
BAB II

BAHAN RUJUKAN

2.1 Tinjauan Atas Sistem Informasi Akuntansi

Setiap perusahaan baik perusahaan pemerintah maupun swasta memiliki 

tujuan yang sama yaitu menghasilkan laba semaksimal mungkin.  Salah satu cara 

untuk  memperoleh  laba  yang  tinggi  adalah  dengan  menekan  biaya-biaya 

pengeluaran dan memperbesar pemasukan melalui hasil penjualan. Di samping itu 

perusahaan  juga  harus  mampu  mengaktifkan  dan  mengefisienkan  kegiatan-

kegiatan yang ada dalam perusahaan.

Sistem  informasi  akuntansi  yang  menghasilkan  informasi  yang  andal 

ditujukan  untuk  membantu  manajemen  dalam  mengkoordinir  dan  mengelola 

perusahaan serta menghindari adanya kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi 

sehingga dapat merugikan perusahaan. 

2.1.1 Pengertian Sistem

Sistem  pada  dasarnya  merupakan  sekelompok  unsur  yang  erat 

hubungannya  satu  sama  lain,  yang  berfungsi  secara  bersama-sama,  untuk 

mencapai tujuan tertentu. Sistem diciptakan untuk menangani suatu yang berulang 

kali secara rutin terjadi.



Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis mengutip pengertian sistem 

menurut George H. Bodnar & William S. Hopwood  (2003;1) mengemukakan 

sebagai berikut:

“Sistem  adalah  kumpulan  sumber  daya  yang  berhubungan  untuk 

mencapai tujuan tertentu”.

Sedangkan menurut Mulyadi (2001;5) mengemukakan sebagai berikut:

“Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola 

yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan perusahaan”. 

Pada dasarnya sistem terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Input (masukan), merupakan komponen penggerak atau pemberi tenaga kerja 

dimana sistem itu dioperasikan.

2. Proses 

3. Output (keluaran), merupakan hasil operasi. 

2.1.2 Pengertian Informasi 

Pengertian  informasi  menurut  Marshall  B.  Romney  dan  Paul  John 

(2006;5) adalah sebagai berikut:

“Information is data that have been organized and processed to provide  

meaning to a user” 

Jadi dapat diartikan bahwa informasi adalah :

“Data yang telah dikelompokkan dan di  proses untuk memberikan 

arti kepada seseorang yang akan menggunakannya”.



Dapat  disimpulkan  bahwa  informasi  adalah  hasil  pengolahan  data 

sedemikian rupa sehingga berguna bagi orang yang akan menggunakannya.

2.1.3 Pengertian Akuntansi

Pengertian akuntansi menurut  Carl. S. Warren, James. M. Reeve,  dan 

Phillip. E. Fees (2005;11), yaitu:

“Akuntansi  adalah  sistem  informasi  yang  memberikan  laporan 

kepada  pihak  berkepentingan  mengenai  kegiatan  ekonomi  dan 

kondisi perusahaan”.

Definisi  akuntansi  seperti  yang diberikan oleh Komite Terminologi dari 

American Instituate of Certified Public Accoutants (2006;50) sebagai berikut :

“Akuntansi  dalah  suatu  seni  pencatatan,  pengklasifikasian  dan 
pengikhtisaran dalam cara  yang  signifikan  dan satuan mata uang, 
transaksi-transaksi  dan  kejadian  yang  paling  tidak  sebagian 
diantaranya,  memiliki  sifat  keuangan  dan  selanjutnya 
menginterprestasikan hasilnya”.

Dari  pengertian di  atas,  dapat  disimpulkan bahwa akuntansi  merupakan 

suatu proses pencatatan, pengelompokan, pengikhtisaran, dalam laporan transaksi 

keuangan dan menitikberatkan pada suatu aktivitas yang memberikan informasi 

dengan  pihak-pihak  yang  berkepentingan,  baik  mengambil  keputusan  maupun 

para pemegang saham serta pihak ekstern lainnya.

2.1.4 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Sistem  informasi  akuntansi  merupakan  bagian  yang  terpenting  bagi 

menajemen  didalam  memperoleh  informasi  akuntansi  yang  tepat  dan  dapat 



dipercaya, terutama mengenai data keuangan dari suatu perusahaan, sehingga data 

tersebut dapat digunakan oleh pihak luar ataupun pihak dalam perusahaan.

Terdapat banyak pengertian sistem akuntansi yang dikemukakan oleh para 

ahli.  Di  bawah  ini  disajikan  beberapa  pendapat  mengenai  pengertian  sistem 

akuntansi.

Pengertian sistem informasi akuntansi menurut  Howard F. Sttetler yang 

dikutip oleh Zaki Baridwan (2000;4) adalah:

“Sistem  akuntansi  adalah  formulir,  catatan-catatan,  prosedur-
prosedur alat-alat yang digunakan untuk mengolah data usaha suatu 
kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik 
dalam  bentuk  laporan-laporan  yang  diperlukan  oleh  manajemen 
untuk  mengawasi  usahanya,  dan  bagi  pihak-pihak  lain  yang 
berkepentingan  seperti  pemegang  saham,  kreditur  dan  lembaga-
lembaga pemerintah untuk menilai hasil operasi”.

Pengertian sistem informasi akuntansi menurut IAI adalah :

“Sistem  Informasi  Akuntansi  atau  sistem  Akuntansi  terdiri  dari 
metode-metode  yang  diciptakan  untuk  mengidentifikasikan, 
menghimpun,  menganalisis,  mengelompokan,  mencatat  dan 
melaporkan  transaksi  satuan  usaha  dan  untuk  menyalenggarakan 
pertanggungjawaban  aktiva  dan  kewajiban  yang  bersangkutan 
dengan transaksi tersebut”. 

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa Sistem Akuntansi diadakan 

untuk membantu  manajemen memperoleh  informasi  dalam rangka pengelolaan 

perusahaan,  diantaranya  untuk  keperluan  dan  pelaporan  kepada  pihak  yang 

berkepentingan melalui sarana-sarana tertentu. Serta Sistem Akuntansi terdiri dari 

metode-metode  dan catatan-catatan yang diciptakan untuk mengidentifikasikan, 

menghimpun, menganalisis, mengelompokan, mencatat dan melaporkan transaksi 



satuan usaha untuk menyelenggarakan pertanggungjawaban akhir dan kewajiban 

yang bersangkutan dengan transaksi tersebut yang diperlukan oleh pihak intern 

dan ektern.

2.1.5 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi

Sistem  akuntansi  untuk  setiap  perusahaan  akan  berbeda  dengan 

perusahaan yang lain bahkan dalam perusahaan itu sendiri, sistem akuntansi harus 

dikembangkan  dengan  kemungkinan  meluasnya  perusahaan  dan  bertambahnya 

pegawai.  Walaupun demikian  tiap-tiap perusahaan memiliki  tujuan yang sama, 

seperti yang dikemukakan oleh La Midjan (2001;37) adalah:

Tujuan Sistem Akuntansi adalah:

a. Untuk meningkatkan informasi, yaitu informasi tepat guna (relevan), lengkap 

dan terpercaya (akurat). Dengan kata lain sistem akuntansi harus dengan cepat 

dan tepat memberikan informasi yang diperlukan secara lengkap.

b. Untuk  meningkatkan  kualitas  internal  cek  atas  sistem  pengendalian  yang 

diperlukan untuk mengamankan kekeayaan perusahaan. Hal ini berarti bahwa 

sistem  akuntansi  yang  disusun  harus  juga  mengandung  kegiatan  sistem 

pengendalian internal. 

c. Untuk  dapat  menekan  biaya  tata  usaha,  ini  berarti  biaya  tata  usaha  untuk 

sistem akuntansi harus seefisien mungkin  dan harus jauh lebih murah dari 

manfaat yang akan diperoleh dari penyusuanan sistem akuntansi.

Ketiga tujuan sistem akuntansi tersebut harus saling terkait. Peningkatan 

informasi  yang  diperlukan  dan  meningkatkan  sistem pengendalian  intern,  baik 

kualitas  maupun  kuantitas  tidak  dapat  dilaksanakan  apabila  tanpa 



mempertimbangkan kenaikan biaya. Sehingga akhirnya dipilih jalan tengah yaitu 

biaya  tidak begitu besar, tetapi  sistem pengendalian intern atau informasi  yang 

diperlukan cukup bisa diperhatikan.

Dapat disimpulkan bahwa dengan biaya yang tidak besar, sistem akuntansi 

bertujuan untuk memperbaiki kualitas, meningkatkan informasi yang tepat, serta 

meningkatkan  pengendalian  intern  perusahaan,  sehingga  data  akuntansi  dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya untuk pengambilan keputusan.

2.1.6 Unsur-Unsur Sistem Informasi Akuntansi

Dilihat secara umum dari definisi di atas bahwa selain faktor manusia ada 

unsur-unsur lain yang melekat pada sistem akuntansi tersebut, adapun unsur-unsur 

suatu  sistem  akuntansi  menurut  Mulyadi  (2001;3)  mengemukakan  sebagai 

berikut: 

“Sistem akuntansi adalah formulir catatan yang terdiri dari jurnal, 

buku besar dan buku besar pembantu serta laporan”.

Berikut  ini  diuraikan  lebih  lanjut  pengertian  dari  unsur-unsur  sistem 

akuntansi menurut Mulyadi (2001;4) adalah sebagai berikut:

1. Formulir

Merupakan  dokumen  yang  digunakan  untuk  merekam terjadinya  transaksi. 

Formulir  sering  juga disebut  dengan dokumen,  karena  dengan formulir  ini 

yang  terjadi   dalam organisasi  direkam (didokumentasikan)  di  atas  secarik 

kertas. 



2. Catatan

a. Jurnal

Merupakan  catatan  akuntansi  pertama  yang  digunakan  untuk  mencatat, 

mengklasifikasikan,  meringkas  data  keuangan  dan  data  yang  lainnya. 

Seperti telah disebutkan di atas, sumber informasi pencatatan dalam jurnal 

ini adalah formulir.

b. Buku Besar

Buku  Besar  (General  Ledger)  terdiri  dari  rekening-rekening  yang 

digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya 

dalam jurnal. 

c. Buku Pembantu

Jika  data  keuangan  yang  digolongkan  dalam  buku  besar  diperlukan 

rinciannya  lebih  lanjut  dapat  dibentuk  buku  pembantu  ini  terdiri  dari 

rekening-rekening pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum 

dalam rekening tertentu dalam buku besar. 

3 Laporan

Hasil  akhir  proses  akuntansi  adalah  laporan  keuangan  yang  dapat  berupa 

neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan saldo laba, laporan harga pokok 

produksi,  laporan  biaya  pemasaran,  laporan  harga  pokok  penjualan,  daftar 

umur piutang, daftar utang yang akan dibayar, daftar saldo persediaan yang 

lambat  penjualannya,  laporan  berisi  informasi  yang  merupakan  keluaran 

sistem  akuntansi.  Laporan  dapat  berbentuk  hasil  cetak  komputer  dan 

tayangannya pada layar monitor komputer.



2.1.7 Fungsi Sistem Informasi Akuntansi 

Menurut Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart (2006:3), fungsi 

sistem informasi akuntansi adalah :

1. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas yang dilaksanakan oleh 

organisasi, sumber daya yang dipengaruhi oleh aktivitas tersebut, agar pihak 

manajemen, para pegawai,  dan pihak-pihak luar yang berkepentingan dapat 

meninjau ulang (review) hal-hal yang telah terjadi.

2. Mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi 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, akurat dan andal.  

2.2. Pengertian Penjualan

Penjualan merupakan aktivitas penting dalam suatu perusahaan, kegagalan 

dalam aktivitas penjualan akan mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap 

kontinuitas operasi perusahaan, karena penjualan merupakan sumber pendapatan 

yang paling utama bagi perusahaan.

Beberapa  ahli  telah  mendefinisikan  pengertian  penjualan,  diantaranya 

menurut HRA Rivai Wirasasmita (2002;437) mengatakan bahwa:

“Penjualan adalah pemindahan atau transfer hak-hak dari  penjual 

kepada pembeli atas benda- benda yang ditawarkan”.



Berdasarkan  definisi  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  penjualan 

merupakan suatu kegiatan yang dilakukan pembeli dan penjual dalam malakukan 

perjanjian  mengenai  produk  yang  ditawarkan  penjual  kepada  pembeli  sesuai 

dengan harga yang disetujui bersama.

Klasifikasi penjualan menurut Azhar Susanto (2001;170) sebagai berikut:

1. Penjualan secara tunai, yaitu penjualan yang bersifat “cash and carry” pada 

umumnya  terjadi secara kontan,  dapat pula terjadi pembayaran  selama satu 

bulan juga dianggap kontan.

2. Penjualan secara kredit,  yaitu penjualan dengan tenggang waktu rata-rata di 

atas satu bulan.

3. Penjualan secara tender, yaitu penjualan yang dilaksanakan melalui prosedur 

tender  untuk  memenuhi  permintaan  pihak  pembeli  yang  membuka  pihak 

tersebut.  Untuk  memenangkan  tender  selain  harus  memenuhi  berbagai 

prosedur yaitu pemenuhan dokumen tender berupa jaminan tender (Biddond) 

dan lain-lain, juga harus dapat bersaing dengan pihak lainnya.

4. Penjualan Ekspor, yaitu penjualan yang dilaksanakan dengan pihak pembeli 

luar  negeri  yang  mengimpor  barang  tersebut.  Biasanya  penjualan  ekspor 

memanfaatkan prosedur letter of credit (L/C).

5. Penjualan  secara  konsinyasi,  yaitu  menjual  barang  secara  “titipan”  kepada 

pembeli yang juga sebagai penjual. Apabila barang tersebut tidak laku, maka 

akan kembali ke penjual.



6. Penjualan  langsung/  retail,  yaitu  penjualan  barang  yang  langsung  kepada 

konsumen. Penjualan langsung tersebut biasanya dilaksanakan oleh pedagang 

eceran (retail), toko serba ada dan lain-lain.

7. Penjualan melalui grosir, yaitu penjualan yang tidak langsung kepada pembeli 

tetapi melalui pedagang pelantara.  Grosir berfungsi menjadi perantara antara 

pabrik atas importer dengan pedagang/ toko eceran.

2.2.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penjualan

Untuk  mencapai  tujuan  yang  optimal  seperti  yang  diharapkan  tidak 

mudah,  meskipun  telah  dikeluarkan  biaya  promosi  yang  cukup  besar.  Hal  ini 

disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang juga mempengaruhi penjualan.

Secara umum faktor-faktor tersebut adalah:

1. Analisa Pasar

2. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian  dan Pengembangan produk yang menyangkut  mutu  barang yang 

dijual.

3. Promosi

Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan promosi yang tepat dan sesuai.

4. Komunikasi regulasi

Dengan melaksanakan kegiatan penjualan, perusahaan harus selalu mengikuti 

peraturan pemerintah yang berlaku, seperti peraturan export-import, peraturan 

penanaman modal, peraturan perpajakan, dan lain-lain.



5. Sistem Pengiriman dan Ekspendisi

Sistem pengiriman  harus  baik,  kondisi  barang  harus  tetap  utuh,  dan  yang 

terpenting adalah pengiriman yang tepat waktu sesuai dengan kesepakatan.

6. Pengendalian dan Evaluasi

Perusahaan  secara  rutin  harus  melakukan  evaluasi  untuk  melihat  kembali 

apakah pelaksanaan kegiatan penjualan telah sesuai dengan rencana, sebagai 

tolak ukur pengendalian di masa yang akan datang.    

2.2.2 Sistem Informasi Akuntansi Penjualan

Sistem  akuntansi  penjualan  termasuk  informasi  penting  yang  harus 

didesain di dalam perusahaan, disebabakan baik penjualan secara kredit  maupun 

penjualan  secara  tunai  yang  merupakan  sumber  pendapatan  bagi  perusahaan. 

Sistem akuntansi penjualan juga menghasilkan informasi mengenai situasi pasar, 

calon  pembeli,  cara  distribusi,  syarat  penyerahan  dan syarat  pembayaran  yang 

didukung  oleh  prosedur  penerimaan  order,  prosedur  pengiriman  barang  dan 

prosedur pencatatan akibat adanya penjualan baik kredit maupun tunai.

2.2.3 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan

La  Midjan (2001;170)  mengungkapkan  tujuan  penyusunan  sistem 

informasi akuntansi penjualan adalah sebagai berikut:

1. Aktivitas penjualan merupakan sumber pendapatan perusahaan, jika aktivitas 

penjualan tidak dikelola dengan baik, akan merugikan perusahaan disebabkan 

sasaran penjualan tidak tercapai atau pendapatan akan berkurang.



2. Pendapatan dari hasil penjualan merupakan sumber pembiayaan perusahaan, 

oleh karenanya perlu  diamankan.

3. Akibat adanya penjualan, akan merubah posisi harta yang menyangkut:

a. Timbulnya  piutang,  bila  terjadi  penjualan  secara  kredit  atau  masuknya 

uang kontan bila terjadi penjualan secara tunai.

b. Kuantitas atau jumlah barang akan berkurang ke gudang karena penjualan.

Perubahan  atas  harta  perusahaan  akan  mempunyai  pengaruh  terhadap 

kondisi  harta  perusahaan  tersebut,  misalnya  perubahan  persediaan  menjadi 

piutang mengandung risiko timbulnya piutang tak tertagih.

Untuk  mengatasi  hal-hal  tersebut  perlu  didesain  sistem  akuntansi 

penjualan yang memadai.

2.3 Pengertian Penjualan Tunai

Salah satu transaksi penjualan adalah dengan cara tunai atau cash maupun 

cek  tunai  yang  bersifat  likuid  sehingga  dapat  langsung  digunakan  untuk 

membiayai perusahaan. Pengertian penjualan menurut Azhar Susanto (2001;170) 

adalah:

“Penjualan secara tunai yaitu penjualan yang bersifat cash and carry 

pada  umumnya  terjadi  secara  kontan.  Dapat  pula  terjadi 

pembayaran selama satu bulan juga dianggap kontan”.

2.3.1 Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Tunai

Sistem akuntansi penjualan tunai menurut Mulyadi (2001;6), terdiri dari 6 

prosedur berikut ini:



1. Prosedur order penjualan

Dalam prosedur  ini  fungsi  penjualan  mencatat  dari  pembeli  dan  membuat 

faktur  penjualan  baik  tunai  maupun  kredit  untuk  memungkinkan  pembeli 

melakukan pembayaran harga barang ke fungsi kas dan untuk memungkinkan 

fungsi  gudang  dan  fungsi  pengiriman  menyiapkan  barang  yang  akan 

diserahkan kepada pembeli. 

2. Prosedur penerimaan kas

Dalam prosedur ini fungsi kas menerima pembayaran kepada pembeli untuk 

memungkinkan  pembeli  tersebut  melakukan  pengambilan  barang  yang 

dibelinya dari fungsi kredit.

3. Prosedur penyerahan barang

Dalam prosedur ini fungsi pengiriman menyerahkan barang kepada pembeli.

4. Prosedur pencatatan penjualan tunai

Dalam  prosedur  ini   fungsi  akuntansi  melakukan  pencatatan  transaksi 

penjualan tunai dalam jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas.

5. Prosedur penyetoran kas ke bank

Stuktur  pengendalian  intern  terhadap  kas  mengharuskan  penyetoran  dalam 

segera kas ke bank. Semua kas yang diterima pada suatu hari dalam prosedur 

ini fungsi kas menyetorkan kas yang diterima dari penjualan tunai ke bank 

dalam jumlah penuh.



6. Prosedur pencatatan penerimaan kas

Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat penerimaan kas dalam jurnal 

penerimaan  kas  berdasarkan  bukti  setoran  bank  yang  diterima  dari  bank 

melalui fungsi kas.

2.3.2 Bagian yang Terkait dalam Penjualan Tunai

Bagian-bagian  yang  terkait  dalam  penjualan  tunai  menurut  Mulyadi 

(2001;204) adalah:

“Dalam  penjualan  tunai  melibatkan  beberapa  fungsi  dalam  setiap 

bagian yang saling berhubungan.  Seperti  bagian penjualan,  bagian 

kas, bagian gudang, bagian pengiriman dan bagian akuntansi”.

Adapun  fungsi  lebih  rinci  dari  penjualan  tunai  tersebut  adalah  sebagai 

berikut:

1. Fungsi Penjualan

Fungsi ini  bertanggung jawab untuk menerima order dari  pembeli,  mengisi 

faktur penjualan tunai dan menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk 

kepentingan pembayaran harga barang ke fungsi kas.

2. Fungsi Kas

Fungsi ini bertanggung jawab sebagai penerimaan kas dari pembeli.

3. Fungsi Pengiriman 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang atau jasa yang telah 

dibayar harganya kepada pembeli.



4. Fungsi Akuntansi

Fungsi  ini  bertanggung  jawab  sebagai  pencatatan  transaksi  penjualan  dan 

penerimaan kas dan pembuatan laporan penjualan.

Berdasarkan  penjelasan  di  atas  dapat  diungkapkan  dengan  terlibatnya 

kelima bagian penjualan tunai tersebut akan saling berhubungan dan berinteraksi 

serta  akan  melakukan  pengawasan  secara  terus  menerus   atau  masing-masing 

kegiatan yang mereka lakukan secara independen.

2.3.3 Dokumen/ Formulir Yang Digunakan Dalam Penjualan Tunai

Dokumen/  formulir  yang  digunakan  Sistem  Akuntansi  Penjualan  tunai 

menurut Mulyadi (2001;206) adalah:

1. Pesanan Pelanggan

Yaitu permintaan barang atau jasa secara tertulis oleh pelanggan. 

2. Pesanan Penjualan

Yaitu dokumen untuk mencatat  deskripsi jumlah,  dan informasi terkait  atas 

barang  yang  dipesan  oleh  pelanggan.  Ini  seringkali  digunakan  untuk 

menunjukan persetujuan kredit dan otorisasi untuk pengiriman.

3. Faktur Penjualan Tunai 

Formulir dan catatan ini digunakan untuk merekam berbagai informasi yang 

diperlukan  oleh  manajemen  mengenai  transaksi  penjualan  tunai,  maka 

formulir  faktur  dapat  digunakan  untuk  merekam data  mengenai  nama  dan 

alamat  pembeli,  tanggal  transaksi,  nama  dan kode  barang,  kuantitas  harga 

satuan, jumlah harga, otorisasi terjadinya berbagai tahap transaksi.



4. Laporan Ikhtisan Penjualan

Yaitu dokumen yang dihasilkan Komputer  yang mengikhtisarkan penjualan 

untuk satu periode. Laporan ini secara khusus berisi informasi yang dianalisa 

berdasarkan  komponen  kunci  seperti  wiraniaga,  produk  dan  teritorial 

penjualan.

5. Nota Pembayaran 

Yaitu  dokumen  yang  mendukung  faktur  penjualan  yang  dikirim  kepada 

pelanggan,  dikembalikan  kepada  penjual  dengan  pembayaran  tunai. 

Digunakan untuk menunjukan nama pelanggan,  nomer  faktur  penjulan  dan 

jumlah faktur saat pembayaran diterima.

6. Buku Harian Penerimaan Kas

Yaitu buku harian untuk mencatat penerimaan kas dari penagihan penjualan 

tunai dan semua penerimaan tunai.

2.3.4 Infomasi/ Catatan Dan Laporan Dalam Penjualan Tunai

Setiap perusahaan yang melakukan aktivitas penjualan tunai harus selalu 

mencatat dan melaporkan seluruh hasil penjualan.

Infomasi/  catatan  dan  laporan  ini  dapat  disajikan  bukti  tertulis  dalam 

mempertanggungjawabkan kebenaran transaksi penjualan yang tardiri dari:

1. Jurnal Penjualan 

Jurnal  Penjualan  digunakan  oleh  fungsi  akuntansi  untuk  mencatat  dan 

meringkas data penjualan. Jika perusahaan menjual berbagai macam produk 

dan  manajemen  memerlukan  informasi  penjualan  setiap  produk  yang 



dijualnya  selama  jangka waktu  tertentu,  dalam jurnal  penjualan  disediakan 

satu  kolom untuk  setiap  jenis  produk guna meringkas  informasi  penjualan 

menurut jenis produk.

2. Jurnal Penerimaan Kas 

Jurnal  penerimaan  kas  digunakan  oleh  fungsi  akuntansi  untuk  mencatat 

penerimaan kas dari berbagai sumber, diantaranya dari penjualan tunai.

3. Jurnal Umum

Jurnal ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat harga pokok yang 

dijual.

4. Laporan

Laporan yang disajikan dapat berupa neraca, laporan rugi/ laba, laporan arus 

kas, laporan perubahan modal dan laporan catatan atas laporan keuangan.

2.4 Pengertian Penjualan Kredit

Definisi penjualan kredit yang penulis kutip dari  La Midjan (2001;170) 

adalah sebagai berikut :

“Penjualan kredit adalah penjualan dengan tenggang waktu rata-rata 

di atas satu bulan”.

Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  penjualan  kredit 

adalah penjualan yang dilakukan dengan pemberian tenggang waktu rata-rata di 

atas satu bulan yang diberikan oleh pihak penjualan kepada pembeli dan akan di 

bayar pada saat yang telah diperjanjikan.



2.4.1 Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit

Penjualan kredit dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mengirimkan 

barang  sesuai  dengan  order  yang  diterima  dari  pembeli  dan  waktu  tertentu 

perusahaan  mempunyai  tagihan  kepada  pembeli  tersebut.  Untuk  menghindari 

tidak  tertagihnya  piutang,  setiap  penjualan  yang  pertama  kali  kepada  seorang 

pembeli  selalu  didahului  dengan analisis  terhadap dapat  atau tidaknya  pembeli 

tersebut diberi kredit.

Pengertian prosedur penjualan menurut Zaki Baridwan (1997;109) adalah 

sebagai berikut :

“Prosedur  penjualan  merupakan  tujuan  urutan  kegiatan  sejak 

diterimanya pesanan dari  pembeli,  pengiriman barang,  pembuatan 

faktur (pengihan), dan pencatatan penjualan”.

Berdasarkan prosedur penjualan yang dikemukakan oleh Zaki Baridwan 

tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  suatu  transaksi  penjualan  harus  dilakukan 

secara sistematis dan kronologis.

Prosedur akuntansi penjualan menurut Zaki Baridwan (1997;109) adalah 

sebagai berikut:

1. Prosedur Order Penjualan 

Dalam  prosedur  ini,  bagian  penjualan  menerima  order  dari  pembeli  dan 

menambahkan  informasi penting pada surat order dari pembeli.



Bagian  penjualan  kemudian  membuat  surat  order  pengiriman  dan 

mengirimkannya  kepada  berbagai  bagian  yang  lain  untuk  memungkinkan 

bagian tersebut memberikan kontribusi dalam melayani order dari pembeli.

2. Prosedur Persetujuan Kredit

Dalam prosedur ini,  bagian penjualan meminta persetujuan penjualan kredit 

kepada pembeli tertentu dari bagian kredit.

3. Prosedur Pengiriman 

Dalam prosedur ini, bagian pengiriman barang kepada pembeli sesuai dengan 

informasi  yang tercantum dalam surat  order pengiriman yang diterima dari 

bagian pengiriman.

4. Prosedur Penagihan 

Dalam  prosedur  ini,  bagian  penagihan  membuat  faktur  penjualan  dan 

mengirimkannya  kepada  pembeli.  Dalam metode  tertentu,  faktur  penjualan 

dibuat  oleh  bagian  penjualan  sebagai  tembusan  pada  waktu  bagian  ini 

membuat surat order pengiriman.

5. Prosedur Pencatatan Piutang

Dalam prosedur ini, bagian akuntansi mencatata tembusan faktur penjualan ke 

dalam  kartu  piutang  atau  dalam  metode  pencatatan  tertentu  mengarsipkan 

dokumen tembusan menurut abjad yang berfungsi sebagai catatan piutang.

6. Prosedur Distribusi Penjualan

Dalam  prosedur  ini,  bagian  akuntansi  mendristribusikan  data  penjualan 

menurut informasi yang diperlukan oleh manajemen.



2.4.2 Bagian Yang  Terkait Dalam Penjualan Kredit

Prosedur penjualan melibatkan beberapa bagian dalam perusahaan dengan 

maksud agar  penjualan yang terjadi dapat  diawasi  dengan baik.  Bagian-bagian 

yang terkait dalam sistem penjualan kredit menurut Mulyadi (2001;208) adalah:

1. Bagian Penjualan

Dalam transakai  penjualan,  bagian  ini  bertanggung jawab untuk  menerima 

surat  order  dari  pembeli,  mangedit  order  pelanggan  untuk  menambahkan 

informasi yang belum ada pada surat order tersebut (seperti spesifikasi barang 

dan  rute  pengiriman),  meminta  otorisasi  kredit,  menentukan  batas  waktu 

pembayaran,  dan  kapan  barang  akan  dikirim,  dan  mengisi  surat  order 

pengiriman. Bagian ini juga bertanggung jawab untuk membuat “back order” 

pada saat diketahui tidak tersedianya persediaan untuk memenuhi order dari 

pelanggan.

2. Bagian Kredit

Bagian ini berada di bawah bagian keuangan yang dalam transaksi penjualan 

kredit,  bertanggung  jawab  untuk  meneliti  status  kredit  pelanggan  dan 

memberikan  otorisasi  pemberian  kredit  kapada  pelanggan.  Karena  hampir 

semua penjualan dalam perusahaan merupakan penjulan kredit, maka sebelum 

order  dari  pelanggan  dipenuhi,  harus  lebih  dahulu  diperoleh  otorisasi 

penjualan kredit  dari  bagian kredit.  Jika penolakan pemberian kredit  sering 

kali  terjadi,  pengecekan  status  kredit  perlu  dilakukan  sebelum  bagian 

penjualan mengisi surat ordet penjualan.untuk mempercepat pelayanan kepada 

pelanggan,  surat  order  pengiriman  dirim  langsung  kebagian  pengiriman 



sebelum  bagian  penjualan  memperoleh  otorisasi  kredit  dari  bagian  kredit. 

Namun, tembusan kredit harus dikirim ke bagian kredit untuk mendapatkan 

persetujuan kredit dari bagian tersebut. Dalam hal otorisasi kredit tidak dapat 

diberikan, bagian penjualan membantu bagian pengiriman untuk membatalkan 

pengiriman barang kepada pelanggan.

3. Bagian Pengiriman 

Bagian  ini  bertanggung  jawab  untuk  menyerahkan  barang  atas  dasar  surat 

order  pengiriman  yang  diterimanya  dari  bagian  penjualan.  Bagian  ini  juga 

bertanggung  jawab  untuk  menjamin  bahwa  tidak  ada  yang  keluar  dai 

perusahaan tanpa ada otorisasi dari pihak yang berwenang. Otorisasi ini dapat 

berupa  surat  order  pengiriman  yang  telah  ditandatangani  oleh  bagian 

pembelian  untuk  barang  yang  dikirimkan  kembali  kepada  pemasok  (retur 

pembelian).

4. Bagian Billing

Dalam transaksi penjualan, bagian ini bertanggung jawab untuk membuat dan 

mengirimkan  faktur  penjualan  kepada  pelanggan,  serta  menyediakan  copy 

faktur penjualan transaksi penjualan oleh bagian akuntansi.

5. Bagian Akuntansi

Dalam  transaksi  penjualan  kredit,  bagian  ini  bertanggung  jawab  untuk 

mencatat  piutang yang timbul  dari  transaksi  penjualan kredit  dan membuat 

serta  mengirimkan  pernyataan  piutang  kepada  para  debitur,  serta  membuat 

laporan penjualan.



2.4.3 Dokumen/ Formulir Yang Digunakan Dalam Penjualan Kredit

Adapun dokumen yang digunakan dalam sistem penjualan menurut kredit 

Mulyadi (2001;209) menurut adalah:

1. Surat Order Pengiriman dan Tembusannya

Surat  order  pengiriman  merupakan  dokumen  pokok  untuk  memproses 

penjualan kredit kepada pelanggan. Dokumen ini merupakan lembar pertama surat 

order  pengiriman  yang  memberikan  otorisasi  kepada  bagian  pengiriman  jenis 

barang  dengan  jumlah  dan  spesifikasi  yang  tertera  di  atas  dokumen  tersebut. 

Tembusannya adalah:

a. Tembusan  kredit  (credit  copy),  dokumen  ini  digunakan  untuk 

memperoleh status kredit  pelanggn dan untuk mendapatkan otorisasi 

penjualan kredit dari bagian tersebut.

b. Surat  pengakuan  (Acknowledgement  copy),  dokumen  ini  digunakan 

untuk memperolah status kredit pelanggan untuk memberitahu bahwa 

ordernya telah diterima dan proses pengiriman.

c. Surat  muat  (Bill  of  lading),  tembusan  surat  muat  ini  merupakan 

dokumen  yang  digunakan  sebagai  bukti  penyerahan  barang  dari 

perusahaan kepada perusahaan angkutan umum.

d. Arsip  pengendalian  pengiriman  (Sales  orser  follow-up  copy), 

merupakan  tembusan  surat  order  pengiriman  yang  diarsipkan  oleh 

bagian  penjualan  menurut  tanggal  pengiriman  yang  dijanjikan.  Jika 

bagian penjualan telah menerima tembusan surat order pengiriman dari 

bagian  pengiriman  yang  merupakan  bukti  telah  dilaksanakan 



pengiriman  barang,  arsip  pengendalian  pengiriman  ini  kemudian 

diambil  dan  dipindahkan  ke  arsip  order  pengiriman  yang  telah 

dipenuhi.  Arsip  pengendalian  pengiriman  merupakan  sumber 

informasi untuk membuat laporan mengenai pesanan pelanggan yang 

belum dipenuhi.

e. Arsip  indeks  silang  (cross-index  copy),  merupakan  tembusan  syarat 

order  pengiriman  yang  diarsipkan  secara  alfabetik  menurut  nama 

pelanggan untuk memudahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari 

pelanggan mengenai status pesanannya.

2. Faktur Penjualan Dan Tembusannya

Faktur penjualan merupakan dokumen yang dipakai sebagai dasar untuk 

mencatat timbulnya piutang. Berbagai tembusan faktur penjualan terdiri dari:

a. Faktur penjualan (Customers’s copy), dokumen ini merupakan lembar 

pertama yang dikirm oleh bagian penagihan kepada pelanggan. Jumlah 

lembar  faktur  penjualan  yang  dikirim  kepada  pelanggan  adalah 

tergantung dari permintaan pelanggan.

b. Tembusan piutang (Account receivable copy), dokumen ini merupakan 

tembusan faktur penjualan yang dikirimkan oleh bagian penagihan ke 

bagian  akuntansi  sebagai  dasar  untuk mencatat  piutang dalam kartu 

piutang.

c. Tembusan  jurnal  penjualan  (Sales  Journal  copy),  dokumen  ini 

merupakan  tembusan  yang  dikirimkan  oleh  bagian  penagihan  ke 



bagian  akuntansi  sebagai  dasar  untuk  mencatat  transaksi  penjualan 

dalam junal penjualan.

d. Tembusan analisis (Analisis copy), dokumen ini merupakan tembusan 

yang dikirimkan oleh bagian penagihan ke bagian akuntansi  sebagai 

dasar  untuk  menghitung  harga  pokok penjualan  yang  dicatat  dalam 

kartu  persediaan,  untuk  analisis  penjualan,  dan  untuk  perhitungan 

komisi wiraniaga (sales person).

e. Tembusan  Wiraniaga   (sales  person),  dokumen  ini  dikirimkan  oleh 

bagian penagihan kepada wiraniaga untuk memberitahu bahwa order 

dari  pelanggan  yang  lewat  ditangannya  telah  dipenuhi  sehingga 

memungkinkannya  menghitung  komisi  penjualan  yang  menjadi 

haknya.

3. Bukti Memorial

Bukti memorial merupakan sumber untuk dasar pencatatan kedalam jurnal 

umum.  Dalam  sistem  penjualan  kredit,  bukti  memorial  merupakan  dokumen 

sumber  untuk  mencatat  harga  pokok  produksi  yang  dijual  di  dalam  periode 

akuntansi tertentu.

2.4.4 Informasi/ Catatan Dan Laporan Dalam Penjualan Kredit

Dalam  sistem  penjualan  kredit  digunakan  catatan-catatan  akuntansi. 

Menurut  Mulyadi (2001;219),  sistem  penjualan  mengguankan  catatan-catatan 

sebagai berikut:



1. Jurnal Penjualan 

Catatan  akuntansi  ini  digunakan  untuk  mencatat  transaksi  penjualan,  baik 

secara tunai maupun kredit. Jika perusahaan menjual beberapa macam produk 

dan manajemen memerlukan informasi penjualan menurut jenis produk, dalam 

jurnal  penjualan  dapat  disediakan  kolom-kolom  untuk  mencatat  penjualan 

menurut jenis produk tersebut.

2. Jurnal Umum

Catatan  akuntansi  ini  digunakan untuk mencatat  harga  pokok produk yang 

dijual selama periode akuntansi tertentu.

3. Kartu Piutang

Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang berisi rincian mutasi 

piutang perusahaan kepada tiap-tiap debiturnya.

4. Nota Persetujuan Penghapusan Piutang

Catatan  akuntansi  ini  digunakan  dalam  perusahaan,  yang  menunjukan 

kewenangan untuk menghapuskan piutang usaha yang tak tertagih.

5. Berkas Induk Piutang Usaha 

Catatan  akuntansi  ini  digunakan  untuk  mencatat  setiap  penjualan  untuk 

masing-masing pelanggan dan mengelola saldo perkiraan pelanggan.

6. Neraca Saldo Piutang Usaha

Catatan  akuntansi  ini  memuat  daftar  jumlah  yang  tergantung  kepada 

pelangggan  pada  waktu  tertentu.  Neraca  saldo  ini  disiapkan  langsung  dari 

berkas induk piutang usaha.



7. Laporan

Laporan yang disajikan dapat berupa neraca, laporan rugi/ laba, laporan arus 

kas, laporan perubahan modal dan laporan catatan atas laporan keuangan.

2.5 Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Sewa Kamar

Sistem informasi akuntansi penjualan sewa kamar merupakan organisasi 

sumber  daya  manusia,  alat-alat  dan  metode  yang  mendukung  dan  digunakan 

dalam mengolah data mengenai penjualan sewa kamar, sehinggga manajemen dan 

pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat diperoleh informasi yang memadai 

mengenai aktivitas penjualan yang dilakukan.

2.5.1 Organisasi Bagian Penjualan Sewa Kamar

Organisasi  bagian  penjualan  dapat  diartikan  sebagai  cara  dalam hal  di 

mana  aktivitas  tiap-tiap  yang  terlibat  dalam suatu  perusahaan  dikoordinasikan 

agar mencapai suatu tujuan dalam penjualan  sewa kamar.

Untuk perusahaan perhotelan aktivitas dan fungsi penjualan sewa kamar 

yang merupakan sistem informasi akuntansi penjualan sewa kamar didukung oleh 

beberapa prosedur, yaitu:

1. Prosedur penerimaan dan pesanan kamar (reservation).

2. Prosedur  penerimaan  kedatangan  tamu  (check-in)  dan  keberangkatan  tamu 

(check – out).

3. Prosedur  pencatatan  dan pelaporan  akibat  adanya  transaksi  penjualan  sewa 

sejak tamu (check-in) dan keberangkatan tamu  (check–out).

            Kegiatan penjualan sewa kamar menurut Richard Sihite (2000 : 4)

Melibatkan bagian–bagian perusahaan hotel yaitu room department, antara lain:



1. Front Office Departement

a. Room Reservation

b. Receptionis

c. Front Office Cashier

2. Housekeeping Department

3. Accounting Department

a. General Cashier

b. Income Audit

c. Nigh Auditor

d. Cost Control

Berdasarkan  kutipan  di  atas  diketahui  bahwa  kegiatan  penjualan  sewa 

kamar  merupakan  tanggung  jawab  bagian  Room  Departement sebagai 

Department Operation dari  perusahaan  hotel  yaitu  Front  Office  Department,  

Housekeeping Department, Accounting Department.

2.5.2 Sistem Dan Prosedur Penjualan Sewa Kamar

Sistem  dan  prosedur  penjualan  sewa  kamar  adalah  subsistem  yang 

melakukan serangkaian aktivitas yang harus dilaksanakan dalam menangani suatu 

penjualan sewa kamar.

Setiap  penjualan  yang  terjadi  ditangani  oleh  hotel  dengan  sistem  dan 

prosedur  yang  berbeda  sesuai  transaksi  penjualan  terutama  yang  berhubungan 

dengan kegiatan penjualan sewa kamar.



Untuk perusahaan perhotelan, aktivitas dan fungsi penjualan sewa kamar 

yang merupakan sistem informasi akuntansi penjualan sewa kamar didukung oleh 

prosedur :

1. Prosedur penerimaan pemesanan kamar

a. Mengidentifikasikan sumber–sumber  pemesanan kamar

b. Membuka komunikasi antara pemesan kamar dengan pihak hotel.

c. Mengolah data pemesanan kamar dan maencatatnya.

d. Menetapkan penerimaaan pemesanan kamar.

e. Mengkinfirmasikan pemesanan kamar.

f. Mengadakan  perubahan–perubahan  bila  diperlukan  sesuai  dengan 

permintaan pemesanan dan mengadakan kegiatan untuk kedatangan tamu.

2 Prosedur penanganan pesanan kamar

a. Mengucapkan salam dan  menawarkan bantuan.

b. Menayakan jumlah dan tipe kamar, jumlah hari menginap, tanggal tiba dan 

tanggal berangkat.

c. Melihat keadaan kamar pada table atau laporan harian (Reservation chart).

d. Apabila  permintaan telah dipenuhi sampaikan informasi  tipe kamar dan 

harga kamar tanpa menyebutkan nomor kamar.

e. Meminta data pemesanan kamar untuk dicatat ke dalam reservation form 

antara lain :

a) Nama tamu

b) Tanggal kedatangan

c) Lama tinggal



d) Jumlah kamar

e) Jenis kamar yang dipesan

f) Nama, alamat dan nomor telepon perusahaan yang memesan

g) Nama organisasi yang bias dihubungi oleh pihak hotel

h) Jam kedatangan tamu

i) Menanyakan apakah ada permintaan khusus

f. Tanyakan  jenis  pembayaran  (payment  types) yang  akan  dilakukan.jenis 

pembayaran ini terdiri dari :

a) Personal account

Yaitu tamu hotel akan membayar sendiri seluruh pengeluaran selama 

tinggal  dihotel,  yang  akan  dilakukan  pada  saat  tamu  akan 

meninggalkan hotel (check–out) baik secara tunai maupun secara kartu 

kredit (credit card).

b) Company account

Pengeluaran tamu akan dibayar atau ditanggung oleh perusahaan atau 

instansi  yang  mengirimkan  tamu  tersebut,  yang  mana  perusahaan 

tersebut  harus    mempunyai  credit  account di  hotel.  Sebelum 

melakukan  (check–in) tamu harus menyerahkan  guarantee letter dari 

perusahaan  yang  bersangkutan.  Setiap  pesanan  kamar  harus 

dikonfirmasikan secara tertulis dengan menyebutkan fasilitas–fasilitas 

yang akan dibayar oleh perusahaan atau instansi, misalnya room only, 

room plus meal atau full charge.



c) Traver Agent Voucher

Bila  tamu  yang  akan  menginap  memesan  kamar  melalui  biro 

perjalanan atau voucher dan traver cheque tersubut akan menjadi suatu 

alat pembayaran yang dikeluarkan oleh biro perjalanan.

g. Isilah formulir pemesanan kamar dengan lengkap (reservation form)

h. Setelah data  yang diterima lengkap,  ulangi  kembali  data  pesanan yang 

diinginkan untuk menghindari terjadi kesalahan.

i. Sampaikan ucapan salam dan ucapan terima kasih atas pemasan kamar 

yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan.

3. Prosedur pemesanan kedatangan tamu (check – in) yaitu:

a. Mengucapkan salam dan menawarkan bantuan

b. Menanyakan nama tamu dan mengambil kartu pesanan, apabila tamu telah 

melakukan pesanan.

c. Menyampaikan kartu pendaftaran (registration card) untuk diisi oleh tamu

d. Menentukan kamar bagi tamu.

e. Mengisi  atau  membuat  kartu  tamu  (guest  card) dan  menyiapkan  kunci 

kamar kepada tamu.

f. Memberi penjelasan kepada tamu nomor kamar, dan harga kamarnya.

g. Mengucapkan salam.

h. Bell boy mengantarkan tamu ke kamar.

4 Prosedur penangan keberangkatan tamu (check – out) yaitu:

a. Tamu menghubungi front office.

b. Mengucapkan salam.

c. Menanyakan nama, nomor kamar tamu, dan harga kamarnya.



d. Petugas menutup semua rekening yang ada.

e. Tamu memeriksa rekening tamu dan bon yang ada.

f. Tamu menandatangani dan melakukan pembayaran.

g. Setelah  melakukan  pembayaran,  rekening  tamu  dan  kartu  registrasi, 

petugas mengesahkan pembayaran melalui pembubuhan cap dan tanggal 

pembayaran.

h. Rekening asli dan semua bon yang ada dimasukan ke dalam amplop

i. Petugas kasir meminta kunci kamar

j. Mengucapkan salam dan terimakasih

2.6 Hotel 

Hotel merupakan sarana pendukung bagi tersedianya  fasilitas  pariwisata 

melalui  tersedianya  hotel  maka  dunia  pariwisata  dapat  semakin  berkembang 

karena  dapat  terpenuhinya  kebutuhan  pariwisata  turis  domestic  maupun  turis 

mancanegara berupa pelayanan penginapan.

2.6.1 Pengertian Hotel

Menurut  surat keputusan Menparpostel No. KM 37/ PW 340/ MPPT – 86 

tentang peraturan usaha dan penggolongan hotel  Bab I,  pasal  I  ayat  (b) dalam 

surat keputusan:

 “Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian 
atau  seluruh  bangunan  untuk  menyediakan  jasa  penginapan, 
makanan dan minuman serta jasa pengunjung lainnya bagipara tamu 
yang dikelola secara komersial”.

Menurut Grolier Electronic Publishing Inc ( 1995 ; 6 ) 

 “Hotel  adalah  usaha  jenis  komersial  yang  menyediakan  tempat 

menginap, makanan   dan pelayanan–pelayanan lain untuk umum”.



2.6.2 Klasifikasi Hotel

A. Hotel Ditinjau Dari Segi Plan (penerapan tarif kamar)

1. European Plan 

Yaitu  penerapan  harga  dimana  harga  tersebut  tidak  termasuk 

layanan sarapan pagi / breakfast.

2. Continental Plan 

Yaitu  penerepan  harga  dimana  harga  tersebut  sudah  termasuk 

layanan sarapan pagi / breakfast.

3. Modified Plan 

Yaitu  penerapan  harga  kamar  dimana  harga  tersebut  sudah 

termasuk pelayanan sarapan pagi /  breakfast  dan makanan pilihan 

(lunch / dinner).

4. Full American

Yaitu  penerapan  harga  kamar  dimana  harga  tersebut  sudah 

termasuk pelayanan sarapan pagi / breakfast juga (lunc / dinner).

B. Hotel Ditinjau Dari Segi Ukuran/ Size dan Banyaknya Kamar

1. Small Hotel

Yaitu hotel dengan kapasitas kamar sampai dengan 50 kamar.

2. Average Hotel

Yaitu hotel dengan kapasiotas kamar 50 -100 kamar.

3. Above Average Hotel 

Yaitu hotel dengan kapasitas kamar 101 – 500 kamar.



4. Large Hotel 

Yaitu hotel dengan kapastas kamar 500 – tak terbatas.

C. Hotel Ditinjau Dari Segi Tipe Tamu/ type of guest 

1. Family Hotel

Yaitu Hotel yang dibuat untuk keperluan keluarga.

2. Bussines Hotel

Yaitu hotel yang dibuat untuk kepentingan bisnis, biasanya hotel 

ini juga menyediakan meeting room dan ballroom.

3. Tourist Hotel

Yaitu Hotel yang dibuat tujuan wisata, biasanya hotel ini terletak di 

kawasan yang menyajikan pemandangan indah.

4. Trasits Hotel 

Yaitu  Hotel  yang  dibuat  dengan  tujuan  sebagai  tempat 

persinggahan bagi para tamu.

5. Convention Hotel

Yaitu  Hotel  yang  dibuat  dan  dirancang  khusus  sebagai  tempat 

pertemuan.

D. Hotel Ditinjau Dari Segi Lamanya Menginap/ length of stay

1. Transient Hotel

Yaitu hotel dimana tamu yang menginapnya hanya satu malam.

2. Semi Resident Hotel

Yaitu hotel dimana tamu yang menginapnya lebih satu malam.

3. Resident Hotel



Yaitu hotel  dimana tamu yang  menginapnya  lebih lama,  sampai 

berminggu-minggu bahkan sampai berbulan-bulan.

E. Hotel Ditinjau Dari Segi Lokasi/ location

1. Resort Hotel

Yaitu hotel yang berlokasi di daerah wisata.

2. Mountain Hotel

Yaitu hotel yang berlokasi di daerah pegunungan.

3. City Hotel

Yaitu Hotel yang berlokasi di pusat kota.

4. Beach Hotel

Yaitu hotel yang berlokasi di daerah pantai.

5. High Way Hotel

Yaitu hotel yang berlokasi diantara dua jalan besar.

F. Hotel Ditinjau Dari Segi Penghargaan Bintang

1. Hotel Bintang 1 (*)

2. Hotel Bintang 2 (**)

3. Hotel Bintang 3 (***)

4. Hotel Bintang 4 (****)

5. Hotel Bintang 5 (*****)


