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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

Indonesia  mempunyai  banyak  kekayaan  alam,  meskipun  bencana  alam 

terus  melanda  negara  ini,  tetapi  Indonesia  masih  mempunyai  kekayaan  yang 

melimpah  luas.  Kekayaan  alam yang  dimiliki  Indonesia  merupakan  salah  satu 

faktor  terpenting  untuk  menarik  wisatawan  baik  wisatawan  asing  maupun 

wisatawan domestik. Pemerintah Indonesia saat ini berupaya mengolah kekayaan 

alam yang dimiliki untuk dijadikan tempat wisata. Pariwisata merupakan sesuatu 

yang berhubungan dengan wisata, bila pariwisata dilihat sebagai suatu jenis usaha 

yang  memiliki  nilai  ekonomi,  maka  pemerintah  dapat  meningkatkan  sumber 

pendapatan untuk negara melalui sektor pariwisata.  Usaha pariwisata bertujuan 

untuk menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan objek dan daya tarik 

wisata dengan memberikan jasa perjalanan, penginapan dan rumah makan. Salah 

satu  sarana  yang  penting  untuk  memenuhi  kebutuhan  dunia  pariwisata  adalah 

hotel.

Hotel  merupakan  usaha  jasa  yang  dapat  menunjang  kegiatan  para 

usahawan yang sedang melakukan perjalanan usaha ataupun para wisatawan yang 

sedang melakukan perjalanan wisata. Pemerintah memberikan kebijakan kepada 

pemilik dan pengelola hotel agar dapat bersaing dengan positif, kebijakan tersebut 

mengklasifikasikan jenis hotel sesuai dengan kualitas pelayanan dan akomodasi 

yang tersedia.



Banyak  investor  dalam dan luar  negeri  yang  ingin  ikut  menyemarakan 

dunia pariwisata di Indonesia yaitu dengan membangun hotel diberbagai kota di 

Indonesia. Bandung merupakan salah satu kota di Indonesia yang diminati oleh 

para  investor  untuk  dijadikan  akomodasi  yang  menyediakan  jasa  perjalanan, 

penginapan dan rumah makan. Keramahan masyarakat Bandung, tempat wisata 

yang sejuk, tempat makan dan faktori outlet yang menjamur dijadikan alasan para 

investor memilih kota Bandung sebagai akomodasi penyedia perjalanan wisata.

Melihat  semakin  berkembangnya  usaha  jasa  perhotelan  di  Bandung, 

pemerintah kota Bandung mengeluarkan keputusan Walikota  Bandung No 992 

Tahun  2002  tantang  penggolongan  usaha  kepariwisataan,  didalamnya  memuat 

klasifikasi hotel-hotel yang ada di Bandung.

Sistem Informasi  Akuntansi  yang  paling  utama  ditetapkan  diperhotelan 

adalah  sistem  informasi  akuntansi  penjualan  jasa  sewa  kamar,  mengingat 

pendapatan utama dari jasa perhotelan adalah penjualan jasa sewa kamar.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penulis bermaksud mengadakan 

penelitian  pada  salah  satu  jenis  hotel  yang  berbintang  5  (*****)  di  Bandung 

dengan judul sebagai berikut:

“TINJAUAN  ATAS  SISTEM  INFORMASI  AKUNTANSI 

PENJUALAN  ATAS  SEWA  KAMAR  PADA  HOTEL  GRAND 

AQUILA.”



1.2 Identifikasi Masalah

Sehubungan  dengan  latar  belakang  pemilihan  judul  di  atas,  penulis 

membatasi masalah yaitu:

1. Bagaimana prosedur penjualan sewa kamar pada Hotel Grand Aquila?

2. Bagaimana Sistem Informasi  Akuntansi  penjualan sewa kamar  pada 

Hotel Grand Aquila?     

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari laporan Tugas Akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur penjualan sewa kamar pada Hotel Grand 

Aquila.

2. Untuk mengetahui Sistem Informasi Akuntansi penjualan sewa kamar 

pada Hotel Grand Aquila.   

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi:

1. Bagi penulis

Merupakan  kesempatan  untuk  menambah  wawasan  dan 

meningkatkan  ilmu  pengetahuan  penulis  dengan  cara 

membandingkan  antara  teori  yang  sudah  diterima  penulis  selama 

masa  perkuliahan  dengan  kenyataaan  yang  sesungguhnya  yang 

dihadapi  didalam perusahaan mengenai  sistem informasi  akuntansi 

penjualan jasa sewa kamar.



2. Pihak hotel

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menjadi  bahan  penilaian  dan 

masukan  tehadap  sistem  informasi  akuntansi  yang  diterapkan  dan 

dilaksanakan oleh pihak hotel.

3. Pihak–pihak lain

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  dijadikan  landasan  pemikiran 

untuk melakukan penelitian selanjutnya.

1.5 Metode Penelitian 

Dalam penelitian  ini  melakukan  pendekatan  pengumpulan  data  dengan 

metode penelitian deskriptif analisis. Sesuai dengan buku Metode Observasi dan 

Laporan, Diana Nurhayati (2004)  deskriptif analisis yaitu:

“Metode  penelitian  yang  bertujuan  membuat  gambaran  secara 
sistematis  aktual  dan  akurat  mengenai  fakta–fakta  serta  membuat 
deskripsi  mengenai  situasi–situasi  atau  kejadian–kejadian  dalam 
penelitian”.

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian 

ini adalah:

1. Penelitian Lapangan 

Penelitian  yang  dilakukan  dengan  mengadakan  tinjauan  langsung 

pada hotel untuk memperoleh data primer, dengan cara:

- Wawancara langsung dengan pimpinan dan staf perusahaan yang 

berwenang  dalam  bidang  yang  berhubungan  dengan  masalah 

yang diteliti.



- Pengamatan dilakukan pada bagian penjualan (front office) dan 

(sales room) yaitu dengan mempelajari sistem dan prosedur yang 

terkait dengan masalah yang diteliti.

2. Penelitian Kepustakan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mandapat data sekunder, dengan 

mempelajari  teori–teori  dari  buku-buku  yang  menjadi  bahan 

kepustakaan sebagai dasar pembahasan masalah.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada Hotel Grand Aquila Bandung, yaitu merupakan 

perusahaan  yang  bergerak  dibidang  jasa  perhotelan  yang  berlokasi  di  Jl.  Dr. 

Djunjunan  No.  116  Bandung.  Yang  dilaksanakan  pada  bulan  Agustus  2007 

sampai dengan September 2007.


