
M Ik lfc
VERPUSTAKAAN

■yKIVERSITASAIRLANUO,.

S O R A B iJ L i
BAB IV

PBMBAHASAN PEHGAHOT INTERNAL CONTROL El DAI.AM

menertukan compliance dan substantive test

1* Coaplianco tost atas Revenue Cyelc pada Hotel nX» Su**

Pada pcmfcahasan e efcelumnya sudah penulls j  elaskan 

fcahwa untuk jnendapatkan jazainan apakah sistim internal - 

control yang sudah digariskan oleh management fcenar-fccnar 

dllaksanakan atau tidak, maka auditor pcrlu mengadakan * 

compliancG test.

Compliance tost blasanya dilakukan pada masa In

terim, yaitu pada masa atau fculan ’̂bul&o sefcelum tang gal 

ncraca*

Dlfcauah In i akan penulis sajitean compliance tost atas 3a- 

wafcan-javaban yang p o s it lf pada internal control questi

onnaires untuk revenue dari penyewaan karaar dan piutang* 

penjualan food and beverages sorta ponerimaan kas.

No Level c f tost 
ICQ, _______________ _ _____ ___ J  JB.._ JL_S_

I -  Prosedur compliance test untuk

revenue dari ponyowaan kamar dan 

piutang5
~ P llib  sample atau dokumen dari
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______________ftrgaffaur ...............

transaksi penjualan (mlsalkani 

quest folios# registration 

card, credit memo dan sobagai- 

nya)* dan dari dokuraon terse - 

but* lakukanlah pemeriksaan - 

atas bukti-tjukti (examination 

o f evidonce atau E E) atau re- 

performane© o f control (R C) 

sehubungan dengan internal con 

tro l sebagaibarikut:

-  Ta rif kamar yang dibebankan sesu* 

a i dengan ta r i f  yang telah dlton- 

tukaru

* Perbedaan dari t a r i f  yang tolah - 

ditentukan sudah disetujui oleh 

yang borwen&ng*

-  Registration card dan guost f o l i 

os sudah diberi nomor tcrlefcih da 

hulu (pren umbered) *

-  Registration card dan guest fo i l *  

os yang ruaak dibatalkan (dican -  

colled) dan dibawah pengaw&san * 

yang balk*
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No.
ICQ*

C*?

C.6

c,7

C«8

C*9

C.IO

c . u

C*l2

kg.mLs£ teat
_____  Prosedur_______ ,______ J LS ____3JL—

Fungsi ponjuolan komar dipisah**

kan dengan fungsi penorimepn

kas* 0

Semua koreksi telah fiiperiksa

dan dl&otujul* 10 5

Credit memo sudah prenumb erod

dan sudah disetujui oleh yang

bcrwenang. 20 10

Jumlah dari buku te&bahan seca-

ra toratur dieoeokkan dengan feu

ku bosar. 3 1

Porusahaan raembuat aging schedu

le* 3 1

Statement o f aecount dieoeokkan

dengan buku tambahan oleh petti-

gas yang tidak’ melakukan peneri

maan kas dan monyetujui credit

memo* 3 1

Tugas poticatatan piutang dipi -

sahkan dari tug as penorimaan kas. 0 *

Ttigas penagihan dan pemberian

persetujuan oredit dipi sahkan da

r i  tugas penorimaan kas. 0
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Net

is q -

C.13

C.l*f

c*l?

C.16

-^ rosM u r,^ --------  - — -

* Bagian penagihan/erodit dlpisah- 

kan dari bagian pencatatan pi * 

utang* 0

- Penylmpangan dari ta r i f  discount 

yang sudah ditentukan sudab men- 

dapatkan persetujuan dari yang 

berwenang. 1$

• Penghapusan piutang sudah menda

pat persetujuan terlebih dahulu 

dari yang berwonang (oleh comp

tro lle r ) * 3

-  Buku tambahan untuk piutang yang 

sudah dihnpuskan diplsahkan oleh 

bagian accounting. 2

XI* Prosedur compliance test untuk 

revenue dari penjualan Food and 

Beverages*

-  P ilih  sample atau dokumen da

r i  transaksl penjualan food 

and beverages (misalkarts Bon 

penjualan* daily sales roporti 

dan sebagalnya)* dan dari do*
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not IigY.el ,9.€_tea£ 
_ __ __________Proaedur.-- J U 8_ J B J L .

kronen tersebut lakukanlah 
Examination of Ecidenee atau 

Reperfotmanc© of control sc- 
hubungan dengan internal 
control sebagai berikut:

D*1 -  Cash register reading dii&kuken 

oleh petugas la in  dari Food and 

Beverages Cashior ( oleh night 

auditor ) .  0

D«£ * Cash register reading eocok de-^ 

ngan laporan harian penjualan 

(daily sales report) yang dibu- . 

at oleh kasir* 18 9

D.3 -  Bonbon penjualan Food and Bevj 

rages sudah dibori ncmor terla** 

fcih dahulu (prehumbered)- 20 *

*  £amu hotel yang menikfflati Food 

and Beverages menanda tangani 

bon-bon tersebut* 2? *

D.5 -  Ponjualan Food and Beverages di 

pisahkan dari jaaa night club 

untuk tujuan perhitungan pajak . 

penjualan. £5 10
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Not

IfiB*

D.6

D.7

d*3

D*9

I) *10

_______________------------------------------------------------ ,E  JLS.

-  Makanan pogawai dicontrcl dengan 

balk dengan menggunakan o f f ic e r ^  

checks untuk o fficers  dan kup&n

untuk pegawai lalnnya* 10 *

-  Untuk pesta/banqttetsi dibuatkan 

contract yang ditanda tangani ©Ml 

langganan (customer)* 3 1

-  Contract tersebut sudah prenumbe

red* 5 *

* Perusahaan mempunyai Food and Be* 

veragoa comptroller, 0 -

-  Semua makanan melSlui bagian peng

auasan. 0 -

I I I *  Prosedur compliance test untuk 

ponerimaan kast

-  P ilih  sample atau dokuraen da

r i  transakgi penerimaan kas 

(misalkani o f f ic ia l receipt# 

deposit slip# dan sebagainya) 

dan lakukanlah pemoriksaan 

bukti-bukti (E E) atau reper

formance o f control (EC)
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$05
,xcg«

*

B#la 

ife 

. lc

E.2

Leyol o f tost 

Pr o s Oder __________ _  J U L .  JL£L_

atau lakukan observasl atas

pelakaanaan internal con

tro l yang berikutt

-  O ffic ia l recipt yang digunakan

oleh hotel sudah pr©numbered. 2?

-  Bentuk pembayaran d ltu lis pada 

o f f ic ia l  receipt* 2?

-  Pemakaian nomor urut tersebut - , 

telah diperiksa oleh bagian

accounting# 5 -

-  Bukti ponerimaan sementera di~ 

pergunakan untuk penerim&an-pe-* - 

iierimoan yang tidak langsung di 

teritna oleh kasir# dan:

*  Formulir tersebut prenumbered* 25

* Pemakaisn ncmor urut tersebut 

diperiksa oleh bagian accoun-

Penerimaan tersebu t segera■di 

aerahkan kepada kasir,

Bukti penerimaan permanent -  

(o f f ic ia l  receipt) segera d i

buatkan untuk penorimaan ter*
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Hot
ICO-

E-3

i

E. k

E*5

e«6

E.?

13*8

P r o s e d u r  B  B ,._ B  0  T

sebut* 25

Bukti penerimaan yang a s li »

(o f f ic ia l  receip t) dieoookkan 

dengan tsnporary receipt* 15 8

Formulir yang bolum dipakai d i- 

simpan dengan sunan (dalara safe

ty box). 0 

Petugss yang merabuka surat-su «  

rat (mails) meabuat daftar po - 

nerimaan uang/checks yang di * 

teri&a* aerta :

- Satu copy dari daftar terse «  

but dlserohkan kobagian accoun 

ting* 15 -

- Daftar tersebut secara teratur 

dicocokkan dengan o f f ic ia l  re

ceipt yang dibuat oleh kasir* 10 5

Penyetoran uang ke bank dilaksa- 

nakan oleh petugas yang bukan me 

lakukan poncatatan piutang* 0 *

Bukti penyetoran uang ke bank 

(deposit slips) dicocokkan oleh
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Not isaaLjsSJsst 
is a  • ..... ....... ^ ..JxggflSttc..-— --------------------- « i - J — -6JS—

bagian accounting dengan o f f ic ia l  

receipt* £5 10

E*9 * Tugas kaslr dipisaftksn dari tugas

pencatatan piutang* , • 0 *

E*XQ - Note debit maupun krodtt dari -  * 
bank langsung diserahkan kopada 

petugas yang bukan kasir* 0

E*llb - O ffic ia l receipt yang permanent;

segera dikeluarkan pada saat check 

mundur tersebut jatuh tempo# 2 *

11c -  Check mundur segera didepositok&n

ko bank pada saat Jatuh tempo* 2

E*12 -  Ada asuransi yang cukup terhadap 

kemungkinan kcrugiaa karena pen- 

curian* persmpokan* kobatearan»dan 

sebagainya. 1 1

E*13 -  M e alat penyimpanan phisik untuk

uang kas (dalam safety box) * 0

E.iif -  Penerimaan coperti sewa* devidend* 

bungs dan sebagainya telah dikon- 

tro l peaasukannya kedalam buku 

kas * 3 1
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Pcnjelasan kolom-kolom yang tetrdapat pada compli

ance teat serta tcesimpulan atas hasil compliance tests 

Fada compliancc test diatas terdapat ltolcTn»kolom 

sebagai berikut*

Ho. ICQ x Kolom tersebut menunjukfcan nomor internal 

control questionnaires yang mempunyai Jawab* 

an p os it if yang hendak d iu ji oleh auditors 

untuk menentukan apakah internal control ter 

sefcut benar-benar dilaksanakan atau tidak*
«

Prosedur*. Kolom tersebut menunjukkan langkeh - langkah 

yang haras dilakukan oleh auditor didalam me 

lakukan compliance test*

Level o f tes ts Kolom tersebut monunjukkan jumlah sample 

atau dokumen yang harus d iu ji fcaik melalui- 

pemeriksaan bukti~bukti (eseamination o f evi

dence) ataupun melalui reperformance o f con

tro l (HO)«

Untuk kolom E E yang menunjukkan angka nol
i

berarfci bahwa pengujian tidak dilakukan de

ngan pemeriksaan bukti-bufcti tetapi melalui- 

observasi*

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebolumnya 

bahwa Jumlah sample ypng harus d iu ji oleh auditor sangat 

tergantung pada judgement auditor dengan mempertimbang - 

kan faktor-faktor yang telah penulis sebutkan pada pem*
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bahasan sebolumnya, Jodi Juralah sample yang d iu ji pada 

pelaksanaan compliance test diatas juga didasorkan pada 

judgment penulis dengan msmpertimbaRgkan faktcr-faktor

yang sudah penulis sebutkan*
i

Kesimoulan t Bordasarkan compliance test yang telah - 

ponulis lakukan atas revenue cycle Hotel Surabaya • 

tidak terdapat penyimpangan yang berarti dari control 

yan® sudah digariskan oleh management, keeuali pada pro 

sedur penerimaan kas yai'cu pada ICQ nomor 33*11 b dan

E.Xl c sefcagai berikut:

•* O ffic ia l receipt yang permanent tidak segcra 

dikeluarkan pada saat check mundur tersebut 

jatuh tempo* serta check mundur tersebut t i 

dak segora didepcsitok&n pada saat 3atuh tem

po.

Dari jumlah 8 checks mundur yang penulis t o l i t i  

terdapat 2 checks mundur yang sudah jatuh tempo tetapi 

belum dibuatkan o f f ic ia l  receipt dan belum disetorkan 

ke bank, Kertas kerja untuk checks mundur in i akan pe

nulis sajikan pada lampiran tersendiri*

Pengaruh dari penyinpangan tersebut terhadap sub 

stantlve test serta kdcm6han-l:elemahan yang mungkin di 

timbulkan dengan adanya penyinpangan tersebut snma sc - 

perti yang telah penulis Jelaskan pada evaluasi tcrha -

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pengaruh Internal Control Di ... Jamin Tjandra 



97

dap jawaban-jawaban yang negatif dari Internal control - 

questionnaires pada perabahasan sebelumnya*

Sehufcungan dengan adanya kolemahan/penyimpangan - 

didalam internal control atas revenue Hotel "X*1 Surabaya 

tersebut* maka aaran yang dapat penulis berikan untuk - 

memperkuat internal control hotel yang bersangkutan ada- 

,lah sobagai berikutt

a* Penerimaan check mundur harus segera dibuat - 

kan bukti penerimaan semen tar a serta check -  

tersebut sebaiknya langsung di endosir* se- 

hingga dapat dicegab penyalah gunaan checks - 

tersebut* sebab cheeks yang sudah diendosir 

hanya dapat didepositokan atas nama rekening 

perusahaan.

b* O ffic ia l receipt yang permanent seharusnya ad 

gera dikeluarkan pada saat check mundur ter

sebut jatuh tempo* 

c* Check mundur yang sudah jatuh tem.pt seharus - 

nya segera didepositokan ke bank* 

d. Sebalknya dibuatkan daftar check mundur untuk 

mencatat penerimaan check mundur dan dengan 

adanya daftar tersebut perusahaan juga dapat 

segera raengetahui check mundur mana s&ja yang 

sudah jatuh tempo sehingga dapat segera di - 

depositckan dan dibuatkan o f f ic ia l  receipt - 

nya yang permanent*
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2» P omorlkgaan. Substantive les t atas Hotel "X",Surabaya 

dan Fengujian Hlpotesa.

Hipotesa yang penulis kemukakan delam akripsi in i 

adalah bahva "apabila sistim internal control hotel baik 

dan dapat di per cay a dan apabila hasil dari compliance test 

menunjukkan bahwa sistim internal control yang sudah d i

gariskan oleh management benar-benar dilaksanakan# maka 

auditor dapat meabatasl luas poraeriksaan substantive test 

atau dongan perkataan la in , auditor dapat nonyelcsaikan - 

pemeriksaan dalam waktu yang singkat tanpa mongurangi kom 

petensi dari bukti-bukti yang dikumpulkan"*

Dari hasil evaluasi terhadap internal control ho

tel# tornyata bahwa sistim internal control hotel **Xtr Su

rabaya adalah baik dan dapat diporcaya dan fcerdasarkan • 

compliance test yang telah penulis lakukan tornyata pula 

bahwa sistim internal yans sudah digariskan in i dalam ke- 

nyataannya benar-benar dilaksanakan. Untuk menguji apakah 

hipotesa yang penulis kemukakan diatas dapat diu^i kebe - 

narannya atau tidak, maka dejjam hal in i penulis td ah  me- 

lakukan pengujian terhadap ,fGuest Folio" yang morupakan 

dasar bukti pencatatan kedalara buku penjualan/piutang dan 

buku kas* serta "O ffic ia l Receipt'* yang merupakan dasar 

bukti pencatatan kedalam buku ka3 dan buku piutang.

Pada pengujian yang pertama* penulis te l ah raemilih 10 gam 

pie Guest fo lio  tiap-tiap bulan, masing-ia&sing untuk bu-
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lan February* May dan Agustus beserta dengan O ffic ia l 

Reccipt yang dikeluarkan sehufcungan dongan pembayaran -  

yang diterima atas Guest fo l io  yang bersangkutan untuk - 

d iu ji kebenarannya dalam hal distribusi perkiraanf kete-

lit ia n  mateaatis yang meliputi k a te llt ie *  dalam hal pen- 

jumlahan, pengurangari dan perkalian* serta ketelitian  -  

pembukuan pada masing-masing buku tnmbahan*

Pada pengujian yang keduaf ponulis memllih 30 sample Guest 

fo l io  dan O ffic ia l Receipt yang dikeluarkan sehufcungan - 

dengan pembayaran yang diterima atas Guest fo l io  yang - 

bersangkutan tiap**tiap bulan masing-masing untuk fculan 

Februaryt May dan Agustus Juga untuk tujuan seporti d i

atas*

Ternyata berdasarkan penoiltlan yang penulis laku 

kan* hasil dari pengujian yang pertama saraa dengan peng- 

ujian yang kedua yaitu bahwa semua transaksi sudah dica- 

tat dengan angka yang bessr# keperkiraan yang benar «er- 

ta kedalam raasing-masing buku tambahan piutang dan buku 

kas dengan benar.

Dengan demikian* auditor eukup menguji jumlah 

sample yang sedikit tanpa mengurangi kompetensi dari buk 

ti-bukti yang dikurapulkan* atau dengan perkataan la in  - 

auditor dapat membatasi luas pengujian yang diperlukan. 

Hal in i terutama disebabkan karena adanya sistxm internal 

control yang baik serta benar-benar diterapkan didalam
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hotel tersebut* sehingga dengan deraifcian dapatleh d ita- 

rik  kcsimpulan bahwa Ifrpotesa yang penulis kemukakan da

pat d iu ji keben&rsnnya*

Kertas kerja juntuk pengujian yang penulis lakukan , dapat 

d llihat pada lampiran 1 .. .

Dengan memperhatikan hasil dari sv&luasi dan com

pliance tost sort a faktor-faktor lainnya yang telah di- 

jeiaskan pada pembahasan sebelumnya* makaberikut in i - 

akan disajikan program pemeriksaan atas revenue cycle - 

yang menyangkut program pemeriksaan atas piutang dan re

venue (food and beverages revenue dan revenue dari rooms 

gales) serta program pemeriksaan-atas kas dan bank*

Kertas kerja pemeriksaan atas revenue cycle yang 

mellputi kertas kerja pemeriksaan atas piutang dan reve

nue serta kertas kerja pemeriksaan kas dan bank penults 

sajikan pada lampiran a ..*

Program pemeriksaani

a. Program pemeriksaan piutang

• Minta daftar piutang.

-  Cocokkan perincian piutang yang nampak dalam ~ 

daftar dengan buku tambahan piutang, dan cocok 

kan jumlah seluruh piutang dengan beku besar- 

piutang.
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-  Periksa penerimaan setelah tanggal neraca (sub 

sequest co llection ).

-  Kirim konfirjnasi saldo piutang untuk debitor 

yang d ip ilih .

-  Mints daftar umur piutang (aging schedule) dan 

lekuk&n test check atas distribusi umur p i- 

utang*

*  Eentukan cukup/iidaknya jumlah c&dangan peng- 

hapusan piutang*

b. Program ttomerlkgaan revenue:

-  Adak&n verifikas i atas revenue melalui perns -
/

riksaan bukti dan pembuku&nnya.

-  Periksa penjumlahan vertica l raaupun horizontal 

buku penjualan dan cocokkan dengan buku besar- 

nya*

-  Adakan perbandingan-porbandingan dengan reve

nue tahun le lu .

-  Adakan verifikas i atas potongan hers a yang d i- 

berikan* dan periksa penjunlohan serta porka - 

llannya.

«  Lckukan kas opname seeara mendadak tcrhadap uang 

kas dan dana-dana lainnya serta penerimaan yang 

belum disetor*
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-  Kal&u kas opnnme dilakutan eobelum atau gesuclah - 

t&nggal neraca.#. Xakukanlah perhitungan maju atau 

mundur ke tanggal neraca.

-  Untuk soldo bank, kirimkan konfirmasi keseluruh - 

bank perusahaaru

-■ Minta rekonslliasl bank per t&nggal neraca dan ada 

ltan review terhadap pcs-pos rekonslliasl sebagai * 

bbrikuti i

* Cccokkaii saldo bank yang tercantura dalajn Toke

ning kor&n dengan saldc bank menurut rekonsili^ 

asi dan buku bank,

-  Periksa kebenaran perhitungan/penjunlahan»

-  Cocokkan jumlah check yang sedang beredar 

(outstanding chock) dongan teku pengeluaran kas  ̂

check register dan revening koran bulen berikut 

nya.

* Periksa pcs-pos rekonslliasl lainnya dengan dc- 
kumen-dokumon pendukung.

-  Cccokkan galdo bank yang tercantum dalaia Toke

ning koran dan daftar rekonslliasl dengan jawab 

an konfirmasi bank,

Kertas kerja pemeriksaan substantive test tersebut 

diatas dapat d illhat pada lampiran berikut.
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* KESIMPUIiAN DAS SAHAN

1* Keslmpulan

Dari pembahasan diatas» raaka dapat dlslfflpulkan so- 

bagal berikuti

1* Pengujian Hipotesa*

Hipotesa yang dikemukakan dalam skripsi in i yaitus
4

ajika sistim internal control hotel baik dan dapat diper- 

caya dan apabila hasil dari compliance test monunjukkan - 

sistim internal control yang sudah digariskan oleh man* -  

gement fconar-benar dilaksanokan maka auditor dapat raemba- 

tasi luas pemeriksaan substantive test atau dengan knta 

la in  auditor dapat menyelesaikan pemeriksaan dalam waktu 

yang eingkat tanpa mengurangi kompetensi dari bukti yang 

dlkumpulkan*

Dari hasil penelitian yang telah diuraikan dimuka* 

ternyata hipotesa tersebut dapat d iu ji kefconarannya fcare- 

na:

a. Dalam kenyataannya sistim internal control stag 

revenue cycle adalah baik dan tidak ada kele *  

mahaa yang berarti* dan bordasarkan hasil com

pliance test ternyata juga tidak terdapat pe» 

nyimpangan yang berarti didalam internal con

tro l yang sudah digariskan oleh management se*

103
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hingga dengan demikian data akuntasi hotel "X** 

Surabaya khususnya dalam revenue cycle dapat -  

dipereaya.

b* Meialui pengujian yang pertaraa terhadap Guest 

fo l io  yang merupakan dasar bukti pencatatan ke 

dalam buku penjualan/piutang dan buku kas s*r- 

ta O ffic ia l Receipt yang merupakan dasar bukti 

pencatatan kedalam buku kas dengan memilih 10 

sample untuk d iu ji masing-masing untuk bulan 

February, May dan Agustus ternyata hasilnya - 

aama saja dengan pengujian yang kedua dongan 

memilih 30 sample untuk d iu jif yaitu bahwa se- 

raua transaksi sudah dieatat dengan angka yang 

benar* keperkiraan yang befiar serta kedalam -  

buku kas dan masing-masing buku tarabahan de

ngan bcnar.

2* Kelemahan yang dltemukan dari hasil evaiuasi inter 

nal control hanyalah pada prosedur penerimaan kas sebagai 

berikut:

** lidak dibuatkan bukti poneriaaan sementara un

tuk penerimaan check mundur-

- Tidak dibuatkan daftar check mundur* 

Kelemahan-kelemahan yang mungkin ditimbulkan Jlta 

penorimaan check mundur tidak dibuatkan bukti pcnerlraaan- 

sc&ontara serta porusahaan tidak laenbuat daftar check •
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mundur adalah sebagai fcerikut:

-  Kasir dapat mondepositokan check mundur torso* 

but atas rekeningnya pritadi pada saat jatuh 

tempo# dan k arena penerimaan tersebut tidak di 

catat pada saat penerimaan, raaka penyalah gu- 

naan tersebut tidak dapat ditemukan dengan so- 

gora*

-  Kemungkinan timfculnya kesalahan didalam lapor- 

an keuangan yaitu overstated didalam perkiraan 

piutang pada saat chock mundur tersebut jatuh 

tempo*

3* Dari hasil compliance test yang dilakukan, juga 

tidak terdapat penyimpangan yang berarti didalam intor -  

nal control yang sudah digariskem oleh management# 3© * 

hingga auditor dapat membatasi prosedur pemeriksaan sub

stantive test yang akan dilakukan* Ponyimpangan yang di 

temukan dari hasil compliance test hanyalah bahwa o f f i 

c ia l receipt yang permanent tidak segera dikeluarkan pa

da saat check mundur Jatuh tempo# serta check mundur 

yang sudah jatuh tempo tidak segera didepositokan. Ke- 

lemahan yang raungkin ditimbulkan dengan adanya penyim - 

pangan tersebut diatas saraa dengan kelemahan yang ditim

bulkan apabila tidak dibuatkan bukti penerimaan s omenta- 

ra untuk penerimaan check mundur dan tidak dibuatkan daf 

tar check mundur*
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Struktur Orgahisasi juga merupakan hal yang pen- 

ting bagi perusahaan, karena salah satu tujuan yang hen- 

dak dieapai dengan adanya struktur crganisasi ialah un

tuk menggambarkan garis tanggung Jawab dan'wewenang para 

fungsionaris sehingga racreka momaharai betul^betul kcpada 

siapa la  harus fcertanggung jawab dan kcpada siapa ia  da

pat mendelegGsifcan wewenang.

Dalam kenyaiaannya struktur crganisasi dan Job •" 

description yang ada didalam perusahaan tersebut audah 

diikuti secara kensekwenf dan dari hasil evaluasi torha- 

dap daftar para fungsionaris tidak ditemukan adanya pe- 

rangkapan fungsi yang dapat mdemahkan internal control 

hotel*

2* Saran

1* Untuk memperkuat internal control hotcft, disaarankan 

untuk mombuat bukti penorimaan sonentara atas penerl 

n&an chcck mundur dan chock mundur tersebut sebaik - 

nya langsung di endosir sehingga dengan demikian da

pat dicegah pcnyalah gunaan check tersebut pada saat 

jatuh tempo karena check tersebut hanya dapat dide - 

positokan atas nnna rekenlng porusahaan.

2* Untuk meaperkust internal-control hotel, disarankan 

untuk membuat daftar check mundur untuk mencatat pe- 

nerimaan check mundur dengan kolom-koloa scbagai be-
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rikut: tanggal poncrimajan# nomor chock# fciinggal ja- 

tuh tempo, noma bank# nana sipembayar serta jumlah 

check yang bersangkutan.

3* Cisarankan agar supaya o f f ic ia l  receipt yang perma 

nent segera dikcluarkan pada saat check mundur te r

sebut Jatuh tempo. 

k* Chock mundur yang cudah Jatuh tempo seharugnya sege

ra didepositokan ke bank.
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