
 

BAB 1 
PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar  Belakang  Penelitian 

 

Perhotelan adalah salah satu bidang usaha pariwisata  yang menyediakan 

pelayanan akomodasi, sarana olah raga (fitness), Spa, makanan dan minuman 

serta pelayanan lain-lain yang dapat dijadikan sebagai bisnis usaha hotel. 

Di Indonesia hotel diklasifikasikan dari mulai hotel berbintang sampai 

dengan melati. Klasifikasi hotel berbintang dan hotel melati tersebut secara garis 

besar didasarkan pada: (1) Besar/kecilnya atau banyaknya jumlah kamar, (2) 

Lokasi hotel, (3)Fasilitas-fasilitas yang dimiliki Hotel, (4) Kelengkapan peralatan, 

(5) spesialisasi dan tingkat pendidikan karyawan, (6) kualitas bangunan dan (7) 

Tata letak ruang 

Dalam menyelenggarakan hotel maka manajemen perhotelan 

membutuhkan strategi agar usaha perhotelan yang dikelolanya itu berhasil dan 

memuaskan  para tamu sehingga hotel dapat memberikan kesan yang baik. 

Strategi yang paling berperan dalam perusahaan yaitu penjualan sewa kamar, atau 

Sarana sport seperti tampat Fitness, atau bahkan menyediakan Spa meskipun 

pengunjung tidak menginap tapi dapat memakai sarana yang dimiliki hotel. 

 Masing-masing hotel memiliki strategi persaingannya sendiri untuk 

menarik minat tamu agar datang dan menginap atau minimal menggunakan Jasa 

pelayanan yang tersedia pada hotel. Oleh karena itu diperlukan strategi penjualan 

yang baik. Kegiatan penjualan memegang peranan penting dalam hotel. Dengan 

demikian sasaran dapat tercapai yaitu memperoleh laba yang telah ditargetkan 

sebelumnya dengan berusaha meningkatkan volume penjualan yang merupakan 

alat ukur keberhasilan pengelolaan oleh pihak manajemen. 

Penjualan adalah menjual barang dan jasa yang menjadi objek utama dari 

operasi penjualan dan berlangsung secara  rutin. Penjualan merupakan salah satu  

 

 



 

unsur penting didalam kegiatan operasi hotel. Dalam hotel yang menjadi 

departemen penjualan  sebagian besar adalah Departemen Food and Beverages 

dan Room division. Setiap departemen dikepalai oleh seorang manajer. Manajer 

yang bertanggung jawab untuk departemen penjualan, harus dapat merencanakan, 

melaksanakan, dan mengendalikan suatu kegiatan penjualan, sehingga dapat 

memenuhi target yang telah ditetapkan dan dapat mencapai efektivitas 

perusahaan. Dalam usaha perhotelan pada umumnya menjual jasa penyewaan 

kamar, makanan dan minuman, jasa penyewaan gedung untuk pertemuan ataupun 

untuk perkawinan dan lain-lain. 

Perencanaan diperlukan untuk menentukan tindakan apa yang akan 

dillaksanakan, dibuat dalam bentuk anggaran. Pengendalian diperlukan untuk 

mengawasi serta untuk memastikan, bahwa pelaksanaan aktivitas penjualan telah 

selesai sesuai dengan anggaran penjualan. Pengendalian atas aktivitas penjualan 

perlu diadakan, untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya selisih antara 

pelaksanaan aktivitas penjualan dengan anggaran penjualan. Sehubungan dengan 

hal perencanaan dan pengendalian atas aktivitas penjualan, maka dibutuhkan 

informasi untuk perencanaan dan pengendalian, yaitu informasi akuntansi 

manajemen yang merupakan tipe akuntansi yang mengolah informasi keuangan, 

terutama untuk memenuhi keperluan manajemen dalam melaksanakan fungsi 

perencanaan dan pengendalian organisasi. Informasi akuntansi manajemen yang 

dihubungkan dengan individual yang memiliki peran tertentu didalam organisasi 

adalah informasi akuntansi pertanggungjawaban ( Responsibility Accounting 

Information). 

Departemen penjualan termasuk kedalam pusat pendapatan. Manajer pusat 

pendapatan diukur kinerjanya dari pendapatan yang diperoleh pusat 

pertanggungjawabannya dan untuk dimintai pertanggungjawaban mengenai 

masukannya, karena tidak dapat mempengaruhi masukan tersebut. Jadi, manajer 

pusat pendapatan hanya bertanggung jawab untuk penjualan untuk perolehan 

pendapatan. Contoh pusat pendapatan adalah departemen pemasaran. Departemen  
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pemasaran bertanggung jawab terhadap pencapaian pendapatan yang ditargetkan 

tanpa harus dibebani tanggung jawab  mengenai biaya yang terjadi di 

departemennya, karena biaya seringkali tidak mempunyai hubungan dengan 

pendapatan yang diperoleh dari departemen tersebut. 

Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang 

disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan serta pelaporan biaya dan 

pendapatan dilakukan sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya dalam 

organisasi. Tujuannya,  yaitu  agar dapat diketahui seseorang atau sekelompok 

orang yang bertanggung jawab bila terjadi penyimpangan atas  biaya, pendapatan, 

investasi atau laba yang telah dianggarkan. Tujuan pokok penerapan sistem 

kinerja adalah untuk mengevaluasi kinerja karyawan dalam mencapai sasaran 

organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

Salah satu alat bantu manajemen untuk dapat mengendalikan perusahaan 

adalah dengan menerapkan akuntansi pertanggungjawaban. Yang dimaksud 

akuntansi pertanggungjawaban yang dikemukakan oleh Sofyan Syafri Harahap 

(2001;67) adalah sebagai berikut:  

“Akuntansi Pertanggungjawaban adalah suatu sistem dimana setiap 
bagian diatur dalam satu unit pertanggungjawaban dan sistem pencatatan 
ditetapkan melaporkan prestasi masing-masing bagian, bagian ini disebut 
pusat pertanggungjawaban”. 

 
Tujuan pokok penerapan sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah 

untuk mengevaluasi kinerja Manajer. Pusat pertanggungjawaban dalam mencapai 

sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Suatu unit organisasi yang dikepalai oleh seseorang manajer yang 

bertanggungjawab atas kegiatan di dalam unit organisasi lebih dikenal dengan 

sebutan pusat pertanggungjawaban. 

Hansen Mowen (2005;116) menyatakan bahwa Pusat 

Pertanggungjawaban    (Responsibility Center) adalah: 
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 “Suatu segmen bisnis yang manajernya bertanggung jawab terhadap 
serangkaian kegiatan-kegiatan tertentu”. 

 
Dan juga mengemukakan pengertian Akuntansi Pertanggungjawaban 

adalah :  

“Sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat 
pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh para 
manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka”. 

 
Laba perusahaan diperoleh melalui selisih antara pendapatan dengan 

biaya, pengendalian biaya, melalui akuntansi pertanggungjawaban dapat 

dijalankan dengan menyelenggarakan suatu sistem pencatatan atas biaya-biaya 

yang terkendali. Dari sistem pencatatan ini akan dihasilkan laporan-laporan atas 

biaya yang menunjukan bagaimana manajer bertanggung jawab atas biaya-biaya 

yang terjadi pada unit organisasi. Dilain pihak pendapatan dapat dikendalikan 

dengan melihat anggaran pendapatan berdasarkan realisasi tahun sebelumnya. 

Dengan adanya laporan biaya dan anggaran pendapatan, maka dapat diketahui 

besarnya perbedaan antar laba sebenarnya yang diperoleh pada unit organisasi 

dengan laba yang telah dianggarkan, sehingga kinerja dari masing-masing 

manajer dapat dinilai dan dievaluasi. 

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti bagaimana peranan 

akuntansi pertanggungjawaban dapat membantu manajemen dalam meningkatkan 

efektifitas penjualan pada Hotel-hotel di Kota Bandung. Judul yang diambil untuk 

penyusunan skripsi ini adalah : 

 “ Peranan Sistem Informasi Akuntansi Pertanggungjawaban Dalam  
Menunjang Efektivitas Penilaian Kinerja Manajer Penjualan”. 
 

1.2 Identifikasi Masalah 

Pada beberapa Perhotelan berbintang dan melati di kota Bandung, 

akuntansi pertanggungjawaban  dapat dipakai sebagai alat untuk mengevaluasi 

prestasi kerja,  baik pada semua bagian yang ada didalam perusahaan. Tetapi pada  
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kesempatan ini penulis membatasi penelitian pada penerapan Akuntansi 

Pertanggungjawaban sebagai alat untuk menilai prestasi kinerja Manajer. Masalah 

yang akan dibahas oleh penulis dalam skripsi adalah : 

“Bagaimana hubungan Sistem Informasi Akuntansi 
Pertanggungjawaban dengan Efektivitas Penilaian Kinerja Manajer 
Penjualan? ”.  
 
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud penelitian ini adalah menyatakan keseluruhan variabel yang 

diteliti sesuai dengan latar belakang. Adapun tujuan diadakannya penelitian 

adalah sebagai berikut: 

 
“Ingin mengetahui apakah peranan Sistem Akuntansi 

Pertanggungjawaban sudah memadai dalam menunjang efektivitas 
penjualan pada usaha perhotelan di Kota Bandung? ”. 

 
 
1.4 Kegunaan Penelitian 

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, diharapkan dapat memberi 

manfaat sbb: 

1. Bagi penulis  

Penulis melakukan penelitian  untuk memenuhi persyaratan Universitas 

Widyatama dalam menempuh gelar sarjana ekonomi yang memang ini 

adalah tugas dan tanggung jawab penulis. Dan juga penulis mendapat  

wawasan akan penelitian ini sehingga konsep-konsep dan teori yang 

didapat dalam perkuliahan  yang selama ini diterima dapat di tuangkan 

dalam tugas akhir ini. Dan juga  wawasan ini dapat diterapkan untuk masa 

depan di dunia kerja. 

2. Bagi Perusahaan  

Penulis mengharapkan bahwa penelitian ini juga dapat memberikan 

masukan berupa saran-saran atau rekomendasi yang dapat memperbaiki 
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kelemahan yang ada didalam pelaksanaan operasional perusahaan, 

sehingga di masa yang akan datang perusahaan dapat melaksanakan  

aktivitasnya dengan lebih baik. 

3.   Bagi Pihak Ketiga  

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan 

menjadi sumber informasi bagi pihak-pihak yang memerlukan.  

 

1.5 Kerangka  Pemikiran 

Kegiatan suatu kinerja manajer penjualan  memegang peranan penting 

dalam menjaga kelangsungan hidup perusahaan atau juga perhotelan. Agar 

perusahaan dapat mencapai target yang telah ditetapkan, maka diperlukan 

perencanaan dan pengendalian, oleh sebab  itu dibutuhkan sebuah sistem 

informasi untuk mendukung kegiatan dalam merencanakan dan mengendalikan, 

sehingga dapat menghasilkan informasi akuntansi pertanggungjawaban.  

 

Di dalam suatu Organisasi perlu sistem informasi akuntansi 

pertanggungjawaban, karena jika perusahaan telah berkembang dan menjadi 

besar, maka pimpinan tidak dapat lagi terlibat secara langsung dalam kegiatan 

sehari-hari, sehingga hal ini tidak memungkinkan bagi seluruh perusahaan besar 

untuk dikendalikan oleh satu orang. Jadi diperlukan pembagian tugas dan batas 

tanggung jawab yang jelas. Sehubungan dengan hal tersebut, maka harus 

diciptakan suatu sistem pendelegasian wewenang manajerial dengan 

mendesentralisasikan wewenang dan tanggung jawab dalam pembuatan 

keputusan. Jadi, Direktur utama harus mengotorisasikan wewenangnya kepada 

manajer. Untuk itu, diperlukan akuntansi pertanggungjawaban untuk 

pengendalian. 

 

Bagi Manajemen, dengan adanya pembagian tugas dengan batas tanggung 

jawab yang jelas akan mempermudah dalam menyelenggarakan organisai, serta  
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memelihara pencatatan data secara akurat dan memudahkan pemecahan 

masalah dihadapi. Sehingga penilaian kinerja manajer dapat terlihat dari hasil 

akan setiap tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing, sehingga kinerja 

tersebut dapat dinilai apakah kinerja yang dilakukan itu baik atau buruk, 

menguntungkan atau tidak.  

Pengendalian sistem akuntansi pertanggungjawaban dapat dijadikan 

sebagai alat untuk mengendalikan penjualan, yaitu dengan diterapkannya sistem 

akuntansi pertanggungjawaban.. Ukuran kinerja manajer pusat pendapatan dalam 

mencapai sasaran anggaran adalah informasi akuntansi pertanggungjawaban yang 

menyaikan informasi data hasil penjualan dan informasi penjualan yang 

dianggarkan kepada manajer penjualan, untuk memungkinkan manajer penjualan. 

Akuntansi pertanggungjawaban sangat penting dalam proses perencanaan 

dan pengendalian operasi suatu aktivitas organisasi. Karena informasi tersebut 

menekankan hubungan antara informasi dengan manajer yang bertanggung jawab 

terhadap perencanaan dan realisasinya. 

Informasi akuntansi pertanggungjawaban ini bermanfaat bagi manajemen 

untuk: 

1. informasi akuntansi pertanggungjawaban yang berupa informasi yang 

akan datang bermanfaat untuk menyusun anggaran. 

2. informasi akuntansi pertanggungjawaban masa lalu bermanfaat sebagai : 

a. penilaian kinerja manajer pusat pertanggungjawaban. 

b. Pemotivasian manajer 

 

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka harus diciptakan suatu 

sistem pendelegasian wewenang manajerial dengan mendesentralisasikan 

wewenang dan tanggung jawab dalam pembuatan keputusan. Keputusan-

keputusan yang bersifat rutin   dapat  didelegasikan  pada tingkat manajemen yang 

lebih  rendah,  sehingga   pimpinan  data  lebih  bebas  memikirkan  hal - hal  yang  
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bersifat lebih khusus serta perencanaan jangka panjang bagi perusahaanya. 

Mulyadi (2001;415) merumuskan pengertian penilaian kinerja adalah:  

“Penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, 
bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan 
kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya”. 

 
Manfaat penilaian kinerja manager yang terkait adalah: 

1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisian melalui 

pemotivasian karyawan  secara maksimum. 

2. Membahas pengambilan keputusan yang berhubungan dengan karyawan 

yang bersangkutan seperti promosi, transfer, demosi dan pemberhentian. 

3. Mengidentifikasikan kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan 

dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan 

karyawan. 

4. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasnya 

mereka mengevaluasi kinerja mereka. 

5. Menyediakan satu dasar bagi distribusi pengharapan 

Penilaian Kinerja Manajer harus diawali dengan penetapan garis batas 

tanggung jawabnya yang jelas bagi manajer yang akan dinilai kinerjanya, dan hal 

tersebut dapat dilakukan jika ada informasi akuntansi pertanggungjawaban 

informasi akuntansi Pertanggungjawaban merupakan informasi yang penting 

dalam proses perencanaan dan pengendalian aktivitas organisasi, karena informasi 

tersebut menekankan antara informasi dengan manajer yang bertanggung jawab.  

Menurut Mulyadi (2001:166), Informasi Akuntansi 
Pertanggungjawaban adalah : " informasi aktiva, pendapatan, dan/atau 
biaya dihubungkan dengan manajer yang bertanggung jawab atas pusat 
pertanggungjawaban tertentu ". 

 
Setiap pusat pertanggungjawaban dipimpin oleh seorang manajer yang 

akan bertanggung jawab atas pelaksanaan perencanaan yang dibuat. Perencanaan 

ini disebut anggaran, dan pada waktu tertentu dilaporkan hasil dari pelaksanaan 

pusat biaya, kemudian dibandingkan dengan rencana yang ada. 
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Demikian pula dalam akuntansi pertanggungjawaban, anggaran 

merupakan alat untuk mengukur kinerja manajer yang ada dalam perusahaan. 

Anggaran setiap pusat pertanggungjawaban dibandingkan dengan realisasinya, 

sehingga dapat ditentukan kinerja tiap pusat pertanggungjawaban. 

 

Untuk melakukan sistem akuntansi pertanggungjawaban, terdapat hal-hal 

yang merupakan persyaratan. Persyaratan untuk melaksanakan sistem akuntansi 

pertanggungjawaban adalah sebagai berikut: 

1. Terdapat struktur organisasi yang menetapkan secara tegas wewenang dan 

tanggung jawab tiap tingkatan manajemen. 

2. Penggolongan biaya sesuai dengan dapat tidaknya biaya yang 

dikendalikan oleh manajemen tertentu dalam organisasi. 

3. Adanya anggaran biaya yang disusun oleh tiap tingkatan manajemen. 

4. Adanya sistem pelaporan biaya kepada manajer yang bertanggung jawab. 

5. Terdapat susunan kode rekening perusahaan yang dikaitkan dengan 

kewenangan pengendalian  yang disesuaikan  dengan struktur organisasi. 

 Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

 

 “ Akuntansi Pertanggungjawaban yang Diterapkan Secara 
Memadai, Mempunyai hubungan yang signifikan dengan Efektivitas 
Penilaian Kinerja Manajer Penjualan.” 
 

 

1.6 Metodologi  Penelitian 

 Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan metode 

deskriptif analitik, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan 

gambaran keadaan yang sebenarnya, data yang dikumpulkan kemudian disusun, 

diolah, dianalisis dan diinterprestasikan. Metode pengumpulan data yang 

digunakan untuk memperoleh data adalah: 
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1. Penelitian  Lapangan  ( Field Research ) 

Penelitian Lapangan yaitu penelitian yang dilakukan langsung terhadap 

objek yang diteliti untuk mengumpulkan data primer.  

 

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data adalah : 

1 Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara berhubungan langsung dengan pihak yang 

berkepentingan dengan perusahaan yang diteliti. 

2. Observasi  

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk 

memperoleh data sekunder yang dikumpulkan melalui studi 

literature dengan masalah yang diteliti, sehingga akan dijadikan 

dasar pertimbangan sebagai landasan teori dalam penelitian. 

 3. Kuesioner 

  Kuesioner adalah pengumpulan  data yang dilakukan oleh 

seseorang dengan cara mengamati suatu fenomena. Dalam hal ini 

penulis melihat secara jelas, dan langsung kegiatan perusahaan 

yang berhubungan dengan penelitian. 

 

2. Penelitian Kepustakaan ( Library Research ) 

  Penelitian Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data 

yang bertujuan untukmemperoleh data sekunder yang dikumpulkan 

melalui penelaahan terhadap litelatur dengan masalah yang diteliti, 

sehingga akan dijadikan dasar pertimbangan sebagai landasan teori 

dalam penelitian. 

   Berdasarkan hipotesis dapat menjadi 2 variabel, yaitu: 

1. Variabel bebas adalah variabel yang dapat mempengaruhi 

variabel lainnya, yaitu berupa sistem informasi akuntansi per- 
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tanggungjawaban yang memadai. 

2. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

lainnya, yaitu berupa efektivitas kinerja manajer. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian  

 

Penulis melakukan penelitian dan pengumpulan data, kuesioner  pada 

beberapa Hotel berbintang dan Hotel melati di kota Bandung. Penelitian ini 

dilakukan pada bulan  April tahun 2007 sampai dengan selesai. 
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