
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi tujuan dari para 

pelancong luar negeri atau dari dalam negeri untuk dijadikan objek wisata. Saat ini 

negara Indonesia sedang menggalakan upaya pembangunan sarana-sarana yang 

berhubungan dengan tempat wisata. 

Salah satu sektor yang saat ini sedang digalakkan adalah sektor pariwisata. 

Sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan devisa negara yang 

sangat membantu dalam pembangunan di segala bidang. Bidang kepariwisataan 

Indonesia berusaha untuk menawarkan keindahan alam Indonesia dan kekayaan 

budaya Indonesia untuk menarik para wisatawan. Wisatawan bukan hanya orang 

yang memasuki negara asing, melainkan juga orang yang berpergian dari satu daerah 

ke daerah lain di negeri sendiri. Oleh karenanya kita mengenal wisatawan 

mancanegara dan wisatawan domestik. 

Bila pariwisata dilihat sebagai suatu jenis usaha yang memiliki nilai ekonomi, 

maka pariwisata adalah sebagai suatu proses yang dapat menciptakan nilai tambah 

terhadap barang atau jasa sebagai satu kesatuan produk, baik yang nyata atau tidak 

nyata. 

Bidang usaha hotel merupakan bagian usaha kepariwisataan yang 

menyediakan pelayanan jasa sewa kamar, akomodasi, makanan dan minuman, serta 

pelayanan-pelayanana pendukung lain yang dikelola secara komersial. Di Indonesia 

hotel diklasifikasikan dari mulai hotel bintang 1 sampai dengan hotel bintang 5. 

Klasifikasi hotel berbintang tersebut secara garis besar didasarkan pada (1) Besar/ 

kecil atau banyaknya kamar, (2) Lokasi, (3) Fasilitas hotel, (4) Kelengkapan 

peralatan, (5) Spesialisasi dan tingkat pendidikan karyawan, (6) Kualitas bangunan, 

(7) Tata letak ruang. 



Adapun pengertian hotel menurut menurut Kep. Mentri Pariwisata,Pos dan 

Telekomunikasi, No : KM.94/HK.103/MPTT-87 tentang Ketentuan Usaha dan 

Penggolongan Hotel  adalah sebagai berikut: 

“Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian 
atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan, penginapan, 
makan dan minum, serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara 
komersial”.  
 

Oleh karenanya setiap aspek dari hotel harus diperhatikan sehingga semuanya 

dapat dipergunakan guna memberikan kepuasan untuk para tamu hotel. Kepuasan itu 

sering menjadi kendala bagi hotel. Hal ini disebabkan oleh permasalahan yang sering 

timbul  di hotel seperti adanya daftar tamu yang fiktif kehadirannya sehingga dalam 

penyampaian informasi persediaan jumlah kamar yang tersedia ataupun terpakai 

kurang akurat, adanya pelaporan biaya yang fiktif,  selain jumlah pemasukan dan 

pengeluaran hotel tidak dapat segera diketahui karena membutuhkan waktu yang 

relatif lama dalam penyampaian  informasi kepada pimpinan perusahaan. Transaksi 

yang dilakukan melalui telepon atau  datang langsung ke hotel sering kali mengalami 

permasalahan.  

Berdasarkan hal ini diperlukan sistem informasi untuk mencatat dan 

memproses data yang terkait. Suatu sistem informasi akuntansi penjualan jasa sewa 

kamar yang diterapkan harus dapat menciptakan dan menunjang pengendalian 

internal. Untuk dapat melakukan pengendalian internal terhadap semua aktivitas 

penjualan jasa sewa kamar yang ada di hotel., maka pimpinan membutuhkan data 

yang disajikan oleh akuntan sebagai informasi yang handal dan relavan. Informasi 

yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi akan berguna membantu operasi 

perusahaan, sehingga dari informasi tersebut manajemen perusahaan dapat 

melakukan tindakan koreksi terhadap sistem yang menyimpang yang mungkin terjadi 

dalam perusahaan.  

Informasi yang handal dan relavan tersebut hanya dapat diperoleh apabila 

suatu pengendalian internal memadai. Pengendalian internal yang dijalankan 

bukanlah dimaksudkan untuk menghilangkan semua kemungkinan kesalahan atau 



penyimpangan, akan tetapi pengendalian internal yang baik dapat menekan terjadinya 

kesalahan dan penyelewengan maupun kekurangan dalam menjalankan perusahaan. 

 Pengendalian internal ini menjamin kebijakan dan pengarahan-pengarahan 

bagi manajemen sebagai alat untuk pengambilan dan pengimplementasian keputusan 

serta pengaturan aktivitas perusahaan untuk mencapai tujuan. Tujuan utamanya  yaitu 

memperoleh laba serta melindungi seluruh sumber ekonomi perusahaan dari resiko 

kerugian akibat adanya tindakan penyalahgunaan dan ketelodoran penjualan jasa 

yang tersedia di hotel. 

Berdasarkan uraian tersebut, diketahui pentingnya peran sistem informasi 

akutansi dalam pengendalian internal penjualan jasa sewa kamar yang memadai. 

Sistem informasi akuntansi diperlukan untuk menyediakan bukti pencatatan dan 

pelaporan yang memadai atas seluruh kegiatan penjualan perusahaan sebagai bahan 

informasi yang berguna bagi  manajeman dalam mengambil keputusan. Hal ini 

menjadi pertimbangan penulis untuk mengambil judul: 

“ Peran Sistem Informasi Akuntansi Penjualan dalam Pengendalian Internal 

Penjualan Jasa Sewa Kamar.” (Studi kasus pada Hotel Cianjur, Yang 

berlokasi di Jalan Raya Pacet, Puncak Cipanas, Cianjur) 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

1. Apakah sistem informasi akuntansi penjualan jasa sewa kamar yang 

diterapkan dan dijalankan pada Hotel Cianjur telah memadai 

2. Bagaimana peran sistem informasi akuntansi penjualan dalam pengendalian 

internal penjualan jasa sewa kamar di Hotel Cianjur 

 

1.3  Maksud dan Tujuan Penelitian 

Adapun maksud dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui efektivitas sistem informasi akuntansi penjualan jasa sewa 

kamar 

2. Untuk mengetahui peran sistem informasi akuntansi penjualan dalam 

menunjang efektivitas pengendalian internal penjualan jasa sewa kamar. 



 

1.4  Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi penulis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

mengenai sistem akuntansi, khususnya sistem akuntansi penjualan, selain itu, 

penelitian ini merupakan salah satu syarat utama untuk menempuh Ujian 

Sarjana Ekonomi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi (d/h STIEB) 

Universitas Widyatama. 

2. Bagi hotel, sebagai bahan masukan dalam mengembangkan sistem   informasi 

akuntansi penjualan dalam menunjang efektivitas pengendalian internal 

penjualan jasa sewa kamar 

3. Bagi pihak umum, merupakan bacaan yang dapat menambah informasi dan 

pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa ataupun pihak umum. 

 

1.5  Kerangka Pemikiran 

Penjualan jasa sewa kamar harus mendapat perhatian dari pihak manajemen 

dalam pengelolaannya karena distribusi pendapatan hotel terbesar yang diperoleh 

adalah dari penjualan jasa sewa kamar. Dengan demikian kegagalan dalam mengelola 

penjualan jasa sewa kamar akan mengakibatkan kerugian untuk pihak hotel. Oleh 

karena itu diperlukan pelayanan jasa sewa kamar yang efektif yang harus didukung 

oleh sistem informasi akuntansi yang memadai. 

Kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut : 

Penjualan jasa sewa kamar  →   Sistem Informasi Akuntansi  

                           ↑                                                   ↓ 

                                       ←    Pengendalian Internal 

Tabel 1.5 

Dari kerangka diatas dapat dijelaskan secara singkat bahwa penjualan jasa 

sewa kamar dapat berjalan dengan baik apabila terpenuhinya sistem informasi 

akuntansi dalam sebuah perusahaan, dimana  sistem informasi akuntansi penjualan itu 

sendiri ada didalam suatu pengendalian internal yang dilakukan. Dengan 



Pengendalian internal yang baik maka  penjualan jasa sewa kamar dapat berjalan 

dengan baik pula. Dengan kata lain adanya saling hubungan berkesinambungan 

antara elemen elemen didalamnya. 

Pengertian Sistem Informasi Akuntansi  yang dikemukakan oleh Bodnar dan 

Hopwood (2005;3) seperti yang dialihbahasakan oleh Julianto Agung Saputra adalah 

sebagai berikut : 

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

as people and equipment, designed to transform financial and other data 

into information”.  

Kutipan tersebut diatas dapat diartikan bahwa Sistem Informasi Akuntansi 

(SIA) merupakan kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang 

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

Sedangkan tujuan penyusunan Sistem Informasi Akuntansi menurut Adzar 

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    “.  

Tujuan tersebut pada dasarnya merupakan proyeksi dari tujuan utama dan 

tujuan akhir sistem informasi akuntansi yang cepat, efisien dan aman serta dapat 

membantu manajemen dalam pengambilan keputusan, perencanaan dan 

pengendalian. 

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 Informasi Akuntansi menurut Wilkinson 

(2000 ;9) adalah sebagai berikut : 

        “1. To support the day to day operation, 

                2. To support decision making by internal decision makers, 



 3. To fill obligations relating to stewardship ”. 

Sistem informasi akuntansi penjualan tersebut akan memadai apabila telah 

memenuhi semua unsur-unsur sistem informasi akuntansi. Unsur-unsur sistem 

informasi akuntansi menurut Bodnar dan Hopwood  seperti yang dialihbahasakan 

oleh Julianto Agung Saputra (2001;1) adalah : 

“ 1. People and equipment, 

        2. Data, 

        3. Methode”. 

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa sistem informasi 

akuntansi yang terdiri dari koordinasi manusia dan alat, metode berinteraksi dalam 

satu wadah organisasi yang terstruktur menghasilkan informasi keuangan dan 

informasi manajeman yang terstruktur. 

Untuk mendukung pelaksanaan sistem informasi akuntansi yang efektif, 

diperlukan suatu pengendalian internal yang efektif pula. Pengertian pengendalian 

internal menurut  COSO (The Commitee of Sponsoring Organization) yang dikutip 

oleh Mulyadi dan Puradiredja  (2002 , 180) adalah: 

”Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan untuk dewan 
komisaris, manajemen dan personal lain yang di desain untuk 
memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan 
sebagai berikut : (1) keandalan pelaporan keuangan (2) kepatuhan 
terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, (3) efektivitas dan efisiensi 
operasi ”. 
 
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal 

merupakan proses yang dilaksanakan oleh dewan komisaris, manajemen, dan 

pimpinan yang berada di bawah mereka untuk memberikan kepastian yang layak 

bahwa tujuan pengendalian internal tercapai. 

Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dirancang untuk 

menyediakan keyakinan  yang rasional atas tercapainya tujuan. Tujuan pengendalian 

internal menurut Bodnar dan Hopwood (2005;11) yang dialihbahasakan oleh 

Julianto Agung Saputra dapat dicapai melalui : 

” 1.   Realiabilitas pelaporan keuangan (Realibility of financial reporting), 



         2. Efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan (Effectiveness and 

efficiency of operation ), 

3. Kesesuaian organisasi dengan aturan serta regulasi yang ada 

(Complience with applicable laws and regulation ) ”. 

Untuk dapat mencapai tujuan perusahaan, maka unsur-unsur dalam 

pengendalian internal harus dapat dipenuhi. Adapun unsur-unsur pengendalian 

internal terdiri dari :  

1. Lingkungan Pengendalian ( Control Environment), 

2. Penaksiran Resiko (Risk Assessment), 

3. Aktivitas Pengendalian (Control Activities), 

4. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication), 

5. Pengawasan (Monitoring). 

Pengendalian internal tersebut digunakan untuk menunjang aktivitas 

Penjualan jasa sewa kamar yang merupakan faktor paling dominan dalam suatu 

perusahaan perhotelan. Penjualan adalah transaksi atau kegiatan perusahaan berupa 

pengalihan kepemilikan atau hak atas suatu milik (property) 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, serta pelayanan lainnya untuk 

umum”.  

Sedangkan pengertian hotel menurut Kep. Mentri Pariwisata,Pos dan 

Telekomunikasi, No : KM.94/HK.103/MPTT-87 tentang Ketentuan Usaha dan 

Penggolongan Hotel  adalah sebagai berikut: 

“Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian 
atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan, penginapan, 
makan dan minum, serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara 
komersial”.  



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 akutansi yang mendukung pemprosesan 

penjualan jasa sewa kamar, diharapkan perusahaan tidak hanya mencapai target 

penjualan yang tinggi, tetapi juga menunjang keefektifan pengendalian internal 

penjualan. Hal ini disebabkan karena di dalam suatu perusahaan yang besar dengan 

tingkat penjualan yang cukup besar, pengendalian penjualan merupakan suatu 

tuntutan yang harus dipenuhi untuk dilaksanakan secara efektif. 

Dengan pengendalian internal penjualan dapat menghindari kesalahan dan 

penyelewengan yang terjadi dalam transaksi penjualan. Oleh karena itu peran sistem 

informasi akuntansi tidak hanya sebagai produk tetapi juga sebagai alat dan sebagai 

pola berpikir. Sistem informasi akuntansi sebagai produk akan memadai bila sistem 

yang dihasilkan bisa membantu perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. 

Sistem informasi akuntansi sebagai alat perusahaan menggunakan sistem sebagai alat 

bersaing dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Dengan demikian maka 

penulis dapat mengambil hipotesis sebagai berikut : Peran Sistem informasi akuntansi 

dalam mencapai efektivitas pengendalian internal penjualan jasa sewa kamar telah 

memadai.  

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan untuk penyusunan skripsi ini adalah 

metode deskriptif. Menurut Moh. Nazir (2000;63) metode desriptif yaitu suatu 

metode yang meneliti status kelompok manusia, suatu kondisi, suatu pemikiran 

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan untuk memberikan 

gambaran mengenai perusahaan, khususnya mengenai aspek-aspek yang sedang 

diteliti dan melakukan hubungan terhadap variabel yang diteliti. 

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dan informasi dengan cara: 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 



Penelitian yang dilakukan dengan mengadakan peninjauan langsung pada 

perusahaan untuk memperoleh data primer, dengan cara : 

1. Wawancara langsung dengan pimpinan dan staf perusahaan yang 

berwenang dalam bidang yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti. 

2. Observasi langsung pada perusahaan, dilakukan pada bagian penjualan 

yaitu dengan mempelajari sistem dan prosedur yang terkait dengan 

masalah yang diteliti.  

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian ini dilakukan untuk mempermudah data sekunder yang 

dikumpulkan melalui penelaahan terhadap literatur yang diteliti, yang akan 

dijadikan dasar pertimbangan sebagai landasan teori dalam penelitian ini. 

 

1.7  Lokasi dan Waktu penelitian 

Penelitian untuk menyusun skripsi ini dilakukan pada Hotel Cianjur Cabang 

Cianjur yang berlokasi di Jalan Raya Pacet, Puncak, Cipanas Cianjur. Waktu 

penelitian dimulai pada bulan Febuari 2007 sampai dengan April 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


