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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

 Dalam setiap negara, memiliki bidang penghasil devisa yang potensial. Di 

Indonesia, salah satu sektor potensial yang sedang digiatkan saat ini adalah sektor 

pariwisata. Hal ini dikarenakan Indonesia mempunyai letak geografis yang 

strategis, memiliki beraneka ragam suku bangsa dan budaya, kekayaan alam yang 

berlimpah serta iklim yang sangat menunjang sektor pariwisata. 

Dengan adanya kejadian bom Bali yang ke-2 kalinya serta teror bom 

dimana-mana berdampak sangat buruk bagi Indonesia khususnya bagi sektor 

pariwisata di Indonesia. Sektor pariwisata harus dikembangkan karena merupakan 

salah satu pendapatan devisa negara. Jadi, Indonesia tidak mengandalkan 

pendapatan dari minyak dan gas bumi saja, tetapi dapat memanfaatkan keindahan 

alam semesta dan kekayaan budaya dalam menarik wisatawan baik dalam negeri 

maupun mancanegara. 

 Salah satu bentuk usaha yang terkait dengan sektor pariwisata adalah jasa 

penginapan. Dikarenakan pada umumnya, wisatawan baik domestik maupun 

manca-negara yang berkunjung ke suatu tempat pariwisata di Indonesia 

memerlukan tempat untuk beristirahat, berteduh, membersihkan diri dan mengisi 

perut yang lapar selama perjalanan, yaitu hotel. 

 Hotel merupakan bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial 

disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan berikut 

makan dan minum. Maka kegiatan utama dari bidang usaha perhotelan adalah jasa 

sewa kamar, sedangkan penjualan makanan dan minuman serta penjualan jasa 

lainnya seperti jasa laundry, café, bar, gift shop dan lainnya hanya sebagai 

pelengkap dari kegiatan utama. Mengingat pentingnya kegiatan ini bagi 

perusahaan sehingga diperlukan pengolahan data elektronik penjualan yang 

memadai untuk mencatat, mengklasifikasikan, menguraikan, dan mengontrol data 

dari hasil penjualan sewa kamar. 
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 Suatu sistem informasi akuntansi penjualan jasa sewa kamar yang 

ditetapkan harus dapat menunjang pengendalian internal. Pengendalian ini harus 

dapat melakukan pengendalian internal terhadap semua aktivitas penjualan jasa 

sewa kamar dan aktivitas-aktivitas lainnya. Pengendalian internal ini menjamin 

kebijakan dan acuan bagi manajemen sebagai alat pengambilan keputusan dan 

pengaturan aktivitas perusahaan untuk melindungi sumber-sumber ekonomi 

perusahaan dari kerugian dan untuk mencapai tujuan utama perusahaan yaitu 

memperoleh laba. 

 Komputer merupakan suatu alat pendukung dalam mengolah data secara 

elektronik dan memberikan dampak yang baik terutama dalam mengolah data 

yang berhubungan dengan penghematan biaya, waktu, tenaga.  

 Sistem penjualan yang berbasis Pengolahan Data Elektronik sangat 

diperlukan bagi perusahaan perhotelan untuk memproses informasi akuntansi dan 

keuangan, sehingga meningkatkan efektivitas pengendalian internal penjualan jasa 

sewa kamar. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa sistem informasi 

akuntansi penjualan jasa sewa kamar yang berbasis Sistem Pengolahan Data 

Elektronik memiliki dampak besar terhadap pelaksanaan pengendalian internal 

penjualan jasa sewa kamar.  

 Untuk mengetahui bagaimana Sistem Pengolahan Data Elektronik 

memiliki dampak besar terhadap pelaksanaan pengendalian internal penjualan jasa 

sewa kamar. Hal inilah yang menjadi pertimbangan bagi penulis untuk memilih 

pokok bahasan dengan judul :  

“MANFAAT PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK PENJUALAN 

DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL 

PENJUALAN JASA SEWA KAMAR” (Survei pada hotel-hotel  berbintang 

Empat di Bandung) 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

 Sehubungan dengan latar belakang tersebut di atas permasalahan dalam 

skripsi ini dapat di identifikasi sebagai berikut : 
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1. Bagaimana Pengolahan Data Elektronik penjualan yang diterapkan 

perusahaan telah memadai. 

2. Apakah pengendalian internal penjualan jasa sewa kamar yang diterapkan 

telah berjalan efektif. 

3. Apa manfaat Pengolahan Data Elektronik penjualan dalam menunjang 

efektivitas pengendalian internal penjualan jasa sewa kamar hotel. 

 

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

 Penelitian yang penulis lakukan bermaksud untuk menganalisa data dan 

informasi terhadap manfaat sistem informasi akuntansi penjualan berbasis 

Electronic Data Processing (EDP) dalam menunjang efektivitas pengendalian 

internal penjualan jasa sewa kamar hotel. Sedangkan tujuan dari penelitian ini dari 

masalah yang diuraikan di atas adalah untuk : 

1. Mengetahui penerapan sistem Pengolahan Data Elektronik penjualan yang 

diterapkan perusahaan. 

2. Mengetahui keefektifan penerapan pengendalian internal penjualan jasa 

sewa kamar yang diterapkan perusahaan telah efektif. 

3. Mengetahui manfaat Sistem Pengolahan Data Elektronik penjualan dalam 

menunjang efektivitas pengendalian internal penjualan jasa sewa kamar 

hotel. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan memiliki kegunaan ilmiah 

bahkan referensi bagi penelitian lain pada umumnya dan bidang akuntansi pada 

khususnya. Penulis mengharapkan hasil penelitian dapat berguna bagi : 

1. Penulis 

Untuk lebih memahami mengenai penerapan Sistem pengolahan Data 

Elektronik penjualan dan pengendalian internal yang ditetapkan pada 

hotel. Selain itu penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini akan 

menjadi bahan kajian dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat 
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untuk menempuh ujian sidang sarjana fakultas ekonomi jurusan akuntansi 

Universitas Widyatama. 

2. Pihak Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan penilaian terhadap seberapa 

besar manfaat Sistem Pengolahan Data Elektronik penjualan guna 

meningkatkan efektivitas pengendalian internal penjualan jasa sewa kamar 

yang diterapkan dan dilaksanakan pada perusahaan. 

3. Bagi pihak lain 

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat sebagai referensi bagi mereka 

yang berminat mempelajari Sistem Pengolahan Data Elektronik penjualan. 

 

1.5. Kerangka Pemikiran 

 Aktivitas penjualan dapat diartikan sebagai pengalihan atau pemindahan 

hak ke pemilikan atas barang dan jasa disertai dengan penyerahan modal dari 

pihak penerimaan sehingga terjadi timbal balik antara keduanya. 

 Gejolak perekonomian yang tidak menentu akhir-akhir ini mendorong 

perusahaan-perusahaan untuk bertindak lebih efisien dan efektif dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya. Pengendalian yang efektif ini dapat dilakukan 

apabila terdapat suatu sistem informasi akuntansi yang memadai. Karena dengan 

adanya sistem informasi akuntansi yang memadai ini memungkinkan pimpinan 

dan karyawan perusahaan dapat melaksanakan pengawasan dan pengendalian. 

Pengendalian internal jasa sewa kamar yang efektif memungkinkan   

otorisasi atas transaksi dilakukan dengan benar. Setiap transaksi yang dilakukan 

dapat dicatat, dinilai diklasifikasikan, dilaporkan sebagaimana mestinya serta 

mendukung upaya perlindungan yang memadai atas aktivitas dan catatan 

perusahaan. Pengendalian internal yang efektif ini harus ditetapkan secara 

menyeluruh, dimulai dari diterimanya seorang tamu sampai tamu meninggalkan 

hotel setelah menginap dalam jangka waktu tertentu. 

Pengendalian yang efektif ini dapat dilakukan apabila terdapat suatu 

sistem informasi akuntansi yang memadai. Karena dengan adanya sistem 

informasi yang memadai ini memungkinkan pimpinan dan karyawan perusahaan 
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dapat melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penjualan jasa sewa 

kamar dan prosedur pencatatan dan pelaporan yang memadai atas transaksi 

penjualan jasa sewa kamar.  

Kriteria klasifikasi hotel di Indonesia secara secara resmi dikeluarkan oleh 

peraturan pemerintah, dalam hal ini di bawah Deparpostel dan dibuat oleh Dirjen 

Pariwisata dengan SK: Kep-22/U/VI/78. 

Untuk mengklasifikasikan sebuah hotel dapat ditinjau dari berbagai faktor 

yang satu sama lain ada kaitannya. Faktor-faktor pengklasifikasian hotel tersebut, 

antara lain faktor tingkatan atau bintang dari hotel, faktor tujuan pemakaian, 

faktor lokasi hotel, faktor daya jual dan perencanaan penggunaan (hotel plan 

usage), faktor jumlah kamarnya, faktor ukuran hotel, faktor lamanya tamu 

menginap, faktor kegiatan tamu selama menginap dan faktor jenis tamu yang 

menginap 

Tingkatan atau kelas hotel dibedakan atas tanda bintang (*). Semakin 

banyak jumlah bintang maka persyaratan fasilitas dan pelayanan (service) yang 

dituntut semakin banyak dan baik. Kriteria klasifikasi hotel berdasarkan bintang 

adalah sebagai berikut: 

1. Hotel berbintang satu (*) 

2. Hotel berbintang dua (**) 

3. Hotel berbintang tiga (***) 

4. Hotel berbintang empat (****) 

5. Hotel berbintang lima (*****) 

 Tingkatan hotel didasarkan pada jumlah bintang yang disandang dan 

jumlah kamar serta persyaratan lainnya dapat diperinci sebagai berikut: 

1. Klasifikasi hotel berbintang satu (*) 

Persyaratan: 

a. Jumlah kamar standar, minimum 15 kamar. 

b. Kamar mandi di dalam. 

c. Luas kamar standar, minimum 20m². 

2.   Klasifikasi hotel berbintang dua (**) 

  Persyaratan: 
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a. Jumlah kamar standar, minimum 20 kamar. 

b. Kamar suite, minimum 1 kamar. 

c. Kamar mandi di dalam. 

d. Luas kamar standar, minimum 22m². 

e. Luas kamar suite, minimum 44m². 

3.   Klasifikasi hotel berbintang tiga (***) 

Persyaratan: 

a. Jumlah kamar standar, minimum 30 kamar. 

b. Jumlah kamar suite, minimum 2 kamar 

c. Kamar mandi di dalam 

d. Luas kamar standar, minimum 24m². 

e. Luas kamar suite, minimum 48m² 

4. Klasifikasi hotel berbintang empat (****) 

Persyaratan: 

a. Jumlah kamar standar, minimum 50 kamar. 

b. Jumlah kamar suite, minimum 3 kamar. 

c. Kamar mandi di dalam. 

d. Luas kamar standar, minimum 24m². 

e. Luas kamar suite, minimum 48m². 

5. Klasifikasi hotel berbintang lima (*****) 

Persyaratan: 

a. Jumlah kamar standar, minimum 100 kamar. 

b. Jumlah kamar suite, minimum 4 kamar. 

c. Kamar mandi di dalam. 

d. Luas kamar standar, minimum 26m². 

e. Luas kamar suite, minimum 52m². 

Perencanaan penjualan pada suatu perusahaan, khususnya yang akan 

dibahas dalam hal ini adalah hotel berbintang empat, akan menjadi dasar bagi 

perencanaan penjualan, perencanaan pembelian, perencanaan penerimaan dan 

pengeluaran kas, serta perencanaan lainnya.. Dengan adanya pelaksanaan dan 

penerapan Sistem Pengolahan Data Elektronik penjualan jasa sewa kamar yang 



 

BAB I PENDAHULUAN 
 

7 

efektif pada perusahaan perhotelan akan menunjang efektifitas pengendalian 

internal penjualan jasa sewa kamar. 

Penjualan jasa sewa kamar harus mendapatkan perhatian pihak manajemen 

dalam pengelolaannya. Karena pendapatan terbesar hotel diperoleh dari hal ini. 

Dengan demikian kegagalan dalam mengelola penjualan jasa sewa kamar akan 

mengakibatkan kerugian bagi pihak hotel, oleh karena itu diperlukan 

pengendalian internal atas penjualan jasa sewa kamar yang efektif yang harus 

didukung oleh sistem informasi akuntansi yang memadai. 

Menurut Wilkinson , dkk (2000;7) sistem informasi akuntansi 

didefinisikan sebagai berikut: “An accounting information is unified structures 

within entity such as business firms, that employs physical resources, and other 

components to transform economic data into accounting information, with the 

purpose of statisfying the information needs of variety of users.” 

Berdasarkan definisi di atas, sistem informasi akuntansi adalah satuan 

struktur sumber daya fisik dan komponen-komponen lain untuk 

mentransformasikan data ekonomi menjadi informasi akuntansi, dengan tujuan 

untuk memuaskan kebutuhan para pemakai informasi yang bervariasi. 

Dampak krisis yang berkepanjangan mendorong perusahaan lebih efisien 

dan efektif dalam menjalankan usahanya. Beberapa perusahaan memanfaatkan 

kehadiran komputer sebagai alat pengolahan data elektronik yang digunakan 

dalam sistem informasi akuntansinya. Sistem informasi akuntansi ini dinamakan 

Sistem Pengolahan Data Elektronik (SPDE) 

Adapun alasan digunakannya sistem PDE menurut peneliti terdahulu 

Rahmawati Krisnadi  judul Peranan Pengolahan Data Elektronik Dalam 

Menunjang Efektifitas Pengendalian Internal Kredit (2002) dan Rudi Perulian 

judul Sistem Pengolahan Data Piutang Dalam Menunjang Pengendalian Internal 

Piutang (2003) menuliskan bahwa: 

1. Bermanfaat bagi perusahaan dalam memberikan atau menyusun informasi 

dengan cepat dan tepat. 

2. Membantu pimpinan perusahaan dalam menyusun dan mengolah data yang 

cukup banyak. 
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3. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, kecepatan pelayanan dan tanggap terhadap 

suatu intuisi bisnis untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. 

 Sedangkan tujuan sistem akuntansi menurut Azhar Susanto (2001;37) 

adalah untuk meningkatkan mutu pengolahan data menjadi informasi yang tepat 

guna, terpercaya dan tepat waktu sehingga dapat meningkatkan struktur 

pengendalian internal serta dapat mengurangi seminimal mungkin biaya 

pemeliharaan pencatatan. 

 Untuk mendukung pelaksanaan sistem informasi akuntansi yang memadai 

diperlukan suatu pengendalian internal yang memadai pula. Pengendalian internal 

menurut COSO (The Committee Of Sponsoring Organization) sebagaimana 

dikutip oleh Robertson (2002;144) yang menjelaskan bahwa pengendalian internal 

adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direktur, manajemen dan 

personel lainnya yang dirancang untuk memberikan jaminan kepastian yang 

memadai dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan yang meliputi kategori 

sebagai berikut: 

1. Kehandalan pelaporan keuangan  

2. Efektifitas dan efisiensi operasi 

3. Kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku 

Sehingga dengan dilaksanakannya suatu sistem informasi akuntansi yang efektif 

perusahaan tidak saja mencapai tingkat penjualan yang diharapkan tetapi juga 

menunjang keefektifan pengendalian internal penjualan jasa sewa kamar. 

 Dengan adanya pengendalian internal yang memadai diharapkan segala 

penyimpangan , kesalahan, kecurangan, dan hal-hal yang dapat merugikan 

perusahaan dapat dihindari sama sekali atau ditekan seminimal mungkin. 

 Mengingat perkembangan teknologi yang begitu pesat maka sistem 

informasi akuntansi juga perlu mengikuti perkembangan teknologi yang ada yaitu 

dalam pengolahan data elektronik. Penggunaan sistem pengolahan data elektronik 

akan memberikan suatu dampak yang cukup berarti, hal ini disebabkan karena 

pengolahan data secara manual sudah tidak up to date lagi. Menurut Bodnar 

(2000;4), pengertian Pengolahan Data Elektronik (Electronic Data 

processing/EDP) adalah: “Pengolahan Data Elektronik adalah pemanfaatan 
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teknologi komputer untuk melakukan pengolahan data transaksi-transaksi 

dalam suatu organisasi. EDP adalah aplikasi sistem informasi akuntansi 

paling dasar dalam setiap organisasi”. 

 Sistem Pengolahan Data Elektronik umumnya digunakan sebagai dasar 

untuk menghimpun kegiatan pengambilan dan pengumpulan data dari berbagai 

bagian dalam suatu departemen dan digunakan sebagai dasar dalam penerapan 

sistem informasi akuntansi dari setiap organisasi. 

 Dari uraian dan kutipan-kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan 

Pengolahan Data Elektronik yang memadai dapat menciptakan pengendalian 

internal jasa penjualan jasa sewa kamar yang memadai pula. Dan penjualan jasa 

sewa kamar merupakan salah satu pendapatan yang dominan dalam perusahaan 

sehingga tidak boleh lepas dari perhatian pihak manajemen serta diperlukan 

penanganan yang serius dan hati-hati. 

 Berdasarkan uraian di atas sehingga dapat disusun suatu hipotesis sebagai 

berikut: Sistem Pengolahan Data Elektronik penjualan yang diterapkan 

secara memadai, dapat berperan dalam menunjang efektifitas pengendalian 

internal penjualan jasa sewa kamar”. 

 

1.6. Metodologi Penelitian 

 Penulis melaksanakan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif 

analitis. Menurut M. Nazir  (1999;105) mengemukakan pengertian penelitian 

deskriptif analitis sebagai berikut: 

“Penelitian deskriptif adalah studi untuk menemukan fakta dengan 

interprestasi yang tepat. Dalam desain studi deskriptif ini, termasuk desain 

untuk studi formulatif dan eksploratif yang berkehendak hanya untuk 

mengenal fenomena-fenomena untuk keperluan studi berikutnya. Dalam 

studi deskriptif juga termasuk: 

1. Studi untuk melukiskan secara akurat sifat-sifat dari beberapa 

fenomena , kelompok atau individu 

2. Studi untuk menentukan frekwensi terjadinya suatu keadaan untuk 

meminimalisasikan bias dan memaksimalkan reliabilitas”. 
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 Berdasarkan pengertian tersebut, penelitian deskriptif bertujuan untuk: 

1. Mengumpulkan fakta berupa data atau informasi yang tepat dan akurat dari 

objek yang diteliti. 

2. Mengolah data atau informasi yang diperoleh dari objek penelitian. 

3. Menganalisis data atau informasi dengan menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan dan mengandalkan interprestasi yang lebih dalam  tentang 

hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. 

4. Memberikan gambaran yang cukup jelas tentang objek yang diteliti. 

 Dalam pengumpulan data-data yang dibutuhkan, penulis menggunakan 

beberapa teknik pengumpulan data antara lain: 

1. Penelitian lapangan 

 Penelitian lapangan dilakukan dengan mendatangi langsung perusahaan 

untuk memperoleh data primer mengenai permasalahan yang diteliti 

melalui: 

a. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan secara langsung 

terhadap perusahaan yang akan diteliti 

b. Wawancara, yaitu dengan menggunakan dialog secara langsung 

dengan pimpinan perusahaan, para staff, dan pegawai perusahaan 

yang bersangkutan dengan hal-hal yang berhubungan dengan hal-

hal yang diteliti. 

c. Daftar pertanyaan (questioner), yaitu melakukan tanya jawab 

dalam bentuk tertulis dengan pimpinan dan staf perusahaan yang 

dianggap berwenang untuk memberikan keterangan yang 

diperlukan untuk melengkapi data penyusunan skripsi ini. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

 Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang 

akan digunakan sebagai dasar perbandingan. Data sekunder ini diperoleh 

dengan membaca, mempelajari literature-literature, catatan-catatan kuliah, 

dan sumber-sumber lain yang relefan dengan masalah yang akan diteliti. 
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1.7. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilakukan pada hotel-hotel berbintang empat yang berlokasi di 

Bandung dan waktu penelitian dilakukan pada bulan Mei 2006 sampai dengan 

selesai. 


