
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan 

tentang peranan sistem informasi akuntansi penjualan jasa sewa kamar dalam 

menunjang kelancaran efektifitas penjualan pada Hotel Papandayan Bandung 

yang berada di Bandung selama periode Mei 2009 sampai Agustus 2009,  terdapat 

hubungan yang sedang antara peranan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan 

dengan efektivitas penjualan sewa kamar yaitu sebesar 0.551, sedangkan  

pengaruh peranan Sistem Informasi Akuntansi penjualan dalam menunjang 

terhadap efektivitas penjualan sewa kamar sebesar 30.36%, sehingga penulis 

menyimpulkan dan memberikan saran sebagai berikut:  

 

5.1 Kesimpulan 

1. Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Jasa Sewa Kamar Hotel 

Papandayan sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan 

terpenuhinya unsur-unsur sistem informasi akuntansi, yaitu: 

a. Sumber daya manusia 

Sumber daya manusia yang dimaksudkan tersebut merupakan para staff, 

para divisi lainnya yang melaksanakan prosedur pelayanan kamar dan 

pelayanan lainnya yang berhubungan dengan hotel dalam melakukan 

operasionalnya suatu sistem informasi akuntansi yang berada didalamnya. 

Para staff yang melaksanakan pelayanan dalam menghadapi ataupun 

melayani para tamunya masing-masing memiliki latar belakang, keahlian, 

keterampilan dibidangnya masing-masing. Dalam hal ini untuk masing-

masing bagian yang terdapat di hotel tersebut, memiliki latar belakang 

pendidikan yang digelutinya, tetapi latar belakang pendidikan yang 

terdapat dimulai dari tingkatan SMIP/SMK karena untuk jurusan tersebut 

pihak hotel tidak perlu memberikan penjelasan lagi, dan untuk beberapa 

bagian tertentu dimulai dari pendidikan DIII sampai dengan S2 atau lebih 

yang disesuaikan dengan beberapa bidang yang terkait. 



b. Alat yang digunakan 

Staff yang teribat dalam beberapa bagian yang terdapat di dalam hotel, 

dalam melaksanakan tugasnya dengan menggunakan alat-alat seperti: 

d. Komputer  

Dengan digunakannya komputer dapat membantu suatu pekerjaan 

menjadi lebih mudah dan cepat. Karena komputer ini berfungsi sebagai 

input untuk memasukkan data-data yang berkenaan dengan kegiatan 

pelayanan tamu yang datang ke hotel, karena hal ini sangat membantu 

sama sekali. Serta, perlengkapan ini pun dilengkapi dengan jaringan 

sistem local area network (LAN), karena dalam hal ini selain 

memudahkan para staff yang bertugas juga untuk memudahkan para 

tamu yang akan melakukan reservasi via website yang dapat diakses 

kapanpun oleh para tamu yang akan melakukan reservasi di Hotel 

Papandayan. Dan juga, sistem informasi akuntansi yang dijalankan 

Hotel Papandayan telah menggunakan komputer yang baik dalam 

pemrosesan data menjadi informasi maupun dalam penyimpanan data 

dalam memori komputer. Komputer yang digunakan untuk 

mempermudah sebagai alat bantu dalam mengolah data sehingga dapat 

mempersingkat waktu dan mempermudah pekerjaan yang ada di hotel. 

e. Formulir  

Di Hotel Papandayan dalam melaksanakan prosedur yang berhubungan 

dengan pelayanan jasa sewa kamar menggunakan formulir untuk 

mencatat kegiatan yang dilakukan, sehingga terdapat bukti yang sah 

dan tertulis dalam rangka kegiatan yang berlangsung. Dalam hal ini 

Front Office Departement dalam melaksanakan jasa sewa kamar telah 

menggunakan alat-alat untuk mencatat sampai dengan memproses data 

transaksi jasa sewa kamar menjadi laporan yang berguna untuk 

pengambilan keputusan manajemen, antara lain:  

f) Reservation form, dokumen tunggal ini digunakan pada saat 

pemeanan kamar untuk mencatat nama dan alamat pemesan, nama 



yang akan menginap, tanggal pemesanan, tanggal kedatangan, tipe 

kamar yang akan dipesan. 

g) Deposit voucher, dokumen ini digunakan untuk mencatat 

penerimaan kas dari pemesan kamar sebagai uang muka (advanced 

deposit). 

h) Credit card imprint voucher, dokumen ini digunakan sebagai bukti 

tamu membayar dengan kartu kredit. Dokumen ini dibuat oleh 

penerbit kartu kredit. 

i) Guest folio, dokumen ini digunakan untuk mencatat transaksi-

transaksi tamu selama menginap dihotel. Rekening ini untuk 

menagih pembayaran pada tamu. 

j) Discount bill, merupakan dokumen yang digunakan untuk mencatat 

bahwa kamar tersebut diberikan potongan harga. 

c. Sistem dan prosedur yang dijalankan 

Sistem dan prosedur jasa sewa kamar yang diterapkan dan dilaksanakan 

antara lain melalui prosedur pemesanan kamar secara langsung. 

Pemesanan kamar secara tidak langsung, sampai prosedur keberangkatan 

tamu. Prosedur penjualan jasa sewa kamar yang diterapkan hotel 

Papandayan adalah tegas, jelas dan singkat. 

2. Penjualan Jasa Sewa Kamar Hotel Papandayan sudah berjalan efektif. Hal ini 

dapat dilihat dalam hal: 

a. Prosedur penjualan  

1) Pemesanan kamar secara langsung dilakukan melalui recepsionist di  

front office, pemesanan kamar secara individu dilakukan melalui 

telepon, dan pemesanan kamar secara group biasanya dilakukan oleh 

Travel biro.  

2) Komunikasi dengan  pemesan kamar 

Pemrosesan data tamu dalam hal ini, tamu merupakan suatu elemen 

yang memberikan data kepada sistem, dengan proses memilih kamar 

dan menggunakan fasilitas lainnya. 



3) Memproses data pesanan cek out, pembayaran pesanan 

Prosedur pembayaran yang digunakan oleh hotel Papandayan yaitu, 

secara tunai/ cash pada saat tamu check in, credit card, ataupun secara 

50% pada saat check in dan 50% pada saat tamu check out dari hotel. 

b. Tercapainya tujuan penjualan 

1) Peningkatan volume penjualan 

Dalam hal peningkatan penjualan yang terjadi di hotel Papandayan, 

peningkatan penjualan yang paling besar didapat oleh pihak hotel yaitu, 

terdapat di departement room division dan Food and Beverage. 

2) Kepuasan konsumen 

Kepuasan para konsumen terjadi dari hasil pelayanan yang terjadi 

selama tamu tersebut berada di hotel. 

3) Keuntungan yang berhasil dicapai 

Keuntungan yang dicapai oleh pihak hotel yaitu, melalui jumlah 

kunjungan ataupun jumlah tamu yang datang menginap di hotel 

Papandayan, dan hasil perolehan yang terjadi melalui F&B 

departement. 

 

5.2 Saran  

1. Bagian Room Division seharusnya lebih dapat memaksimalkan sarana 

informasi dan komunikasi yang telah ada di hotel, khususnya dalam hal 

pesanan kamar yang dilakukan secara group. 

2. Bagian F & B Departement  dalam hal pemberian formulir sebaiknya jangan 

dilakukan terpisah dari departement lain karena hal ini ditakutkan terjadi 

kesalahan dalam hal penjumlahan, karena menurut penulis, dalam hal ini 

bagian front office lebih mengetahui keinginan para tamu yang datang. 

3. Serta, untuk tetap mempertahankan motto FEELS LIKE HOME.... 

 

 

 

 

 

 


