
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1 Pengertian Peranan  

Pengertian peranan menurut Soerjono Soekanto (2002; 268) adalah 

sebagai berikut: 

“Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila 

seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan 

kedudukannya, maka dia akan menjalankan suatu peranan”. 

Peranan menurut Komaruddin (2005; 768) adalah sebagai berikut:  

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh seseorang 

dalam manajemen 

2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai sesuatu 

3. Bagian fungsi seseorang dalam kelompok atau prananta 

4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi 

karakteristik yang ada padanya 

5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat 

 

Peranan berdasarkan pengertian tersebut, peranan merupakan pelaksanaan 

hak dan kewajiban yang dilakukan dalam suatu organisasi atau dapat juga 

dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur organisasi yang 

bersangkutan tersebut dalam menjalankan suatu masing-masing aktivitasnya.  

Dalam hal ini hak dan kewajiban serta perilaku sangatlah penting dalam 

menjalankan suatu aktivitas di dalam perusahaan karena sebelum data system 

penjualan di olah serta dilakukan penggubahan data transaksi tersebut diproses 

terlebih dahulu sehingga data dari aktivitas tersebut menghasilkan informasi yang 

dapat digunakan oleh para pengguna yang membutuhkan informasi tersebut. 

Jadi peranan merupakan bagian dari suatu tugas utama yang harus 

dilakukan seseorang dalam menyelesaikan suatu kasus dalam suatu kelompok 

yang memiliki hubungan sebab akibat. 

 



2.2 Sistem Informasi Penjualan 

Sistem Informasi Penjualan merupakan suatu sistem informasi akuntansi 

yang diterapkan perusahaan agar dapat menyediakan informasi terutama informasi 

keuangan yang dibutuhkan oleh berbagai pihak, baik itu pihak intern ataupun 

pihak ekstern untuk menunjang pengambilan keputusan yang efektif. Dengan 

adanya informasi yang dibutuhkan, manajemen dapat melakukan pencegahan 

terhadap tindakan-tindakan penyelewengan, penggunaan harta perusahaan. Dalam 

kebijakan informasi akuntansi tersebut, perusahaan dapat memenuhi kebutuhan 

baik melalui proses manual atau menggunakan alat bantu pengolahan data, 

misalnya penggunaan teknologi komputer. 

 

2.2.1 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem informasi akuntansi menurut Bodnar dan Hopwood (2005; 3) 

dikatakan bahwa: 

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

such as people and equipment, designed to transform financial and 

other data into information”.  

Dapat diartikan bahwa sistem informasi akuntansi adalah kumpulan 

sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang diatur untuk mengubah data 

keuangan dan data lainnya menjadi informasi. 

Dengan demikian, dalam mengubah suatu data menjadi informasi yang 

dibutuhkan atas dasar intervensi manusia, manusia menggunakan teknologi yang 

ada beserta prosedur untuk memproses data-data transaksi tertentu dan rutin yang 

pada akhirnya menghasilkan suatu informasi yang berguna dan bermanfaat.  

Sedangkan definisi sistem informasi akuntansi yang dikemukan oleh La 

Midjan adalah (2001; 12) adalah sebagai berikut: 

“Sistem informasi akuntansi adalah suatu system pengolahan data 

akuntansi yang terdiri dari koordinasi manusia, alat dan metode 

berinteraksi dalam suatu wadah organisasi yang terstruktur untuk 

menghasilkan informasi akuntansi keuangan dan informasi 

manajemen yang terstruktur”. 

 



Berdasarkan masing-masing definisi diatas tersebut, maka dapat kita tarik 

kesimpulan sistem informasi akuntansi terdiri dari seperangkat manusia untuk 

menghasilkan berbagai macam aktivitas akuntansi baik berupa data yang 

diperoleh dari transaksi keuangan yang terjadi ataupun aktivitas data yuang 

diperoleh dari berbagai sumber. 

 

2.2.2 Unsur-unsur Sistem Informasi Akuntansi 

Sistem Informasi akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan membantu 

dalam menyajikan laporan dan informasi bagi pihak internal maupun eksternal 

karena hal tersebut merupakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. 

Berdasarkan definisi sistem informasi akuntansi yang dikemukan oleh 

Bodnar dan diterjemahkan oleh Amir Abadi Yusuf (2001; 1), dapat diketahui 

bahwa unsur-unsur informasi akuntansi yaitu: 

1. Sumber Daya Manusia dan Alat 

2. Data (formulir dan catatan) 

3. Informasi 

 

Penjelasan dari unsur-unsur tersebut adalah: 

1. Sumber Daya Manusia dan Alat 

Sistem informasi akuntansi membutuhkan sumber daya untuk dapat 

berfungsi. Sumber daya dapat diklasifikasikan sebagai alat, data, bahan 

pendukung., sumber daya manusia dan dana. Sistem informasi akuntansi pada 

umumnya diberi nama menurut sumber daya yang digunakan. Suatu sistem 

informasi akuntansi yang didominasi oleh sumber daya manusia dinamai sistem 

informasi akuntansi manual. Jika suatu sistem akuntansi melibatkan penggunaan 

komputer dan perlengkapan-perlengkapannya dinamai sistem informasi akuntansi 

dengan komputer (computer based accounting information system). 

 

2. Data (catatan dan formulir) 

Berbagai data di masukkan untuk diproses selama tahap masukkan. Data 

dalam hal ini dapat disamakan dengan bahan baku pada proses produksi. Data 



dihasilkan dari catatan-catatan berupa jurnal, buku besar dan buku tambahan. Data 

yang dihasilkan oleh formulir-formulir yang digunakan sebagai bukti tertulis dari 

transaksi. Contohnya: faktur penjualan, bukti pembayaran, dan lain-lain. 

 

3. Informasi 

Informasi tersaji selama tahap keluaran. Hasil akhir dari sistem informasi 

akuntansi adalah akuntansi keuangan dan informasi akuntansi manajemen. 

Informasi tersebut antara lain dapat berupa neraca, laporan laba, rugi, laporan 

perubahan laba di tahan, laporan harga pokok penjualan, laporan biaya pemasaran, 

daftar umur piutang, daftar utang yang dibayarkan, daftar saldo persediaan dan 

sebagainya. Jadi informasi untuk kepentingan pengguna (user) yang berlainan.  

Sedangkan unsur-unsur sistem akuntansi menurut Mulyadi (2001; 3) 

sebagai berikut: 

1. Formulir 

2. Jurnal 

3. Buku Besar 

4. Buku Pembantu 

5. Laporan 

 

Penjelasan dari unsur-unsur sistem akuntansi tersebut adalah: 

1. Formulir  

Merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. 

Formulir sering disebut dengan istilah dokumen, karena dengan formulir ini 

peristiwa yang terjadi dalam organisasi di rekam (didokumentasikan) di atas 

secarik kertas. 

 

2. Jurnal  

Merupakan catatan pertama yang digunakan untuk mencatat, 

mengklarifikasikan, meringkas data keuangan dan data lainnya. Dalam jurnal 

ini data keuangan untuk pertama kalinya diklarifikasikan menurut 

penggolongan yang sesuai dengan informasi yang akan disajikan dalam 

laporan keuangan. 



3. Buku Besar Pembantu  

Buku Besar Pembantu (general leadger) terdiri dari rekening-rekening yang 

digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya 

dalam jurnal. Rekening-rekening dalam buku besar ini disediakan sesuaoi 

dengan unsur-unsur informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan.  

 

4. Buku Pembantu  

Buku Pembantu (subsidiary ledger) terdiri dari rekening-rekening pembantu 

yang merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam 

buku besar.  

 

5. Laporan 

Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan yang berupa laporan keuangan 

yang dapat berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan laba yang di 

tahan, laporan harga pokok produksi, laporan biaya pemasaran, laporan harga 

pokok penjualan, daftar umur piutang, daftar utang yang harus di bayar, daftar 

saldo persediaan yang lambat penjualannya. 

 

Sedangkan unsur-unsur sistem informasi akuntansi menurut Wilkinson 

(2000; 4) yang dialihbahasakan oleh Agus Maulana  sebagai berikut:  

1. Sumber Daya Manusia (resources) 

2. Alat yang digunakan (tools users) 

3. Sistem dan Prosedure yang digunakan (procedure users) 

 

Unsur-unsur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:  

1. Sumber Daya Manusia  

Manusia merupakan salah satu unsur sistem informasi akuntansi yang paling 

berperan di dalam pelaksanaan system informasi akuntansi. 

 

2. Alat yang digunakan 

Alat merupakan unsur dari sistem informasi akuntansi, mulai digunakan pada 

saat terjadi transaksi, pencatatan transaksi sampai dengan dihasilkannya 



laporan. Alat yang dimaksud dapat berupa berbentuk alat sederhana seperti 

formulir, catatan, laporan sampai dengan alat teknologi seperti komputer. 

 

3. Sistem dan Prosedur yang digunakan 

Sistem dan prosedur merupakan gambaran yang mencakup seluruh jalannya 

kegiatan, dari dimulainya kegiatan sampai pada saat berakhirnya aktivitas 

tersebut, sehingga dengan adanya system dan prosedur diharapkan suatu 

kegiatan operasional dapat dilaksanakan dengan efektif dan ekonomis.  

 

2.2.3 Fungsi dan Tujuan Sistem Informasi Akuntansi  

Fungsi sistem informasi akuntansi merupakan pengembangan dari sistem 

akuntansi, sebagai salah satu fungsi sistem akuntansi adalah memberikan 

informasi kepada pihak internal maupun pihak eksternal. Hal ini dapat dipenuhi 

oleh system informasi akuntansi secara terperinci, seksama dan akurat. 

Sistem tidak hanya menyediakan informasi, tetapi juga memperbaiki 

kualitas struktur informasi dan ketepatan waktu dari informasi tersebut. Sistem 

informasi akuntansi juga harus meningkatkan suatu pengendalian internal 

sehingga data akuntansi dapat dipertanggungjawabkan serta tidak menyesatkan 

dalam suatu pengambilan keputusan.  

Fungsi utama sistem informasi akuntansi menurut La Midjan dan Azhar 

Susanto (2001; 30) adalah: 

“Untuk mendorong seoptimal mungkin agar akuntansi dapat 

menghasilkan berbagai informasi akuntansi yang berkualitas yaitu 

informasi yang tepat waktu, relevan, akurat (dapat dipercaya) dan 

lengkap, secara keseluruhaninformasi akuntansi tersebut 

mengandung arti dan berguna”.  

 

Berdasarkan fungsi sistem akuntansi dapat disimpulkan bahwa:  

1. Sistem informasi akuntansi dapat memberikan informasi yang relevan 

2. Sistem informasi akuntansi dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya 

3. Sistem informasi akuntansi dapat memberikan informasi tepat waktu 

4. Sistem informasi akuntansi dapat memberikan informasi secara lengkap 

5. Sistem informasi akuntansi dapat memberikan informasi yang mudah 

dipahami 



6. Sistem informasi akuntansi dapat memberikan informasi yang dapat diuji 

kebenarannya. 

Tujuan utama dalam penyusunan sistem informasi akuntansi bagi 

perusahaan tersebut dapat kita lihat dari uraian mengenai tujuan sistem informasi 

akuntansi yang dikemukakan oleh Cushing (2000; 25) adalah: 

1. An Accounting Information System (AIS) improve product or service 

by increasingquality, reducitycost or adding destrable features 

2. An Accounting Information System increase efficiency 

3. An Accounting Information System increase provides timely and 

reliable information to improve decision making 

4. An accounting Information System provides a company with 

competitive advantage 

5. An Accounting Information System communication  

6. An Accounting Information System used know 

 

Dari pendapat diatas dapat diartikan sebagai berikut: 

1. Suatu sistem informasi akuntansi akan dapat menambah produk atau jasa 

dengan cara meningkatkan kualitas, mengurangi biaya-biaya atau dengan 

menambah hal-hal yang diinginkan. 

2. Suatu sistem informasi akuntansi dapat meningkatkan efisiensi. 

3. Suatu sistem informasi akuntansi menyediakan informasi yang dapat 

diandalkan untuk membantu dalam mengambil keputusan. 

4. Suatu sistem informasi akuntansi memberikan keuntungan yang kompetitif. 

5. Suatu sistem informasi akuntansi dapat meningkatkan komunikasi. 

6. Suatu sistem informasi akuntansi dapat meningkatkan penggunaan 

pengetahuan.  

 

2.3 Pengertian Efektivitas 

Pengertian efektifitas menurut Anthony dan Vijay Govindarajan (2001; 

111) adalah sebagai berikut: 

“Effectiveness in the relationship between a responbility center’s outputs 

and it’s objectives. The more those outputs contribute to the objectives, 

the more effective the unit is”.  



Menurut Arens et al (2003; 806): 

“Effectiveness in the degree to which the organization’s objectives are 

accomplished “. 

Dapat diartikan bahwa efektivitas adalah sebagai berikut: 

Efektivitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat 

pertanggungjawaban dengan sasaran yang harus dicapainya. Semakin besar 

kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, 

maka dapat dikatakan semakin efektif pula unit tersebut. 

Dari kedua definisi tersebut dapat diketahui bahwa efektivitas adalah 

hubungan antara hasil (output) yang dicapai organisasi dengan sasaran yang ingin 

dicapainya, jika hasil tersebut semakin mendekati sasaran atau tujuan maka 

semakin efektif. 

Jadi, efektivitas dapat diartikan sebagai suatu tingkat sampai dimana 

tujuan dari perusahaan atau organisasi dapat tercapai dengan baik. Efektivitas 

dihubungkan dengan penyelesaian suatu tujuan sedangkan efisiensi dihubungkan 

dengan sumber yang digunakan untuk tercapainya suatu tujuan. 

Dalam masalah skripsi yang penulis uraikan penulis mencantumkan 

efektivitas juga, karena efektivitas merupakan suatu hubungan antara sistem 

informasi akuntansi yang terdapat dalam hotel, dan kegiatan penjualan jasa sewa 

kamar sehingga tujuan dari kegiatan penjualan sewa kamar tersebut dapat tercapai.  

 

2.4      Konsep Penjualan  

Salah satu aktivitas perusahaan terpenting adalah penjualan. Penjualan 

merupakan titik sentral bagi peusahaan. Tujuan utama perusahaan adalah untuk 

memperoleh laba hasil penjualan yang merupakan unsur terpenting dalam 

mempertahankan kelangsungan hidupnya. 

Pada umumnya kegiatan penjualan bertujuan untuk meningkatkan laba 

yang optimal untuk meningkatkan kinerja perusahaan juga untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka waktu yang lama 

(going concers). Tujuan tersebut dapat dicapai apabila perusahaan dalam 

melaksanakan penjualannya telah sesuai dengan yang direncanakan. 



Pengertian penjualan yang dikemukakan oleh John Dowes dan Kawan-

kawan yang diterjemahkan oleh Susanto Budhidarmo (2000;495) adalah 

sebagai berikut: 

“Penjualan adalah pendapatan yang diterima ditukarkan dengan 

barang atau jasa yang dicatat untuk suatu periode akuntansi tertentu, 

baik atas dasar kas (sebagaimana diterima) atau atas dasar actual 

(sebagaimana diperoleh)” 

 

Pengertian penjualan menurut Komaruddin (2000;775) adalah sebagai 

berikut: 

“1. Suatu persetujuan yang menetapkan bahwa yang penjualan 

memindahkan milik kepada pembeli untuk sejumlah uang yang 

disebut harga, kadang-kadang juga jual. 

  2. Penerimaan bruto”. 

 

Sedangkan menurut Syahrul dan Muhammad Afdi Mizar (2000; 746) 

adalah sebagai berikut: 

“1. Pertukaran barang dan jasa dengan uang 

2.Pendapatan yang diterima dari pertukaran barang dan jasa dan 

dicatat untuk satu periode akuntansi tertentu, baik berdasarkan 

kas (sebagaimana diterima) atau berdasarkan akrual 

(sebagaimana diperoleh)”. 

 

2.4.1 Tujuan Penjualan  

Tujuan umum penjualan dalam kegiatan penjualan adalah mencapai 

volume tertentu dari penjualan, mendapat laba maksimum dan mempertahankan 

atau berusaha meningkatkan serta menunjang pertumbuhan perusahaan.  

Kemampuan perusahaan dalam menjual barang dan jasanya diperusahaan 

dapat dijadikan suatu tolak ukur penilaian keberhasilan perusahaan untuk 

mencapai tujuan perusahaan tersebut harus ada kerja sama yang baik antar bagian-

bagian di dalam perusahaan.  



Azhar Susanto dan La Midjan (2001;170) mengemukakan akibat 

penjualan sebagai berikut: 

“Akibat adanya penjualan dapat merubah posisi harta dan 

menyangkut : (a). timbulnya piutang jika penjualan secara kredit 

atau masuknya uang secara kontan jika penjualan secara kontan, (b). 

kuntitas barang yang berkurang di gudang karena penjualan”. 

 

Suatu penjualan dapat dikatakan efektif dalam melaksanakan kegiatan 

penjualan jika perusahaan tertentu memiliki karakter sebagai berikut: 

1. Adanya perkembangan penjualan yang dapat dilihat dari volume penjualan 

yang terus meningkat. 

2. Transaksi penjualan dicatat sesuai dengan tanggal transaksi dan diarsipkan 

dengan nomor urut dan dapat segera direalisasikan menjadi  pendapatan sesuai 

dengan waktu kirim. 

3. Kegiatan penjualan dimulai dari penerimaan pesanan penjualan sampai 

penyerahan barang. Dapat disesuaikan pesanan dari pelanggan sehingga 

perusahaan dapat berjalan dengan lancer dan efisien. 

4. Tercapainya kepuasaan pelanggan atas produk yang dipesannya. 

 

2.4.2 Kebijakan Penjualan 

Kebijakan penjualan secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu 

penjualan secara tunai dan penjualan secara kredit. Penjualan tunai terjadi bila 

penyerahan barang dan jasa segera diikuti dengan pembayaran dari pembeli, 

sedangkan penjualan secara kredit ada tenggang waktu antara saat penyerahan 

barang atau jasa dalam penerimaan pembayaran. 

Kebijakan penjualan untuk setiap perusahaan akan berbeda-beda 

disesuaikan dengan kebijakan dari pihak manajemennya dan kondisi perusahaan 

yang bersangkutan. 

 

2.4.3 Prosedur Penjualan  

Prosedur penjualan tergantung pada bentuk usaha, cara penjualan dan jenis 

barang dan jasa yang digunakan suatu transaksi penjualan dimulai pada saat 



pesanan penjualan diterima seperti yang dikemukakan Arens dan Loebbeoke, 

yang dialihbahasakan oleh Amir Abadi Yusuf (2000;356) adalah sebagai berikut: 

“Penjualan dimulai dari timbulnya suatu order atau pesanan dari 

pelanggan dan berakhir dengan perubahan barang atau jasa menjadi 

piutang usaha, dan akhirnya menjadi uang tunai”. 

Dalam hal ini prosedur penjualan yang terjadi merupakan prosedur 

penjualan yang terjadi dalam hotel yaitu, penjualan jasa sewa kamar yang terjadi 

dalam setiap harinya baik weekdays ataupun weekend. Dalam hal ini penjualan 

sewa kamar terjadi pada saat tamu datang ke hotel secara langsung untuk 

melakukan pesanan kamar, ataupun pihak tamu melakukan reservasi terlebih 

dahulu dengan pihak hotel. Tetapi untuk group/corporate berbeda dengan 

personal, karena dalam prosedur penjualan jasa sewa kamar tersebut terdapat 

perbedaan room rate. 

 

2.5  Pengertian Penjualan Jasa Sewa Kamar  

Penjualan sewa kamar dalam perusahaan  yang bergerak di bidang jasa 

seperti perhotelan, merupakan salah satu aktivitas utama untuk menghasilkan 

pendapatan untuk mencapai hasil penjualan sewa kamar yang ditawarkan tersebut 

dapat terjual.  

Pengertian sewa kamar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(2002;1057) adalah sebagai berikut: 

“1) pemakaian sesuatu dengan membayar uang, 2) uang yang 

dibayarkan karena memakai atau meminjamkan sesuatu, 3) yang 

boleh dipakai setelah dibayar dengan uang”. 

 

2.5.1 Tujuan Sewa Kamar 

Tujuan penjualan sewa kamar yang dilaksanakan oleh perusahaan yang 

bergerak di bidang jasa seperti hotel adalah untuk memperoleh pendapatan yang 

berpengaruh pada perolehan laba, dengan cara menyediakan suatu kepuasan yang 

sifatnya berkelanjutan baik bagi pihak pembeli maupun piha penjual. Agar tujuan 



tersebut dapat tercapai secara efektif, maka aktivitas penjualan sewa kamar 

memerlukan suatu sistem informasi akuntansi yang memadai. 

Willson dan Campbell dialihbahasakan oleh Tjintjin Fenix Tjendera 

(1995;259) mengemukakan bahwa: 

“Pengendalian penjualan meliputi analisis, penelaahan, dan penelitian 

yang diharuskan terhadap kebijakan, prosedur, metode, dan 

pelaksanaan yang sesungguhnya untuk mencapai volume penjualan 

yang dikehendaki, dengan biaya yang wajar yang menghasilkan laba 

kotor yang diperlukan untuk mencapai hasil pengendalian yang 

diharapkan atas investasi”. 

 

Dari uraian di atas dapat kita ketahui bahwa penjualan harus dikendalikan 

dengan cara menganalisis kebijakan prosedur, metode, dan pelaksanaan yang 

sesungguhnya dapat dicapai suatu volume penjualan yang menguntungkan. 

 

2.5.2 Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Jasa Sewa Kamar 

Sistem penjualan jasa sewa kamar merupakan organisasi dari formulir, 

catatan, prosedur, dan alat-alat yang yang digunakan (contoh komputer) untuk 

mengolah data mengenai penjualan jasa sewa kamar, sehingga manajemen atau 

pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat memperoleh informasi mengenai 

penjualan, maka pimpinan perusahaan biasa mengawasi dan mengendalikan 

penjualan sehingga penerimaan dari hasil penjualan dapat diamankan.  

 

2.5.3 Sistem dan Prosedur Penjualan Jasa Sewa Kamar 

Setiap transaksi penjualan yang terjadi di tangani oleh hotel dengan sistem 

dan prosedur yang berbeda sesuai dengan jenis transaksi penjualannya terutama 

yang berhubungan dengan kegiatan penjualan jasa sewa kamar. 

Prosedur pemesanan kamar menurut Kasavana (2001;115) adalah sebagai 

berikut: 

“The flow of transaction in the reservation process can be devided into 

six phases: (1) identificationof the sources of business, (2) 

communication with the hotel, (3) formulation of the reservation request 

and record, (4) determation or reservation acceptance, (5) confirmation, 

notification, and (6) nodification and for arrival activity”. 

 



Kutipan di atas dapat diartikan bahwa cara pemesanan kamar merupakan 

penyelarasan antara keinginan tamu dalam mendapatkan akomodasi dengan 

fasilitas yang tersedia yang tersedia di hotel, dan pada saat tersebut pihak hotel 

memcatat semua transaksi serta dapat memperkirakan keadaan dan jumlah kamar 

yang tersedia untuk disewakan di masa yang akan datang. 

Pada dasarnya terdapat 6 tahapan atau bagian dalam prosedur penerimaan 

pesanan kamar, yaitu:  

1. Mengidentifikasikan sumber-sumber pemesanan kamar, 

2. Membuka komunikasi antara pihak pemesanan kamar, 

3. Mengolah data pemesanan kamar dan mencatatnya,  

4. Menetapkan penerimaan pemesanan kamar, 

5. Mengkonfirmasikan kamar dan,  

6. Mengadakan perubahan bila diperlukan sesuai dengan permintaan pemesan 

dan mengadakan kegiatan untuk mempersiapkan kedatangan tamu. 

Adapun tata cara yang selalu dilakukan pada saat prosedur penanganan 

pemesanan kamar adalah sebagai berikut: 

1. Mengucapkan salam, menyebutkan bagian tempat bekerja dan menawarkan 

bantuan. 

2. Meminta data pemesan kamar untuk dicatat ke dalam Reservation Form data 

tersebut mencakup: Tanggal kedatangan, nama tamu, lama tinggal, jumlah 

kamar, jenis kamar yang dipesan, jumlah tamu yang akan menginap, nama 

perusahaan yang memesan kamar untuk tamu, alamat tamu ataupun alamat 

perusahaan serta nomor telepon nama orang yang dapat dihubungi oleh pihak 

hotel, jam kedatangan tamu menanyakan apakah ada permintaan-permintaan 

khusus yang diinginkan oleh pemesan. 

3. Menanyakan jenis pembayaran, yang berupa: 

a. Personal accounting, di mana semua biaya yang terjadi selama tamu 

menginap akan menjadi tanggungan tamu tersebut. 

b. Company accounting, di mana semua biaya yang terjadi tamu yang 

menginap akan dibayar oleh perusahaan yang memesan kamar, baik itu 

biaya kamar saja (Room only) ataupun semua biaya (all in). 



Dalam hal ini, perusahaan tersebut harus mengirimkan surat jaminan atau 

quarantee letter yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut bersedia 

membayar biaya bagi tamu tersebut.  

c. Voucher dan Traveller Cheque, bila tamu yang akan menginap memesan 

kamar melalui biro perjalanan, di mana voucher tersebut akan menjadi 

suatu alat pembayaran yang dikeluarkan oleh biro perjalanan. 

4. Mengurangi kembali data pemesanan kamar untuk memastikan kebenaran 

data tersebut.  

5. Memberikan konfirmasi secara lisan yang menyatakan bahwa pemesanan 

kamar tersebut sudah diterima. 

6. Mengarsipkan pemesanan kamar menurut tanggal kedatangan tamu. 

7. Membuat expected arrival list yaitu, daftar tamu yang akan datang pada hari 

tersebut. 

Sedangkan untuk prosedur penanganan kedatangan tamu (check-in) adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengucapkan salam, menawarkan bantuan. 

2. Bila tamu telah memesan kamar, tanyakan nama tamu atau perusahaan, 

kemudian ambil kartu registrasi yang telah diarsipkan. 

3. Bila tamu belum memesan kamar, tanyakan jenis kamar, jumlah kamar yang 

dan jumlah tamu yang akan menginap. Periksa apakah ada lowongan kamar, 

bila ada, berikan kartu registrasi dan bila tidak, sarankan untuk ke hotel lain 

dengan standar yang sama. 

4. Setelah pengisian kartu registrasi selesai, tanyakan jenis pembayaran. Bila 

secara kontan, minimal diperlukan deposit satu malam untuk setiap kamar. 

Bila menggunakan kartu kredit, mintalah kartu kredit untuk di-imprint. Bila 

dengan voucher, maka diserahkan pada saat check-in. 

5. Berikan kunci kamar kepada Bell Boy yang akan membantu tamu menujukkan 

ke kamarnya, sambil mengucapkan “Selamat Istirahat”. 

Dan untuk prosedur penanganan keberangkatan tamu (check out) yaitu, 

pihak hotel melakukan penyelesaian rekening tamupada saat tamu akan check out 

oleh petugas front office cashier. Setelah seluruh pembayaran diselesaikan, maka 



petugas front office cashier mengkonfirmasikan kepada Receipsionist mengenai 

tamu check out tersebut. Berdasarkan informasi dari kasir maka Receipsionist 

akan segera memperbaharui Room List. 

 

2.5.4 Fungsi Sistem dan Prosedur Penjualan Jasa Sewa Kamar  

Pelaksanaan prosedur penanganan pemesanan tamu ini memiliki fungsi 

yang penting, karena akan terlihat kemampuan seseorang petugas pemesanan 

kamar dalam hal menjual jasa sewa kamar untuk memberikan informasi tenteng 

fasilitas hotel lainnya serta kemampuannya dalam menarik minat tamu untuk 

membeli produk hotel tersebut. 

Room Reservation adalah bagian yang menangani pesanan kamar di mulai 

menerima, memproses, dan mengkonfirmasi pesanan kamar. Melalui proses 

pemesanan kamar inilah hotel dapat mengetehui dengan tepat mengenai 

permintaan tamu atas kamarnya serta perkiraan kamar hari berikutnya. 

 

2.6 Hotel  

Dalam menjalankan usaha perhotelan, jasa yang diberikan adalah 

penjualan jasa sewa kamar. Penjualan ini kemudian dipergunakan dalam 

menunjang kelangsungan operasional hotel. 

Dan, untuk kelangsungan tersebut hotel pun dikenakan pajak hotel 

(PERDA No. 02 Tahun 2003) yang merupakan pajak atas pelayanan di hotel. 

Karena, hotel merupakan bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk 

dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya 

dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan 

dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. 

Dalam hal ini, pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan yang 

menyelenggarakan usaha Hotel, Penginapan, atau jenis lainnya seperti Gubuk 

Pariwisata (Cottage), Motel, Wisma Pariwisata, Pesangrahan (Hostel), Losmen, 

Guest House, untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain 

yang menjadi tanggungannya 

 



2.6.1 Pengertian Hotel  

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, serta pelayaran lainnya 

untuk umum”. 

Penggolongan hotel menurut United State Lodging Industri seperti yang 

dikutip Agus Sulastiyono (2001; 151) dapat terbagi tiga kelompok besar, yaitu: 

1. Transient hotel yaitu, hotel yang terletak di tengah kota dengan jenis tamu 

yang menginap sebagian besar adalah untuk urusan bisnis atau turis. 

2. Residential hotel yaitu, hotel yang dasarnya merupakan rumah yang berbentuk 

apartemen dengan kamar-kamar dan disewakan secara bulanan atau tahunan. 

3. Resord hotel yaitu, hotel yang umunya berlokasi di tempat-tempat rekreasi dan 

juga ruang serta fasilititas konferensi untuk tamu.” 

Ditinjau dari segi fasilitas kamar yang disediakan dibagi atas: 

a. Penginapan atau Losmen 

b. Motel 

c. Hotel 

Ditinjau dari segi penilaian Pemerintah Dirjen Pariwisata yang didasarkan atas 

pelayanan dari fasilititas yang tersedia hotel dibagi atas: 

a. Hotel Bintang 1 

b. Hotel Bintang 2 

c. Hotel Bintang 3 

d. Hotel Bintang 4 

e. Hotel Bintang 5 

 



2.6.2 Jasa Hotel  

Perusahaan hotel menyediakan berbagai jasa berupa: 

1. Jasa utama adalah menyediakan kamar dengan makan (American Plan atau 

tanpa makan European Plan). 

2. Jasa lainnya adalah: 

a. Menyewakan ruang pertemuan (conversation hall), dalam hal ini 

conversation hall digunakan untuk pesta pernikahan, pameran dan 

beberapa acara lainnya.  

b. Menyewakan kolam renang (swimming pool), swimming pool dalam hotel 

tidak bisa digunakan oleh para sembarang orang yang berkunjung ke hotel 

tersebut melainkan swimming pool tersebut hanya dapat digunakan oleh 

tamu yang menginap di hotel karena itu merupakan fasilitas hotel, tamu 

ataupun yang menjadi member dalam fitness center hotel tersebut. 

c. Menyewakan tempat hiburan, tempat hiburan di dalam hotel selain 

digunakan apabila ada event yang berlangsung di hotel tersebut, juga 

dipakai ketika untuk menjamu para tamunya dengan batasan waktu yang 

telah ditetapkan oleh pihak manajemen hotel. 

d. Biro perjalanan, dalam biro perjalanan/travel ini merupakan kegiatan tour 

atau kunjungan. 

e. Toko cinderamata (gift shop), untuk yang satu ini tiap-tiap hotel berbeda-

beda. 

f. Restoran, hampir dalam setiap restoran itu selalu ada karena yang satu ini 

berkaitan dengan F&B dalam setiap hotel. 

 

2.7    Peranan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan dalam Menunjang  

Kelancaran Efektifitas Penjualan Jasa Sewa Kamar 

Sistem informasi akuntansi memproses data dan transaksi agar dapat 

bermanfaat bagi kepentingan perencanaan, pengoperasian dan pengawasan. Hal 

ini tidak terlepas dari penggunaanya untuk kepentingannya dalam melakukan 

kelancaran efektivitas penjualan jasa sewa kamar di hotel. 



Sedangkan efektifitas penjualan jasa sewa kamar merupakan suatu alat 

dalam meningkatkan efektifitas penjualan jasa sewa kamar yang dilakukan oleh 

hotel, karena dalam meningkatkan penjualan jasa sewa kamar efektifitas sangatlah 

diperlukan sebab untuk menunjang penjualan jasa sewa kamar dapat dikatakan 

efektif dan efisien tidaknya dilihat dari kemampuan tingkat hunian kamarnya. Dan, 

hal ini akan berpengaruh pada kelayakan data-data yang diperlukan untuk diolah 

menjadi sebuah informasi. 

Sistem informasi akuntansi menurut Bodnar dan Hopwood (2005; 3) 

dikatakan bahwa: 

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

such as people and equipment, designed to transform financial and 

other data into information”.  

Yang diartikan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan 

sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang diatur untuk mengubah data 

keuangan dan data lainnya menjadi informasi.  

Dan, untuk definisi sistem informasi akuntansi yang dikemukakan oleh 

Bodnar yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Yusuf (2001;1), dapat kita ketahui 

bahwa unsur-unsur informasi akuntansi tersebut yaitu: 

1. Sumber Daya Manusia dan Alat 

2. Data (formulir dan catatan) 

3. Informasi 

Sedangkan pengertian penjualan yang dikemukakan oleh John Dowes dan 

Kawan-kawan yang diterjemahkan oleh Susanto Budhidarmo (2000; 495) 

adalah: 

“Penjualan adalah pendapatan yang diterima ditukarkan dengan 

barang atau jasa yang dicatat untuk suatu periode akuntansi tertentu, 

baik atas dasar kas (sebagaimana diterima) atau dasar kas actual 

(sebagaimana diperoleh)”. 

 

Maka tujuan umum dari penjualan dalam kegiatan penjualan adalah 

sebagai mencapai volume tertentu dari penjualan, mendapat laba maksimum dan 

mempertahankan atau berusaha meningkatkan serta menunjang pertumbuhan 

perusahaan.  



Pengertian efektifitas menurut Anthony dan Vijay Govindarajan (2001; 

111) adalah sebagai berikut: 

“Effectiveness in the relationship between a responbility center’s outputs 

and it’s objectives. The more those outputs contribute to the objectives, 

the more effective the unit is”.  

Menurut Arens et al (2003; 806): 

“Effectiveness in the degree to which the organization’s objectives are 

accomplished “. 

Dapat diartikan bahwa efektivitas adalah sebagai berikut: 

Efektivitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat 

pertanggungjawaban dengan sasaran yang harus dicapainya. Semakin besar 

kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, 

maka dapat dikatakan semakin efektif pula unit tersebut. 

Dari kedua definisi tersebut dapat diketahui bahwa efektifitas adalah 

hubungan antara hasil (output) yang dicapai organisasi dengan sasaran yang ingin 

dicapainya, jika hasil tersebut semakin mendekati sasaran atau tujuan maka 

semakin efektif. 

Jadi, efektivitas dapat diartikan sebagai suatu tingkat sampai dimana 

tujuan dari perusahaan atau organisasi dapat tercapai dengan baik. Efektivitas 

dihubungkan dengan penyelesaian suatu tujuan sedangkan efisiensi dihubungkan 

dengan sumber yang digunakan untuk tercapainya suatu tujuan. 

Maka dari itu dalam masalah ini penulis akan membahas mengenai suatu 

hubungan yang terdapat dalam efektivitas sistem informasi akuntansi di dalam 

hotel, karena di dalam kegiatan tersebut tidak hanya menjelaskan  mengenai 

efektivitas sistem informasi akuntansi yang berlaku dalam hotel tersebut, tetapi 

juga terdapat kegiatan penjualan jasa sewa kamar sehingga tujuan dari kegiatan 

penjualan sewa kamar pun dapat tercapai dengan baik. 

 

 

 

 

 

 


