
  
BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pada era globalisasi sekarang ini, dengan berkembangnya praktik bisnis 

dan kebutuhan konsumen yang semakin kompleks, menyebabkan semakin 

ketatnya persaingan di dunia bisnis. Dunia bisnis selalu dihadapkan dengan 

konsep baru, dan prosedur baru. Terlebih lagi praktik bisnis yang bergerak 

dibidang yang sama akan mempertajam persaingan yang terjadi. Apabila 

perusahaan tidak mampu bersaing kemungkinan terburuk yang akan terjadi adalah 

kebangkrutan. Agar dapat bertahan dan tetap unggul, perusahaan berusaha 

menerapkan berbagai kebijakan bisnis seperti produktivitas, efesiensi, efektivitas 

dan pengendalian internal yang baik, tentunya diharapkan dapat memenuhi 

kebutuhan konsumen dan pelayanan yang baik. 

Sektor kepariwisataan sekarang ini sedang dikembangkan di berbagai 

kotadan daerah di Indoneisa karena merupakan salah satu pendorong 

pembangunannasional. Jadi, Indonesia tidak hanya mengandalkan dari minyak 

dan gas bumisaja dalam melakukan transaksi dengan negara lain, melainkan 

denganmemanfaatkan keindahan alam semesta dan kekayaan budaya Indonesia 

untukmenarik wisatawan dalam negeri maupun luar negeri.Salah satu bentuk 

usaha yang terkait dengan sektor pariwisata adalah jasaperhotelan.Hotel 

merupakansaranapentingdalam sektor pariwisatakarena padaumumnyawisatawan, 

baikwisatawan lokal maupunwisatawanasingyangmelakukan perjalanan lebih dari 

satu hari.Sehingga memerlukan tempat untukberteduh, beristirahat, 

membersihkandiri danjugamengisi perut yang laparselamaperjalanan.(google 

search) 

Berdasarkan Surat Keputusan Menparpostel SK: KM 

34/HK109/Mpp7.87: Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan 

sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan bagian umum yang dikelola 

secara komersil .Dari pengertiantersebutdiketahui bahwa kegiatan utama usaha 

bidangperhotelan adalah berasal dari penjualan jasasewa kamar.Sedangkan 



  
untukpenjualan makanan dan minuman dan penjualan jasa lainnyahanya 

sebagaipelengkap dari kegiatan utama. 

Untuk dapat berkembang dalam persainganpasar yang ketat pemilik 

hotelmelakukan penambahan fasilitas hotel, sehingga saat inihotel tidak 

hanyamenyediakanfasilitas lain seperti halnya kolam renang, restoran, 

saranaolahraga,ruang rapat, maupun fasilitas komunikasi yang 

lebihcanggih.Hoteldapatberkembang dan memperoleh laba besar dengan 

memperhatikanpelayanan yangbaik,harga yang dapat dijangkau konsumen dan 

penyampaian informasi yangakurat dan tepatwaktu. 

Tujuan dari setiap perusahaan perhotelan adalah memperoleh 

labadengankontinuitas usahayang terjamin.Oleh karena itu, aktivitas penjualan 

sewa kamarmerupakan hal yang sangatpenting agar tujuan usaha perhotelan 

dapattercapai.Penjualansewa kamar perluditingkatkan secara lebih baik dan teliti 

karenaaktivitas penjualan sewa kamar tersebutmerupakan salah satu sumber 

utamapenghasilan hotel.Agar aktivitas penjualan sewa kamar tersebut 

mendukungtercapainya tujuan perusahaan, maka pengendalian intern yangefektif 

sangatdiperlukan.Permasalahandalam akuntansi timbul dari sifat usahanya(nature 

of business)yang dijalankan.Dalam usaha perhotelan, setiap transaksi yang 

terjadiapakahitu secara tunai atau kredit, berlangsung secara cepat.Tamu hotel 

dapat datang danmenempati kamar, memesan makanan, menggunakan telepon, 

danpermintaan pencucianpakaian dalam waktu yang singkat.Dalam periode 

tersebut,tamu hotel harus dicatat dalamregister hotel dan namanya harus didaftar 

untukkeperluan lainnya.Setiap departemen harus mencatat pembebanan atau jasa-

jasanya danmelaporkan untukdibebankan dalam rekening tamu tersebut. Untuk itu 

diperlukansuatu pencatatan yang akurat dalam register hotel dan juga dengan 

setiapdepartemen dalam hotel tersebut dimanatamu meminta jasa. Rekening 

tersebut senantiasa diperbaharui setiap saat sesuai dengantransaksi yang dilakukan 

tamuhotel serta setiap departemen harus melaporkannya secara terus-menerus. 

Semua hal di atas menunjukkan pentingnya pengendalian 

terhadapkecermatan dankecepatan pencatatan setiap transaksi penjualan jasa atau 

produkagar rekening tamu selaluup to minutesepanjang siang atau malam, 



  
mengingattamu dapat saja meminta rekeningnya dan meninggalkan hotel setiap 

saat.Pengendalian intern merupakan suatu proses yangdidesain untukmendapatkan 

jaminan yang memadai dalam mencapai kebijakan danperaturan.Pengendalian 

intern yang memadai diperlukan dalam usaha perhotelan, namunbelum cukup 

apabila tidak ditetapkan sebagaimana mestinya sesuai dengan yangtelahditetapkan 

oleh manajemen hotel itu sendiri.Oleh karena itu, diperlukansuatu staf 

auditinternal yang dapat membantu manajemen dalam mengawasipelaksanaan 

pengendalian intern atas aktifitas hotel tersebut. 

Untuk menunjang efektivitas suatu pengendalian intern, maka salah 

satuunsur yangpenting adalah adanya suatu bagian dalam perusahaan yang 

bertugasmenilai kelayakan danefektivitas pengendalian intern yang ada, dan 

menilai kualitas kegiatan yang telahdijalankan perusahaan.Bagian ini disebut 

auditinternal.Audit internal atas penjualan jasa sewa kamar juga memberikan 

informasi,pendapat dan rekomendasi-rekomendasi yang dapat dijadikan dasar 

dalammembantu pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan 

pelayanan hotel.Dalam melakukan pekerjaannya auditor internal diwajibkan 

untukmelakukan pengkajian dan penilaian terhadap pengendalian intern dari 

departemen yang diauditnya.Auditor internal melakukan pendekatan auditmenurut 

siklus kegiatan perusahaan. Salah satu siklus yang terkait di dalamnyaadalah 

siklus penjualan.Siklus ini menjadi penting karena perhotelan sebagaisalah satu 

bisnis di bidang jasa mempunyai beberapa sumber pendapatan dariberbagai 

kegiatan operasionalnya.Sumber pendapatan yang mempunyai jumlahpaling besar 

adalah pendapatan yang berasal dari penjualan jasa sewa kamar hotel. 

Kegiatan evaluasi, verifikasi dan penilaian yang dilakukan SPI (Satuan 

Pengawasan Internal) selaku auditor internal serta saran dan rekomendasi yang 

diberikan selama ini dianggap oleh beberapa karyawan hotel Bumi Asih Jaya 

kurang memberikan kontribusi yang maksimal dalam membantu pencapaian 

tujuan perusahaan. Pada kenyataannya, dalam membantu pencapaian tujuan 

perusahaan, hotel Bumi Asih Jaya memerlukan auditor internal yang tidak hanya 

berfokus pada penemuan kecurangan tetapi berperan juga dalam pengefektivan 

penjualan sewa kamar. Sesuai dengan Keputusan Mentri Pariwisata dan Ekonomi 
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PENGAMANAN HOTEL diperlukan adanya auditor internal dalam 

pengembangan bisnis perhotelan. 

Oleh karena itu fenomena yang terjadi yaitu terdapat ketidaksesuaian 

antara penerapan fungsi SPI (auditor internal) dalam membantu pengefektivan 

penjualan dengan keadaan yang sedang terjadi di dalam perusahaan. Hal ini yang 

menyebabkan penjualan sewa kamar menjadi penting sifatnya bagikelangsungan 

suatu hotel karena merupakan sumber pendapatan yang utama. 

Dari uraiandiatas, dapat di lihat betapa pentingnya pengaruh audit 

internalyang dilakukan dalammendorong efektivitas pengendalian intern 

penjualan,dalam hal penjualan sewa kamar hotel pada perusahaan perhotelan. 

Oleh karenaitu penulis tertarik untuk menyusun skripsiini dengan 

judul PENGARUH AUDIT INTERNAL DALAM PENGEFEKTIFAN 

PENJUALAN JASA SEWA KAMAR .  

1.2 Identifikasi Masalah 

Sehubungan dengan latar belakang tersebut di atas permasalahan 

dalamskripsi ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan audit internal atas penjualan sewa kamar yang 

dijalankan oleh Hotel Bumi Asih Jaya Bandung? 

2. Bagaimana jasa sewa kamar yang telah dilakukan oleh Hotel Bumi Asih 

Jaya Bandung? 

3. Bagaimana pengaruh audit internal dalam pengefektifan penjualan 

sewakamar di Hotel Bumi Asih Jaya Bandung? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan audit internal atas penjualan 

sewa kamar yang dijalankan oleh Hotel Bumi Asih Jaya Bandung. 

2. Untuk mengetahui dan menilai efektivitas penjualan sewa kamar yang 

dijalankan oleh Hotel Bumi Asih Jaya Bandung. 



  
3. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan audit internal yang diterapkan 

Hotel Bumi Asih Jaya Bandung dalam pengefektifan penjualan sewa 

kamar. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dalam menunjang penelitian yang dilakukan, penulis berharap bahwa 

hasilpenelitian ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. 

1. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai 

pengaruhaudit internal dalam pengefektifan penjualan sewa kamar. Serta 

sebagai syarat ujian skripsi untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi Program 

Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

2. Bagi perusahaan, dapat memberikan suatu informasi terhadap pemeriksaan 

interndalam menunjang atas penjualan sewa kamar melalui pemeriksaan 

intern yangmemadai. 

3. Bagi pembaca, khususnya dilingkup perguruan tinggi dapat menjadi bahan 

untukmenambah pengetahuan terapan dan dapat memberikan informasi 

serta gambaranyang jelas mengenai pemeriksaan intern khususnya atas 

penjualan jasa sewa kamar. 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Hotel Bumi Asih Jaya, Jalan Soekarno - 

Hatta No. 452ABandung. Penelitian ini dilaksanakan bulan April 2013 sampai 

selesai.          


