 

1. Gambaran perusahaan secara umum 

2. Struktur Organisasi 

3. Narasi dan diagram atas prosedur siklus reservasi 

4. Dokumen yang digunakan beserta informasi uang dihasilkan. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik yang dipergunakan dalam menganalisis data adalah: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan bertanya ndan 

mendengarkan jawaban langsung dari sumber utama data (Ronny Kountur, 

2007). Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data dengan melakukan tanya 

jawab langsung terhadap manajemen dan karyawan perusahaan yang terkait 

dalam penelitian ini. Dan juga peneliti menggunakan kuisioner dalam bertanya. 

Kuisioner merupakan serangkaian pertanyaan tentang pengendalian pada setiap 

area audit sebagai sebuah cara untuk menunjukan kepada auditor aspek-aspek 

dari pengendalian internal yang mungkin tidak memadai (Arens, 2012). 
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Kuisioner dibuat dalam bentuk pertanyaan  “ya” atau “tidak”, sehingga dapat 

mengatahui kelemahan atau kekuatan dalam pengendalian internal. 

 

2. Walktrough 

Walktrough merupakan penelusuran transaksi terpilih melalui sistem akuntansi 

untuk menentukan bahwa pengendalian berada pada tempatnya (Arens, 2012). 

Dalam hal ini, peneliti melihat sistem akuntansi pada obyek yang akan diteliti, 

kemudian menelusuri proses keterjadian transaksi tersebut apakah sesuai dengan 

aturan yang berlaku. 

 

3. Penelitian Kepustakaan 

Yaitu berupa pengumpulan literatur-literatur yang berhubungan dengan 

penyusunan landasan teori yang menjadi dasar pembahasan. Sehingga data yang 

terkumpul bisa dibandingkan dengan teori-teori yang ada. 

 

3.6 Metode Analisa Data 

 Berdasarkan kerangka pemikiran yang disusun maka diperlukan metode untuk 

menganalisis data agar diperoleh hasil yang sesuai dengan kenyataan. Untuk itu 

diperlukan metode analisis deskriptif yaitu suatu cara mengevaluasi dengan mempelajari 

dan menilai sistem serta prosedur-prosedur pelayanan yang ada. Penulis juga akan 

memberikan kuisioner kepada pihak terkait untuk mengumpulkan informasi.  
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Dengan adanya analisis deskriptif maka dapat diketahui apakah sistem informasi 

akuntansi yang ada mampu membantu manajemen dalam penyelenggaraan reservasi 

hotel. Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data adalaha sebagai berikut: 

1. Menelusuri sumber-sumber kepustakaan yang ada. 

2. Melakukan survey atau magang agar dapat memperoleh data dan informasi 

mengenai bagian-bagian yang terkait dalam ruang lingkup skripsi ini. 

3. Mengevaluasi data-data dan informasi yang telah dikumpulkan melalui survey 

atau magang tersebut antara lain dengan mempelajari formulir-formulir, catatan-

catatan, prosedur-prosedur, dan metode pemrosesan yang digunakan perusahaan. 

4. Membandingkan hasil penelitian kepustakaan dengan kenyataan yang ada pada 

perusahaan yang diteliti. 

5. Menganalisis dan menarik kesimpulan penelitian. 

 

ANALISA PENGENDALIAN..., ARI SUBAGJA, Ak.-IBS, 2013



43 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

4.1 Profil Hotel Kartika Chandra 

4.1.1 Sejarah Hotel Kartika Chandra 

Hotel Kartika Chandra  berawal dari sebuah hotel kecil pada tahun 1969 di 

Jl. Kaji 44. Dan kemudian, ketika Yayasan Kartika Jaya memutuskan untuk lebih serius 

terlibat dalam industri hotel, Kartika Chandra lahir pada 20 Januari 1971. Setelah 

memfokuskan diri dalam industri perhotelan, tiga tahun kemudian Kartika Chandra 

berhasil memperoleh predikat hotel bintang empat. Hotel Kartika Chandra merupakan 

hotel bertaraf internasional tetapi memiliki arsitektur bagunan bergaya jawa dan mampu 

membawa kembali pesona gaya lobi tradisional dengan arsitektur Joglo, yang dihiasi 

dengan ukiran kayu ornamen emas gaya Yogyakarta dan Jawa Tengah.  

Kartika Chandra yang merupakan hotel bertaraf internasional, memperhatikan 

betul setiap detail dari hotelnya. Setiap aspek dari Kartika Chandra dirancang untuk 

kenyamanan para tamu. Dalam era globalisasi, sentuhan lokal, keramahan khas budaya 

timur, akan menjadi aset yang baik untuk bersaing dalam kompetisi. Ini adalah cara 

Kartika Chandra mendedikasikan dirinya sendiri dan memberikan kontribusi bagi 

bangsa, bagi kemakmuran industri pariwisata nasional. 

  Hotel Kartika Chandra memiliki 276 kamar yang dilengkapi dengan televisi, 

penyejuk udara sentral, mini bar, coffee tea maker, kamar mandi dengan air dingin dan air 

panas, serta jaringan internet gratis merupakan fasilitas umum yang ada disetiap kamar. 

Adapun pembagian kelas kamar Hotel Kartika Chandra adalah sebagai berikut:  
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Tabel 4.1 

Jumlah Pembagian Kamar Hotel Kartika Chandra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hotel Kartika Chandra, 2013 

 

Hotel Kartika Chandra juga mempunyai fasilitas restoran, klinik kesehatan, travel 

agent, apotek, convention & banquet facilities, office tower 8 lantai, shoping arcade, 

studio XXI dengan 5 teater, tailor, lapangan tenis, taxi service, musholla, business centre, 

laundry & dry cleaning, kolam renang, Xtrans shutle bus, money changer, salon 

kecantikan. 

4.1.2 Visi Misi Hotel Kartika Chandra 

Dalam menjalankan bisnisnya Hotel Kartika Chandra memiliki visi “Menjadi 

yang terbaik!”. Visi tersebut menggambarkan bahwa Hotel Kartika Chandra akan terus 

memberikan yang terbaik dan tidak cepat merasa puas atas apa yang telah dicapai agar 

terus selalu belajar untuk menjadi yang terbaik. Untuk mencapai visinya tersebut Hotel 

Kartika Chandra memiliki misi yaitu memberi kepuasan kepada tamu, pemegang saham,  

manajemen, karyawan, serta masyarakat sekitar. Kemudian memberi kesempatan kepada 

pemuda pemudi Indonesia sebagai hotelier yang profesional. Dalam kegiatan bisinisnya 

Type Kamar Twin Double Jumlah 

Superior 89 kamar 18  kamar 107  kamar 

Deluxe 75 kamar 31  kamar 106  kamar 

Sriwijaya A 12 kamar 4  kamar 16  kamar 

Sriwijaya B 12 kamar 3  kamar 15  kamar 

Executive Suite  28  kamar 28  kamar 

Prisidetial Suite   1  kamar 

Royal Prince   1  kamar 

Royal Princess   1  kamar 

Penthouse   1  kamar 

Total Jumlah Kamar   276  kamar 
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pihak manajemen hotel mencoba menciptakan lingkungan kerja baik dengan 

mengajarkan budaya-budaya kerja yang baik. Budaya itu nantinya akan membuat setiap 

karyawan memiliki jati diri serta rasa kepemilikan yang sama kepada Hotel Kartika 

Chandra. Budaya yang diajarkan adalah SMILE yang merupakan singkatan dari Service 

first, Making different, Integrity, Loyality, Enthusiasm. 

 

4.1.3 Struktur Organisasi Hotel Kartika Chandra 

Dalam menjalankan bisnisnya Hotel Kartika Chandra memiliki struktur 

organisasi yang jelas untuk memfokuskan tugas yang akan dikerjakan oleh setiap 

divisinya. Hotel Kartika Chandra memiliki 11 departemen, yang terdiri dari: 

 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Hotel Kartika Chandra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hotel Kartika Chandra, 2013 
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4.2 Prosedur Reservasi Hotel Kartika Chandra 

4.2.1 Prosedur Reservasi 

 Dalam memulai penjualan kamar hotel biasanya diawali oleh pemesanan kamar. 

Hal ini dilakukan agar pihak hotel, khususnya bagian reservasi dapat melakukan 

tugasnya. Tugas-tugas tersebut diantaranya membuat room forecast secara periodik, 

mencatat kedatangan tamu, menangani penyusunan waiting list apabila terjadi high 

season, melakukan konfirmasi pemesanan kepada tamu hotel, serta melakuakn 

administrasi dan pengarsipan kamar. Gambar 4.2  dibawah merupakan prosedur reservasi 

yang digunakan oleh pihak hotel untuk menyambut tamu, dan prosedur yang berlaku 

adalah sebagai berikut: 

1. Setiap harinya manager front office memeriksa today arrival list agar 

menyiapkan kamar untuk para tamu yang sudah melakukan reservasi. 

2. Tamu tiba di hotel. 

3. Ketika tamu datang doorman bertugas membuka pintu kendaraan tamu dan 

menyambut kedatangan tamu. 

4. Kemudian bellboy menyambut tamu dan menawarkan membawakan barang 

bawaan tamu. Apabila tamu berkenan maka bellboy membawakan sampai meja 

resepsionis. 

5. Didepan pintu masuk door girl menyambut tamu tanda keramahan pihak hotel. 

6. Resepsionis menanyakan kepada tamu apakah sudah melakukan reservasi 

sebelumnya, apabila belum membuat reservasi maka tamu mengisi formulir 

reservasi. Kemudian bagian reservasi melihat ketersedian kamar. 

7. Setelah tamu melakukan reservasi dan tersedia kamar maka resepsionis 

mengarahkan kepada front office untuk melakukan proses check-in. 
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Front OfficeTamu

Tiba di Hotel

Tamu

6.1

Memeriksa Today 

Arrival List

Manajer FO

6.3

Membukakan 

pintu kendaraan 

dan menyambut 

tamu

Door Man

6.5

Menyambut tamu 

di pintu Hotel

Door Girl

Menyambut dan 

menangani 

barang bawaan 

tamu

Bell Boy6.4

Melakukan 

pendaftaran tamu

Reception6.7

6.2

6.6

Memeriksa data 

pemesanan 

kamar di aplikasi 
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Sudah 

reservasi?

Ya

Kamar 

tersedia?
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Memeriksa 
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kamar

Reception

Tidak

Prosedur 

Reservasi

BA

Gambar 4.2 

Prosedur Reservasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hotel Kartika Chandra bagian reservasi, 2013 
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4.2.2 Prosedur Check-in 

Setelah diakhir prosedur reservasi maka berlanjut kepada prosedur check-in 

seperti yang terdapat pada gambar 4.3, prosedur tersebut terdiri dari: 

1. Bagian front office akan memberikan formulir kepada tamu untuk mengisi 

biodata tamu, tanggal check in dan check-out, penghuni kamar, dan motode 

pembayaran yang akan dilakukan. 

2. Kemudian petugas menanyakan kepada tamu yang bersangkutan apakah ingin 

pindah kamar atau tidak, apabila tamu ingin pidah kamar maka petugas akan 

memberikan formulir perpindahan kamar. Tamu juga bisa mengajukan sendiri 

permintaan pindah kamar dengan cara menanyakan kepada petugas terlebih 

dahulu, kemudian petugas akan mengecek ketersediaan kamar, apabila kamar 

tersedia maka petugas akan memberikan formulir perpindahan kamar. 

3. Setelah pengisian formulir selesai, maka petugas akan menawarkan jasa pihak 

hotel. Jasa-jasa yang ditawarkan pada saat check-in antara lain penyediaan safe 

deposit box, menyakan perlu atau tidaknya melakukan wake up call, dan 

menanyakan apakah ada pesan atau titipan untuk tamu. 

4.  Setelah proses selesai maka bagian front office akan memberikan kunci dan 

meminta bellboy untuk mengantarkan tamu ke kamarnya. 
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Gambar 4.3 

Prosedur Check-in 

Sumber : Hotel Kartika Chandra bagian reservasi, 2013 
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Gambar 4.4 

Prosedur Check-out 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hotel Kartika Chandra bagian reservasi, 2013 

Front Office HousekeepingTamu

Ya

A

Bell Boy

6.4

Menanyakan mini 

bar dan 

menerima kuci

Reception

6.3

6.5

Meminta 

Housekeeping 

periksa dan 

rubah status 

kamar

Reception

Membawakan 

barang tamu dari 

kamar

6.1

Memeriksa Today 

Check Out List

Reception

Tamu 

menghubungi 

Front Desk untuk 

check out

ReceptionTamu

Menerima 

pemberitahuan 

check out per 

telepon atau lisan

6.2

6.6

Menerima 

pembayaran 

tamu

Reception

Memeriksa dan 

melaporkan 

kelengkapan 

kamar

Room Boy

Ada 

pengembalian 

deposit?
Tidak

B

Prosedur 

Pelayanan Selama 

Menginap

ANALISA PENGENDALIAN..., ARI SUBAGJA, Ak.-IBS, 2013



51 
 

4.2.3 Prosedur Check-out 

Setelah tamu selesai masa menginapnya, maka sebelum meninggalkan hotel tamu harus 

memberikan laporan check-out kepada petugas front office. Prosedur check-out tersebut 

tergambar dalam gambar 4.4 diatas, dan penjelasannya antara lain: 

1. Resepsionis memeriksa today check-out list untuk melihat dan mengingatkan 

tamu check-out pada hari itu. 

2. Tamu menemui front office untuk melakukan check-out, atau tamu dapat 

menelepon front office sebelumnya untuk melakukan check-out. 

3. Apabila tamu memiliki barang bawaan yang banyak, dia dapat menghubungi 

front office dan meminta bantuan bell boy utnuk membawanya. 

4. Resepsionis menerima kunci kamar dan menanyakan penggunaan mini bar, 

apabila menggunakan mini bar maka akan terhitung dalam tagihan. 

5. Resepsionis menghubungi bagian house keeping untuk melakukan pengecekan 

kamar dan kelengkapan peralatan kamar hotel. Tamu diperkenankan untuk 

menunggu selama proses pengecekan. 

6. Setelah lengkap, resepsionis melakukan rekap biaya-biaya yang dibayar oleh 

tamu. 

7. Tamu melakukan pengecekan biaya, apabila ada kelebihan deposit maka pihak 

hotel akan dikembalikan uangnya kepada tamu. 

 

4.3 Penerapan COSO pada Kartika Chandra 

 COSO merupakan pengendalian internal yang mempertimbangkan bahwa 

pengendalian dicapai dengan mempertimbangkan efektivitas dan efesiensi organisasi, 

keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. 
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Dan Hotel Kartika Chandra menerapakan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan 

komponen-komponen COSO yang ada, antara lain: 

1. Pengendalian lingkungan 

a. Pihak manajemen Kartika Chandra telah memiliki visi dan misi 

perusahaan yang kemudian diimplementasikan kedalam sebuah kebijakan 

mutu dan sasaran mutu yang harus dilaksanakan oleh semua 

karyawannya. 

b. Pihak manajemen Kartika Chandra telah memiliki budaya kerja yang 

merupakan implementasi dari moto perusahaan “The Friendly Hotel that 

cares” dan harus ditaati oleh setiap karyawan agar tercapai tujuan 

perusahaan. Maksud dari moto tersebut adalah membuat suasana hotel 

menjadi bersahabat baik kepada tamu maupun kepada sesama karyawan, 

sehingga tercipta suatu kenyamanan tersendiri bagi para tamu yang 

menginap, serta meningkatkan kerja sama antara karyawan dengan 

adanya sikap bersahabat yang tercipta dari moto tersebut. 

c. Manajemen telah menciptakan suasana kerja yang bersahaja dan memiliki 

nilai kekeluargaan yang kuat diantara karyawannya sehingga tercipta 

lingkungan kerja yang kondusif. 

d. Pihak manajemen memegang teguh terhadap kompetensi setiap 

karyawannya. Hal tersebut terlihat dari keputusan manajemen yang selalu 

memberikan pelatihan kepada karyawannya guna meningkatkan 

kompetensinya serta mengadakan team building setiap tahunnya agar 

tercipta rasa kekeluargaan yang semakin erat antara karyawan. 
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e. Hotel Kartika Chandra memiliki struktur organisasi yang jelas, sehingga 

dapat diketahui sebesar apa wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki 

oleh setiap karyawan.  

2. Penilaian risiko 

a. Terjadinya human error yang diakibatkan oleh kurangnya pemahaman 

karyawan terhadap permasalahan teknis yang terjadi serta menurunnya 

kualitas kerja para karyawan. 

b. Bagian front office tidak tahu jumlah kamar yang siap untuk dijual atau 

bagaian front office menjual kamar yang belum siap untuk dijual sehingga 

proses penjualan menjadi terganggu. 

c. Terjadinya penyimpangan terhadap penjualan harian karena tidak adanya 

pengecekan sehingga rawan terjadinya perbedaan antara yang tercatat 

dengan bukti fisiknya. 

d. Terjadinya penyimpangan berupa penggelapan kas apabila kas diserahkan 

kepada petugas yang berwenang dan tanpa otorisasi. 

e. Terjadinya kerusakan aset yang dapat megganggu operasional hotel, 

apabila pemeriksaan harian tidak dilaksanakan maka kamar hotel yang 

siap untuk dijual menjadi tidak layak karena kerapihan dan kelengkapan 

kamar tidak terjamin kualitasnya. Kemudian apabila pemeriksaan bulanan 

tidak rutin dilaksanakan maka aset-aset yang ada dihotel tidak diketahui 

kelayakannya, karena pada dasarnya hotel adalah dan aset mereka 

merupakan komoditas penjualan mereka. perusahaan jasa yang menjual 

jasa akomodasi 
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3. Pengendalian aktivitas 

a. Diadakannya pelatihan yang rutin kepada karyawan setiap tahunnya untuk 

menambah pengetahuan agar dapat meningkatkan kualitas para karyawan. 

b. Bagian front office selalu melakukan rekonsiliasi dengan bagian house 

keeping untuk mengetahui jumlah kamar yang siap untuk dijual. 

c. Selalu diadakannya pengecekan laporan penjualan harian dengan bukti 

fisiknya yang dilakukan oleh night auditor setiap hari sehabis masa 

operasional front office. 

d. Penerimaan kas diterima dan bukti penyerahan di otorisasikan oleh  pihak 

yang memiliki wewenang. 

e. Pihak manajemen rutin memeriksa aset perusahaan secara harian dan 

bulanan agar tidak mengalami kerusakan. Hal tersebut berhubungan 

karena aset mereka adalah kamar hotel yang merupakan bisnis utama dari 

penjualan kamar. 

4. Komponen informasi dan komunikasi 

a. Night auditor setiap harinya membuat laporan harian yang melaporkan 

tentang penjualan kamar yang terjadi pada hari itu, dan laporan tersebut 

diotorisasi oleh pihak yang berkepentingan.  

b. Sistem informasi akuntansi terbantu dengan sistem aplikasi Maxial karena 

membuat proses berkerja cepat dan input yang dimasukan langsung 

terintegrasi. Hal ini menciptakan efesiensi dalam pengambilan keputusan 

dan juga membuat transparansi dalam informasi.  

c. Sistem informasi akuntansi memberikan kemudahan bagi akuntansi dalam 

membuat laporan. Karena informasi yang diperoleh diterima dengan cepat 
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dan akurat. Semua data transaksi juga tersimpan didalam sistem sehingga 

pada saat pembuatan laporan dapat diperiksa kebenarannya.  

d. Sistem informasi akuntansi juga dapat digunakan pihak manajemen untuk 

melakukan pengawasan. Dengan melihat data yang ada didalam sistem 

informasi akuntansi manajemen dapat melihat kegiatan yang berlangsung. 

Sehingga dapat mengurangi terjadinya kecurangan-kecurangan yang 

mungkin terjadi.  

e. Sistem apliksi Maxial memiliki sedikit kelemahan pada tampilannya yang 

baku dan tidak bisa diubah, akan tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi 

kegiatan bisnis secara langsung. 

5. Pengawasan 

a. Terdapat dewan audit untuk melakukan audit internal guna melihat 

kepatuhan. 

b. Adanya pemeriksaan kembali oleh kepala bagian atas apa yang telah 

dikerjakan oleh bawahannya. 

c. Menggunakan jasa kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan 

tahunan hotel. 

Dari kelima komponen tersebut diharapkan dalam kegiatan bisnisnya, seluruh 

karyawan hotel Kartika Chandara melakukan tugasnya dengan efektif dan efesien serta 

menaati segala peraturan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh manajemen hotel. 

4.4 Sistem Informasi Akuntansi pada hotel Kartika Chandra 

Dalam kegiatan sistem informasi yang dilakukan Hotel Kartika Chandra jaringan 

yang mereka pakai adalah membeli sebuah software akuntansi bernama Maxial dimana 

sistem tersebut merupakan sebuah jaringan yang umumnya dipakai dalam industri 

perhotelan karena mudahnya pengoperasian dan informasi yang real time dengan semua 

ANALISA PENGENDALIAN..., ARI SUBAGJA, Ak.-IBS, 2013



56 
 

Front 
Office

City 
Ledger

JRL

CL-HOLD

CL-JRNL

FO-JRNL

General 
Ledger

Travel 
Agent 

Comm.
TA-JRNL

Receiving Accounts
Payable AP-JRNLPROPOSED-AP

Inventory

Cash
Receipts

ISSUES-JRNL

CR-JRNL

departemen. Secara garis besar transaksi terbesar terjadi pada penjualan kamar serta 

penjualan makanan dan minuman. 

Gambar 4.5 

Flowchart General Ledger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hotel Kartika Chandra bagian akuntansi, 2013 

 

 

 

Secara garis besar proses akuntansi Hotel Kartika Chandra dijelaskan oleh 

gambar 4.5. Pada gambar tersebut diperlihatkan general ladger dibuat dari berbagai 

sumber. Dari berbagai sumber itulah nantinya segala transaksi dipilah sesuai dengan 

posnya yang ada di general ledger. Hal tersebut sesuai dengan teori yang ada mulai dari 

pengumpulan data transaksi, analisis transaksi, memasukan kedalam buku jurnal, 

memasukan kedalam buku besar, menyiapkan neraca percobaan, menyiapkan jurnal 
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penyesuaian, menutup buku, dan menyiapkan laporan keuangan. Semua tahapan tersebut 

dilakukan oleh Hotel Kartika Chandra. 

Proses penjualan kamar berjalan mulai dari front office dan berakhir kebagian 

akuntansi. Proses yang terjadi dari front office digambarkan oleh gambar 4.6. Didalam 

gambar tersebut alur pencatatan transaksi yang terjadi pada saat tamu menyetorkan uang 

atau disebut Banks yang kemudian dibuatkan akun oleh petugas untuk uang yang 

didepositokan. Kemudian apabila selama menginap terjadi pembayaran biaya-biaya yang 

keluarkan oleh tamu maka akan dikurangkan dari deposito yang dimasukan. Biaya-biaya 

tersebut dituliskan dalam folio detail pada akun tamu sesuai dengan kode biaya yang 

dikeluarkannya. Setelah selesai semua transaksi yang dilakukan akun tersebut maka akun 

tersebut akan dibuatkan D-card yang merupakan dokumen dari transaksi tersebut. 

Nantinya transaksi itu berupa bentuk fisik yang nantinya data-data yang ada di D-card 

akan masuk ke dalam front office journal dan bukti fisiknya akan menjadi bukti 

kebenaran transaksi tersebut. 

Gambar 4.6 

Flowchart FO Journal 

 

Sumber : Hotel Kartika Chandra bagian akuntansi,  2013 
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4.4.1 Sistem Akuntansi Umum 

 

Untuk mencatat transaksi yang terjadi, Hotel Kartika Chandra menyelenggarakan 

jurnal. Jurnal disesuaikan dengan setiap departemennya. Dalam Hotel Kartika Chandra 

jurnal yang paling banyak pencatatannya adalah jurnal front office yang merupakan 

penjualan kamar dan jurnal restoran. Setiap jurnal dilaksanakan pada departemennya 

masing masing, kemudian jurnal-jurnal tersebut dikumpulkan kepada bagian akuntansi 

untuk dimasukan kedalam buku besar. Pada jurnal front office dilakukan oleh petugas 

font office sendiri dalam menulis jurnal. Setiap petugas front office memasukan data 

kedalam sistem maka informasi tersebut akan secara real time dapat dibaca oleh lintas 

departemen sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nantinya sebelum dibuat 

laporan keuangan, jurnal-jurnal tersebut akan dikoreksi oleh bagian night audit dan juga 

income audit sebelum diberikan kepada bagian akuntansi. Nantinya bagian akuntansi 

akan menerima jurnal-jurnal yang siap tanpa perlu ada koreksi lebih lanjut untuk proses 

pembuatan laporan keuangan. Didalam pelaksanaannya bagian akuntansi hanya bertugas 

sebagai pencatat transaksi-transaksi yang ada karena bagian akuntansi tidak 

diperkenankan untuk melakukan aktivitas penjualan.  

Dari sistem akuntansi tersebut manajemen dapat melihat kondisi penjualan kamar 

perusahaan. Penjualan kamar yang menurun memaksa manajemen untuk mengambil 

keputusan. Keputusan yang diambil berdasarkan dari informasi yang dapat diperoleh dari 

laporan keuangan yang nantinya akan dicari tahu penyebab turunnya penjualan kamar, 

kemudian setelah semua informasi terkumpul manajemen akan mebuat keputusan untuk 

meningkatkan penjualan kamar hotel. 
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4.4.2 Sistem Pembayaran Hotel Kartika Chandra 

Untuk pembayaran kamar hotel dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu personal, 

travel, dan company. Pada metode pembayaran personal terbagi menjadi dua cara yaitu 

secara tunai atau kartu kredit. Untuk cara tunai tamu diwajibkan untuk mendepositokan 

uang diatas harga kamar yang dipesan, nantinya tamu akan dibuatkan akun dan deposito 

tersebut akan masuk ke sisi kredit akun tamu tersebut.  

Cara kedua yaitu menggunakan kartu kredit sama halnya dengan cara 

sebelumnya, yang membedakan hanyalah tamu membayar dengan menggunakan kartu 

kredit. Dalam menggunakan metode travel, sebelumnya pihak hotel telah berkerja sama 

dengan perusahaan yang bergerak di jasa travel, sehingga tamu nantinya akan langsung 

menikmati pelayanan hotel dan pihak hotel akan menagih pembayarannya kepada pihak 

travel.  

Yang terakhir adalah cara pembayaran company, biasanya metode pembayaran 

ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah menjadi mitra atau perusahaan 

yang memiliki keperluan untuk mengirim karyawannya untuk menginap di hotel. Dalam 

metode ini pihak perusahaan sebelumnya membuat perjanjian dengan pihak hotel tentang 

tanggal penginapan dan fasilitas apa saja yang akan dibayarkan oleh perusahaan untuk 

karyawannya yang akan menginap. Untuk pembayaran biasanya pihak hotel menanggih 

dua atau tiga hari setelah karyawan tersebut selesai menginap atau pada waktu tertentu 

tergantung perjanjian dengan perusahaan tersebut. 

 

4.4.3 Sistem Penerimaan Kas 

Sistem penerimaan kas terbagi atas penerimaan secara tunai dan penerimaan kas 

dari pelunasan piutang. Untuk penerimaan kas secara tunai dimulai dari petugas front 

office yang merangkap sebagai cashier. Uang yang diterima nantinya dimasukan ke 
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brangkas kecil yang ada di setiap meja petugas front office. Nantinya petugas front office 

akan mencatat uang tersebut kedalam sistem akuntansi didalam komputer. Hal tersebut 

bertentangan dengan pengendalian internal kas karena tidak ada pemisahan tugas antara 

penerima dan pencatat kas tersebut, namun hal tersebut menurut penulis bukan 

merupakan sebuah kekurangan. Dengan peran front office yang merangkap sebagai 

pencatat dan penerima kas dari tamu maka akan membantu operasi penjualan kamar 

menjadi efektif dan efesien. Tamu akan bertransaksi disatu tempat sampai transaksi 

selesai tanpa harus berpindah-pindah meja yang menyebabkan tidak efisennya kegiatan 

transaksi tersebut. Tetapi untuk melakukan hal itu pengawasan yang dilakukan terhadap 

petugas front office harus ditingkatkan untuk mengurangi terjadinya penyimpangan, oleh 

karena itu pihak manajemen memakai prangkat sistem informasi yang sudah tersambung 

dengan seluruh departemen agar mudah mengawasi bagian front office saat menjalankan 

operasinya. 

Ketika masa operasi berakhir uang tersebut akan diperiksa jumlahnya oleh 

petugas dari night audit. Night audit akan mencocokan dari bill dan laporan front office 

chasier dengan jumlah uang yang ada di berangkas. Apabila jumlah uang cocok dengan 

yang ada dilaporan, night audit membuat balance summary yang nantinya di tanda 

tangani oleh kepala bagian night audit. Kemudian uang yang ada di front office chasier 

tersebut dibawa ke bagian general cahsier. Hal tersebut telah sesuai dengan pengawasan 

internal terhadap kas karena pada saat night audit melakukan tugasnya mengedepankan 

atas pembandingan dari pencatatan laporan yang dibuat front office dengan bukti 

fisiknya dan adanya otorisasi dari pemeriksaan tersebut oleh pihak yang berwenang. 

Saat uang diserahkan kepada general cashier, petugas general cashier membuat 

faktur penerimaan kas sebanyak dua rangkap. Rangkap pertama sebagai bukti bahwa 

night audit telah menyetorkan uangnya kepada general cashier dan rangkap kedua 
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sebagai arsip general cashier. Setelah itu general cashier menyetorkan uangnya ke pada 

bank yang nantinya bukti penyetoran dari bank akan diberikan kepada bagian akuntansi.  

Sedangkan untuk penerimaan kas dari pelunasaan piutang uang yang diterima 

biasanya langsung disetorkan ke rekening hotel yang ada di bank atau dengan 

pembayaran bentuk cek. Apabila dalam bentuk cek biasanya perusahaan mengirim 

melalui kurir dan memberikannya kepada front office chasier. Kemudian proses yang 

dilakukan sama dengan proses penerimaan kas tunai. Yang berbeda hanya pihak general 

cashier meminta bank untuk mengkreditkan cek tersebut ke rekening hotel, kemudian 

bukti setoran tersebut diberikan kepada bagian akuntansi. 

 

4.4.4 Sistem Informasi Akuntansi 

Dalam pencatatan akuntansinya sendiri proses yang terjadi melibatkan beberapa 

departemen yaitu, front office, night audit, dan income audit. Proses terjadinya 

pencatatan akuntansi tersebut adalah sebagai berikut: 

Bagian front office 

 Ketika tamu akan melakukan reservasi, maka bagian front office akan 

membuatkan akun untuk transaksi tamu. Tamu diwajibkan untuk melakukan 

deposito uang diawal, nantinya uang tersebut akan masuk ke bagian kredit dalam 

akun tamu tersebut. Nantinya setiap transaksi atau kegiatan yang berhubungan 

dengan biaya menginap akan dipotong dari  saldo yang ada di akun tersebut. 

Akun tersebut berada dalam sistem informasi akuntansi yang terkomputerisasi, 

sehingga informasi yang dimasukan oleh front office bisa terlihat secara real time 

dan akurat dari bagian lain karena sistemnya telah terintergrasi. 
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 Ketika tamu ingin melakukan check-out maka bagian front office akan 

menghapus akun tamu tersebut. Tetapi sebelum menghapus akun tersebut bagian 

front office memeriksa kembali apakah tamu kurang bayar atau masih sisa saldo 

di akun. Apabila tamu kurang bayar, maka tamu wajib untuk melunasi sejumlah 

kekurangan tersebut, dan apabila terdapat sisa saldo, maka bagian front office 

membalikan saldo tersebut kepada tamu. 

 Segala pembayaran dari tamu dicatat oleh petugas front office dan kas yang 

diterima disimpan didalam kasir front office yang nantinya setelah berkahir waktu 

operasi front office, kas tersebut akan diperiksa oleh bagian night audit. 

 

Bagian night audit 

 Setelah segala transaksi dicatat di akun tamu yang dibuat oleh front office, pada 

saat tutup jam operasi night audit berkewajiban merekap segala transaksi yang 

terjadi selama satu hari. Night audit memeriksa seluruh bill di front office, antara 

lain bill tamu check-out, running bill, city ledger bill, dan mencocokan kebenaran 

perhitungan, termasuk dokumen penunjangnya. 

 Setelah melakukan pemeriksaan, night auditor wajib membuat night’s auditor 

summary of sales berdasarkan pada bill dan laporan front office chasier yang 

telah diteliti sebelumnya. 

 Setelah itu night auditor membuat balance summary dan membuat city ladger 

total dan city ladger summary yang nantinya akan dilaporkan kebagian income 

auditor setiap harinya. 
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Bagian income auditor 

 Setelah night auditor menyerahkan laporan-laporannya kepada income audit, 

laporan itu nantinya akan di periksa ulang apakah proses pembuatannya tidak 

mengalami kesalahan dan juga diperiksa kembali dokumen-dokumen 

pendukungnya. 

 Income auditor juga memeriksa kembali ketepatan seluruh guest check, voucher 

dan dokumen pendukung lainnya yang akan diposting pada city ladger account. 

 

4.5 Pengendalian Internal Hotel Kartika Chandra 

Didalam pelaksanaan sistem informasi akuntansi pastinya diperlukan sebuah 

pengendalian internal untuk menunjang bahwa sistem yang berjalan telah berjalan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan pengendalian internal juga dapat digunakan 

untuk menilai kinerja karyawan dan juga menghindari terjadinya kecurangan yang 

mungkin terjadi. Peneliti melakukan wawancara yang meliputi kuisioner dalam 

pengumpulan informasi tentang pengendalian internal. Pengendalian internal yang 

diteliti adalah bagian akuntansi secara umum dan bagian front office. 

 

4.5.1 Pengendalian Internal pada Bagian Akuntansi 

 Pada saat melakukan penelitian, penulis menggunakan kuisioner dalam 

memperoleh data pada bagian akuntansi, dan hasil dari kuisioner tersebut sebagai 

berikut: 

1. Hotel Kartika Chandra memiliki struktur organisasi yang jelas 

Hal tersebut merupakan kekuatan bagi Hotel Kartika Chandra. Hotel Kartika Chandra 

merupakan hotel dengan kegiatan usaha yang besar, hal ini mengakibatkan butuhnya 
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pembagian tugas yang jelas agar setiap divisi mengerti akan tugasnya. Pihak hotel 

menyadari hal tersebut berpengaruh penting pada jalannya kegiatan bisnis perusahaan 

sehingga Hotel Kartika Chandra memliki bagan organisasi yang jelas dari awal 

berdirinya hotel tersebut. Hal tersebut merupakan kekuatan yang dimiliki Hotel 

Kartika Chandra, karena dengan adanya struktur organisasi yang jelas membuat setiap 

karyawan paham tentang hak dan tanggung jawabnya sehingga terdapat pemisahan 

tugas yang jelas. 

 

2. Hotel Kartika Chandra memiliki prosedur akuntansi secara tertulis 

Hal ini merupakan kekuatan bagi Hotel Kartika Chandra karena dengan kegiatan 

usaha yang besar mengakibatkan perlunya kegiatan akuntansi yang memadai bagi 

Hotel Kartika Chandra. Pihak hotel telah membuat sebuah prosedur akuntansi yang 

telah disusun secara tertulis sehingga terdapat panduan tertulis yang harus dipatuhi 

oleh setiap petugasnya. Akan tetapi buku prosedur akuntansi tersebut tidak disimpan 

dengan baik sehingga apabila buku tersebut diperlukan, petugas tersebut harus 

mencari buku tersebut berada sehingga membuang waktu kerja dan menjadi tidak 

efesien. Begitu pula dengan prosedur yang di simpan dalam sebuah CD (compact 

disk), bagian yang bertanggung jawab tidak menyimpannya dengan baik, sehingga 

butuh waktu mencari CD tersebut sebelum dilihat. 

 

3. Hotel Kartika Chandra memiliki siklus reservasi kamar 

Hal ini merupakan kekuatan bagi Hotel Kartika Chandra karena dengan adanya siklus 

tersebut maka memudahkan bagi karyawan yang bertugas dalam proses reservasi 

memiliki sebuah pedoman. Nantinya siklus tersebut akan menjadi pedoman dalam 
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berkerja dan karyawan tersebut juga dapat menilai apakah yang telah dia kerjakan 

sesuai dengan siklus yang berlaku atau tidak. 

 

4. Hotel Kartika Chandra menyusun laporan keuangannya secara periodik. 

Hal ini merupakan kekuatan bagi Hotel Kartika Chandra karena dengan dibuatnya 

laporan keuangan secara periodik berarti sistem informasi akuntansi yang dipakai 

telah berkerja dengan baik. Kemudian juga merupakan kekuatan bagi manajemen 

karena dengan adanya laporan keuangan yang rutin dan dibuat secarea berkala, maka 

memudahkan manajemen dalam mengambil keputusan. Selain itu juga laporan 

keuangan dapat dipakai sebagai bahan evaluasi dari kinerja perusahaan. 

 

5. Pencatatan kedalam buku jurnal telah dilakukan oleh karyawan yang berwenang. 

Hal tersebut merupakan kekuatan Hotel Kartika Chandra. Apabila dilihat dari proses 

kegiatan akuntansinya, para petugas yang berada dalam kegiatan akuntansi telah 

melakukan dengan baik. Hal tersebut terlihat dengan adanya pencatatan transaksi 

dilakukan oleh pihak karyawan yang berwenang. Pencatatan pemasukan harian 

dilakukan oleh petugas yang berwenang yaitu petugas front office yang telah diberi 

pembekalan akuntansi dasar. Pencatatan tersebut nantinya akan diperiksa kembali 

oleh bagian night audit yang merupakan bentuk pengawasan terhadap laporan 

pemasukan harian. 

 

6. Pencatatan pemasukan harian telah dilakukan oleh karyawan yang berwenang. 

Hal ini merupakan kekuatan bagi Hotel Kartika Chandra. Karena dengan adanya 

pencatatan pemasukan harian oleh karyawan yang berwenang dapat menurangi 

kecurangan-kecurangan yang dapat terjadi. Kemudian juga dengan dicatat oleh 
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karyawan yang berwenang memudahkan bagi pengawasan serta pertanggungjawaban 

apabila terjadi masalah dalam pencatatan tersebut. 

 

7. Pencatatan pemasukan harian telah diawasi oleh karyawan yang berwenang. 

Hal ini merupakan kekuatan bagi Hotel Kartika Chandra. Untuk penanganan uang 

yang diterima oleh hotel setiap harinya telah dilakukan pengawasan yang memadai. 

Pengawasan tersebut meliputi pengecekan bukti fisik dengan laporan yang dilakukan 

oleh night audit. Hal ini mengurangi resiko kecurangan oleh karyawan yang bertugas 

serta mengurangi resiko salah catat. 

 

8. Petugas yang melakukan setoran ke bank merupakan karyawan yang berwenang 

Hal ini merupakan kekuatan bagi Hotel Kartika Chandra. Setalah night audit 

melakukan pemeriksaan laporan dan bukti fisik. Kemudian uang diserahkan kepada 

bagian general chasier yang nantinya uang tersebut akan disetor kedalam rekening 

hotel yang ada di bank. Sehingga uang yang diperoleh dari hasil bisnis perusahaan 

terjaga dengan baik dan menghindari resiko-resiko kecurangan. 

 

9. Petugas yang melakukan setoran ke bank tidak merangkap sebagai pencatat. 

Hal ini merupakan kekuatan bagi Hotel Kaartika Chandra. Setelah general cashier 

melakukan setoran, kemudian bukti setoran tersebut akan diserahkan kepada kantor 

pusat dibagian akuntansi. Dari kegiatan pengendalian tersebut terdapat pemisahan 

tugas antara pemegang, pencatat, serta penyetor penghasilan yang di terima bank. Hal 

ini mengurangi terjadinya kecurangan atau lupa pencatatan yang dilakukan oleh 

karyawan.  
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10. Para karyawan diwajibkan untuk mengambil cuti tahunan. 

Hal ini merupakan kekuatan bagi Hotel Kartika Chandra. Karyawan diwajibkan untuk 

mengambil cuti setiap tahunnya. Hal ini dimaksudkan agar karyawan mendapatkan 

haknya, selain itu pihak manajemen juga dapat mengevaluasi pekerjaan yang 

ditinggalkan oleh karyawan yang sedang cuti, apakah dia melakukan kecurangan atau 

tidak. 

 

1.5.2 Pengendalian Internal pada Bagian Front Office 

Pada saat melakukan penelitian, penulis menggunakan kuisioner dalam 

memperoleh data pada bagian akuntansi, dan hasil dari kuisioner tersebut sebagai 

berikut: 

1. Terdapat panduan standar umum dalam kegiatan front office. 

Hal ini merupakan kekuatan bagi Hotel Kartika Chandra karena bagian front office 

mengambil peranan penting dalam penjualan kamar hotel. Karena front office 

merupakan pelaksana langsung dari kegiatan penjualan, sehingga apabila tamu tidak 

puas dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas front office, maka indeks 

kepuasan tamu akan menurun dan itu mempengaruhi citra dari Hotel Kartika Chandra 

itu sendiri. Oleh karena itu bagian front office harus ada kegiatan pengendalian 

internalnya agar kegiatannya selalu berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Dengan pentingnya peran dari petugas front office, maka petugas yang berkerja tidak 

boleh melakukan kesalahan dalam menangani tamu yang datang. Oleh karena itu 

bagian front office memiliki panduan umum dalam pelayanan tamu. Hal ini 

bermanfaat agar setiap petugas memiliki keseragaman dalam melayani tamu dan juga 

petugas yang berhadapan langsung dengan tamu secara tidak langsung merupakan 
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representasi dari Hotel Kartika Chandra itu sendiri, sehingga apabila mereka tidak 

bagus dalam melayani tamu, berarti Hotel Kartika Chandra tidak bagus pula dalam 

melayani setiap tamunya.  

2. Adanya pengawasan terhadap pelaksanaan standar umum pada bagian front office. 

Hal ini merupakan kekuatan bagi Hotel Kartika Chandra karena dengan adanya 

pengawasan terhadap pelaksanaan standar umum pada bagian front office membuat 

kualitas yang diberikan oleh hotel selalu terjaga. Hal ini juga merupakan evaluasi dari 

kepatuhan para karyawan apakah mereka telah berkerja sesuai dengan standar yang 

telah ditetapkan. 

3. Petugas front office merangkap sebagai kasir. 

Tidak adanya pemisahan tugas antara penerimaan dan pencatatan adalah sebuah 

kelemahan, karena hal tersebut bisa terjadi penyimangan. Petugas yang merangkap 

bisa melakukan salah catat ataupun mencuri kas yang diterima. Walaupun hal ini 

terlihat sebagai kelemahan karena tidak ada pemisahan tugas, namum penulis melihat 

hal ini sebagai kekuatan yang dimiliki Hotel kartika Chandra. Karena petugas front 

office memberikan pelayanan one stop service, sehingga tamu melakukan segala 

aktifitas pemesanan hingga pembayaran langsung di petugas front office. Hal ini 

membuat kegiatan berjalan menjadi efesien dan tamu tidak harus berpindah meja 

untuk melakukan pemesanan dan pembayarannya. Hal tersebut bisa dilakukan karena 

segala data yang dimasukan dari front office akan terintegrasikan kesemua 

departemen dan juga adanya pengecekan setiap harinya yang dilakukan oleh night 

audit. 
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4. Front office melakukan rekap data dan pelaporan setiap harinya. 

Petugas front office juga melakukan rekap data setiap harinya dan memberikan 

laporan tersebut kepada night audit. Hal itu merupakan suatu kegiatan untuk 

menghindari lupanya pencatatan yang dilakukan oleh petugas front office. Dan juga 

memberikan gambaran atas kinerja selama satu hari tersebut oleh bagian front office. 

 

4.6 Penerapan SDLC Dalam Sistem Informasi Akuntansi Hotel Kartika Chandra 

Sistem informasi akuntansi yang dimiliki oleh Hotel Kartika Chandra merupakan 

sebuah penerapan SDLC yang dilakukan oleh pihak manajemen. Sistem informasi 

akuntansi yang pertama mereka pakai adalah sistem GUI yang kemudian beralih ke 

sistem Maxial. Tahapan-tahapan SDLC tersebut antara lain : 

1. Sistem strategy 

 Manajemen Hotel Kartika Chandra melihat sistem yang dipakai oleh hotel-hotel 

pesaing telah berganti mengikuti sistem Maxial, sehingga untuk tetap kompetitif 

dengan hotel pesaing Hotel Kartika Chandra ingin beralih ke sistem Maxial. 

 Sistem Maxial memiliki kelebihan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, 

sehingga Hotel Kartika Chandra berencana beralih dari sistem GUI karena sistem 

Maxial lebih unggul. 

2. Project Initiation 

 Sistem yang ditaawarkan oleh Maxial konsisten terhadap rencana strategi sistem 

yang ada. Sehingga sistem yang berjalannya kearah yang sama. Sehingga dapat 

membantu dalam jegiatan operasi perusahaan dalam sistem informasi. 
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 Sistem Maxial memiliki lebih banyak manfaat yang diberikan dibandingkan 

sistem GUI. Dalam sistem GUI tampilan layar masih sangat tradisional dan 

minim akan warna serta data harus dimasukan satu persatu. Sedangkan untuk 

sistem Maxial data yang dimasukkan sudah langsung bisa dilihat oleh lintas 

departemen yang ada didalam sistem tersebut, serta tampilannya yang lebih baik. 

3. Commercial Packages 

 Sistem Maxial disesuaikan dengan infrastruktur yang telah ada pada Hotel 

Kartika Chandra. Kemudian melakukan penyesuaian sistem didalam hotel. 

 Melakukan pelatihan kembali kepada para karyawan mengenai sistem Maxial. 

Agar para karyawan bisa memakai sistem tersebut secara baik dan benar. 

4. Maintenance and Support 

 Pihak Hotel Kartika Chandra membangun relasi dan kerja sama yang baik dengan 

vendor penyedia sistem Maxial. Hal ini dilakukan agar apabila ada keluhan 

mengenai sistem ini dapat segera diberitahukan kepada vendor. 

 Bagian IT Hotel Kartika Chandra bertugas menjaga kelancaran sistem informasi 

akuntansi perusahaan dengan mengawasi server setiap harinya. Setiap perawatan 

yang dilakukan diserver dilakukan setiap terdeteksi apabila akan terjadi masalah 

dalam sistem. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menjawab semua rumusan masalah 

yang ada. Setelah dilakukannya penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Setelah dilakukan pengamatan langsung dan penulis melakukan analisis 

berdasarkan data yang diperoleh dari Hotel Kartika Chandra, maka dapat ditarik 

kesimpulan sistem informasi akuntansi didalam penyelenggaraan reservasi Hotel 

Kartika Chandra telah berperan mendukung manajemen dalam penyelenggaraan 

reservasi hotel. Manajemen dapat memperoleh informasi yang cepat dan akurat 

dengan adanya sistem informasi akuntansi dalam proses bisnis Hotel Kartika 

Chandra.  

2. Siklus pendapatan didalam Hotel Kartika Chandra telah berjalan sesuai dengan 

ketentuan dari saat penjualan kamar sampai penerimaan kas. Hal ini 

menggambarkan bahwa segala sistem yang berkerja dalam siklus pendapatan 

telah berjalan baik. Peran dari pengendalian internal juga penting dalam 

pelaksanaan siklus ini. 

3. Namun dalam penyelenggaraan sistem informasi akuntansi yang dilakukan Hotel 

Kartika Chandra masih memiliki kelemahan, yaitu: 

a) Penyimpanan buku SOP yang tidak dilakukan dengan benar. Hal ini 

mengakibatkan para karyawan bertugas berdasarkan kebiasaan atau perintah 

atasannya tanpa tahu standar operasi yang benar. 
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b) Kesalahan human error masih kerap terjadi hal ini disebabkan karena 

kelalaian karyawan. Perlu adanya peninggkatan hard skill dan soft skill 

untuk menunjang peningkatan kinerja karyawan. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut ini adalah 

saran yang dapat diajukan peneliti: 

1. Bagi Hotel Kartika Chandra, dari kelemahan yang telah dijelaskan sebelumnya 

peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

a) Perlu adanya buku petunjuk standar operasi pada disetiap divisi agar mereka 

berkerja tetap pada peraturan yang berlaku. Penyimpanan buku petunjuk standar 

operasi harus disimpan ditempat yang aman dan mudah diakses oleh setiap 

karyawan. 

b) Peran front office yang merangkap menjadi cashier menurut penulis merupakan 

sebuah kekuatan. Hal tersebut membuat proses penjualan kamar menjadi terfokus 

disatu tempat. Akan tetapi perlu adanya pencegahan kecurangan seperti 

melakukan rotasi atau perubahan shift kerja front office, serta ditingkatkan 

pengawasan oleh kepala bagian front office dan night audit. 

2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian di perusahaan 

jasa lainnya. Penelitian pun tidak terbatas hanya pada siklus pendapatan saja, tetapi 

pada siklus lainnya. Masih banyak siklus yang dapat diteliti, yaitu siklus pembelian, 

siklus penjualan, siklus penerimaan kas, siklus pengeluaran kas, dan lain sebagainya. 

Selain itu penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengambil dua atau lebih 

perusahaan jasa di sektor bisnis yang sama agar dapat dibandingkan satu dengan 

yang lainnya. 
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Lampiran 1 

Flowchart Pencatatan Transaksi 

FO Travel A/P Inventory Cash Receipts Accounting 
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Lampiran 2 

 

Kuisioner bagian akuntansi 

No Pertanyaan Ya Tidak Keterangan 

1 
Apakah Hotel Kartika Chandra memiliki bagan 

organisasi?  
 

  

2 
Apakah prosedur akuntansi telah disusun secara 

tertulis?  
 

  

3 
Apakah Hotel Kartika Chandra memiliki bagan 

siklus reservasi kamar?  
 

  

4 
Apakah secara periodik disusun laporan 

keuangan?  
 

  

5 
Apakah pencatatan kedalam buku jurnal 

dilakukan oleh karyawan yang berwenang?  
 

  

6 
Apakah pencatatan pemasukan harian 

dilakukan oleh pihak berwenang?  
 

  

7 
Apakah pencatatan pemasukan harian diawasi 

oleh pihak yang berwenang?  
 

  

8 
Apakah penyetor uang ke bank dilakukan oleh 

petugas yang menyiapkan setoran?  
 

  

9 
Apakah semua penerimaan kas segera di setor 

ke bank?  
 

  

10 
Apakah Karyawan dibagian akuntansi diminta 

untuk mengambil cuti tahunan?  
 

  

Sumber : Dikembangkan oleh penulis 
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Lampiran 3 

 

Kuisioner Bagian Front Office 

No Pertanyaan Ya Tidak Keterangan 

1 
Apakah petugas front office memiliki paduan 

standar umum?  
 

  

2 
Apakah ada pengawasan terhadap pelaksanaan 

standar tersebut?  
 

  

3 
Apakah petugas front office merangkap sebagai 

kasir?  
 

  

4 
Apakah petugas front office melakukan rekap 

data setiap hari?  
 

  

5 
Apakah petugas front office memberikan 

laporan setiap hari?  
 

  

Sumber : Dikembangkan oleh penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISA PENGENDALIAN..., ARI SUBAGJA, Ak.-IBS, 2013



78 
 

Lampiran 4 

 

Gambaran Umum Hotel Kartika Chandra 

 

Berdiri  : 20 Januari 1971 

Klasifikasi : Bintang 4 

Visi        : Menjadi Yang Terbaik ! 

Misi    :Memberi Kepuasaan kepada Tamu,Pemegang Saham, Manajemen, Karyawan,    

serta   Masyarakat sekitar. 

  Memberi kesempatan kepada pemuda pemudi Indonesia sebagai Hotelier yang 

Profesional  

Motto  : The Friendly Hotel that cares 
 

Pemegang Saham PT. Kartika Chandra 

1. Yayasan Purna Bhakti Pertiwi  

2. PT Cahaya Perkasa  

3. PT Bersama Sakti  

Susunan Dewan Komisaris 

Presiden Komisaris    : Ir Siti Hutami Endang Adiningsih 

Komisaris     : Teddy Johar 

      :  Antoni Salim 

Presiden Direktur    : Miana Dwilasmini Sudwikatmono 

 

Direksi dan Kantor Pusat 

Direktur     : Drs. Ad Harisantoso MBA 

       : Su’uddy Sadat 

       :  Agam Nugraha Subagja 

Asst. Comptroller     : Danu Sunarso 

Sekretaris Perusahaan & Umum Personalia  : Drs. Sumar 

Internal Auditor    : Tri Dewi Afriani, SE,MM 

Staff Ahli bidang Keuangan    : Drs. Steve Karnadi 
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Management Hotel Kartika Chandra  

General Manager  : Soelistyo SE 

Marketing & Sales Manager : Ch Rini Budiati 

Sales Manager   : Diman, Spd 

Public Relation Manager : Dewi Setiamika 

Front Office Manager  : Ahmad Shalaby R 

Executive Housekeeper : Heru Wicaksono. ST 

Accounting Office Manager : Hadiyana ,SE  

Credit Manager  : Andiyana, SE 

Chief EDP   : Hanafi Hasbi 

Chief Engineering  : Drs. Haryanto,MM 

Chief Security   : Asmanah 

Chief Laundry   : Achwan 

Menara Kartika Manager  : Drs.KRT.Setya Wardono 

Chief Purchasing  : Frisda Heriani 

HRD Manager   : Anna Pramudyani 

Training Manager  : Widyo Praptomo 

F&B Manager   : Marmeilana Madyawati 

Banquet Manager  : M. Arief Fajar 

Executive Chef  : Poyo Saputro 

Executive Sous Chef  : Saridjo Pudjiono 

Quality Control Inspector : Nanan Supriatna 

Duty Manager   : Tomi Supriyadi, 

   Sabastianus Lojing,  

   Hasta Riawan 
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HOTEL KARTIKA CHANDRA TERDIRI DARI 11 DEPARTEMEN : 

1. Accounting 

2. Purchasing 

3. Marketing 

4. Housekeeping 

5. Front Office 

6. Food & Beverage 

7. Laundry 

8. Engineering 

9. Human Resources Development 

10. Security 

11. Menara Kartika (Office Tower) 

 

BUDAYA KAMI: 

SMILE 

S:Service First (Melayani sepenuh  hati) 

M:Making Different (Membuat Perbedaan) 

I: Integrity (Integritas) 

L:Loyalty (Loyal) 

E:Enthusiasm (Antusias) 

 

NO PANCA K PANCA T 

1 KEBERSIHAN TELITI 

2 KETERTIBAN TERUS MENERUS 

3 KERAMAH TAMAHAN TAHAP TAHAPAN 

4 KETRAMPILAN TEGAS 

5 KEJUJURAN TANPA PANDANG 

BULU 

KAMAR HOTEL KARTIKA CHANDRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type Kamar Twin Double Jumlah 

Superior 89 18 107 

Deluxe 75 31 106 

Sriwijaya A 12 4 16 

Sriwijaya B 12 3 15 

Executive Suite  28 28 

Prisidetial Suite   1 

Royal Prince   1 

Royal Princess   1 

Penthouse   1 

Total Jumlah 

Kamar 

  276 

Nomor  Telephone 
Duty Manager   : 72109         Prambanan  : 72232 

Front Desk   : 72101 (1)   Marketing    : 72268 

Room Service   : 72265 (2)   Banquet       : 72228 
Bell Captain   : 73905 (3)   Massage       : 72308  

Housekeeping   : 72119 (5)   kitchen          : 72122 

Laundry    : 72123 (6)   Massage       : 72308 

Engineering   :  72141       Security         : 73272 
Secure Parking      :72264         Puri Medika  : 72255 

Operator  Telp   :  9     
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MARS KARTIKA CHANDRA 

Cipt:Ibu Sudwikatmono 

 

Matahari sudah naik, diatas hotel kita  

Hotel Kartika Chandra…… 

Hangatkan bumi ini, 

Hangatkan jiwa ini, serasa bahagia… 

Songsong cita dan harapan…Hari esok ceria 

Bagi masa depan….. Kartika Chandra… 

 

 

Reff  :  

 

Kartika Chandra, Kartika Chandra…..di 

Indonesia 

Kartika Chandra, Kartika Chandra…ooh 

milik kita 

Kartika Chandra, Kartika Chandra,berjuta 

rinduku Ini janjiku…! 

Ini sumpahku …! Bukti Cinta ku…! 
 

 

 

Meeting Room &Outlet Hotel Kartika Chandra

 

Fasilitas Lain: 

 Travel Agent 

 Drug Store 

 Convention & Banquet Facilities 

 Office Tower 8 lantai 

 Shoping Arcade 

 Stodio XXI dengan 5 theatre 

 Tailor 

 Tennis Court 

 Taxi Service 

 Musholla 

 Business Centre 

 Laundry & Dry Cleaning 

 Swimingpool 

 Xtrans Shutle bus 

 Money Changer 

 Beauty Salon 

 Airlines 

NAMA LOKASI KAPASIT

AS 

JAM 

OPERASI 

KETERANGAN 

Prambanan Cafe Lantai 1 115 05:00-23:00 Restaurant 

Parangtritis Lantai 1 60 11:00-23:00 Restaurant 

Chandra Lounge Lantai 1 50 12:00-24:00 Bar / Lounge 

Lobby Lounge Lantai 1 35 24 jam Lounge 

Dieng Room Lantai 1 100  Ruang Rapat 

Balairung Kirana Lantai 1 10-2000  Ruang Rapat 

Kirana 1,2,3,4 Lantai 1 10-300  Ruang Rapat 

Borobudur 1,2,3,4 Lantai 1 10-50  Ruang Rapat 

Kalasan 1,2,3 Lantai 1 10-50  Ruang Rapat 

VIP Room Kirana Lantai 1 10  Ruang Tamu VIP 

Malioboro 1,2,3,4 Lantai 2 10-20  Ruang Rapat 

Kaliurang Lantai 2 10-15  Ruang Rapat 

Tawangmangu Lantai 2 25-40  Ruang Rapat 
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Nama : Ari Subagja 

Tempat Tanggal Lahir : Depok, 22 Desember 1990 

Agama : Islam 

Alamat  : Jln. Raya Margonda, gg Mawar No.54 Rt 02/002  
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1. Juara Harapan 2 Abang None Jakarta Selatan 2011 

2. Paskibraka Tingkat Kota Madya Jakarta Selatan 2006 

 

Pengalaman Organisasi dan Kepanitian 

1. OSIS SMA N 38 sebagai Kabid V periode 2005 - 2006 

2. Panitia Classmeeting sebagai sie. Perlengkapan 

3. Panitia lomba debat SMA N 38 sebagai Wakil ketua 

4. Panitia MOS SMA N 38 sebagai Penanggung Jawab kelas 

5. Panitia Coffee Morning SMA N 38 sebagai Sekertaris 

6. Panitia Fatamorgana SMA N 38 sebagai sie. Dekorasi 

7. Panitia Creatore sebagai Kordinator Perlengkapan 

8. Panitia SPLASH SMA & SMP se-Jakarta Selatan sebagai sie. Acara 

9. Panitia MUSDALUB tahun 2006 sebagai sie. Perlengkapan 

10. Panitia Seleksi Calon Paskibraka 2007 Tingkat Kecamatan sebagai kordinator kecamatan 

11. Panitia Seleksi Calon Paskibraka 2007 Tingkat Kota Administratif Jakarta Selatan sebagai sie. Acara 
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13. Pengurus Purna Paskibraka Indonesia  Jakarta Selatan sebagai sie. Humas periode tahun 2007 
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 Pelatihan Selling Skill & Customer Service (2010) 

 Pelatihan Service Excellent (2009) 

 Pelatihan Manajemen Berbisnis bagi Remaja dan Pemuda Propinsi DKI Jakarta Tahun 2008 

 Pekan Orientasi Mahasiswa Indonesia Banking School (2008) 

 Kuliah Umum Bank Fraud (2008) 

 Kuliah Umum Money Laundry (2008) 

 Sertifikat Suku Dinas Olahraga & Pemuda Kota Administratif Jakarta Selatan (2007) 

 Magang di Kantor Cabang Bank Indonesia Cirebon  

 Magang di BRI unit Cilacap 

 Peserta Training Center Calon Paskibraka 2006 tingkat Kota Administratif Jakarta Selatan 

ANALISA PENGENDALIAN..., ARI SUBAGJA, Ak.-IBS, 2013
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