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DALAM PENYELENGGARAAN RESERVASI HOTEL KARTIKA CHANDRA 
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ABSTRAC 

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  

I. 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).  
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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).  

 

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. 

 

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”. 

 

RUMUSAN MASALAH 

1. Apakah sistem informasi akuntansi mendukung manajemen hotel dalam 

pengambilan keputusan? 
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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? 

 

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. 

 

TUJUAN PENELITIAN 

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. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Sistem 

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

lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk 

mencapai suatu tujuan.  

Informasi 

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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Sistem informasi 

Menurut Hall (2011), sistem informasi adalah suatu prosedur formal yang 

melakukan pengumpulan data, memproses menjadi informasi, dan 

mendistribusikannya kepada para pemakai. 

Definisi sistem informasi akuntansi 

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: 

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. 

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 
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pemeliharaan, bagian keamanan yang tidak menghasilkan pendapatan bagi hotel 

tetapi mereka mendukung dan melayani operasional manajemen dalam memperoleh 

pendapatannya. 

Pengendalian internal 

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. 

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. 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 jaminan yang wajar bahwa 

tujuan pengendalian dicapai dengan pertimbangan hal-hal berikut: 

1. Efektivitas dan efesiensi operasional organisasi 

2. Keandalan pelaporan keuangan 

3. Kesesuaian dengan hukum dan peraturan yang berlaku 

 

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) 

2. Penilaian resiko (risk assessment) 

3. Pengendalian aktifitas (control activities) 

4. Informasi dan komunikasi (information and comunication) 

5. Pemantauan (monitoring activities) 
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III. METODE PENELITIAN 

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. 

 

Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Hotel Kartika Chandra. 

 

Teknik Pengambilan Sampling 

 Pengambilan sampling dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yang 

berarti sampling digunakan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam 

pengambilan sampelnya atau penentuan sample untuk tujuan tertentu. Hal ini 

dikarenakan objek yang diteliti adalah kepatuhan terhadap sistem sehingga sample 

yang diambil melalui pertimbangan oleh peneliti. Dan juga menggunakan sampling 

nonstatistik dimana sample yang dipilih diyakini akan memberikan informasi yang 

bermanfaat, dalam situasi tertentu, dan mencapai kesimpulan mengenai populasi atas 

daras pertimbangan (Arens, 2012). 

 

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 
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3. Narasi dan diagram atas prosedur siklus reservasi 

4. Dokumen yang digunakan beserta informasi uang dihasilkan. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan bertanya dan 

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). 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. 

 

Metode Analisis 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. 

 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: 



8 

 

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. 

 

IV. HASIL PENELITIAN 

Sejarah 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. 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 



9 

 

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

kecantikan. 

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. 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. 

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. 
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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 

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. 
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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 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 aplikasi 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. 

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-
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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. 

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. 

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 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 
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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 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. 
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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. 

 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. 
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 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. 

 

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. 

 

Pengendalian Internal pada Bagian Akuntansi 

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 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 
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(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 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 

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. 
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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.  

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. 

Pengendalian Internal pada Bagian Front Office 

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 
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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 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. 

 

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. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menjawab semua rumusan 

masalah yang ada. Setelah dilakukannya penelitian maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. 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 berjalan baik dari saat 

penjualan kamar sampai penerimaan kas. Hal ini menggambarkan bahwa 

segala sistem yang berkerja dalam siklus pendapatan telah berjalan baik.  

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. 

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 
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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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