
m i l i k
PERPUSTAKAAN 

"UNTVERSITAS A1RLANGOA" 
S U R A B A Y A

B A B V 

KESXMPULAN DA1\T SARAK

Berdasarkan pada pembahasan yang telah penulis 

uraikan pada bab empat yang mana pada dasarnya adalah de

ngan memperteroukan antara teori yang mendasari pembahasan 

dengan keadaan praktis atau keadaan yang terjadi sesung -  

guhnya pada perusahaan Hotel Weta in i mengenai cara-cara 

perusahaan untuk mengaznankan penerimaan pendapatannya, de 

ngan cara pengajuan suatu hipotesa kerja yang telah diten 

tukan ya itu :■dengan menciptakan dan menerapkan suatu s is -  

tim internal accounting control yang baik, maka managemen 

akan mendapatkan kepastian jaminan tentang pengamanan pen 

dapatan hotel serta dapat dipercayainya catatan-catatan 

atau data-data keuangan, sehingga dapat terhindar dari ke 

curangan atau kerugian yang mungkin timbul', temyata hi

potesa yang penulis ajukan tersebut dapat terbukti kebe -  

narannya, sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesa terse -  

but adalah benar*

Selanjutnya berlandaskan pada pembahasan yang te -  

lah diuraikan tersebut dapatlah ditarik suatu kesimpulan 

yang menyeluruh mengenai permasalahan yang ada, dan ber -  

sandarkan pada teori yang melandasi pembahasan tadi serta 

didukung oleh pendapat pribadi penulis, maka beberapa sa- 

ran yang penulis anggap dapat memecahkan permasalahan hen 

dak dikemukakan menyusul selesainya pembahasan skripsi.
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1, Kesimpulan

a1. Pada bagian fron t o f f ic e  terdapat suatu perang- 

kapan fungsi yang mana dapat mengaburkan wewenang dan juga 

tanggung jawab daxi masing-masing karyawan . pada bagian 

fron t o f f ic e  in i  yang te rd ir i  dari dua orang karyawan, dan 

akhirnya akan mengakibatkan pengawasan terhadap pengamanan 

pendapatan menjadi kurang e fe k t i f .  Hal in i disebabkan kare 

na tidak adanya pemisahan fungoi yang je las  antara fungsi 

pencatatan dan fungsi penyimpanan.

b. Kelemahan perangkapan fungsi pada front o f f ic e  

in i  akan tampak nyata pada saat terjad inya penjualan jasa 

telepon in te r lok a l dimana d is in i operator telepon yang ber 

tugas mencatat pembebanan biaya sambungan telepon in te r lo 

kal berfungsi juga sebagai front o f f ic e  cashier. Apabila 

biaya sambungan telepon tersebut dibebankan ke rekening ta- 

mu maka pengawasannya tidak menjadi masalah, Tetapi apabi

la  biaya sambungan telepon in ter lok a l tersebut aibayar kas 

maka timbul kerawanan pengav/asan pengamanan pendapatan te 

lepon karena petugas pencatat adalah juga petugas yang me- 

nyimpan uang h asil penjualan telepon tersebut, Dengan sedi 

k it  kerja  sama antara dua karyawan front o f f ic e  maka ha - 

s i l  pendapatan telepon tersebut dapat diselev/engkan,

£. Kontrol penjualan kamar pada hotel in i  lemah. Ke. 

adaan in i disebabkan karena bagian house keeping tidak mem 

buat laporan penggunaan kamar / house keeping report seca- 

ra te r tu lis .  Dengan hanya laporan penggunaan kamar dari de
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