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1.1 Latar Belakang Penelitian 

  Dalam situasi Indonesia yang tidak menentu saat ini sangat berpengaruh 

pada perekonomian Indonesia. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari melemahnya 

kegiatan perekonomian di berbagai sektor, salah satunya adalah pariwisata. Salah 

satu potensi kepariwisataan tersebut adalah perhotelan.  

Ditambah dengan perkembangan dunia usaha yang meningkat akan 

mengakibatkan besarnya persaingan yang harus dihadapi oleh setiap hotel 

dalam mencapai tujuan utamanya yaitu memperoleh laba. 

Dalam dunia kepariwisataan hotel merupakan sarana pokok dan juga 

merupakan salah satu fasilitas di sektor pariwisata yang semakin berkembang baik 

dalam jumlah maupun kualitas pelayanannya. Serta dalam menghadapi persaingan 

yang berat ini pimpinan hotel juga berusaha mencari jalan keluarnya, salah satu 

jalan untuk mengatasinya adalah dengan menerapkan suatu sistem informasi 

akuntansi, karena dengan adanya suatu sistem informasi akuntansi yang memadai 

akan dapat menyajikan informasi akuntansi yang efektif yang diperlukan oleh 

pimpinan dan para manager dalam pengambilan keputusan. Disamping itu juga, 

sistem informasi akuntasi memiliki peranan dalam membantu pimpinan hotel dan 

para manager untuk memperoleh informasi yang bermanfaat khususnya dalam hal 

menentukan kebijakan yang akan ditempuh selanjutnya. Sistem informasi yang 

diterapkan harus dapat menciptakan suatu pengendalian intern yang baik atas 

adanya aktivitas yang dilakukan oleh pihak hotel.  

Salah satu kegiatan penting tersebut dalam suatu hotel adalah kegiatan 

penjualan sewa kamar karena aktivitas tersebut merupakan sumber utama hotel 

dalam memperoleh laba. 

Tujuan dari masing-masing perusahaan khususnya perhotelan adalah 

perolehan laba dengan kontinuitas usaha yang terjamin. Oleh karena itu, aktivitas 

penjualan merupakan hal yang sangat penting agar tujuan perusahaan tersebut 

dapat tercapai dengan baik. Begitu pula dengan hotel, penjualan sewa kamar 



tersebut haruslah diadakan secara lebih baik. Karena apabila hal tersebut tidak 

dapat dijalankan dengan baik akan menyebabkan sasaran penjualan sewa kamar 

tersebut tidak tercapai dan juga pendapatan hotel akan berkurang. Sistem 

informasi akuntansi yang dihasilkan juga sangat penting dalam proses 

pengambilan keputusan dan aktivitas penjualan sewa kamar tersebut. 

Sistem informasi akuntansi penjualan termasuk sistem informasi yang 

penting serta harus dapat didesain dengan baik dalam hotel. Hal ini disebabkan 

karena aktivitas penjualan sewa kamar merupakan sumber pendapatan bagi pihak 

hotel tersebut. 

Berdasarkan  uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul :  

“Peranan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan dalam Menunjang 

Kelancaran Efektivitas Penjualan Sewa Kamar” (Studi kasus pada Hotel 

Papandayan di Bandung) 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Permasalahan yang akan penulis identifikasikan berdasarkan uraian di atas 

adalah sebagai berikut : 

1. Apakah sistem informasi akuntansi penjualan sewa kamar yang dilaksanakan 

Bandung sudah memadai 

2. Apakah kelancaran penjualan sewa kamar yang dijalankan sudah efektif 

3. Bagaimana peranan sistem informasi akuntansi penjualan sewa kamar dalam 

menunjang kelancaran penjualan tersebut 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Di dalam melaksanakan penelitian ini, tujuan yang ingin penulis capai 

adalah untuk : 

1. Mengetahui sistem informasi akuntansi penjualan sewa kamar yang 

diterapkan. 

2. Mengetahui kelancaran penjualan sewa kamar. 



3. Mengetahui peranan sistem informasi akuntansi penjualan sewa kamar dalam 

menunjang kelancaran. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini penulis lakukan dengan harapan dapat memberi kegunaan 

untuk: 

1. Penulis 

Memberi gambaran yang lebih jelas serta menambah pengetahuan dan 

wawasan mengenai sistem informasi akuntansi penjualan sewa kamar. 

2. Hotel 

Sebagai bahan masukan dalam mengembangkan sistem informasi akuntansi penjualan informasi akuntansi penjualan 

dalam meningkatkan efektifitas penjualan jasa sewa kamar. 

3. Pihak lain 

Dalam hal ini khususnya dalam lingkungan perguruan tinggi, penulis mengharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat 

dimanfaatkan dalam memberikan informasi mengenai peranaan sistem informasi akuntansi penjualan dalam 

meningkatkan efektifitas penjualan jasa sewa kamar. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran  

Penjualan jasa sewa kamar harus mendapat perhatian dari pihak 

manajemen dalam pengelolaanya karena distribusi pendapatan hotel yang terbesar 

yang diperoleh adalah dari penjualan sewa kamar. Dengan demikian kegagalan 

dalam mengelola penjualan sewa kamar akan mengakibatkan kerugian untuk 

pihak hotel. Oleh karena itu diperlukan jasa sewa kamar yang efektif yang harus 

didukung pula dari sistem informasi akuntansi yang memadai. Maka dari itu 

penjualan merupakan salah satu unsur penting dalam kegiatan operasional hotel 

karena didalam hotel yang menjadi departemen penjualan sebagian besar adalah 

Departemen Food and Beverage dan Room Division. 

Pengertian sistem informasi akuntansi yang dikemukakan oleh Bodnar dan 

Hopwood (2005;3) sebagai berikut: 

“An accounting information system (AIS) is a collection of resources, 

such  as people and equipment, designed to transform financial and 

otherdata into information.” 



Kutipan tersebut di atas dapat diartikan bahwa sistem informasi akuntansi 

merupakan kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang di 

rancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya ke dalam informasi. 

Sedangkan tujuan penyusunan sistem informasi akuntansi menurut Adznar 

Susanto (2004;9) adalah: 

1. Untuk mengelola aktivitas penjualan agar sasaran penjualan 

tercapai 

2. Untuk mengamankan sumber pembiayaan perusahaan 

3. Untuk menjaga perubahan posisi harta yang menyangkut: 

- Piutang, kalau penjualan dilakukan secara kredit 

- Jumlah barang yang berkurang karena penjualan. 

 

Adapun tujuan utama dari sistem informasi akuntansi menurut Wilkinson 

(2000;8) adalah:  

“To provide accounting information to a wide variety of users” 

Sedangkan tujuan spesifik sistem akuntansi akuntansi menurut Wilkinson 

(2000;9) adalah: 

1. To support the day to day operation 

2. To support decision making by internal decions makers 

3. To fill obligations relating to stewardship. 

Sistem informasi akuntansi penjualan tersebut akan memadai apabila telah 

memenuhi semua unsur-unsur sistem informasi akuntansi menurut Bodnar dan 

Hopwood seperti yang dialih bahasakan oleh Julianto Agung Saputra (2001;1) 

adalah: 

1. People and Equipment  

2. Data 

3. Methode. 

Penjualan jasa sewa kamar yang merupakan faktor dominan dalam suatu 

perusahaan perhotelan. Penjualan adalah transaksi atau kegiatan perusahaan 

berupa pengalihan kepemilikan atau hak atas suatu milik (proverty) dari seseorang 

kepada orang lain dengan harga tertentu. Sedangkan pengertian hotel menurut 

Webster seperti yang dikutip Sihite (2000;51) adalah sebagai berikut: 



“Hotel is a building or institution providing lodging, meals and service 

for the public” 

Yang dapat diartikan sebagai berikut: 

“Hotel adalah suatu bangunan atau lembaga yang menyediakan kamar 

untuk menginap, makan dan minum, surat pelayanan lainnya untuk 

umum” 

Oleh karena itu pimpinan membutuhkan informasi yang sesuai dengan 

kenyataan yang ada hubungannya dengan kegiatan tersebut, sehingga 

memungkinkan pimpinan mengambil keputusan dengan tepat dan cepat guna 

mencapai target penjualan.  

Dengan adanya sistem informasi akuntansi yang mendukung pemprosesan 

penjualan jasa sewa kamar, diharapkan perusahaan tidak hanya mencapai target 

penjualan yang tinggi, tetapi juga menunjang keefektifan penjualan. Hal ini 

disebabkan karena di dalam suatu perusahaan yang besar dengan tingkat 

penjualan yang cukup besar, pengendalian penjualan merupakan suatu tuntutan 

yang harus di penuhi untuk dilaksanakan secara efektif.  

Karena, penjualan merupakan salah satu kegitan yang penting dalam suatu 

perusahaan karena itu pimpinan dan para manager membutuhkan informasi yang 

sesuai dengan kenyataan dan ada hubungan dengan kegiatan tersebut, sehingga 

memungkinkan pimpinan dan para manager mengambil keputusan dengan cepat 

dan tepat. Oleh karena itu, di dalam perusahaan perlu diterapkan sistem informasi 

akuntansi penjualan (terutama dalam hal penjualan sewa kamar) 

Maka, dapat dijelaskan bahwa sistem informasi akuntansi penjualan perlu 

disusun di dalam hotel karena aktivitas penjualan merupakan sumber 

pendapatan hotel yang akan menyebabkan perubahan posisi harta, sehingga 

perlu diamankan. 

Salah satu bagian dari sistem informasi akuntansi penjualan yang 

menunjang terciptanya suatu sistem yang memadai adalah dengan pemberlakuan 

dan pelaksanaan prosedur yang baik. Prosedur yang baik akan menghasilkan 

informasi yang akurat, cepat, dan dapat dipercaya serta dapat dikomunikasikan 

dengan baik sampai kepada tingkat manager yang bersangkutan sehingga akan 



menunjang kelancaran penjualan. Di samping itu juga adanya sistem informasi 

akuntansi yang memadai dan adanya pengendalian internal dalam setiap aktivitas 

pada setiap bagian hotel maka setiap pesanan yang diterima serta dapat segera 

diproses dan dicatat dengan cepat sehingga kelancaran penjualan dapat 

dilaksanakan dengan memadai. 

Hotel pun perlu mendukung kelancaran dan kemajuan operasi perusahaan. 

Hal ini dilakukan untuk menjamin terselenggaranya operasional hotel secara 

efektif dan efisien serta mengurangi kesalahan, penyimpangan ataupun 

kecurangan yang dapat menghambat tercapainya tujuan perusahaan. Kebijakan 

dan prosedur ini dikenal dengan istilah pengendalian intern. 

Sistem informasi akuntansi merupakan bagian integral dari struktur 

pengendalian intern yang merupakan alat bagi pimpinan dan para manager dalam 

menunjang kelancaran penjualan. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis menarik kesimpulan hipotesis sebagai 

berikut: 

Sistem informasi akuntansi penjualan yang diterapkan secara memadai dapat 

berperan dalam menunjang kelancaran penjualan sewa kamar. 

 

1.6 Metodelogi Penelitian 

Metodelogi penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah analisis 

desktiptif yaitu suatu metode yang berusaha mengumpulkan, menyajikan serta 

menganalisis data serta dapat memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek 

yang diteliti. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 

1. Penelitian lapangan (Field research)  

Yaitu penelitian langsung pada perushaan dengan maksud untuk memperoleh 

data informasi yang diperlukan dengan cara observasi, wawancara dan 

kuesioner dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti. 

2. Penelitian perpustakaan (Library research) 

Yaitu penelitian dengan cara membaca, mempelajari buku-buku referensi yang 

ada hubungannya dengan masalah yang penulis teliti dalam skripsi ini. 



 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis akan melakukan penelitian pada 

Hotel Papandayan di Bandung yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto No. 83 

Bandung. Sedangkan waktu penelitian dilakukan mulai bulan Mei 2009 sampai 

dengan bulan Agustus 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


