
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis pada Hotel Grand Aquila 

Bandung,  serta  hasil  pembahasan  yang  berdasarkan  kepada  teori-teori  yang 

relevan  dengan  masalah  yang  dibahas,  maka  penulis  mencoba  untuk  menarik 

kesimpulan-kesimpulan  mengenai  penjualan  sewa  kamar  pada  Hotel  Grand 

Aquila Bandung, sebagai barikut:

1. a) Adanya  struktur  organisasi  perusahaan  serta  uraian  tugas.  Struktur  

organisasi  pada  Hotel  Grand  Aquila  Bandung  menunjukan  adanya   

pemisahan fungsi atau pemisahan tugas yang jelas.  Hal ini dapat dilihat  

dari adanya bagian front desk, reservasi dan bagian melakukan penagihan/ 

account  receivable sampai  bagian  yang  melaksanakan  pencatatan.  

Struktur orgnisasi  pada Hotel Grand Aquila Bandung dilengkapi dengan 

tugas uraian tugas secara tertulis sehingga tanggung jawab dari wewenang 

masing-masing bagian menjadi jelas. Dari uraian ditas dapat disimpulkan 

bahwa struktur organisasi dan uraian tugas dalam siklus penjualan jasa  

sewa kamar telah efektif.

b)  Prosedur penjualan sewa kamar telah memadai tetapi masih ada beberapa 

hambatan atau kelemahan yaitu:



 Sistem  pencatatan  telah  menggunakan  sistem  komputerisasi,  tetapi 

komputer yang digunakan 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 Departement.

 Formulir yang digunakan tidak berangkap sehingga untuk dokumentasi 

file-file hanya di komputer yang telah disajikan secara online.

2. Sistem  informasi  akuntansi  penjualan  sewa  kamar  yang  diterapkan  sangat 

memadai,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  pemanfaatan  seluruh  unsur  sistem 

informasi  akuntansi  seperti  formulir,  catatan,  jurnal,  laporan,  sumber  daya 

manusia  prosedur  dan  komputerisasi  dalam  sistem  informasi  akuntansi 

penjualan sewa kamar Hotel Grand Aquila Bandung.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh  dari  hasil  analisa  maka penulis 

mencoba memberikan beberapa saran pada Hotel Grand Aquila Bandung, dengan 

tidak mengurangi rasa hormat dan keterbatasan kemampuan yang dimiliki, penulis 

menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Mengganti  komputer-komputer  yang  sudah  tidak  sesuai  agar  tidak 

menghambat prosedur pencatatan ataupun penginputan data.

2. Adanya tambahan fungsi baru yaitu Front office cashier sebagai cashier yang 

secara langsung berada di bawah pengawasan Accounting Departement.



3. Formulir  yang  digunakan  hendak  berangkap  sehingga  berguna  untuk 

dokumentasi ke departemen lain yang bersangkutan.

4. Sebaiknya pihak Hotel Grand Aquila Bandung sering mengadakan seminar, 

training,  penataran  serta  pendidikan  dan  pelatihan  untuk  meningkatkan 

kualitas pegawai/ karyawannya. Hal ini disebabkan para pegawai/ karyawan di 

lingkungan Hotel Grand Aquila Bandung memiliki latar belakang pendidikan 

formal yang berbeda. 


