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ABSTRACT 

 Evaluation of the application of the accounting information system is a very important 
thing in the company. Cash receipts cycle is one of the element that exist in accounting 
information systems. In the cash receipts cycle generally a lot of fraud. To fix this, we conducted 
control over the cash receipts cycle. 
 The purpose of this study was to determine whether the cash receipts system in Grand 
Jaya Raya Resort & Convention Hotel is based on the COSO criteria, based on standard 
operating procedures, the point of this study is to analyze the streghts and weaknesses in the 
system of cash receipts Grand Jaya Raya Resort & Convention Hotel use tools that 
questionnaires. 
 This research used qualitative method and the information of this research are collected 
by documentation, observation, and interview. Based on the results of research by analyzing the 
cash receipts cycle in Grand Haya Raya Resort & Convention Hotel indicate a deviation occurs 
and is not in accordance with standard operating procedures. 
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BAB I 

1.1  Latar Belakang Masalah 

  Sistem informasi akuntansi merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu sistem 

informasi perusahaan. Dalam suatu sistem informasi perusahaan, sistem informasi akuntansi 

merupakan suatu bagian dari sistem informasi yang lebih banyak berhubungan dengan data 

keuangan.  

  Pada dasarnya perusahaan dapat mengoperasikan sistem informasi akuntansi tanpa 

menggunakan komputer, akan tetapi kemampuan komputer untuk menangani tugas-tugas 

manusia dalam suatu sistem memiliki peran yang sangat besar dalam menunjang kelancaran 

sebuah sistem, sehingga informasi yang dibutuhkan oleh pihak manajemen dapat disajikan 

dengan cepat dan tepat waktu. Gagasan sebuah sistem informasi akuntansi yang berdasarkan 

komputer tidak berarti otomatisasi total. Konsep sistem dan mesin menyiratkan bahwa sebagian 

tugas sebaiknya dilaksanakan oleh manusia dan tugas lainnya lebih baik dilakukan oleh mesin. 

  Hotel sebagai perusahaan atau badan usaha akomodasi yang menyediakan pelayanan 

jasa penginapan, penyedia makanan dan minuman, pencucian pakaian, serta fasilitas jasa 

lainnya dimana semua pelayanannya itu diperuntukkan untuk masyarakat umum, baik mereka 

yang bermalam dihotel tersebut ataupun mereka yang hanya menggunakan fasilitas tertentu 

yang dimiliki oleh hotel itu. Disisi lain industri hotel tergolong industri yang padat modal serta 
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padat karya yang artinya dalam pengelolaannya memerlukan modal usaha yang besar dengan 

tenaga pekerja yang banyak pula. Hotel juga beroperasi selama 24 jam sehari, tanpa adanya 

hari libur dalam pelayanan jasa terhadap pelanggan hotel dan masyarakat pada umumnya dan 

juga memperlakukan pelanggan seperti raja selain juga memperlakukan pelanggan sebagai 

partner dalam usaha karena jasa pelayanan hotel sangat tergantung pada banyaknya 

pelanggan yang menggunakan fasilitas hoteltersebut. Agar mampu melaksanakan fungsi 

tersebut, hotel harus memiliki sistem informasi yang relevan dan akurat, serta sumber daya 

manusia yang profesional. 

  Dengan adanya informasi yang relevan dan akurat diharapkan manajemen hotel dapat 

menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul melalui pengambilan keputusan yang tepat 

dan cepat, terutama informasi keuangan yang dibutuhkan oleh berbagai pihak baik intern 

maupun ekstern. Contoh pihak ekstern yang berkepentingan terhadap hotel adalah para 

pemegang saham hotel tersebut  sebagai pemberi dana bagi hotel, dan pihak-pihak lain yang 

memerlukan informasi yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Disamping pihak ekstern 

tersebut, pihak intern yaitu manajemen hotel juga memerlukan informasi keuangan untuk 

mengetahui, mengawasi, dan mengambil keputusan. 

  Grand Jaya Raya Resort & Convention Hotel merupakan salah satu hotel yang berada 

di wilayah Puncak Bogor yang tidak hanya menyediakan fasilitas penginapan, melainkan juga 

menyediakan fasilitas rekreasi keluarga maupun tempat konvensi yang nyaman. Visi 

perusahaan adalah menjadi pengelola dan pengembang bisnis wisata yang terkemuka di 

kawasan Puncak dan sekitarnya. Dengan semakin banyaknya pesaing dalam bidang usaha 

yang sama, mengingat perkembangan kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara 

ke daerah Puncak yang berdampak pada permintaan sarana wisata dan hotel yang semakin 

tinggi, Grand Jaya Raya Resort & Convention Hotel diharuskan lebih memperhatikan sistem 

dalam pencatatan penerimaan kas terjadi masalah - masalah dalam kegiatan penerimaan kas 

tersebut. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan adanya suatu masalah yang dihadapi 

oleh perusahaan yaitu masalah sistem yang digunakan atas penerimaan kas secara tunai 

maupun penerimaan kas yang berasal dari piutang. Perusahaan menggunakan sistem 

informasi akuntansi  pada siklus penerimaan kas secara tunai maupun penerimaan kas yang 

berasal dari piutang untuk mengarahkan operasi dan mencegah penyalahgunaan. Maka dari 

itu, penting sekali meneliti apakah siklus penerimaan kas perusahaan tersebut sudah berjalan 

dengan baik atau belum, karena jika belum berjalan dengan baik maka hal tersebut akan 
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menjadi salah satu pemicu adanya masalah yang menyebabkan kebangkrutan pada 

perusahaan tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas mengenai pentingnya sistem informasi akuntansi pada siklus 

penerimaan kas disebuah perusahaan, maka penulis tertarik untuk membahas dan melakukan 

penelitian yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Evaluasi Penerapan 

Sistem Informasi Akuntansi Pada Siklus Penerimaan Kas (Studi Kasus: Grand Jaya Raya 

Resort & Convention Hotel)”. 

BAB II LANDASAN TEORI 

2.1 Pengertian Sistem Informasi 

 Definisi sistem informasi menurut (Hall, 2011) adalah serangkaian prosedur formal 

dimana data dikumpulkan, diproses menjadi informasi dan didistribusikan ke para pengguna. 

Menurut (Stair & Reynolds, 2006) sistem informasi adalah sekumpulan komponen yang saling 

berinteraksi yang mengumpulkan, memanipulasi, menyimpan, dan menyebarkan data dan 

informasi serta menyediakan mekanisme umpan balik untuk mencapai suatu tujuan. 

2.2 Pengertian Akuntansi 

 Menurut (Weygandt, Kimmel & Kieso, 2013)  akuntansi adalah sistem informasi yang 

mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi dari suatu organisasi 

kepada pihak yang memiliki kepentingan. 

2.3 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

Pengertian sistem informasi akuntansi menurut  (Bodnar&Hopwood, 2006) merupakan 

kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan yang dirancang untuk mengubah data 

keuangan dan data lainnya ke dalam informasi, informasi tersebut dikomunikasikan kepada 

para pembuat keputusan. Sedangkan menurut (Rama & Jones, 2006) definisi sistem informasi 

akuntansi adalah sebuah subsistem dari sistem informasi manajemen yang menyediakan 

informasi akuntansi dan keuangan, bersama informasi lainnya yang diperoleh dalam proses 

transaksi yang rutin. 
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2.4 Komponen Sistem Informasi 

Menurut (Romney & Stainbart, 2009) sistem informasi memiliki komponen sebagai 

berikut: 

a) People, orang yang mengoperasikan suatu sistem dan melaksanakan berbagai macam 

fungsi 

b) Procedure, baik prosedur secara manual maupun otomatis, terlibat dalam pengumpulan, 

pemrosesan, dan penyimpanan data tentang suatu kegiatan organisasi. 

c) Data, proses bisnis dari suatu organisasi. 

d) Software, berfungsi untuk memproses data suatu organisasi. 

e) Information technology infrasrtucture, termasuk komputer, alat penunjang, dan alat 

komunikasi jaringan. 

2.5 Siklus Akuntansi Hotel 

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

harus dipenuhi. Artinya, satu tahapan dalam siklus merupakan pra syarat 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:  

a) Pengumpulan data transaksi keuangan 

Aktivitas ini merupakan siklus pertama dari rangkaian siklus akuntansi. Pada tahap ini 

semua data transaksi keuangan hotel dikumpulkan di bagian akuntansi (fungsi yang 

melakukan kegiatan akuntansi). Data transaksi yang dikumpulkan di hotel bersifat 

harian. Transaksi 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 
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pendukung yang dikumpulkan akan memberikan pengaruh mutu laporan keuangan 

hotel. Makin lengkap dan utuh bukti transaksi, makin baik mutu laporan keuangan yang 

akan dihasilkan. 

b) 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. 

c) 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 dilaksanakan secara 

berurutan atau kronologis, sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi dimaksud. 

d) 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. 

e) 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. 

f) 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.  

g) 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 
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rekening - rekening nominal (rekening - rekening 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. 

h) 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. 

2.6 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 diterima, dicatat, dan dilaporkan oleh kasir yang bertugas di kantor depan, 

restoran, dan bar. Laporan penerimaan kas dilaporkan oleh setiap kasir pada setiap akhir 

tugasnya. 

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. 

2.7 Pengertian Hotel 

Pengertian hotel menurut (Wiyasha, 2010) hotel merupakan usaha yang mencari laba 

sebagai hasil akhir aktivitas bisnisnya. Oleh karena itu, manajemen hotel akan berupaya 

sedemikian rupa agar tujuan ini pada akhir suatu periode dapat tercapai. Berbagai aktivitas 

dilakukan oleh manajemen hotel untuk mencapai sasaran laba yang direncanakan, diantaranya 

mengadakan pelatihan bagi karyawan dan staf sehingga dapat memenuhi tingkat layanan yang 

diharapkan oleh tamu, mengadakan kegiatan promosi dan pemasaran, pengendalian biaya 

operasional, pengendalian lingkungan fisik hotel, dan aktivitas - aktivitas lainnya. 
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2.8 Pengertian Pengendalian Internal 

Definisi pengendalian internal menurut (Reeve, 2009) dalam buku Pengantar akuntansi 

(adaptasi Indonesia) diartikan sebagai prosedur - prosedur serta proses-proses yang diinginkan 

perusahaan untuk melindungi aset perusahaan, mengolah informasi secara akurat, serta 

memastikan kepatuhan kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Menurut (Mulyadi, 2008) 

sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang 

dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data 

akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. 

2.9 Komponen Pengendalian Internal 

 Menurut (Hall, 2011) berdasarkan COSO (Committee of Sponsoring Organizations of 

the Treatway Commission ), komponen dalam sistem pengendalian terdiri dari lima aktivitas. 

Penjelasan mengenai komponen-komponen tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian merupakan dasar dari empat komponen pengendalian 

lainnya. Lingkungan pengendalian yang lemah kemungkinan besar diikuti dengan 

kelemahan dalam komponen pengendalian internal yang lainnya. Lingkungan 

pengendalian sebagai komponen pengendalian yang pertama, memiliki beberapa faktor 

yaitu: filosofi manajemen dan gaya operasi, komitmen terhadap integritas dan nilai - nilai 

etika, komitmen terhadap kompetensi, komite audit dari dewan direksi, struktur 

organisasi, metode penetapan otoritas dan tanggungjawab, pengaruh eksternal seperti 

pemeriksaan badan pemerintah, serta kebijakan dan praktik sumber daya manusia. 

2) Aktivitas Pengendalian 

Aktivitas pengendalian adalah berbagai kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk 

memastikan bahwa tidakan yang tepat telah diambil untuk mengatasi resiko perusahaan 

yang telah diidentifikasi. Aktivitas pengendalian yang terkait dengan pelaporan antara 

lain meliputi: Desain dokumen yang baik dan bernomer urut tercetak, pemisahan tugas, 

otorisasi yang memadai atas transaksi bisnis yang terjadi, mengamankan harta dan 

catatan perusahaan dan menciptakan adanya pengecekan independen atas pekerjaan 

karyawan lain. 

3) Penaksiran resiko 

Penaksiran resiko digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola 

berbagai resiko yang berkaitan dengan internal dan eksternal perusahaan untuk 
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mencapai tujuannya. Resiko - resiko yang dihadapi oleh perusahaan dapat bersumber 

dari : 

a) Tindakan tidak di sengaja seperti kesalahan yang disebabkan oleh kecerobohan 

karyawan, kesalahan meng-copy data, sistem yang tidak dapat memenuhi 

kebutuhan perusahaan atau tidak mampu menangani tujuan yang telah ditetapkan. 

b) Tindakan kesengajaan seperti sabotase, tindakan kesengajaan merusak sistem 

informasi akuntansi dan kecurangan karyawan dengan mencuri atau 

menyalahgunakan harta perusahaan. 

c) Bencana alam atau kerusuhan politik. 

d) Kesalahan perangkat lunak (software) dan kegagalan peralatan komputer seperti 

kerusakan hardware, kerusakan sistem operasi, kerusakan software. 

4) Informasi dan Komunikasi 

Informasi harus diindentifikasi, diproses dan dikomunikasikan ke personil yang tepat 

sehingga setiap orang dalam perusahan dapat melaksanakan tanggung jawab mereka 

dengan baik. Sistem informasi harus bisa menghasilkan laporan keuangan yang andal 

dan efektif dengan cara: mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang valid, 

mengklasifikasikan transaksi sebagaimana harusnya, mencatat transaksi sesuai dengan 

nilai moneter yang tepat, mencatat transaksi pada periode akuntansi yang tepat serta 

menyajikan transaksi dan pengungkapan terkait dalam laporan keuangan secara tepat. 

5) Pemantauan 

Pemantauan adalah proses yang memungkinkan kualitas desain pengendalian internal 

serta operasinya berjalan. Kegiatan utama dalam monitoring meliputi: (1) Supervisi yang 

efektif dengan melakukan pelatihan terhadap karyawan, memonitor kinerja karyawan, 

mengoreksi yang mereka kerjakan, serta mengamankan harta dengan mengawasi 

karyawan yang memiliki akses terhadap harta perusahaan, (2) Akuntansi 

pertanggungjawanban, (3) Pengauditan internal yang mencakup review terhadap 

realibilitas dan integritas informasi operasional dan finansial, penilaian terhadap 

efektivitas pengendalian internal, evaluasi kepatuhan karyawan terhadap kebijakan dan 

prosedur manajemen atas aturan dan regulasi yang berlaku. 

BAB III METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 
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 Lokasi penelitian di Grand Jaya Raya Resort & Convention Hotel yang beralamat di Jl. 

Raya Puncak Km. 17 Cipayung Bogor - Jawa Barat. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan 

mulai Mei 2013 sampai Juli 2013 

3.2 Sifat Penelitian 

 Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian yang bersifat studi kasus pada Grand 

Jaya Raya Resort & Convention Hotel di bagian penerimaan kas secara tunai maupun 

penerimaan kas dari piutang. Dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif yaitu 

berdasarkan data - data yang telah diperoleh dari perusahaan yang kemudian dibandingkan 

dengan teori yang ada untuk selanjutnya diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

   Adapun jenis data yang dihimpun adalah jenis data kualitatif yang bersumber dari data 

primer dan data sekunder. 

1) Data Primer 

Menurut (Sekaran, 2007) data primer merupakan data yang dikumpulkan untuk 

penelitian dari tempat aktual terjadinya peristiwa. Pada Penelitian ini data yang diperoleh 

dari hasil observasi dan wawancara dengan bagian reservasi, kasir, dan bagian 

akuntansi Grand Jaya Raya Resort & Convention Hotel. 

2) Data Sekunder 

Menurut (Sekaran, 2007) data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber 

yang ada. Beberapa sumber data sekunder antara lain bulletin statistic, publikasi 

pemerintah, informasi yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan dari dalam atau luar 

perusahaan, data yang tersedia dari penelitian sebelumnya, studi kasus dan dokumen 

perpustakaan, data online, situs web, dan internet. Data-data struktur organisasi Grand 

Jaya Raya Resort & Convention Hotel, sistem penerimaan kas secara tunai maupun 

sistem penerimaan kas dari piutang, bukti transaksi penerimaan kas secara tunai, bukti 

transaksi penerimaan kas dari piutang, dan sistem penerimaan kas secara tunai 

maupun sistem penerimaan kas dari piutang usaha pada perusahaan tersebut yang 

diperoleh dari standar operasional prosedur perusahaan. 

   Menurut (Sugiono, 2010) populasi adalah wilayah generalalisasi yang terdiri atas objek, 

subjek yang mempunyai kuantitas dan karekteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk 

mempelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya. 
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   Pengertian sampel menurut (Sekaran, 2007) yaitu sebagian dari populasi. Sampel terdiri 

dari atas sejumlah anggota yang di pilih dari populasi. Dengan kata lain, sejumlah, tapi tidak 

semua, elemen populasi yang membentuk sampel, peneliti akan mampu menarik kesimpulan 

yang dapat digeneralisasi terhadap populasi penelitian. Walaupun yang diteliti adalah sampel, 

tetapi hasil penelitian atau kesimpulan penelitian berlaku untuk populasi atau kesimpulan 

penelitian digeneralisasikan terhadap populasi.  

Berdasarkan definisi tersebut, populasi yang digunakan dalam penelitian sistem 

informasi akuntansi kas yang dilakukan di Grand Jaya Raya Resort & Convention Hotel adalah 

transaksi-transaksi penerimaan kassecara tunai maupun penerimaan kas yang berasal dari 

piutang di Grand Jaya Raya Resort & Convention Hotel periode Bulan Oktober 2012 sampai 

Bulan November 2012 dan sebagai sampelnya adalah satu atau beberapa transaksi 

penerimaan kas secara tunai maupun penerimaan kas yang berasal dari piutang yang siklusnya 

sudah selesai sampai tahap akhir yang diambil secara acak di Grand Jaya Raya Resort & 

Convention Hotel . Penelitian dilakukan di departemen Accounting. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

   Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, meliputi teknik dokumentasi, wawancara, 

penelitian perpustakaan, serta pengamatan dan observasi, seperti yang akan dijelaskan 

sebagai berikut: 

1) Teknik Dokumentasi 

Dokumen berupa laporan penerimaan kas secara tunai maupun penerimaan kas dari 

piutang, dan juga bukti-bukti penerimaan kas yang terjadi pada perusahaan tersebut. 

2) Wawancara  

Penelitian ini juga menggunakan data primer, yaitu penulis melakukan tanya-jawab 

secara langsung kepada operator, kasir, bagian administrasi, dan bagian keuangan 

untuk memberikan keterangan sehubungan dengan sistem informasi akuntansi pada 

siklus penerimaan kas di Grand Jaya Raya Resort & Convention Hotel. 

3) Kuesioner 

Menurut (Arens, 2011) kuesioner pengendalian internal mengajukan serangkaian 

pertanyaan tentang pengendalian dalam setiap area audit sebagai sarana untuk 

mengidentifikasi defisiensi pengendalian internal.  

           4)    Walkthrough 

 Menurut (Arens, 2011) walkthrough atau penelusuran adalah memilih salah satu 

dokumen dari suatu jenis transasksi dan menelusurinya dari awal selama seluruh 
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proses transaksi. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah prosedur yang 

dijalankan di perusahaan sudah sesuai dengan SOP yang ada. 

4) Penelitian Perpustakaan 

Penelitian perpustakaan ini dilakukan peneliti untuk dapat memperoleh data 

sekunder yang menjadi landasan teori guna mendukung data yang diperoleh selama 

penelitian. Data ini dapat bersumber dari buku-buku, dokumen, dan referensi lainnya 

yang berkaitan dengan penelitian ini. 

5) Pengamatan atau Observasi 

Menurut (Narimawati, 2008) pengertian observasi adalah pengumpulan data melalui 

pengamatan dan pencatatan oleh pengumpul data terhadap gejala atau peristiwa 

yang diselidiki pada obyek penelitian. Pada penelitian ini penulis menyaksikan 

secara langsung aktivitas penerimaan kas serta pencatatan transaksinya. 

3.5 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode Deskriptif 

Kualitatif. Menurut (Sugiono, 2010) deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi. Sedangkan analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan 

dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan 

yang dapat dikelola, mensintesiskan, mencari, dan mengemukakan pola, menemukan apa yang 

penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang 

lain. 

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 

4.1. Sejarah Perusahaan 

 Pada tahun 1982 atas prakarsa Gubernur Pemda DKI Jakarta telah dirikan 

penginapan di Jl. Raya Puncak Km. 17 Cipayung Bogor yang disebut dengan Wisma Jaya 

Raya. Wisma ini dikelola oleh sebuah badan yang disebut Badan pengelola Wisma Jaya Raya 

yang bertujuan: 

a. Meningkatkan kesejahteraan pegawai Pemda DKI Jakarta dengan menyediakan tepat & 

fasilitas peristirahatan di Cipayung Bogor. 

b. Merupakan fasilitas rapat-rapat dinas seluruh instansi Pemda DKI Jakarta. 
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c. Membantu merealisasikan program pemerintah dibidang pariwisata khususnya jasa 

perhotelan. 

 Dalam perjalanan badan pengelola Wisma Jaya Raya mengalami perkembangan yang 

cukup pesat sehingga pada tahun 1992 ditingkatkan status hukumnya menjadi Yayasan Wisma 

Jaya Raya. Adanya peningkatan status hukum tersebut, dengan sendirinya asset yang dikelola 

Yayasan Wisma Jaya Raya khusunya Bungalow & fasilitas lainnya bertambah, juga sistem 

pengelolaannya diarahkan lebih mandiri tidak tergantung kepada pendiri dalam hal ini Pemda 

DKI Jakarta. 

 Dengan melihat perkembangan kunjungan wisatawan domestik ke daerah puncak 

yang berdampak pada permintaan sarana wisata khususnya hotel yang semakin tinggi, Pemda 

DKI Jakarta sebagai pemilik mulai memikirkan agar Yayasan Wisma Jaya Raya dapat dkelola 

secara profesional. Hal ini dimaksudkan agar Yayasan Wisma Jaya Raya dapat bersaing 

dengan bisnis hotel sekitar yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi berupa setoran 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke Pemda DKI Jakarta. Maka pada tahun 2004 Yayasan Wisma 

Jaya Raya merger dengan PD Wisma Niaga Jaya menjadi PT. Jakarta Tourisindo. Sejak itu 

pula Yayasan Wisma Jaya Raya menjadi salah satu unit PT. Jakarta Tourisindo dengan nama 

baru yaitu Grand Jaya Raya Resort & Convention Hotel. Maksud dan tujuan perubahan nama 

agar Grand Jaya Raya Resort & Convention Hotel benar-benar menjadi hotel tempat konvensi 

yang paling aman dan nyaman.  

4.2 Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas ( Pada Reservasi Kamar Hotel ) 

 Pelaksanaan sistem informasi akuntansi penerimaan kas khususnya penyelenggaraan 

reservasi kamar hotel di Grand Jaya Raya Resort & Convention Hotel meliputi : 

a) Prosedur pemesanan kamar. 

b) Prosedur kas di Front Office Cashier. 

c) Prosedur Night Audit. 

d) Prosedur Income Audit. 

e) Prosedur General Cashier. 

f) Prosedur Account Receivable 

g) Prosedur Bookeeper 

h) Financial Report 

4.3 Pembahasan Masalah Penelitian  
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Komponen Pengendalian Internal Penerimaan Kas ( Reservasi Kamar Hotel ) 

 Menurut (Hall, 2011) berdasarkan COSO (Committee of Sponsoring Organizations of 

the Treatway Commission ) komponen dalam sistem pengendalian terdiri dari lima aktivitas. 

Penjelasan mengenai komponen-komponen tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Lingkungan Pengendalian 

2)  Aktivitas Pengendalian 

3)  Penaksiran Resiko 

4)  Informasi dan Komunikasi 

Walkthrough Penerimaan Kas ( Reservasi Kamar Hotel ) 

Pada tanggal 28 November 2012 Dinas Tata Kota Tangerang yang terdiri dari 18 orang 

(group) melakukan check-in. Check-in dilakukan sampai tanggal 30 November 2012. Beberapa 

hari sebelum dilakukan check-in, pihak Dinas Tata Kota Tangerang melakukan reservasi 

terlebih dahulu via telepon. Front Office Grand Jaya Raya Resort & Convention Hotel 

mencatatnya di reservation form berdasarkan nomor urut yang tersedia. Data tersebut harus 

diisi berdasarkan dengan nomor urutnya.Kemudian data tersebut dikonversikan ke dalam 

komputer oleh petugas Front Office. Pihak Dinas Tata Kota Tangerang tidak melakukan 

pembayaran 50% dari harga yang telah ditentukan dengan alasan karena sudah berlangganan 

dengan Grand Jaya Raya Resort & Convention Hotel. Para pegawai Dinas Tata Kota 

Tangerang banyak yang sering menginap di hotel ini baik untuk kepentingan dinas maupun 

untuk kepentingan pribadi. Hal tersebut mengakibatkan Grand Jaya Raya Resort & Convention 

Hotel memberikan kompensasi kepada Dinas Tata Kota Tangerang agar tidak perlu membayar 

uang muka pada saat melakukan reservasi. Ini sebagai bentuk loyalitas pihak hotel kepada 

para pelanggan yang sudah sering menikmati jasa di hotel ini. Setelah bagian Front Office 

mencatat reservasi di reservation form, data tersebut dikonversikan ke dalam komputer. 

Berikutnya dilakukan pemblokiran kamar oleh pihak Front Office dengan tujuan agar tidak 

terjadi reservasi bertumpuk di kamar tersebut pada hari yang sama. 

Pada tanggal 28 Novemeber 2012 ketika Dinas Tata Kota Tangerang datang untuk 

melakukan check-in, pihak Front Office akan menawarkan mereka bantuan dan menanyakan 

sudah melakukan reservasi terlebih dahulu atau belum. Karena mereka sudah melakukan 

reservasi terlebih dahulu maka pihak pihak Front Office mengecek di komputer dan disesuaikan 

dengan reservation form yang telah dibuat. Setelah itu data tersebut diinput di kartu pendaftaran 
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penghuni. 1 orang perwakilan dari tamu (karena berjumlah 18 orang) menandatangani kartu 

pendaftaran penghuni dan petugas meminjam kartu identitas tamu dan nomor telepon.Petugas 

Front Office memfotocopy kartu identitas tamu dan mengembalikan kartu identitas yang asli. 

Petugas menanyakan sistem pembayaran yang akan dilakukan. Dan pihak Dinas Tata Kota 

Tangerang menjawab bahwa pembayaran akan dilakukan pada saat check-out dan dibayar 

secara tunai. 

 Petugas Front Office lalu memberikan kunci kamar kepada kepada tamu dan 

memerintahkan Roomboy untuk mengantarkan barang bawaan tamu ke kamar. Petugas Front 

Office memasukkan data dari  kartu pendaftaran penghuni ke dalam komputer melalui display 

check-in. Kartu pendaftaran penghuni diberi inisial petugas Front Office yang melayani dan 

diberi cap entered.  Kartu pendaftaran penghuni dibuat hanya satu lembar namun dibuat 4 

rangkap. Satu lembar diberikan kepada tamu, 1 lembar disimpan oleh Front Office, 1 lembar 

didistribusikan ke Front Office Cashier, dan 1 lembar lagi diberikan ke Accounting. Petugas 

Front Office yang menghandle check-in harus menandatangani kartu pendaftaran penghuni. 

Kemudian melengkapi data-data yang masih belum terisi di kartu pendaftaran penghuni. 

Setelah itu petugas Front Office menginformasikan kepada departemen Housekeeping untuk 

kesiapan kamar tamu dan juga ke departemen Food & Beverage untuk penyajian welcome 

drink. Petugas Front Office Cashier hanya menerima kartu pendaftaran penghuni dan belum 

melakukan penerimaan kas karena pembayaran akan dilakukan pada saat tamu check - out.  

 Pada tanggal 30 November 2012 tamu melakukan check-out dan membayar tagihan 

selama menginap di Grand Jaya Raya Resort & Convention Hotel sebesar Rp 15.250.001,00. 

Pembayaran dilakukan secara tunai melalui petugas Front Office Cashier. Petugas Front Office 

Cashier membuatkan kwitansi yang ditulis tanggal, nominal angka uang dan terbilangnya 

jumlah uang tersebut, kemudian tanda tangan dan nama yang menerima uang tersebut. Serta 

tanda tangan petugas Cashier. Uang yang ada pada Front Office Cashier akan dikirimkan ke 

General Cashier. General Cashier pun mencatat penerimaan uang dari bagian Front Office 

Cashier.  

 Bukti transaksi yang ada di bagian Front Office Cashier akan diperiksa oleh Night 

Audit mengenai laporan harian yang telah dicatat oleh Cashier. Laporan harian tersebut terdiri 

dari pencatatan transaksi reservasi hotel dari pagi sampai sore hari. Night Audit biasanya 

memeriksa keseimbangan form-form transaksi dengan yang dicatat di komputer. Dan hasil kerja 

dibagian Night Audit akan diperiksa oleh bagian Income Audit. Bagian Income Audit akan 
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meneliti ketetapan dan kebenaran Summary of Sales Report dari Cashierdan Cash Report dari 

FO Cashier dan juga membuat penilaian kinerja Night Audit dan para Cashier.  

 Uang yang diterima oleh General Cashier di Grand Jaya Raya Resort & Convention 

Hotel akan disetorkan ke bank oleh petugas penyetor. Uang disetor ke bank dilakukan sekali 

setiap harinya. Tujuan penyetoran uang ke bank adalah agar uang tersebut aman dan 

menghindari terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh karyawan, selain itu menghindari 

terjadinya pencurian.Sebelum petugas penyetor menyetorkan uangnya ke bank, maka petugas 

penyetor membuat slip setoran terlebih dahulu.Setelah itu bukti setoran yang berasal dari bank 

diterima oleh petugas penyetor tersebut. 

 Bookeeper akan menyusun serta meneliti akurasi daftar jurnal voucher lalu 

memindahkannya ke dalam buku besar. Bookeeper juga merekonsiliasi form yang ada pada 

Front Office dan Front Office Cashier dengan uang yang ada di rekening bank. Bookeeper juga 

wajib menilai staff dibawahnya. Setelah itu Chief Accounting menyusun Financial Report setiap 

bulan, setiap 3 bulan, dan setiap tahunnya. 

Kuesioner untuk Penerimaan Kas ( Reservasi Kamar Hotel ) 

No Sistem Penerimaan Kas ( Reservasi Kamar Hotel ) 

Grand Jaya Raya Resort 

& Convention Hotel Keterangan 

Ya Tidak 

1. 
Fungsi pencatatan reservasi harus terpisah dari fungsi 

penerimaan kas.      

2. 
Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi pencatatan 

reservasi dan fungsi penagihan piutang.      

3. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi kas. 
     

4. 
Transaksi harus dilaksanakan oleh lebih dari satu orang 

atau lebih dari satu fungsi.      

5. 

Penetapan harga jual, syarat penjualan, dan potongan 

penjualan berada di tangan direktur pemasaran (pejabat 

yang berwenang) dengan penerbitan surat keputusan 

mengenai hal tersebut. 



    

6. 
Pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus dilakukan 

oleh karyawan yang diberi wewenang untuk itu. 

  
7. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak. 

  
8. Pemeriksaan mendadak (Surprised audit).  

  
9. Perputaran jabatan (job rotation). 
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10. 

Fungsi penagihan melakukan penagihan hanya atas 

dasar daftar piutang yang harus ditagih yang dibuat oleh 

fungsi akuntansi. 


  

11. 
Hasil perhitungan kas direkam dalam berita acara 

perhitungan kas. 

  
12. Prosedur akuntansi telah disusun secara tertulis.   

 
13. Secara periodik disusun laporan keuangan.   

1 Bulan  

14. 
Pencatatan ke dalam buku besar dilakukan oleh 

karyawan yang berwenang.    

15. Melakukan rekonsiliasi bank setiap bulannya.   

 
16. Setiap malam dilakukan Night Audit.   

 
17. 

Penyetor uang ke bank dilakukan oleh petugas yang 

menyiapkan setoran.   

 
18. 

Bukti setoran bank diterima oleh petugas yang tidak 

bertugas sebagai penyetor. 
 

 
19. 

Karyawan dibagian akuntansi diminta untuk mengambil 

cuti tahunan.   

 
20. Semua penerimaan kas harus disetor ke bank.   

1 hari 1 

kali setor 

 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan dari hasil analisa pembahasan mengenai penerapan sistem informasi 

akuntansi pada siklus penerimaan kas di Grand Jaya Raya Resort & Convention Hotel, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1) Pada dasarnya Grand Jaya Raya Resort & Convention Hotel belum menerapkan kriteria 

COSO dalam menilai sistem yang dipakai. Namun penerapan sistem informasi 

akuntansi pada siklus penerimaan kas di Grand Jaya Raya Resort & Convention Hotel 

sebagian besar sudah sesuai dengan kriteria COSO meskipun belum sempurna secara 

keseluruhan. Dalam aktivitas pengendalian, Flowchart sudah dibuat oleh Grand Jaya 
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Raya Resort & Convention Hotel namun belum lengkap, hal tersebut dikhawatirkan akan 

berakibat informasi akuntansi tidak berjalan dengan baik. Di dalam penaksiran resiko, 

karyawan mengeluh jika terjadi listrik padam maka aktivitas akan berenti sejenak 

walaupun ada genset, tapi memerlukan waktu beberapa saat agar semua sistem 

berjalan normal kembali. Hal tersebut berakibat pekerjaan menjadi tertunda. 

2) Terdapat kekuatan dan kelemahan sistem informasi akuntansi pada siklus penerimaan 

kas di Grand Jaya Raya Resort & Convention Hotel. Kelemahan yang terjadi 

diantaranya: sebagian besar sudah dilakukan pemisahan tugas namun pada bagian 

penyetor uang ke bank dilakukan oleh petugas yang menyiapkan setoran, selain itu 

bukti setoran bank seharusnya diterima oleh petugas yang tidak bertugas sebagai 

penyetor agar adanya pemisahan tugas yang bertujuan untuk menghindari terjadinya 

kecurangan yang dilakukan oleh petugas penyetor.  

3) Pada kenyataannya setalah dilakukan walkthrough, beberapa bagian tidak 

melaksanakan tugas berdasarkan SOP yang berlaku. 

a) Tamu group tidak membayar uang muka sebesar 50% dari jumlah pembayaran 

fasilitas yang digunakan. Sedangkan menurut SOP yang ada di Grand Jaya 

Raya Resort & Convention Hotel, setiap tamu yang melakukan reservasi terlebih 

dahulu wajib membayar uang muka sebesar 50% dari jumlah pembayaran 

fasilitas yang digunakan. 

b) Pada proses penyetoran uang ke bank, petugas pembuat slip setoran memiliki 

kewenangan sebagai penyetor uang ke bank, dan juga petugas tersebut yang 

menerima bukti setoran uang. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang dijelaskan diatas, maka penulis memberikan saran 

sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan sistem informasi akuntansi pada siklus 

penerimaan kas di Grand Jaya Raya Resort & Convention Hotel sebagai berikut: 

1) Menurut penulis, Grand Jaya Raya Resort & Convention Hotel harus membuat flowchart 

yang sempurna sesuai dengan yang berlaku secara umum. Tujuannya adalah agar 

mempermudah tiap departemen dalam melakukan tugasnya. 

2) Karena kriteria COSO merupakan Standar Internasional maka diharapkan Grand Jaya 

Raya Resort & Convention Hotel membangun sistemnya menerapkan kriteria COSO 

agar hotel ini dapat mempunyai mutu yang bertaraf Internasional. 
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3) Diharapkan Grand Jaya Raya Resort & Convention Hotel dapat mempersingkat jeda 

waktu antara listrik padam sampai nyalanya genset. 

4) Melakukan pemisahan tugas dalam setiap transaksi yang terjadi bertujuan agar tidak 

terjadi kecurangan yang dilakukan oleh karyawan maupun pihak eksternal. Selain itu 

juga diharapkan transaksi berjalan dengan lancar dan dapat dikendalikan. Salah satu 

cara untuk mewujudkannya maka harus dilakukan penambahan jumlah karyawan. 

5) Pembayaran uang muka harus dilaksanakan agar likuiditas perusahaan terjaga dengan 

baik dan Grand Jaya Raya Resort & Convention Hotel dapat mengurangi risiko gagal 

bayar.  

6) Pemisahan tugas dalam hal menyetorkan uang ke bank juga harus dilakukan agar tidak 

terjadi kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. 
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