
INTISARI

Dalam suatu perusahan, aktivitas penjualan menjadi aktivitas yang utama, 
karena aktivitas penjualan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. 
Penjualan merupakan suatu sumber pendapatan dimana hasil pendapatan itu akan 
digunakan sebagai sumber pembiayaan perusahaan.

Penjualan  jasa  adalah  salah  satu  bagian  usaha  dari  perusahaan  yang 
bergerak  di  bidang  jasa  dan  penjualan  jasa  sewa  kamar  adalah  salah  satu 
pendapatan  terbesar  bagi  suatu  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  jasa 
perhotelan.

Untuk memperoleh penjualan sewa kamar yang efektif maka manajemen 
memerlukan suatu  sistem informasi  akuntansi  yang memadai  guna memproses 
berbagai data dan informasi sehingga menghasilkan informasi yang berkualitas. 
Maka dalam penyusunan tugas akhir ini penulis merasa tertarik untuk mengangkat 
masalah tersebut dalam laporan tugas akhir yang berjudul “Tinjauan Atas Sistem 
Informasi  Akuntansi  Penjualan  Sewa  Kamar  pada  Hotel  Grand  Aquila 
Bandung.”

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian 
deskriptif analisis. Metode ini memberikan gambaran secara sistematis, aktual dan 
akurat mengenai fakta-fakta serta membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau 
kejadian-kejadian dalam penelitian.

Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi 
penjualan sewa kamar pada Hotel Grand Aquila Bandung diselenggarakan dengan 
komputerisasi  tetapi  masih  ada  yang  diselenggarakan  dengan  manual.  Dalam 
pelaksanaan  sistem informasi  akuntansi  penjualan  sewa kamar  ,  pencatatannya 
memadai dan bejalan sesuai dengan transaksi yang telah dilakukan sehingga dapat 
mengurangi  adanya  kecurangan  dalam  transaksi  pada  Hotel  Grand  Aquila 
Bandung.  Demikian  pula  sistem  pelaporan  yaitu  tepat  waktu  sehingga  dapat 
mencerminkan  laporan  yang  memberikan  informasi  tentang  menurun  atau 
meningkatnya penjualan dalam perusahaan.

Hambatan  yang  dihadapi  oleh  Hotel  Grand  Aquila  Bandung  adalah 
penggunaan sistem pencatatan,  meskipun sistem pencatatan telah menggunakan 
sistem komputerisasi tetapi komputer yang masih ada beberapa yang sudah tidak 
sesuai  dengan standar  perusahaan,  adanya  perangkapan  fungsi  cashier sebagai 
front  desk dan  reception,  sehingga  dalam hal  ini  penerimaan  dan  penanganan 
pembayaran  yang  dilakukan  oleh  tamu  tidak  secara  langsung  di  bawah 
pengawasan accounting department dan formulir yang digunakan tidak berangkap 
sehingga untuk dokumentasi file-file hanya di komputer dan telah disajikan secara 
online.


