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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

Bab IV, penulis mencoba menyimpulkan dan memberikan saran-saran. Didasari 

dengan keterbatasan yang dimiliki penulis, sehingga saran-saran yang akan 

dikemukakan di sini masih jauh dari sempurna. Walaupun demikian, diharapkan 

dapat bermanfaat bagi perusahaan hotel dan pihak-pihak yang berkepentingan. 

Simpulan yang dikemukakan penulis adalah sebagai berikut: 

1. Secara keseluruhan perusahaan telah menerapkan sistem Pengolahan Data 

Elektronik penjualan dengan baik. Hal ini terbukti sebagian besar responden 

menyatakan sangat setuju dan setuju sebesar 93.12%. Tetapi ada responden 

yang menjawab kurang setuju sebesar 6.88%, yaitu pada pertanyaan formulir 

menggunakan tembusan sehingga dapat dipastikan tiap-tiap bagian yang 

membutuhkan mendapatkan formulir tersebut, formulir telah dirancang sesuai 

untuk pengendalian aktivitas penjualan, dokumen penjualan jasa sewa kamar 

telah diarsipkan, formulir tersebut diatas telah dievaluasi dan diteliti oleh 

petugas yang berwenang, penerapan sistem dan prosedur atas penjualan jasa 

sewa kamar telah dilaksanakan secara efektif, penerapan sistem dan prosedur 

atas penjualan jasa sewa kamar telah dilaksanakan secara benar dan mudah, 

dan penerapan sistem dan prosedur atas penjualan jasa sewa kamar yang telah 

dilaksanakan lebih dari satu departemen. 

2. Berdasarkan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif pengendalian internal 

penjualan jasa sewa kamar telah dilaksanakan dengan efektif. Hal ini terbukti 

dari banyaknya responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju sebesar 

94.64%. Adapun responden yang menjawab kurang setuju sebesar 5.36%, 

yaitu pada pertanyaan seperti perusahaan menetapkan falsafah manajemen 

dan gaya operasi untuk mendukungnya aktivitas penjualan jasa sewa kamar, 

pimpinan perusahaan melakukan penyesuaian terhadap persaingan-persaingan 

yang sedang terjadi, pimpinan perusahaan cepat mengantisipasi perubahan 
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yang berkaitan dengan kemampuan teknologi, selalu diadakan rapat yang 

rutin dalam rangka mengevaluasi aktivitas-aktivitas jasa sewa kamar, dan  

perusahaan harus mencapai target penjualan jasa sewa kamar sesuai dengan 

target yang ditentukan. 

3. Berdasarkan  analisis koefisien Rank Spearman diketahui adanya hubungan 

yang sangat kuat antara pengolahan data elektronik penjualan dengan 

efektivitas pengendalian internal penjualan jasa sewa kamar. Besarnya 

koefesien korelasi adalah 0.952 hal tersebut menunjukkan bahwa pengolahan 

data elektronik penjualan yang dilaksanakan pada 4 hotel berbintang empat di 

Bandung mempunyai hubungan yang sangat kuat terhadap efektivitas 

pengendalian internal penjualan jasa sewa kamar. Sedangkan dilihat dari 

perhitungan koefisien determinasi, diketahui bahwa efektivitas pengendalian 

internal penjualan jasa sewa kamar sebesar 90.63 % dipengaruhi oleh 

pengolahan data elektronik penjualan yang dilaksanakan di 4 perusahaan 

tersebut. Sedangkan sisanya sebesar 9.37 % dipengaruhi oleh faktor-faktor 

lain yang tidak diteliti. Dengan adanya pengolahan data elektronik penjualan 

yang baik maka pengendalian internal penjualan jasa sewa kamar pada 4 

perusahaan tersebut berjalan lebih efektif. Sehingga manfaat pengolahan data 

elektronik penjualan yang diterapkan dapat menunjang efektivitas 

pengendalian internal penjualan jasa sew kamar. 

Namun demikian terdapat beberapa kelemahan pada hotel-hotel bintang 

empat yang ada di Bandung, yaitu: 

1) Formulir yang digunakan tidak seluruhnya menggunakan nomor urut tercetak 

dan tidak menyediakan kolom pengesahan oleh siapa suatu transaksi tersebut 

ditangani. 

2) Adanya sistem perangkapan fungsi Reception sebagai cahsier, sehingga dalam 

hal ini penerimaan dan penanganan pembayaran yang dilakukan oleh tamu 

secara langsung dibawah pengawasan Accounting Departement. 

3) Sebagian hotel-hotel bintang empat yang ada di Bandung tidak melakukan 

pengecekan ulang atas pemesanan kamar (reservation) yang dilakukan melalui 

telepon dan faksimili. (pemesanan kamar secara tidak langsung). 
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5.2 Saran  

Beberapa saran yang penulis kemukakan di bawah ini didasarkan kepada 

kelemahan yang dimiliki oleh hotel-hotel bintang empat yang ada di Bandung, 

dimaksudkan untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan 

penelitian serta perbaikan atas pengolahan data elektronik penjualan jasa sewa 

kamar yang dilaksanakan hotel-hotel bintang empat yang ada di Bandung, saran-

saran tersebut antara lain: 

1. Agar semua formulir yang digunakan dalam setiap aktivitas penjualan jasa 

sewa kamar memiliki nomor urut tercetak untuk mempermudah proses 

pengidentifikasian formulir-formulir tersebut dan disediakannya kolom 

pengesahan bagi petugas, untuk keperluan pengendalian. 

2. Sebaiknya ada personel dari bagian keuangan yang ditempatkan sebagai 

cashier front office yang berfungsi dalam menangani hasil penjualan jasa 

sewa kamar agar receptionist dapat lebih fokus dalam menangani pelaksanaan 

check in dan check out. 

3. Dilakukannya pengecekan ulang atas pemesanan kamar (reservation) yang 

dilakukan secara tidak langsung, baik melalui telepon ataupun faksimili. 


