
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Peran 

Pengertian peran menurut Amran YS Chaniago (2002) : 

”Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan” 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan 

perilaku yang diharapkan dan diperbuat oleh seseorang akibat status atau kedudukan 

yang melekat padanya. Dalam penulisan skripsi ini, kata peran dihubungkan dengan 

pengendalian internal artinya sistem informasi akuntansi mempunyai bagian yang 

utama dalam menunjang pengendalian penjualan yang memadai  

 

2.2 Sistem Informasi Akuntansi Penjualan 

Suatu sistem informasi akuntansi yang diterapkan perusahaan dimaksudkan 

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 

Pengertian sistem informasi akuntansi menurut Adzar Susanto (2004;82) 

yang dimaksud dengan sistem informasi akuntansi adalah : 

“Sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan (integritas) dari sub-
sub sistem atau komponen baik fisik maupun non fisik yang saling 
berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis untuk 
mengelola data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan 
menjadi informasi keuangan” 
 



 

Sedangkan pengertian Sistem Informasi Akuntansi menurut Bodnar dan 

Hopwood (2005;3) 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. 

Berdasarkan kedua definisi tersebut dapat disimpulkan seperangkat manusia 

dan sumber modal dalam suatu organisasi yang berpengaruh dalam pengolahan data 

akuntansi yang kemudian sebagai dasar pengambilan keputusan pihak manajeman 

dalam merencanakan dan mengendalikan perusahaan.  

 

2.2.2 Tujuan dan Fungsi Sistem Informasi Akuntansi 

Manajemen memerlukan sistem informasi akuntansi gunanya mencapai tujuan 

perusahaan. Dalam memenuhi fungsinya, sistem informasi akuntansi harus 

mempunyai tujuan-tujuan, baik tujuan khusus maupun tujuan umum yang keduanya 

dapat memberikan pedoman kepada manajemen  dalam merencanakan suatu sistem 

yang dapat menghasilkan informasi-informasi yang berguna terutama dalam hal 

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”. 



Sedangkan tujuan penyusunan Sistem Informasi Akuntansi menurut Azhar 

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. 

Suatu sistem informasi akuntansi harus berguna, tepat waktu dan relavan 

untuk pengambilan keputusan dan harus mendatangkan manfaat bagi manajemen, 

serta meningkatkan pelayanan terhadap konsumen dalam memberi informasi dari segi 

ekstern dan intern yang akan berguna bagi manajemen dalam rangka mencapai tujuan 

suatu perusahaan. 

Secara umum fungsi sistem informasi akuntansi adalah untuk mendorong 

seoptimal mungkin agar dapat menghasilkan berbagai informasi akuntansi yang 

terstruktur untuk tepat waktu, relavan, dan dapat dipercaya dan secara keseluruhan 

informasi akuntansi tersebut mengandung arti yang berguna.  

Semakin tinggi kualitas informasi yang tersedia bagi para pembuat keputusan, 

semakin baik keputusan yang dihasilkan. Agar bermanfaat, informasi harus memiliki 

karakteristik. Seperti yang dikemukakan oleh Krismiadji (2002;15) Sistem Informasi 

Akuntansi memiliki karakteristik sebagai berikut : 

“  a. Relavan, yaitu menambah pengetahuan atau nilai bagi para pembuat 
keputusan, dengan cara mengurangi ketidakpastian, menaikkan 
kemampuan untuk memprediksi, atau menegaskan/ membenarkan 
ekspektasi semula. 

b. Dapat dipercaya, yaitu informasi yang dihasilkan bebas dari kesalahan 
atau akurat menggambarkan kejadian atau aktivitas organisasi. 

c. Lengkap, yaitu secara lengkap menyajikan informasi yang dibutuhkan 
tanpa menghilangkan data yang penting yang dibutuhkan pemakai. 



d. Tepat waktu, yaitu informasi yang disajikan pada saat yang paling tepat 
untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan. 

e. Mudah dipahami, yaitu informasi harus disajikan dalam bentuk format 
yang mudah dipahami oleh pemakainya. 

f.  Dapat diuji kebenarannya, yaitu memungkinkan orang yang kompeten 
untuk menghasilkan informasi yang sama secara independen “. 

 

2.2.3 Unsur-Unsur Sistem Informasi Akuntansi  

Tercapainya suatu tujuan perusahaan harus diikuti tercapainya unsur-unsur 

yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan. Maka dari pengertian diatas penulis 

kemukakan bahwa suatu Sistem Informasi Akuntansi terdiri dari beberapa unsur 

seperti yang dikemukakan oleh Bodnar dan Hopwood (2001;1) sebagai berikut : 

                      “  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. 

Sedangkan menurut Wilkinson (2000 ;4) yang dialihbahasakan oleh Agus 

Maulana memiliki unsur -unsur sebagai berikut : 

                                  “1. Sumber daya manusia 

                                   2. Alat yang digunakan 

                                   3. Sistem dan prosedur yang digunakan”. 

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 sistem informasi akuntansi. 

 

2. Alat-alat yang digunakan 

Alat merupakan unsur dari sistem informasi akuntansi, mulai digunakan pada 

saat terjadinya transaksi, pencatatan transaksi sampai dengan dihasilkannya laporan. 



Alat yang dimaksud dapat berbentuk alat sederhana seperti formulir, catatan, laporan 

sampai dengan alat teknologi seperti komputer. 

1. Formulir 

Formulir merupakan unsur pokok dalam sistem informasi akuntansi yang 

digunakan untuk mencatat suatu transaksi pada saat terjadinya sehingga menjadi 

bukti tertulis dari transaksi yang terjadi seperti faktur penjualan, bukti kas keluar, dan 

dapat juga digunakan untuk melakukan pencatatan lebih lanjut. Yang dimaksud 

pencatatan lebih lanjut adalah mencatat bukti-bukti transaksi dalam buku jurnal 

maupun buku besar. 

Dalam merancang form, prinsip-prinsip berikut perlu diperhatikan antara lain: 

a. Menggunakan tembusan 

Untuk memenuhi beberapa tujuan sekaligus dan dapat mengurangi pekerjaan 

klerikal, sebaiknya dibuat beberapa lembar form, yang dengan sekali pekerjaan, 

beberapa tujuan dapat tercapai. 

b. Penentuan nomer urut tercetak. 

Nomer urut tercetak digunakan untuk mengawasi pemakaian form dan untuk 

mengidentifikasikan transaksi bisnis. Nomer urut tercetak ini dicantumkan dalam 

catatan akuntansi sehingga memudahkan pencarian kembali dokumen yang 

mendukung informasi yang dicatat dalam catatan tersebut. 

c. Rancangan form yang sederhana dan ringkas 

Form yang dirancang sederhana dan ringkas akan mengakibatkan dapat 

dihindarinya perekaman data yang tidak perlu sehingga akan membantu 

pencatatannya ke dalam buku jurnal dan buku pembantu. 

d. Cantumkan nama dan alamat perusahaan 

Form untuk antar bagian dalam perusahaan, tidak perlu memuat nama dan 

alamat perusahaan. Namun untuk form yang dikirim keluar perusahaan, nama, alamat 

dan bahkan logo perusahaan perlu dicantumkan pada form, untuk memudahkan 

mengidentifikasi asal form tersebut bagi perusahaan penerima. 

 

 



e. Nama Form 

Nama form biasanya dipilih untuk menggambarkan fungsi form tersebut. 

Nama form ini dicetak pada form, untuk memudahkan identifikasi terhadap form 

tersebut. 

 

2. Catatan 

Di dalam Sistem Informasi Akuntansi terdapat beberapa buku catatan yang 

digunakan untuk melakukan pencatatan transaksi. Buku-buku dan catatan-catatan 

tersebut adalah : 

a. Jurnal, merupakan buku catatan pertama 

b. Buku besar, merupakan buku catatan terakhir. 

 

3. Laporan 

Hasil akhir dari sistem informasi akuntansi adalah informasi keuangan dan 

informasi akuntansi manajemen. Informasi ini disampaikan dalam bentuk laporan 

keuangan. 

 

4. Komputer 

Komputer telah menjadi alat yang tidak dapat dipisahkan dalam Sistem 

Informasi Akuntansi sebagian besar perusahaan, khususnya perusahaan menengah 

dan besar, yang telah memasang perangkat komputer dalam perusahaan yang tidak 

hanya untuk mengolah data menjadi informasi, seperti penggunaan komputer dalam 

sistem komunikasi, jaringan digital dan lain-lain. 

 

3. Sistem dan prosedur yang digunakan 

Sistem dan prosedur merupakan gambaran yang mencakup seluruh jalannya 

kegiatan, mulai dari dimulainya kegiatan sampai pada saat berakhirnya aktivitas 

tersebut, sehingga dengan adanya sistem dan prosedur diharapkan suatu kegiatan 

operasional dapat dilaksanakan dengan efektif dan ekonomis. 

 



2.3. Pengendalian Internal 

Semakin luas ruang lingkup aktivitas perusahaan, maka manajemen 

perusahaan harus tetap atau lebih mengendalian operasi perusahaan, agar sesuai 

dengan rencana yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, peran pengendalian internal 

sangat penting karena berpengaruh baik aktiva, kewajiban, pendapatan dan biaya 

serta aspek kegiatan operasi perusahaan. 

 

2.3.1 Pengertian Pengendalian Internal 

Pengendalian internal merupakan salah satu alat bagi manajemen untuk 

mengawasi jalannya perusahaan agar operasinya dapat berjalan dengan lancar, aktiva 

perusahaan dapat terjamin keamanannya dan dapat di cegah terjadinya kecurangan, 

kesalahan dan pemborosan.  

Menurut Mulyadi dan Puradiredja (2002 , 180) mengemukakan definisi 

struktur pengendalian internal sebagai berikut : 

”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” 
 

Pengertian yang dikemukan oleh Mulyadi dan Puradiredja menyatakan 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. 

Sedangkan pengertian pengendalian internal menurut  SAK (Standar 

Akuntansi Keuangan) No 45, yang dikutip oleh Guy, Wayne dan Winters 

(2002;226) dan dialihbahasakan oleh Sugiyarto adalah sebagai berikut : 

“ Pengendalian internal sebagai sebuah proses yang dihasilkan oleh 
dewan direksi entitas, manajemen, dan personel lainnya, yang dirancang 
untuk memberikan kepastian yang layak dalam pencapaian tujuan 
kategori-kategori berikut: (1) keandalan (reliabilitas) laporan keuangan, 
(2) Ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, dan (3) 
Efektivitas dan Efisiensi operasi”.  



 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal adalah 

sebuah proses untuk mencapai tujuan tertentu, yang menjadi sebuah rangkaian 

tindakan yang tidak terpisahkan. Pengendalian internal bukan hanya terdiri dari 

pedoman kebijakan dan formulir, namun dijalankan oleh orang dari setiap jenjang 

organisasi, yang mencakup dewan komisaris, manajemen dan personel lain. Dan 

pengendalian internal ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan: 

pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi. 

 

2.3.2. Unsur-Unsur Pengendalian Internal 

Dalam mencapai tujuannya maka penerapan pengendalian internal harus 

memperhatikan unsur penunjang pengendalian internal tersebut. Pengendalian 

internal mempunyai lima unsur yang terkait satu sama lain, jika salah satu tidak 

dilaksanakan maka pengendalian internal tidak optimal. Unsur-unsur pengendalian 

internal  menurut Bodnar dan Hopwood (2005;133) yang dialihbahasakan oleh 

Julianto Agung Saputra adalah sebagai berikut: 

” 1.   Control Environment  
   2.      Control Activities  
   3.      Risk Assessment  
   4.      Information and Communication 
   5.      Monitoring  ”. 

                                                                                                                                                                                                         

Kelima unsur pengendalian internal dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1.  Lingkungan Pengendalian (Control Environment) 
Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua unsur 

pengendalian internal, yang mencakup disiplin dan struktur. Berbagai faktor yang 

membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu entitas antara lain : 

- Nilai-nilai integritas dan etika 

- Komitmen terhadap kompetensi 

- Filosofi manajemen dan gaya operasi 

- Struktur organisasi 

- Dewan komisaris dan komite audit 



- Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab 

- Kebijakan sumber daya manusia  

Ketujuh faktor yang membentuk lingkungan pengendalian internal tersebut 

akan dijelaskan di bawah ini : 

1. Nilai intregitas dan etika. (Control Environment) 

Etika dan kejujuran merupakan dasar dari pengendalian yang dilakukan oleh 

manajemen dalam mengurangi tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh 

individu-individu dalam perusahaan. Pelanggarannya dapat menyebabkan 

kerugian yang cukup besar pada perusahaan. 

2. Komitmen terhadap kompetensi.( Commitment to competent) 

Kompentensi karyawan merupakan hal yang penting untuk memungkinkan 

proses pengendalian internal dapat berfungsi dengan baik. Kualitas dan 

kompetensi karyawanlah yang dapat memastikan terlaksananya proses 

pengendalian yang baik. Tidak ada proses pengendalian yang dapat berfungsi 

dengan baik tanpa karyawan yang kompeten. 

3. Partisipasi Dewan komisaris dan komite audit (Board of director or audit 

committee participation) 

Dewan komisaris adalah wakil pemegang saham dalam perusahaan berbadan 

hukum perseroan terbatas. Dewan komisaris yang aktif menjalankan 

fungsinya dapat mencegah konsentrasi pengendalian yang terlalu banyak 

ditangan manajemen. Pembentukan komite audit ditujukan untuk memperkuat 

independensi auditor yang oleh masyarakat dipercaya untuk menilai 

kewajaran pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan manajemen.   

      4.  Filosofi manajemen  dan gaya operasi (Managements philosophy and 

operating style) 

 Pengendalian yang efektif dalam suatu organisasi dimulai dan diakhiri 

dengan filosofi manajemen. Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar yang 

menjadi parameter bagi perusahaan dan karyawannya. Jika manajemen 

percaya bahwa pengendalian penting, manajemen akan memastikan bahwa 

kebijakan dan prosedur pengendalian diterapkan secara efektif. Sikap yang 



menyadari pentingnya pengendalian akan terkomunikasikan pada para 

bawahan melalui gaya operasi manajemen yang mencerminkan ide manajer 

tentang bagaimana operasi suatu entitas akan dijalankan . 

      5.   Struktur organisasi.(Organization structure) 

Struktur organisasi didefinisikan sebagai pola otoritas dan tanggung jawab 

yang ada dalam organisasi. Struktur organisasi memberikan rerangka untuk 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemantauan aktivitas entitas. 

6. Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab.(Assignment of 

authority and responsibility) 

Penetapan wewenang dan tanggung jawab dimaksudkan agar mempermudah 

proses operasi, proses pelaporan dan memperjelas tingkat kepemimpinan 

dalam perusahaan. 

7. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia.(Human resource policies and 

practices) 

Personel merupakan komponen kunci dalam sistem pengendalian. Kualifikasi 

yang diisyaratkan untuk setiap posisi pekerjaan dalam suatu perusahaan harus 

menggambarkan tingkat tanggung jawab terkait dengan posisi tersebut. 

Mencakup pengalaman, inteligensi, karakter, dedikasi, dan kemampuan 

kepemimpinan. 

 

2.  Penaksiran Resiko (Risk Assessment). 

 Penaksiran resiko merupakan proses mengidentifikasi, menganalisis, dan 

mengelola risiko yang mempengaruhi tujuan perusahaan. Tahapan yang paling kritis 

dalam menaksir risiko adalah mengidentifikasi perubahan kondisi eksternal dan 

internal dan mengidentifikasi tindakan yang diperlukan. Seperti yang dikemukakan 

oleh Mulyadi (2002;188) Penaksiran resiko manajemen harus mencakup 

pertimbangan khusus terhadap resiko yang dapat timbul dari perubahan keadaan, 

seperti : 

        ”  a. Bidang baru atau transaksi yang memerlukan prosedur akuntansi  
yang belum pernah dikenal sebelumnya. 

             b.  Perubahan standar akuntansi. 



             c.  Hukum dan peraturan baru. 
             d.  Perubahan teknologi    ”. 
 

3.  Informasi dan Komunikasi (Information and Communication). 

 Informasi mengacu pada sistem akuntansi organisasi, yang terdiri dari metode 

dan catatan yang diciptakan untuk mengidentifikasi, merangkai, menganalisis, 

mengelompokan, mencatat, dan melaporkan transaksi organisasi dan untuk 

memelihara akuntabilitas aktiva dan utang yang terkait. Sistem informasi dirancang 

dan diterapkan tidak hanya untuk menghasilkan buku besar dan laporan keuangan, 

tetapi juga untuk menghasilkan informasi operasional dan informasi guna mendukung 

pengendalian manajemen. Jadi sistem akuntansi dan pengendalian operasional saling 

berkaitan. Komunikasi yang baik membutuhkan komunikasi oral yang efektif, 

manual prosedur yang memadai, manual kebijakan, serta berbagai jenis dokumentasi 

yang lain.  

 

4.  Aktivitas Pengendalian (Control Activities)  

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibangun untuk 

membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan dengan baik. 

Aktivitas pengendalian memberikan jaminan yang memadai bahwa tujuan 

pengendalian tertentu tercapai untuk setiap sistem aplikasi yang material dalam 

organisasi. Tujuan pengendalian ini adalah untuk : 

- Pemisahan tugas, diperlukan untuk mengurangi peluang seseorang yang 

ditempatkan dalam suatu posisi pekerjaan tertentu untuk melakukan kecurangan atau 

kesalahan ketika menjalankan tugas sehari-hari mereka. Pemisahan tugas ini 

dibedakan atas : 

1.  Pemisahan wewenang pelaksana transaksi dari pencatat transaksi, Hal ini 

digunakan untuk mengurangi peluang terjadinya kesalahan dan kecurangan 

melalui dibentuknya independensi akuntanbilitas fungsi otorisasi  

2.  Pemisahan wewenang pelaksana transaksi dari penyimpan kekayaan, Hal ini 

digunakan untuk mengurangi peluang terjadinya kesalahan dan kecurangan 

dengan cara mewujudkan akuntanbilitas independen atas penggunaaan harta. 



3. Pemisahan Pencatat transaksi dari penyimpan kekayaan, Hal ini digunakan 

untuk mengurangi peluang kesalahan dan kecurangan dengan mewujudkan 

akuntabilitas yang independen atas penggunaaan harta kekayaan organisasi. 

- Dokumen dan catatan yang memadai, Prosedur seharusnya mencakup 

desain dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai untuk membantu 

mengartikan percatatan atas transaksi dan kejadian. Dokumen dan catatan harus 

diberi nomer urut sebagai sarana akuntanbilitas yang mudah digunakan dan mudah 

dipahami oleh pengguna. 

- Akses terbatas ke harta kekayaan organisasi, Akses ini hanya diijinkan 

sesuai dengan otorisasi manajemen, sehingga dibutuhkan pengendalian dan penjagaan 

fisik yang memadai terhadap akses dan penggunaaan harta kekayaan serta catatan 

seperti fasilitas yang aman dan optomatisasi atas akses ke program komputer dan file 

data. 

- Pergecekan akuntanbilitas dan tinjauan kinerja oleh pihak independen, 

Fungsi ini dijalankan oleh pihak yang independen, dalam arti, bukan pihak yang 

berwenang untuk memberikan otomatisasi, pihak pencatat transaksi, dan pihak 

penjaga kekayaan organisasi. 

 

5.  Pengawasan (Monitoring) 

Komponen ini melibatkan proses yang berkelanjutan untuk menaksir kualitas 

pengendalian internal dari waktu ke waktu serta untuk mengambil koreksi yang 

diperlukan. Kualitas pengendalian dapat tergangggu dengan berbagai cara, termasuk 

kurangnya ketaatan, kondisi yang berubah, atau bahkan salah pengertian. 

 

2.3.3 Tujuan Pengendalian Internal 

Tujuan pengendalian internal menurut Committee of Sponsoring 

Organization (COSO), yang dikutip oleh Boynton and Kell (2001, 325) adalah 

sebagai berikut : 

” 1.  Effectiveness and efficiency of operation. 

2. Realibility of financial reporting. 



3. Complience with applicable laws and regulation ”. 

Tujuan pengendalian internal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Efektivitas dan efisiensi dalam operasi. Pengendalian internal dimaksudkan 

untuk menghindarkan pemborosan dalam seluruh aspek usaha, serta mencegah 

penggunaan sumber daya secara tidak efisien.  

2. Keandalan data akuntansi Manajemen memerlukan data yang akurat agar dapat 

menyelenggarakan operasi usahanya dengan baik dalam pengambilan keputusan 

penting.  

3. Ketaatan terhadap undang-undang dan peraturan yang ditetapkan. 

Pengendalian internal adalah alat untuk memberikan jaminan bahwa prosedur dan 

peraturan yang telah ditetapkan dalam pencapaian tujuan diikuti oleh seluruh 

karyawan perusahaan. 

Sedangkan tujuan pengendalian internal menurut Bodnar dan Hopwood 

(2005;11) dapat dicapai melalui : 

          “ 1.   Realibility of financial reporting,  
2. Effectiveness and efficiency of operation , 
3. Complience with applicable laws and regulation ”. 
 
Ketiga tujuan pengendalian internal tersebut di uraikan di bawah ini : 

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

  Tujuan pengendalian internal ini adalah agar dapat menyelenggarakan operasi     

usahanya dengan baik manajemen harus mempunyai informasi yang akurat untuk 

pengambilan keputusan penting. 

2. Efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan (Effectiveness and efficiency of   

operation) Berkaitan dengan pengalokasian sumber milik perusahaan, sehingga 

dapat dicegah kegiatan yang tidak perlu atau pemborosan di semua aspek 

kegiatan. 

3.  Kesesuaian organisasi dengan aturan serta regulasi yang ada (Complience with 

applicable laws and regulation ). Tujuan pengendalian ini adalah untuk 

memberikan jaminan bahwa prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan dalam 

pencapaian tujuan telah diikuti oleh seluruh karyawan perusahaan. 



Sedangkan tujuan pengendalian internal atas suatu transaksi yang diberikan 

oleh Arens dan Loebbecke (2006;428) adalah: 

” 1. Recorded cash receipts are for funds acctually received by the compony 
(Existence) 

    2. Cash Received is recorded in the cash receipts journal (Completeness) 
    3. Cash Received are deposited and recorded at the amounts received (Accuracy) 
    4. Cash receipts transaction are propertyclasified (Clasification) 
    5. Cash receipts are recorded on the correct dates (Timing) 
    6. Cash receipts are property included in the accounts receivable master file and 

are correctly summarized (Posting and Summarization)  ”. 
 

Ketujuh pengendalian internal tersebut di atas diuraikan sebagai berikut : 

1. Keberadaan 

Menyatakan bahwa transaksi yang dicatat adalah sah dan benar terjadi di 

dalam perusahaan, Tujuannya berkenaan dengan apakah transaksi yang dicatat secara 

aktual memang terjadi. 

2. Kelengkapan 

Transaksi yang ada telah dicatat. Tujuan ini menyangkut apakah transaksi 

yang seharusnya ada dalam jurnal, secara aktual telah dimasukkan. 

3. Akurasi (penilaian) 

Menyatakan bahwa setiap transaksi telah dinilai dengan tepat, untuk 

menghindari kesalahan dalam perhitungan dan pencatatan setiap transaksi pada 

berbagai proses pencatatan. Tujuan ini menyangkut keakuratan informasi untuk 

transaksi akuntansi. 

4.  Klasifikasi 

Menyatakan bahwa transaksi yang terjadi sudah diklasifikasikan pada 

perkiraan yang tepat. 

5. Tepat waktu 

Menyatakan bahwa transaksi dicatat pada waktu yang tepat, sehingga laporan 

keuangan yang di buat benar-benar bermanfaat. 

6. Posting dan pengikhtisaran 

Menyatakan bahwa setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan telah 

dimasukkan dengan tepat ke dalam catatan tambahan dan diiktisarkan dengan benar. 



Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pengendalian internal 

sangat mempengaruhi penanganan transaksi-transaksi keuangan suatu perusahaan 

sehingga perolehan keuntungan dan perlindungan terhadap aktiva memungkinkan 

untuk dicapai dan di lakukan. 

 

2.3.4 Tujuan Pengendalian Internal Penjualan 

Pengendalian internal penjualan menurut James Wilson dan John B. 

Camphell yang dialihbahasakan oleh Gunawan Hutawuruk (1997;259) 

mengemukakan pengendalian internal penjualan adalah  

” Pengendalian internal penjualan adalah kegiatan yang meliputi analisis, 
penelaahan dan penelitian yang dilaksanakan terhadap kebijakan, prosedur, 
dan metode dan pelaksanaan kegiatan penjualan yang sesungguhnya untuk 
mencapai volume penjualan yang dikhendaki, dengan biaya yang wajar dan 
dapat menghasilkan laba kotor yang diperlukan untuk mencapai hasil 
pengembalian yang diharapkan atas investasi ”. 
Jadi dari definisi diatas dihubungkan dengan penjualan jasa adalah 

pengendalian internal penjualan meliputi rencana organisasi serrta metode dan 

langkah yang terkoordinasi yang digunakan dalam suatu perusahaan. Untuk 

memeriksa kecermatan dan dapat dipercaya atas dasar penjualan, meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas pernjualan dengan mendorong ditaatinya kebutuhan 

penjualan yang telah ditetapkan oleh pimpinan perusahaan. 

Menurut Arens dan lobbecke (2000;406) tujuan dari penerapan pengendalian 

internal penjualan adalah sebagai berikut : 

            ”1.   Recorded sales are for shipment actually made to existing customers 
              2.   Existing sales transactions are recorded 
              3.  Recorded sales are fir amount of goods shippesd and are Correctly 

billed   and recorded 
              4.   Sales transaction are properly classified 
              5    Sales are recorded on the corrent dates 
              6  Sales transactions are properly included in the accounts receivable 

master file and are coorectly summarized ”. 
 

Dengan tercapainya tujuan dari pengendalian internal penjualan tersebut maka 

pengendalian internal dapat tercapai. Efektivitas pengendalian internal Menurut 

COSO seperti yang dikutip Azhar Susanto (2004;103) adalah sebagai berikut : 



”Kekuatan sistem pengendalian internal sangat tergantung pada orang 
yang melaksanakannya. Sebaik apapun pengendalian internal akan gagal 
bila dijalankan oleh orang yang tidak kompeten. Kegagalan 
pengendalian internal selain karena orang yang menjalankannya juga 
karena biaya yang harus dikeluarkan oleh organisasi untuk 
menjalankannya”. 
  

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa efektivitas pengendalian internal 

penjualan akan dapat tercapai dengan adanya kemampuan seseorang dalam 

pelaksanaan operasional dan biaya yang sangat penting. Selain itu Efektivitas 

pengendalian internal penjualan dapat tercapai apabila keenam pengendalian internal 

dapat dipenuhi yaitu : 

• Transaksi penjualan yang dicatat adalah untuk penjualan yang 

sebenarnya dilakukan kepada pelanggan yang bukan fiktif 

(Keabsahan) 

• Transaksi penjualan telah diotorisasi sebagaimana mestinya 

(Penilaian) 

• Transaksi penjualan yang ada telah dicatat (Kelengkapan) 

• Transaksi telah diklasifikasikan dengan tepat (Klasifikasi)  

• Penjualan dicatat pada waktu yang tepat (Tepat waktu) 

• Transaksi penjualan telah dimasukkan dengan benar dalam berkas 

induk dan     telah  diikhtisarkan dengan benar (Posting dan 

Pengiktisarkan). 

 

2.3.5.  Keterbatasan Pengendalian Internal 

Pengendalian internal yang memadai tidak selalu menjamin sepenuhnya 

bahwa tujuan perusahaan dapat dicapai karena pengendalian internal memiliki 

keterbatasan yang melemahkan pengendalian internal tersebut. Keterbatasan 

pengendalian internal menurut Adzar Susanto  (2004;117) adalah: 

”  1.   Kesalahan dalam pertimbangan, 
2. Kolusi, 
3. Penyimpangan manajemen 
4. Manfaat dan biaya   ”. 



 

Penjelasan dari uraian di atas adalah sebagai berikut : 

1. Kesalahan dalam pertimbangan, Seringali manajemen dan personel lain dapat 

salah dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam 

melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi dan 

keterbatasan waktu. 

2. Kolusi, merupakan tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan 

kejahatan. 

3. Penyimpangan manajemen, hal ini terjadi karena manajemen suatu organisasi 

memiliki lebih banyak otoritas dibandingkan karyawan biasa, proses 

pengefektivan pada tingkat manajemen bawah dan tidak efektif pada tingkat 

atas. 

4. Manfaat dan biaya, konsep jaminan yang menyakinkan atau masuk akal 

mengandung arti bahwa biaya pengendalian internal tidak melebihi manfaat 

yang dihasilkannya. Pengendalian internal yang masuk akal adalah 

pengendalian yang memberikan manfaat lebih tinggi dari biaya yang 

dikeluarkannya untuk melakukan pengendalian tersebut. 

 

2.4.  Penjualan 

Pada dasarnya perusahaan tidak terlepas dari aktivitas penjualan barang 

ataupun penjualan jasa. Tingkat penjualan tersebut dapat digunakan sebagai dasar 

penentuan tingkat keberhasilan suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan 

operasional perusahaannya. Hal ini disebabkan karena keberhasilan perusahaan 

sangat tergantung pada kemampuan perusahaan untuk menjual barang atau jasa 

kepada konsumen. 

 

2.4.1 Pengertian Penjualan 

Perkembangan dunia usaha yang sangat pesat, membuat aktivitas penjualan 

memegang peranan yang sangat penting dalam aktivitas perusahaan secara 



keseluruhan, karena keberhasilan perusahaan dinilai dari kemampuan untuk menjual 

produk atau jasanya dipasaran.  

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 aktual ( sebagaimana 
diperoleh).  
 

Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapat diartikan bahwa penjualan 

pengalihan atau pemindahan hak pemilikan atas barang atau jasa dari pihak penjual 

kepada pihak pembeli dengan menerima pembayaran yang telah disepakati bersama 

serta dilakukannya pencatatan akuntansi. Aktivitas penjualan pada setiap perusahaan 

merupakan pusat perhatian utama, karena keberhasilan perusahaan sangat tergantung 

pada kemampuan perusahaan untuk menjual barang dan jasa kepada konsumen. 

 

2.4.2 Tujuan Penjualan    

 Tujuan umum perusahaan 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 kerjasama yang baik antar bagian-bagian di 

dalam perusahaan.  

Adzar 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 
kontan jika penjualan secara kontan, (b) kuantitas barang yang 
berkurang di gudang karena penjualan”. 

 



Suatu penjualan dapat dikatakan efektif dalam melaksanakan kegiatan 

penjualannya 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 nomer urut dan dapat segera direalisasikan menjadi pendapatan sesuai 

dengan waktu kredit. 

3. Kegiatan penjualan dimulai dari penerimaan pesanan penjualan sampai 

penyerahan barang. Dapat disesuaikan sesuai pesanan dari pelanggan 

sehingga perusahaan dapat berjalan dengan lancar dan efisien. 

4. Tercapainya kepuasan pelanggan atas produk yang dipesannya. 

 

2.4.3 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 dengan 

penerimaan pembayaran. 

 Kebijakan penjualan untuk setiap perusahaan akan berbeda-beda disesuaikan 

dengan kebijakan dari pihak manajemennya dan kondisi perusahaan yang 

bersangkutan. 

 

2.4.4 Prosedur Penjualan 

  Prosedur penjualan tergantung pada bentuk usaha, cara penjualan dan jenis 

barang dan jasa yang digunakan. Suatu transaksi penjualan di mulai pada saat 

pesanan penjualan diterima seperti yang dikemukakan Arens dan Loebbecke, 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”.  
 



2.4.5 Pengendalian Intern Penjualan 

 Pengendalian yang harus dilakukan terhadap kebijakan, prosedur dan metode 

pelaksanaan untuk mencapai volume penjualan yang dikhendaki dengan biaya yang 

wajar yang menghasilkan biaya kotor, dan karakteristik pengendalian. 

Pengendalian internal penjualan menutut Wilson dan Camphell yang 

diterjemahkan oleh Gunawan Hutauruk (2001;259) yaitu : 

”Pengendalian internal penjualan adalah kegiatan analisis, penelaahan, dan 
penelitian yang dilakukan terhadap kebijaksanaan, prosedur, metode dan 
pelaksanaan kegiatan penjualan yang sesungguhnya untuk mencapai volume 
penjualan yang dikhendaki dengan biaya yang wajar, yang menghasilkan 
laba kotor yang diperlukan untuk menciptakan hasil pengembalian yang 
diharapkan atas investasi (return of invesment).” 
 

Dari kutipan diatas dapat dijelaskan bahwa pengendalian internal penjualan 

merupakan kegiatan yang menyangkut analisis, penelahaan, penelitian yang 

dilakukan terhadap kebijaksanaan, prosedur, metode, dan pelaksanaan kegiatan 

penjualan untuk mencapai volume penjualan yang dikhendaki sesuai dengan yang 

diharapkan.  

 

2.5 Hotel 

Dalam menjalankan usaha perhotelan, jasa yang diberikan adalah penjualan 

jasa sewa kamar. Penjualan ini kemudian dipergunakan dalam menunjang 

kelangsungan operasional hotel. 

 

2.5.1 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 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”.  
 

Penggolongan hotel menurut United State Lodging Industri seperti yang 

dikutip Agus Sulastiyono (2001,151)  dapat terbagi menjadi 3 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 umumnya berlokasi di tempat-tempat rekreasi 

dan juga ruang serta fasilitas konfrensi untuk tamu-tamu “. 

Ditinjau dari segi fasilitas kamar yang disediakan dibagi atas : 

• Penginapan / losmen 

• Motel 

• Hotel 

Ditinjau dari segi penilaian Pemerintah Dirjen Pariwisata yang terutama 

didasarkan atas pelayanan dan fasilitasi yang tersedia, hotel dibagi atas : 

• Hotel bintang1 

• Hotel bintang 2 

• Hotel bintang 3 

• Hotel bintang 4 

• Hotel bintang 5 



 

2.5.2 Jasa-Jasa Hotel 

Perusahaan hotel menyediaan berbagai jasa berupa: 

• Jasa utama adalah menyedikan kamar dengan makan (American plan) atau 

tanpa   makan (European plan) 

• Jasa lainnya adalah : 

a. Menyewakan ruang pertemuan (conversation hall) 

b. Menyewakan kolam renang (swimming pool) 

c. Menyewakan tempat hiburan 

d. Biro perjalanan 

e. Toko cideramata (gift shop) 

f. Restoran 

 

2.5.3. Standarisasi Hotel 

Untuk dapat melakukan penjualan hotel sesuai dengan klasifikasinya maka 

hotel harus memenuhi standar standar yang harus dimiliki oleh hotel. Dalam sebuah 

hotel terdapat beberapa jenis standar sebagai berikut : 

• Peraturan dan ketentuan bagi pelaksana 

• Standar fasilitas 

• Standar kebersihan dan pemeliharaan 

• Standar makanan dan minuman 

• Standar pelayanan 

Uraian dari standar-standar diatas adalah sebagai berikut : 

•  Peraturan dan ketentuan bagi para pelaksana yang meliputi segala aspek yang 

berkaitan dengan administrasi para pelaksana, disiplin dan sebagainya 

• Standar fasilitas, yaitu terdiri dari ukuran dan jenis fasilitas phisik, yang 

kesemuanya itu harus ditetapkan mulai dari sejak dari awal hotel yang 

bersangkutan dibuka. Termasuk juga di dalam standar fasilitas yaitu 

perlengkapan kamar tamu, perkantoran dan peralatan lainnya. 



• Standar kebersihan dan pemeliharaan serta tingkat kesiapan tamu, melalui 

penetapan standar dan berbagai pertimbangan maka memungkinkan bagi 

pengelola menetapkan biaya standar untuk keperluan pengelolaan operasional. 

• Standar makanan dan minuman. Standar ini dipakai menetapkan ukuran porsi 

makanan dan minuman, resep makanan dan minuman dan presentasi semua 

makanan dan minuman yang ada dimenu, daftar anggur dan daftar minuman. 

• Standar pelayanan, merupakan tingkat pelayanan yang diberikan kepada tamu 

termasuk pedoman untuk seluruh komponen produk tidak nyata. 

 

2.6  Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Jasa Sewa kamar Hotel 

  Sistem informasi akuntansi penjualan jasa sewa kamar merupakan organisasi 

dari formulir, catatan, prosedur, dan alat-alat yang digunakan (contohnya komputer) 

untuk mengolah data mengenai penjualan jasa sewa kamar, sehingga manajemen atau 

pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat memperoleh informasi mengenai 

penjualan tersebut. Dengan adanya informasi mengenai penjualan, maka pimpinan 

perusahaan biasa mengawasi dan mengendalikan penjualan sehingga penerimaan dari 

hasil penjualan dapat diamankan. 

 

2.6.1. Sistem dan Prosedur Penjualan Jasa Sewa Kamar 

Setiap transaksi penjualan yang terjadi ditangani 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) identification of 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 di hotel, dan pada saat tersebut pihak hotel mencatat semua transaksi 

serta dapat memperkirakan keadaan dan jumlah kamar yang tersedia untuk disewakan 

di masa yang akan datang. 

Pada dasarnya terdapat enam tahapan atau langkah dalam prosedur 

penerimaan pesanan kamar , yaitu : 

1. Mengidentifikasikan sumber-sumber pemesanan kamar. 

2. Membuka komunikasi antara pihak pemesan hotel dan pihak hotel. 

3. Mengolah data pemesanan kamar dan mencatatnya. 

4. Menetapkan penerimaan pemesan kamar. 

5. Mengkonfirmasikan pemesanan kamar dan, 

6. Mengadakan perubahan bila diperlukan sesuai dengan permintaan   

pemesan dan mengadakan kegiatan untuk mempersiapkan kedatangan 

tamu. 

Apabila prosedur penanganan pemesanan kamar yang biasanya dilakukan 

adalah sebagai berikut 

1. Mengucapkan salam, menyebutkan bagian tempat bekerja dan menawarkan 

bantuan. 

2. Meminta data pemesan kamar untuk dicatat ke dalamn 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 nomer 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 : 

• Personal account, dimana semua biaya yang terjadi selama tamu   

menginap akan menjadi tanggungan tamu tersebut. 



• Company account, dimana semua biaya yang terjadi tamu 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 guarantee 

letter yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut bersedia membayar 

biaya bagi tamu tersebut. 

• Voucher dan Traveller Cheque, bila tamu yang akan menginap 

memesan kamar melalui biro perjalanan, dimana 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. 

 

Prosedur penanganan kedatangan tamu (Check-In) adalah : 

1. Mengucapkan salam, menawarkan bantuan 

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

kemudian ambil kartu registrasi yang telah disiapkan. 

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

dipesan 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 mengunakan 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 menuju ke 

kamarnya, sambil mengucapkan “Selamat Beristirahat”. 

 

Prosedur penanganan keberangkatan tamu (check-out) adalah : 

Penyelesaian rekening tamu dilakukan pada saat tamu Cheak-Out oleh 

petugas Front Office Cashier. Setelah seluruh pembayaran diselesaikan, maka 

petugas Front Office Cashier menginformasikan kepada Receptionist mengenai tamu 

Cheak-Out tersebut. Berdasarkan informasi dari kasir, maka Receptionist akan segera 

memperbaharui Room List. 

 

2.6.1.1. 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 dan memberikan informasi tentang fasilitas hotel 

lainnya serta kemampuannya dalam menarik minat tamu untuk membeli produk 

hotel. 

Room Reservation adalah bagian yang menangani pesanan kamar di mulai 

dari menerima, memproses, dan mengkonfirmasikan pesanan kamar. Melalui proses 

pemesanan kamar inilah hotel dapat mengetahui dengan tepat mengenai permintaan 

tamu atas kamarnya serta perkiraan persediaan kamar hari berikutnya. 

 

2.7     Pengendalian Internal Penjualan Jasa Sewa Kamar 

Pengendalian internal atas penjualan jasa sewa kamar merupakan struktur dan 

prosedur mengenai langkah mulai dari menerima pesanan kamar, memproses dan 

mengkonfirmasikan pesanan kamar sampai ke prosedur registrasi, prosedur ketika 

transaksi dari Operating Department selama tamu menginap dan prosedur 

penyelesaian dari rekening tamu. 

 

 

 



2.7.1 Prinsip-prinsip Pengendalian Internal Penjualan Jasa Sewa Kamar 

Prinsip-prinsip sistem pengendalian internal atas hotel menurut Adzar 

Susanto (2004;122) adalah sebagai berikut : 

1. Pemisahan fungsi yang jelas dari berbagai fungsionaris sehingga dapat 

menciptakan korelasi interbal antara : 

a.   Bagian Receptionist 

a. Bagian kamar (Room Departement) 

b.   Bagian restoran (Food and beverage department) 

c. Bagian cucian (Loundry Departement) 

d. Bagian Front office 

2. Perlu diciptakan pencatatan dan peraturan internal yang baik yaitu : 

a. Perlu disusun budget atas pendapatan dan biaya serta dikembangkan 

pengawasan melalui budget, 

b. Adanya dokumen dan sistem pencatatan yang rinci dan jelas, 

c. Adanya laporan yang jelas dan tepat dari data tentang hasil penjualan yang 

terjadi. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip pengendalian 

internal  penjualan jasa sewa kamar adalah : 

- Perlu pemisahan fungsi yang jelas dan pengawasan pada saat pergantian 

waktu jam kerja, 

- Perlu penyusunan budget atas pendapatan biaya, 

- Adanya sistem dan prosedur penjualan jasa sewa kamar yang jelas, 

- Adanya dokumen dan sistem pencatatan yang jelas dan rinci, 

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan dari diadakannya pengendalian internal 

adalah untuk membantu pencapaian tujuan perusahaan. 

 

2.8. Peran Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Dalam Pengendalian Internal 

Penjualan Jasa Sewa Kamar 

Sistem informasi akuntansi penjualan dengan pengendalian internal merupakan 

pola yang saling menunjang, Suatu perusahaan apabila menerapkan sistem informasi 



akuntansi penjualan secara memadai, maka akan menciptakan pengendalian internal 

yang memadai pula. 

Sistem informasi akuntansi penjualan jasa sewa kamar yang memadai dapat 

menunjang tercapainya tujuan pengendalian internal penjualan jasa sewa kamar yaitu: 

mengamankan aktiva dan catatan perusahaan, menguji ketelitian data akuntansi, 

mendorong efisiensi usaha, dan mendorong ketaatan pada kebijakan yang telah 

digariskan oleh pimpinan perusahaan. 

Menurut Wilkinson (2000 ;4), yang dialihbahasakan oleh Agus Maulana 

Sistem Infomasi Akuntansi memiliki unsur -unsur sebagai berikut : 

                                  “   1. Sumber daya manusia 

                                       2. Alat yang digunakan 

                                       3. Sistem dan prosedur yang digunakan   ”. 

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 sistem informasi akuntansi. 

2. Alat-alat yang digunakan 

Alat merupakan unsur dari sistem informasi akuntansi, mulai digunakan pada 

saat terjadinya transaksi, pencatatan transaksi sampai dengan dihasilkannya laporan. 

Alat yang dimaksud dapat berbentuk alat sederhana seperti formulir, catatan, laporan 

sampai dengan alat teknologi seperti komputer. 

1. Formulir 

Formulir merupakan unsur pokok dalam sistem informasi akuntansi yang 

digunakan untuk mencatat suatu transaksi pada saat terjadinya sehingga menjadi 

bukti tertulis dari transaksi yang terjadi seperti faktur penjualan, bukti kas keluar, dan 

dapat juga digunakan untuk melakukan pencatatan lebih lanjut. Yang dimaksud 

pencatatan lebih lanjut adalah mencatat bukti-bukti transaksi dalam buku jurnal 

maupun buku besar. 

Dalam merancang form, prinsip-prinsip berikut perlu diperhatikan antara lain: 

a. Menggunakan tembusan 



Untuk memenuhi beberapa tujuan sekaligus dan dapat mengurangi pekerjaan 

klerikal, sebaiknya dibuat beberapa lembar form, yang dengan sekali pekerjaan, 

beberapa tujuan dapat tercapai. 

b. Penentuan nomer urut tercetak. 

Nomer urut tercetak digunakan untuk mengawasi pemakaian form dan untuk 

mengidentifikasikan transaksi bisnis. Nomer urut tercetak ini dicantumkan dalam 

catatan akuntansi sehingga memudahkan pencarian kembali dokumen yang 

mendukung informasi yang dicatat dalam catatan tersebut. 

c. Rancangan form yang sederhana dan ringkas 

Form yang dirancang sederhana dan ringkas akan mengakibatkan dapat 

dihindarinya perekaman data yang tidak perlu sehingga akan membantu 

pencatatannya ke dalam buku jurnal dan buku pembantu. 

d. Cantumkan nama dan alamat perusahaan 

Form untuk antar bagian dalam perusahaan, tidak perlu memuat nama dan 

alamat perusahaan. Namun untuk form yang dikirim keluar perusahaan, nama, alamat 

dan bahkan logo perusahaan perlu dicantumkan pada form, untuk memudahkan 

mengidentifikasi asal form tersebut bagi perusahaan penerima. 

e. Nama Form 

Nama form biasanya dipilih untuk menggambarkan fungsi form tersebut. 

Nama form ini di cetak pada form, untuk memudahkan identifikasi terhadap form 

tersebut. 

 

2. Catatan 

Di dalam Sistem Informasi Akuntansi terdapat beberapa buku catatan yang 

digunakan untuk melakukan pencatatan transaksi. Buku-buku dan catatan-catatan 

tersebut adalah : 

a. Jurnal, merupakan buku catatan pertama 

b. Buku besar, merupakan buku catatan terakhir. 

 

 



3. Laporan 

Hasil akhir dari sistem informasi akuntansi adalah informasi keuangan dan 

informasi akuntansi manajemen. Informasi ini disampaikan dalam bentuk laporan 

keuangan. 

 

4. Komputer 

Komputer telah menjadi alat yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem 

informasi akuntansi sebagian besar perusahaan, khususnya perusahaan menengah dan 

besar, yang telah memasang perangkat komputer dalam perusahaan yang tidak hanya 

untuk mengolah data menjadi informasi, seperti penggunaan komputer dalam sistem 

komunikasi, jaringan digital dan lain-lain. 

 

3. Sistem dan prosedur yang digunakan 

Sistem dan prosedur merupakan gambaran yang mencakup seluruh jalannya 

kegiatan, mulai dari dimulainya kegiatan sampai pada saat berakhirnya aktivitas 

tersebut, sehingga dengan adanya sistem dan prosedur diharapkan suatu kegiatan 

operasional dapat dilaksanakan dengan efektif dan ekonomis. 

Dengan demikian sistem informasi akuntansi yang diterapkan oleh 

manajemen dikatakan memadai apabila ada komponen sistem informasi akuntansi 

penjualan dalam pengendalian internal penjualan jasa sewa kamar pada perusahaan 

yang dipimpinnya. Tujuan pengendalian internal penjualan terdiri dari : 

1. Transaksi penjualan yang dicatat adalah untuk penjualan yang sebenarnya 

dilakukan kepada pelanggan yang bukan fiktif (Keabsahan/ keberadaan) 

2. Transaksi penjualan telah diotorisasi sebagaimana mestinya (Penilaian) 

3. Transaksi penjualan yang ada telah dicatat  (Kelengkapan) 

4. Transaksi telah diklasifikasikan dengan tepat (Klasifikasi)  

5.  Penjualan dicatat pada waktu yang tepat (Tepat waktu) 

6. Transaksi penjualan telah dimasukkan dengan benar dalam berkas induk dan telah 

diikhtisarkan dengan benar (Posting dan Pengiktisarkan). 

 


