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KATA PENGANTAR

Berkat lindungan serta rahmat Allah s.w *t., akhir- 

nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi in i 

yang merupakan bagian akhir dari serangkaian kegiatan stu 

di yang penulis tempuh pada almamater tercinta in i, meski 

pada mulanya diwarnai berbagai rintangan mulai dari penc& 

rian obyek survey hingga sampai ke penyelesaian penulisan 

sripsi in i«

Skripsi mengenai hotel in i yang penulis sajikan po 

kok pembahasannya adalah pada sistim akuntansinya yang me 

nyangkut pengamanan pendapatan, dimana Hotel Weta terpi -  

lih  menjadi tempat yang dijadikan obyek penulisannya de -  

ngan alasan-alasan tertentu yang penulis anggap tepat,

Bersama in i pula penulis ingin mengucapkan rasa te 

rima kasih kepada berbagai pihak seperti:

-  Kepada kedua orang tua kami, yang telah mengasuh dan pu 

la  membiayai kami mulai kecil hingga dewasa in i.

-  Kepada Mas Gun dan Mbak Titiek, yang telah banyak mem-—1 
bantu penulis selama kuliah baik materiil maupun moril*

-  Kepada Bpk. Drs. Ec. Hanny Wurangian Ak., yang dengan 

sabar dan baik hati sudi dan bersedia membimbing penu -  

l i s  hingga terselesaikannya penulisan skripsi in i.

-  Kepada Bpk. Achmad Fauzan sebagai salah satu pimpinan, 

dan segenap karyawan Hotel Weta dimana penulis mengada- 

ikan survey guna penulisan in i.
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-  Kepada segenap sta ff pengajar fakultas in i yang telah 

membekali penulis dengan ilmu yang diberikannya.

Seperti halnya manusia sebagai ciptaan-Nya, maka 

skripsi in i sebagai buah karya penulis tentu memiliki ba- 

nyak kelemahan atau kekurangan-kekurangan yang penulis ra  

sa masih jauh dari sempurna yang mana penulis harap pemb  ̂

ca dapat memakluminya, karena keterbatasan kemampuan in i*  

Memang kesempurnaan tidak ada dimuka bumi in i.  Namun penu 

l i s  berharap dengan terselesaikannya skripsi in i penulis 

dapat mengambil manfaat dan hikmahnya. Dan harapan penu -s. 

l i s  kepada pembaca yang sempat membaca skripsi in i semoga 

dapat memetik manfaat yang terkandung didalamnya.

Surabaya, Oktober 198*f« 

Penulis.
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BA. B I  

P E N D A H U L U A N

1, Pandangan ffmum

Dengan makln berkembangnya perekonomian suatu dae- 

raiij akan semakin berkembang pula sarana-sarana yang baik 

secara langsung atau tidak langsung ikut menunjang perkem 

bangan perekonomian tersebut. Aneka macam industri bermun 

culan dengan semakin tumbuhnya alam perekonomian Indone -  

sia, dan rupanya industri pariwisata kini dianggap seba -  

gai salah satu sumber ekonomis yang menguntungkan. Adanya 

promosi wisata, paket wisata yang menarik, juga bermuncul 

lannya hotel adalah indikasi majunya industri pariwisata.

Kiranya tidak disangkal lag i bahwa hotel adalah 

salah satu sarana industri pariwisata yang amat penting# 

Tetapi hotel bukan saja sebagai sarana industri pariwisa

ta saja yaitu dengan menyediakan kamar-kamar bagi wisata- 

wan yang tinggal di daerah tersebut, tetapi hotel juga 

menjadi sarana aktivitas perekonomian yang lainnya, mi

salnya saja.: suatu perusahaan menyewa ruangan tertentu di 

hotel untuk memamerkan atau mempromosikan berbagai hasil 

produksinya; sebagai tempat untuk singgah usahawan atau 

bussines-men yang sedang mengurus usahanya didaerah ter

sebut; atau sebagai tempat tinggal sementara untuk peja- 

bat yang sedang bertugas / berdinas; dan la in -la in .
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Dengan adanya persaingan yang ketat antar perusa

haan hotel dari berbagai kelas, dan dengan adanya.berma- 

cam macam jenis tamu dengan kepentingan yang berbeda se

hingga menyebabkan arus tamu yang tidak teratur, maka pe 

rusahaan hotel in i dituhtut untuk menjalankan usahanya 

dengan sebaik-baiknya, disamping juga meningkatkan mutu 

pelayanannya. Besarnya investasi yang dikeluarkan guna 

pembangunan hotel .beserta fasilitas-fasilitasnysi haruslah 

diimbangi pula dengan pengoperasian hotel tersebut dengan 

cara sebaik-baiknya. Tingginya arus tamu yang keluar atau 

masuk hotel harus dapat dikelola setepat mungkin supaya 

pendapatan yang diterima dari tamu-tamu yang ada tersebut 

benar-benar masuk kedalam kas perusahaan.

Salah satu cara agar management dapat yakin bahwa 

pendapatan tersebut benar masuk dan diterima oleh perusa

haan adalah dengan jalan menciptakan suatu: sistim pengen

dalian intern yang baik, dimana dengan hal in i diharapkan 

semua rencana organisasi, kebijaksanaan, metode serta pro 

sedur yang telah ditetapkan oleh pimpinan dapat d ija lan - 

kazx dengan baik, sehingga mampu mengamankan harta perusa

haan serta meningkatkan efisiensi operasi perusahaan.

Perusahaan jasa semacam hotel in i dimana transaksi 

dengan tamu terjadi begitu seringnya, seiring dengan se- 

ringnya tamu masuk (check in ) atau keluar (check out) , 

ataupun seringnya penggunaan fa s ilita s  hotel lainnya yang 

digunakan oleh para'tamu, baik yang terdaftar atau tidak,
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M I L I K
PERPUSTAKAAN. j 

"XMVERSITAS AIRLANGGA™ 3
S U R A B A Y A

maka adalah menjadi suatu keharusan bagi pihak hotel un- 

tuk mengeterapkan suatu kontrol intern yang baik apabila 

perusahaan in i tidak ingin merugi.

Hal terpenting yang harus diperhatikan adalah bagaimana 

cara mengamankan pendapatan yang seharusnya diterima per 

usahaan dapat benar-benar masuk kedalam perusahaan , dan 

tidak masuk ketangan perseorangan atau sekelompok orang 

yang dengan sengaja merugikan perusahaan.

Dengan penerapan kontrol intern yang baik , terutama kon 

trol mengenai keuangannya ( accounting internal control ) 

maka akan diperoleh suatu jaminan bahwa semua pendapatan 

telah dlcatat dengan benar, diawasi dan dialirkan kedalam 

perusahaan.

Pen.jelasan Judul

Penulis mencantumkan judul : PENTINGNYA PENERAPAN 

INTERNAL ACCOUNTING CONTROL YANG BAIK GUNA MENGAMANKAN 

PENDAPATAN PADA HOTEL WETA DI SURABAYA yang artinya dapat 

dijelaskan sebagai berikut :

( i )  Pentingnya Penerapan : d isin i diartikan bagaimana 

perlunya suatu hal harus diterapkan atau dijalankan 

agar sesuatu tujuan yang telah ditetapkan sebelum- 

nya dapat dicapai.

( i i )  Internal Accounting Control Yang Baik : hal in i di

artikan segala sesuatu yang meliputi rencana organi 

sasi, semua metode serta prosedur yang menyangkut 

dan berhubungan lahgsung dengan pengamanan kekayaan
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dan dapat dipercayainya data keuangan, termasuk pula 

sistim otorisasi dan persetujuan (approval), serta 

pemisahan fungsi, yang m ana disusun d e n g a n  balk se -  

hingga tercipta suatu keadaan dimana hal-hal tersebut 

diatas dapat berjalan dengan efektif*

(H i )  Guna Mengamankan Pendapatan : d isin i diartikan bahwa 

pendapatan yaitu pendapatan hotel yang berasal dari 

fa s ilita s -fa s ilita s  hotel yang ditawarkan seperti da

r i  : penjuala kamar; restoran; minor department atau 

fa s ilita s  lainnya yang tersedia, dapat dijaga sedemi- 

kian rupa sehingga mereka telah dicatat, diawasi dan 

akhirnya benar-benar masuk kedalam kas perusahaan. 

( iv ) Pada Hotel Weta Di Surabaya : adalah tempat dimana pe 

nulls mengadakan penelitian guna penyusunan atau 

penulisan skripsi in i.

Jadi secara keseluruhan yang dimaksud dengan judul 

tersebut adalah betapa pentingnya suatu internal accounting 

control yang baik harus diterapkan atau dilaksanakan pada 

hotel Weta tersebut supaya semua pendapatan yang berasal da 

r i  penjualan kamar, restoran, minor department atau f a s i l i -  

tas lainnya yang ada benar-benar dapat diterima perusahaan, 

yaitu dengan cara menyusun suatu rencana organisasi, metode 

serta prosedur yang tepat dan adanya sistim otorisasi dan 

persetujuan, serta-•pemisahan fungsi yang je las sehingga se

mua data keuangan dapat dipercaya dan dapat menghindarkan 

adanya kecurangan-kecurangan yang mungkin timbul.
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Atau dengan pengertian singkat, dengan adanya in te rn a l-  

accounting control yang baik maka pengendalian atau peng

awasan keuangan perusahaan dapat berjalan e fektif.

3- Alasan _Pemillhan Judul

Adapun penulis. memilih judul seperti yang tersebut 

diatas adalah berdasarkan dua alasan yaitu : 

satu: pada perusahaan hotel hal yang paling penting ada r: 

lah bagaimana mengawasi penerimaan pendapatan yang 

mana terjadinya sangat sering dan bisa setiap saat, 

sehingga dibutuhkan suatu pengendalian intern yang 

baik, terutama pengendalian keuangannya. 

dua perusahaan jasa jenis hotel dimana banyak terjadi

transaksi yang tidak berupa arus barang , dibutuh -  

kan suatu kontrol intern yang mempunyai c ir i khae 

tersendiri.

4. Tu.juan Penyusunan

Beberapa tujuan yang ingin penulis capai dengan pe 

nulisan in i adalah sebagai berikut :

mengemukakan gambaran tentang pentingnya pengendalian 

keuangan yaitu pengendalian intern nya yang terdapat pa

da perusahaan hotel, guna mencegah kecurangan yang mung 

kin terjadi.

-  supaya penulis lebih memahami dan mengerti seluk beluk 

tentang akunting perhotelan

-  penulis berharap pembaca dapat mengambil suatu manfaat 

dari adanya penulisan in i.
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5. Sistimatika Skripsi

Guna memudahkan pemahaman i s i  skripsi maka disusun 

suatu sistimatika yang diuraikan sebagai berikut :

Bab I  : Pendahuluan*

Dalam bab satu in i diuraikan secara garis besar me 

ngenai i s i  pokok skripsi , mulai dari pandangan umum yang 

menerangkan asal usul kejadian hingga muncul permasalahan 

yang khusus dari bisnis perhotelan, alasan-alasan mengapa 

suatu judul tertentu yang dicantumkan * sistimatika pema

haman skripsi, hingga sampai pengajuan hipotesa kerja di

mana dengan hipotesa in i diharapkan mampu untuk memecah- 

kan permasalahan yang muncul tadi. Diutarakan pula d isin i 

bagaimana data penulisan diperoleh.

Bab I I  : Internal Control Dan Peranannya Sebagai Alat 

Untuk mengamankan Pendapatan Pada Perusahaan 

Hotel*

Didalam bab in i akan dibahas secara teoritis peng -̂. 

ertian tentang internal control, yang terd iri dari admi -  

nistrative control dan accounting control, internal audit 

dan juga a rti pendapatan, macam-macam pendapatan yang ter 

dapat pada perusahaan hotel serta cara pencatatan dan ca- 

ra pengawasan pendapatan sehubungan dengan internal con -  

tro l yang ada.

Bab I I I  : Gambar an Perusahaan Dan Metode Yang Ditempuh

Untuk Mengamankan Pendapatan Pada Hotel Weta.
i

Pada bab in i akan dijelaskan keadaan perusahaan da
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r i  Hotel Weta, dimana penulis mengadakan survey, mulai 

dari sejarah perusahaan, struktur organisasi, prosedur 

dan metode yang digunakan untuk mencatat tamu mulai tamu 

masuk (check in ) hingga tamu keluar (check out), serta 

semua jenis pendapatan yang diterima -sehubungan dengan 

adanya transaksi dengan tamu, yang terd iri dari: penjuaj. 

an kamar; restoran ;<dan fa s ilita s  lain  yang ada di hotel 

in i, yang akan dijelaskan sesuai dengan data yang telah 

penulis peroleh.

Bah IV : Analisa Permasalahan Dan Pembahasan Mengenai 

Pengamanan Pendapatan Yang Diterapkan.

Didalam bab in i akan dibahas serta dianalisa 

pengeterapan pengamanan pendapatan yang menjadi perznasa 

lahan di perusahaan in i, sehingga timbul kelemahan terh^ 

dap kontrol keuangannya, serta dengan pengajuan hipotesa * 

yang telah disebutkan penulis bermaksud untuk memecahkan 

permasalahan tersebut*

Bab V : Kesimpulan Dan Saran.

Pada bab yang terakhir in i akan dikemukakan kesim 

pulan-kesimpulan yang didapat dari seluruh pembahasan 

skripsi in i, dan dikemukakan pula saran-saran yang penu

l i s  anggap dapat memberikan pemecahan masalah dan berman 

faat bagi pembaca.

6. Metodologi

6.1. Permasalahan.

Ada beberapa masalah yang dihadapi perusahaan in i
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akibat kurang baiknya penerapan internal accounting con- 

trolnya, sehingga menimbulkan kerawanan dalam pengawasan 

penerimaan pendapatan*

Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

-  tidak terdapatnya pemisahan fungsi yang je las pada ba

gian front office seperti pada fungsi-fungsi pencatat

an, penerimaan, penyimpanan, sehingga wewenang dan

ga tanggung jawab yang ada menjadi tidak jelas pula.

-  bagian house keeping tidak membuat laporan secara ter

tu lis  sehingga laporan bagian front office tidak dapat 

diperbandingkan.

-  pada restoran terdapat beberapa perangkapan fungsi se

hingga memperlemah kontrol operasionalnya yang mana pa 

da akhirnya dapat mempengaruhi penerimaan pendapatan*

-  komunikasi antara bagian front office dengan bagian 

restoran kurang e fektif, sehingga memungkinkan adanya 

beban tamu di restoran tidak sempat tercatat pada pem

bukuan di front o ffice sehingga akhirnya tidak sempat 

tertagih pada waktu tamu tersebut check out.

-  adanya penggunaan form penting yang*tidak prenumbered 

sehingga menimbulkan kerawanan pengawasan pencatatannya.

6.2. Hipotesa kerja

Agar permasalahan tersebut dapat teratasi, penulis 

mengajukan hipotesa yaitu sebagai berikut :

Dengan menciptakan dan menerapkan suatu sistim internal 

accounting control yang baik, maka management akan menda-

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENTINGNYA PENERAPAN INTERNAL ACCOUNTING... EDDY PRIJANTONO



pat kepastian jaminan tentang pengamanan pendapatan peru- 

sahaan, serta dapat dipercayainya catatan atau data-data 

keuangan, sehingga dapat terhindar dari kecurangan atau 

kerugian yang mungkin timbul*

6*3* Scope analisa.

Dalam skripsi in i pembahasan mengenai pengendalian 

lebih ditekankan pada internal accounting control yang me 

rupakan bagian dari internal control. Internal control di 

bagi menjadi dua bagian yaitu administrative control dan 

accounting control (yaitu internal accounting control). 

Pembahasan ditekankan pada bagian yang kedua karena bagi

an in i lah yang langsung berhubungan dengan pengendalian 

keuangan. Sedangkan pendapatan yang dimaksud ialah semua 

penerimaan pendapatan yang berasal dari penjualan f a s i l i 

tas hotel yang ditawarkan kepada para tamu, terutama fas i 

lita s  yang diusahakan sendiri oleh perusahaan in i seperti 

penjualan kamar, restoran, juga telepon.

6.4* Prosedur pengumpulan dan pengolahan data.

Untuk pengumpulan dan pengolahan data in i penulis 

melakukan dua hal, yaitu : 

kesatu: survey lapangan.

disini penulis mengadakan penelitian langsung ke

dalam perusahaan, mengumpulkan data-data dengan 

cara mengajukan daftar pertanyaan dan wawancara 

berupa tanya-jawab langsung dengan bagian atau pe 

jabat serta karyawan yang bersangkutan.
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M I L I E
perpustakaan

■TJNIVERSrrAS airlanooa® 
s u & A fi a  Y A

kedua : studi lite ratu r.

dalam hal in i penulis mengumpulkan bahan-bahan gu 

na pembahasan masalah , yaitu yang berasal dari 

buku-buku / text book , juga terbitan lainnya, te 

rutama yang berhubungan dengan accounting dan ju

ga berhubungan dengan perhotelan.

Dengan adanya kedua hal tersebut penulis dapat me- 

lakukan analisa data dengan jalan membandingkan antara te 

ori yang ada dengan keadaan praktis yang terjadi sebenar- 

nya di hotel yang bersangkutan, dan dengan demikian bisa  

mengetahui bagaimana harus memecahkan sesuatu permasalah

an yang dihadapi oleh suatu perusahaan perhotelan.
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INTERNAL CONTROL DAK PERANAMNYA SEBAGAI 

ALAT UNTUK MENGAMANKAN PENDAPATAN 

PADA PERUSAHAAN HOTEL

Seperti halnya a k t if ita s  jen is perusahaan industri, 

pada perusahaan jasapun diperlukan suatu a la t untuk dapat 

menjaga keamanan harta m ilik  perusahaan, Untuk jen is peru

sahaan industri yang menghasilkan produk berupa barang dan 

yang akan bersaing dengan barang se jen is , maka diperlukan 

suatu pengendalian yang ditekankan pada cost control, yak- 

n i pengendalian terhadap biaya pembuatan barang, sehingga 

harga dapat ditekan serendah mungkin dengan kwalitas yang 

diinginkan, sehingga barang tersebut dapat bersaing dengan 

barang sejen is  di pasar. Sedang untuk perusahaan jasa, se

p e rti hote l, yang digunakan sebagai a la t pengendalian l e 

bih ditekankan pada income control, yaitu  pengendalian dan 

pengawasan pendapatan dari fa s i l i t a s  atau jasa yang d ita  - 

warkan, dimana transaksi yang te r ja d i tidak sela lu  d iser - 

ta i arus barang, maka pengawasan pendapatan yang ketat ha

ruslah diciptakan yang mana diharapkan bahwa semua penda - 

patan tersebut benar-benar mengalir kedalam perusahaan. Un 

tuk in ila h  diperlukan suatu in tern a l control yang baik, te_ 

rutama in tern a l accounting control, supaya pihak manage - 

ment mendapat jaminan bahwa pendapatan seluruhnya sudah di 

catat benar dan akhirnya akan masuk kedalam perusahaan.
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Untuk selanjutnya akan dijelaskan secara te o r it is  

tentang pengertian in terna l control dengan pembagiannya, 

mengenai sepintas tentang industri hote l, pengertian pen

dapatan, pendapatan yang ada pada perusahaan hote l, serta 

peranan in terna l control, terutama in terna l accounting - 

con tro l, dihubungkan dengan pengawasan pendapatan pada pe

rusahaan jen is  hote l.

!•  In terna l Control

1*1* Pengertian in terna l control,

Daiam melaksanakan ak til'ita s  usaha berupa kegiatan 

operasional sehari-hari dari suatu perusahaan, pimpinan pe 

rusahaan berkepentingan untuk dapat mengetahui bahv/a ak ti- 

f i t a s  tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan po licy  / 

kebijaksanaan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya, 

sehingga tujuan perusahaan yang ingin  dicapai dapat terlak  

sana dengan baik dan lancar.

Untuk dapat meyakinkan bahwa kebijaksanaan yang telah dibu 

at tersebut benar-benar dijalankan maka perlu oleh pihak 

management diciptakan suatu pengendalian in tern  sebagai a- 

la t  yang digun akan untuk melakukan pengawasan terhadap pe- 

laksanaan kebijaksanaan yang telah ditetapkan tersebut. 

Tentu saja s i fa t  pengendalian in tern  in i  tidak sama dalam 

a r t i  bahwa, pengendalian in tern  yang baik bagi suatu peru

sahaan, belum tentu baik atau cocok bagi perusahaan la in  , 

meski se jen is . Jadi tergantung dari s i fa t ,  ukuran dan je  - 

n is dari perusahaan yang bersangkutan.
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Pengendalian intern atau in terna l control atau ju

gs disebut pengawasan intern adalah is t i la h  yang didalam 

beberapa buku diartikan menurut beberapa va rias i sudut pe 

ngertian.

Dalam buku karangan Zaki Baridwan disebutkan :

Pengendalian in tern  itu  m eliputi struktur organisasi 
dan semua cara-cara serta a la t-a la t yang dikoordinasi 
kan yang digunakan didalam perusahaan dengan tujuan - 
untuk menjaga keamanan harta m ilik  perusahaan, meme - 
riksa kete litxan  dan kebenaran data akuntansi, memaju 
kan e f is ie n s i didalam operasi, dan membantu menjaga 
dipatuhinya kebijaksanaan managemen yang telah d ite  - 
tapkan leb ih  dahulu.l

Pengertian pengendalian intern diatas adalah pengertian

yang diberikan dalam a r t !  yang luas. flamun ada juga yang

membagi pengertian tersebut diuralkan menjadi dua bagian

pengertian yaitu  secara sempit dan secara luas,

G ille sp ie  dalasi uraiannya raeraandang pengertian pengendali

an intern dalam a r t i  sempit dan luas yang dinyatakan :

Note that in  the narrow sense in terna l checks are 
"measures and methods" bu ilt in to an accounting sys
tem to check the accuracy o f accounting and safeguard 
the assets o f the company. In the broader sense, in 
ternal checks and accounting control include the plan 
o f organization i t s e l f  and control devices other than 
those that are purely bo o k -k eep in g .2

■^Saki Baridwan, Sistim AKuntansi. Penyusunan Prose
dur dan Metode. Edisi 2, Cetakan Kedua, Bagian Penerbitan 
Akaaemi Akuntansi YKPN, Yogyakarta, 1981> hal. 7*

^Cecil G ille sp ie , Accounting Systems. Procedures -  
and Methods.-Th ird  Edition, Pren tice-H all o f India Priva
te jijimited, New D elh i, I9&1, ha l. 183.
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' Menurut-kuti pan tersebut dalam pengertian yang leb ih  luas 

in terna l check dan accounting control itu  termasuk rencana" 

organisasi itu  sendiri dan juga a la t-a la t pengawasannya , 

yang mana pada dasarnya adalah cara-cara dari a k t if ita s  

pembukuannya.

Terlepas dari pengertian yang berasal dari d e fin is i sempit

atau luas, maka perlu diakui bahwa suatu sistim  in terna l -

control itu  jauh leb ih  luas daripada sekedar yang secara

langsung menyangkut fungsi-fungsi bagian accounting atau

keuangan saja-bagi suatu sistim  pengendalian*

Untuk in i maka pengendalian intern tersebut dapat dicakup

menjadi dua hal yaitu :

Accounting control (kontrol akuntansi atau kontrol ke
uangan) m eliputi rencana organisasi dan semua methoae 
serta  prosedur yang terutama menyangkut dan berhubung- 
an langsung dengan pengamanan kekayaan dan dapat diper 
cayainya catatan keuangan* Dalam kontrol in i  biasanya 
termasuk pula sistim  o to r isa s i dan persetujuan ( appro 
va l ) ,  pemisahan fungsi mengenai pembukuan dan laporan 
akuntansi mengenai operasi atau penyimpanan aktiva t / 
Kontrol secara physic atas aktiva dan pemeriksaan in 
tern ( in tern a l auditing )
Administrative control ( kontrol adm in lstratif ) m eli
puti rencana organisasi dansemua metode serta prosedur 
yang terutama mengenai e f f is ie n s i  operasi dan ketaatan 
terhadap kebijaksanaan pimpinan dan biasanya hanya ber 
hubungan secara tidak langsung dengan catatan keuangan 
Dalam kontrol in i  lazimnya termasuk analisa s ta t is t ik , 
penyelidikan waktu dan gerak, laporan pelaksanaan, pro 
gram latihan pegawai dan kontrol kwalitas (mutu)3

Dari uraian serta  kutipan yang telah disebutkan aiatas, k i

^Ruchyat Kosasih, Auditing, Prinsip dan Prosedur , . 
Edisi R ev is i, Cetakan Pertama, Penerbit Ananda Yogyakar- 
ta , 1981, Buku Satu, nal. 102.

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENTINGNYA PENERAPAN INTERNAL ACCOUNTING... EDDY PRIJANTONO



ranya je la s  bahwa in te rn a l.control atau pengendalian in 

tern in i sangat penting peranannya bagi pihak management 

dalam mengelola jalannya a k t if ita s  usahanya untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan*

1.2* Karakteristik  sistim  in terna l control yang memuaskan.

Suatu sistim  pengendalian in tern  diperlukan yaitu 

untuk memenuhi kepentingan pihak pimpinan, yakni supaya di 

dapat jaminan tentang terjaganya aktiva / kekayaan m ilik  

perusahaan, data-data dan laporan keuangan yang dibuat da

pat dipercaya, adanya e f is ie n s i usaha serta  telah d ija lan - 

kannya kebijaksanaan perusahaan yang telah ditetapkan.

Oleh karena hal tersebut diatas, maka adalah menjadi tang- 

gung jawab pimpinan untuk mengadakan atau menyusun suatu 

sistim  pengendalian in tern  yang baik. Pengendalian intern 

dikatakan baik apabila pengendalian tersebut disusun sede- 

mikian rupa sehingga dapat memenuhi k r it e r ia  suatu pengen

dalian in tern  yang disebut memuaskan.

Terdapat erapat c i r i - c i r i  dari suatu pengendalian intern 

yang dikatakan memuaskan seperti banyak ditu liskan oleh pe 

nu lis buku mengenai in terna l control in i .

Dalam kutipannya, G ille sp ie  menuliskan aalam bukunya .ten

tang c i r i - c i r i  suatu sistim  in tern a l control yang memuas

kan, yang d itu lis  sebagai berikut :

According to the b u lle tin  Accounting Control, the cha
ra c te r is t ic s  o f a sa tis fa c to ry  system o f in terna l con
t r o l  would include :
A plan o f organization v/hich provides appropiate segre
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gation o f rfunctional resp on s ib ility ,
A system of authorization and record procedures adequ

ate to provide reasonable control over assets, l ia b i 
l i t i e s ,  revenues and expenses.

Sound practices to be followed in  the performance o f 
duties and functions o f each o f the organizational 
departments, and 

A degree o f quality  o f personnel commensurate with res 
pon s ib ili t i  e s .^

Dari keempat unsur tersebut tampak bahwa kesemuanya 

adalah sama pentingnya dan sailing berhubungan serta menun- 

jang satu sama lainnya. Secara ringkas keempat unsur terse 

but dapat d iter  jemahkan dan dijelaskan sebagai berikut ;

(a ) .  Suatu rencana organisasi yang menetapkan / memberikan 

adanya pemisahan pertanggung-jawaban fungsional seca

ra tepat.

Unsur penting didalam rencana organisasi adalah ada 

nya pemisahan fungsi-fungsi operasi, penyimpanan dan penc& 

tatan. Untuk in i  perlu disusun suatu struktur organisasi , 

yang mana harus d i d a s a r k a n  pada pertimbangan bahv/a organi

sasi itu  haruslah sederhana dan fle k s ib e l, dalam a r t i me - 

mungkinkan adanya penyesuaian-penyesuaian tanpa harus meng 

adakan perubahan to ta l.  Struktur organisasi yang disusun 

harus dapat menunjukkan adanya ga ris -ga ris  wewenang dan ju 

ga tanggung jawab yang je la s , tidak ada overlap / sa ling 

tindih fungsi antar masing-masing bagian.

^Committee on Auditing Procedure, In ternal Control. 
American In s titu te  Publishing Co., 19*f9j hal# 6, dikutip 
dari C ec il G ille sp ie , Accounting Systems. Procedudures and 
Methods.
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(b )# Suatu sistim  o to r isa s i dan prosedur pencatatan yang y 

tepat yang dapat memberikan pengawasan keuangan yang 

cukup atas aktiva, hutang, pendapatan dan biaya# 

Sistim wewenang atau o to r isa s i dan prosedur penca

tatan pembukuan in i akan menjadi a la t bagi pihak manage - 

ment untuk mengawasi pencatatan-pencatatan operasi dan da 

r i  transaksi-transaksi yang te r ja d i, serta untuk dapat 

menggolongkan data-data tersebut kedalam perkiraan-perki- 

raan yang berlaku, Dengan adanya bagan perkiraan ( chart- 

o f account ) yang dilengkapi dengan pedoman pemakaian 

yang je las  dan tepat, maka keseragaman dalam pencatatan 

transaksi pembukuan akan dapat d icapai.

Pengawasan operasi dan transaksi dapat dilakukan melalui 

prosedur yang telah ditetapkan leb ih  dahulu, yaitu prose

dur yang menyangkut seluruh kegiatan yang ada didalam pe

rusahaan. Dalam tiap  prosedur akan dipakai dokumen-doku - 

men seperti da ftar-da ftar dan form ulir-form ulir yang meru 

pakan bukti terjadinya transaksi dan juga sebagai dasar 

untuk pencatatan-pencatatan transaksi tersebut,

Prosedur yang telah ditetapkan tersebut supaya mu- 

dah peraahamannya maka dibuatkan pedoman prosedur yang me~ 

nunjukkan arus dokumen, pekerjaan yang harus dilakukan un

tuk masing-masing prosedur serta rekening atau form ulir- 
t

form ulir yang akan dipakai untuk mencatat transaksi-tran*- 

saksi sehubungan dengan pemakaian form ulir yang bersang

kutan.
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( c ) .  Praktek-praktek yang sehat harus d iik u ti dalam pelak. 

sanaan tugas dan fungsi dari setiap  bagian organisa

s i dalam perusahaan,

Praktek-praktek yang sehat yang dimaksud adalah S£ 

tiap  karyawan dalam perusahaan melaksanakan tugasnya se - 

suai dengan prosedur yang telah digariskan. Dengan demiki 

an e fe k t if ita s  sistim  in terna l control dapat dicapai ber- 

sama dengan e f is ie n s i usaha yang diinginkan. Praktek yang 

sehat in i harus berlaku untuk seluruh prosedur yang ada ,
k/

sehingga pekerjaan suatu bagian akan dapat langsung dipe-
y

riksa oleh bagian yang la in , Dengan demikian tingkat ke - 

cermatan pekerjaan dapat diandalkan dan kemungkinan ada - 

nya kecurangan-kecurangan dapat diketemukan leb ih  awal. 

Hal tersebut diatas dapat dicapai apabila struktur organi 

sasi dan prosedur yang disusun itu  telah ada pemisahan tu 

gas atau wewenang dan tanggung jawab yang je la s , sehingga 

tidak ada bagian yang dapat melaksanakan suatu transaksi 

yang lengkap mulai dari awal sampai akhir.

(d ) .  Suatu tingkat kwalitas pegawai yang sesuai dengan 

tanggung jawabnya,

Perencanaan organisasi yang e fe k t i f ,  prosedur dan 

sistim  o to r isa s i yang tepat serta  pengaturan praktek yang 

yang sehat hanyalah merupakan a la t atau sarana supaya su

atu sistim  internal, control dapat terlaksana dengan baik. 

Tetapi apabila tingkat kwalitas kecakapan pegawai, yaitu  

sebagai pelaksana tidak memenuhi syarat untuk dapat mem -

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENTINGNYA PENERAPAN INTERNAL ACCOUNTING... EDDY PRIJANTONO



pergunakan a la t tersebut, maka sistem in terna l control 

yang telah dirancang tersebut tidak akan berjalan dengan 

baik seperti yang diharapkan*

Dalam buku Norma Pemeriksaan Akuntan disinggung can d ite - 

gaskan pula mengenai pegawai in i ,  yang d itu lis  sebagai be

rikut ;

Bekerjanya sistim  in terna l con tro l dengan baik tidak 
hanya tergantung pada perencanaan organisasi yang efek 
t i f  dan prosedur serta praktek-praktek yang tepat, te - 
tapi juga pada pelaksananya, kepala-kepala bagian dan 
pejabat-pejabat in t i  lainnya untuk melaksanakan prose
dur yang digariskan secara e f is ie n  dan ekonomis,5

Jelaslah bahwa keempat unsur in terna l control terse, 

but tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lainnya, guna 

mencapai suatu sistim  in terna l control yang aemuaskan, 

Dikatakan in terna l control yang memuaskan dam bukannya in 

ternal control yang baik karena menurut Tuanakotta is t i la h  

baik mencerminkan keadaan yang id ea l, sedangkan terdapat 

batas-batas tertentu yang tidak memungkinkan tercapainya 

keadaan id ea l itu  yaitu biaya yang mungkin melebihi keguna 

annya, kelemahan manusia dan persekongkolan. ftanusian seba 

gai pelakunya merupakan kunci sukses pelaksanaan in terna l 

control yang memuaskan tersebut. Dengan adanya persekong - 

kolan dari para pelaksananya, bagaimanapun baiknya suatu 

sistim  in terna l control, ia  hanyalah peraturan hiasan saja

^Ikatan Akuntan Indonesia, Norma Pemeriksaan Akuntan 
PT Ich tia r  Baru-Van Hoeve,' Jakarta, 1974* hal. 26.
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Mengenai persekongkolan in i Tuanakotta menulis dalam buku

karangannya sebagai berikut :

Persekongkolan (co llu s ion ) menghancurkan sistim  pe:..— 
ngendalian intern yang bagaimanapun baiknya. Dengan 
adanya persekongkolan, pemisahan tugas seperti tercer 
min dalam rencana dan prosedur perusahaan merupakan 
tulisan diatas kertas belaka.6

Telah disebutkan dimuka bahwa keempat unsur in te r 

nal control in i  adalah saling berhubungan. Dan dengan ada 

nya unsur k etiga  yaitu adanya praktek-praktek yang sehat 

yang harus d iik u ti, yang mana termasuk juga misalnya meng 

haruskan g ilira n  bertugas, keharusan mengambil cuti dan 

la in - la in , maka kemungkinan adanya kecurangan atau kekha 

watiran kerugian yang la in  dapat diketemukan, s e tid a k -ti-  

daknya dapat diketahui leb ih  awal sehingga dapat segera 

diadakan perbaikan leb ih  lan ju t.

1 .3. Pemeriksaan in tern .

Setelah terbentuknya suatu pengendalian intern de

ngan memperhatikan keeempat karakteristik  pengendalian in 

tern seperti yang telah disebutkan, maka diperlukan suatu 

pemeriksaan guna mengadakan v e r if ik a s i serta  penilaian 

atas prosedur, data yang d icatat dan pelaksanaan kebijakr 

sanaan dan rencana organisasi yang telah terbentuk. Untuk 

itu lah  pemeriksaan in tern  (in tern a l audit) in i  diperlukan

6rheodorus M. Tuanakotta, Auditing. Petun.iuk Peme
riksaan Akuntan Publik. Edisi Ketiga, Lembaga Penerbit 
FakultaS Ekonomi Universitas Indonesia, 1982, hal. 98.
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dengan tujuan untuk mencapai pengurusan operasi organisa- 

s i dengan cara yang paling e fis ie n , dimana pelakunya, yak 

ni pemeriksa in tern , merupakan bagian atau pegawai dalam 

perusahaan yang merupakan 6 ta ff karyawan dalam perusahaan 

itu  sen d iri. Pemeriksaan intern atau in terna l auditing te 

lah berkembang menjadi a la t management, yaitu  a la t yang 

berfungsi untuk menilai e f is ie n s i seluruh ak tiv ita s  peru

sahaan.

Dalam buku yang d itu lis  Holmes and Burns, menyangkut peme

riksaan intern in i disebutkan sebagai berikut :

Internal auditing is  an independent appraisal a c t iv i 
ty w ithin an organization fo r  the review of .ope.i’a .-  
tions as a service to management. I t  is  a managerial 
control which functions by measuring and evaluating 
the e ffec tiven ess  o f other con tro ls ,7

Telah disebutkan diatas bahwa pemeriksa in tern  in i 

adalah bagian dari dalam perusahaan itu  send iri, jad i me- 

rupakan fungsi s ta ff  atau penasihat. Oleh karena itu  peme 

riksa intern tidak mempunyai wewenang langsung terhadap 

bagian la in  yang diperiksanya sela in  bawahannya send iri. 

Sebenarnya tujuan pemeriksaan in tern  yang utama adalah 

menyangkut dua hal penting yaitu pertama: melindungi ke- 

pentingan organisasi termasuk menunjukkan adanya kelemah 

an yang memerlukan tindakan perbaikan; kedua: memajukan

7Arthur W. Holmes and David C, BurnB« Auditing . 
Standards and Procedures. Ninth Edition, Richard D. Irwin 
Inc. Homewood, I l l in o is ,  1979 5 hal.1^9*
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Jcepentingan organisasi termasuk rekomendasi perubahan un- 

tuk penyempurnaan berbagai tahap operasi.

Sedangkan beberapa tujuan lainnya y&ng ingin  dicapai dari 

adanya pemeriksaan in tern , beberapa yang terpenting dapat 

diikhtisarkan sebagai berikut :

1) Membantu management dalam pencapaian administra 
s i yang paling e f f is ie n  dari operasi perusahaan de 
ngan menciptakan prosedur untuk mentaati kebijaks& 
naan operasi perusahaan,
2) Menentukan dapat dipercayainya data keuangan 
yang dihasilkan dan e f fe k t i f i t a s  prosedur intern
3) Menemukan/menunjukkan adanya operasi yang tidak 
e f f is ie n  dan menyarankan tindakan perbaikannya.
4) Merekomendasikan perubahan yang perlu dilakukan 
dalam berbagai tahap operasi.
3) Meyakinkan luasnya proteksi, pertanggungjawaban 
dan pengamanan kekayaan perusahaan terhadap segala 
bentuk kerugian atau bahaya yang mengancam.
6) Menentukan tingkat koordinasi yang dicapai dian 
tara berbagai kebijaksanaan management yang telah 
ditetapkan. °

2. Sekilas Mengenai Hotel

Sebelum memahami leb ih  jauh tentang industri hotel 

dengan s ifa tnya  yang khusus , kiranya perlu disebutkan be 

berapa gambaran secara umum tentang hote l.

2*1* Pengertian hotel.

Untuk pengertian hotel in i  di Indonesia dapat diam 

b i l  dari ketentuan formal, yaitu  sesuai dengan keputusan 

dari Menteri Perhubungan Ho. PM 10/PW ; Ol/Phb-77 yaitu

^Ruchyat Kosasih. ov c i t  . hal. 103-106
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yang menyebutkan :

"Hotel adalah suatu bentuk akomodasi yang d ikelo la  secara 

kom ersiil, disediakan bagi setiap  orang untuk memperoleh 

pe lay  an an berikut makan dan miJnum."9

Atau juga dari d e fin is i hotel seperti yang dikemukakan 

oleh penulis asing dalam suatu text book yang berbunyi : 

"Webster defines a hote l as !a building or in s titu tion  

providing lodging, meals, and service fo r  the p u b lic '"10

2.2. K la s ifik a s i h o te l.

Terdapat beberapa jen is hotel menurut penggolong- 

annya, yang mana dalam buku Modern Hotel and Motel Mana

gement disebutkan sebagai berikut :

"There are four major c la ss ific a tio n s  o f American Hotel 

today: (1 ) the commercial or transient h o te l; (2 ) the re 

sort hotel; (3 ) the res id en tia l hotel; (4 ) the motel - 

motor hote l. "H

Dari keempat jen is hotel tersebut, perbedaan yang pokok 

hanya terdapat pada s i fa t  kepentingan atau keperluan pe- 

makai jasa hotel tersebut, yang masing-masing secara g lo  

bal dan singkat dapat diuraikan sebagai berikut :

9Balai Pendidikan dan Latihan Pariw isata Bali , 
Pengantar Mana.iemen Perhotelan. Penataran Karyawan Ting- 
kat Pimpinan Hotel Berbintang Satu/Dua, Se Jav/a Timur , 
Februari 1983? hal. 17-

■^Gerald W. La ttin , Marshall C. Thomas and Thomas 
Y«T. Lattin , Modern Hotel and Motel Management, Third Edi
tion , 1977, hal ^8.

11Ib id . hal. 49.
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*(1) The commercial or transient hotel:

Tamu hotel jen is  in i biasanya datang di hotel un- 

tuk keperluan b isn is , v.'alaupun hotel in i  juga merapu- 

nyai tamu-tamu tetap.

(2 ) The resort hotel:

Biasanya tamu hotel jen is in i  adalah para pelancong 

atau orang-orang yang sedang berlibur. Biasanya hotel 

in i  te r le tak  didekat obyek wisata dan jauh dari kebi- 

singan kota.

(3 ) The res id en tia l hote l:

Hotel jen is  in i  berkembang dari kebiasaan orang 

orang untuk tin gga l di hotel secara permanen. Jadi ho

t e l  in i  menyerupai apartemen yang te rd ir i  dari berba -  

gai jen is  dan ukuran Kamar, yang menyediakan juga pel& 

yanan seperti makanan dan. Ia in - la in  fa s i l i t a s .

(if) The motel-motor hote l:

Hotel jen is  in i bisa seperti resort atau transient 

hotel, Yang membedakan hanyalah pada hotel in i sela lu  

terdapat tempat parkir yang bebas dan biasanya mempu- 

nyai kolam renang.

Mengenai t a r i f  yang dipakai atau dikenakan perusahaan 

an hotel mengenai dua macam jen is  t a r i f  yaitu :

a) American plan, yaitu  t a r i f  sewa kamar yang sudafc 

termasuk makanan seperti sarapan pagi, makan siang 

atau makan malanu

b) European plan, yaitu  t a r i f  yang dikenakan hanyalah

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENTINGNYA PENERAPAN INTERNAL ACCOUNTING... EDDY PRIJANTONO



t a r i f  untuk sewa kamar sa ja .

Apapun jen is hotel dan apapun jen is t a r i f  yang d i- 

pakai, maka d is in i perusahaan hote l memerlukan perlakuan 

pembukuan yang khusus yang sesuai dengan s i fa t  perusahaan 

jen is  hotel in i  dengan sifa tnya  yang te rsen a ir i.

2.3* Problem Khusus yang timbul pads perusahaan hote l.

Akibat dari s i fa t  perusahaan hotel yang khas dan 

tereen d iri in i ,  muncul pula problem-problem khusus sehing 

ga aiperlukan juga metode-metode yang khusus pula. Peri - 

hal tersebut tampak seperti uraian dibawah in i :

-  seringnya te r ja d i transaksi ind iv idual dari para tamu, 

dimana transaksi in i  dapat te r ja d i per kas atau k red it 

yang sa ling mengikuti satu saraa la in  dengan cepatnya,

-  harus jnembuka rekening tamu yang dapat menyiapkan data 

data pembebanan tamu yang paling akhir setiap  saat se- 

panjang hari, karena tamu mungkin akan menanyakan reke 

ningnya setiap  waktu dan meninggalkan h ote l.

-  adanya pemakaian beberapa fa s i l i t a s  hotel yang mungkin 

digunakan oleh orang yang tidak terda fta r sebagai tamu 

hotel yang bersangkutan.

Bersumber dari keadaan seperti tersebut diatas, da 

pat dikatakan bahwa bagian yang paling penting dari segi 

akunting / accounting hotel adalah pengendalian intern da 

r i  pendapatan dan juga piutang.

Sesuai dengan scope analisa, maka pembahasan adalah ditu- 

jukan mengenai pengendalian intern pendapatan.

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENTINGNYA PENERAPAN INTERNAL ACCOUNTING... EDDY PRIJANTONO



"m "i l i b :  26
t perpustakaan
^VERSITAS AIRLANQQA”

3 . Pendapatan -----A Y a

3*1. Pengertian pendapatan.

Pendapatan pada umumnya d ia rtik an .sebagai suatu 

allran  masuk dari kekayaan kedalam perusahaan dimana hal 

tersebut berasal dari penjualan barang atau jasa.

Untuk memahami leb ih  luas la g i pengertian pengartian pen

dapatan, maka dapat d ilih a t dalam Prinsip Akuntansi Indo

nesia yang mana telah merumuskan pendapatan selengkapnya 

yang diartikan sebagai berikut :

Pendapatan diiiasilkan dengan penjualan barang atau oa 
sa dan jumlannya diukur dengan pembebanan yang dilaku 
kan terhadap atas pembeli, k lien  atau penyewa untuk 
barang-barang atau jasa-jasa yang diseraiikan kepada 
mereka. Dalam pendapatan juga termasuk hasil penjual- 
an atau penukaran aktiva d iluar barang-barang dagang- 
an, bunga dan deviden atau pembagian laba untuk pena- 
naman-penanaman dan penambahan-penambahan la in  pada 
kekayaan pemilik dalam usaha yang bersangkutan, d ilu 
ar penambahan dan penyesuaian modal. Pendapatan dari 
penjualan-penjualan atau transaksi-transaksi lainnya 
dalam rangka kegiatan yang merupakan tujuan dari usa- 
ha yang bersangkutan disebut dengan is t i la h  "pendapat 
an operasi” . ! 2

Berdasarkan pengertian pendapatan yang terkandung 

dari perumusan pendapatan tersebut, maka perlu dibuat sua 

tu k las it'ikas i perkiraan yang lengkap tentang asal usul 

suatu pendapatan tersebut sehlngga mudah untuk dilakukan 

pemeriksaan dan dapat digunakan untuk keperluan analisa 

atas pendapatan-pendapatan tersebut. Pendapatan merupakan 

urat nadi usaha dimana dengan pendapatan yang diperoleh ,

12lkatan Akuntan Indonesia, Prinsip Akuntansi Indo
nesia , Ich tia r  Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1974, hal, 32
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yang diiiarapkan tentunya mampu untuk menutup biaya dan se 

kaligus mencipxakan laba, dan diharapkan J&om;inuitas peru 

sahaan skan  terjamin dan baftkan memungkinkan perusahaan 

untuk melakukan perluasan usaiaa, sehingga perusahaan men- 

jad i semakin berkembang.

3 .2. Pendapatan pada perusanaan hote l,

Pada saat in i bisnis note! telah menyangkut banyak 

seka li jasa pelayanan yang diberikan. Dan h ote l-ho te l te 

lah membagi a k t if ita s -a k t if ita s  operasinya kedalam depar- 

temen-departemen, dengan membagi menjadi berbagai kelom- 

pok dari macam-macam usaha serta pelayanan lainnya kesemu 

anya d ilayani dibawah satu atap,

Pada dasarnya pembagian kedalam departemen-departe 

men pada perusahaan hote l in i  dapat dikelompokkan menjadi 

hanya dua bagian saja yaitu  bagian yang menghasilkan pen- 

dapatan dan bagian yang tidak menghasilkan pendapatan se- 

cara langsung.

The departments that make up a hotel organization may 
be divided in to two groups: those that produce reve - 
nue d ire c t ly  and those that do not produce revenue di 
r e c t ly . In the f i r s t  group belong the two major reve
nue-producing departments, rooms and restaurant, and 
the minor departments, such as telephone, cigar and 
news stand, va le t, porter, barber shop, e tc ., th eir 
number depending on the extra services rendered by 
the hotel fo r  additional compensation. The second 
group consist in  many hotels o f only two departments: 
accounting and engineering, . . ^ 3

^E rnest B. Horwarth, Louis Toth, John D. Lesure , 
Hotel Accounting. Third Edition, The Ponald Press Company 
New York, 1970, hal. 11.
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I k  If I ,  i  L I  

PER PUSTAICA AN 
"UWrVEKSlTAS AIRLANCGA" 

$ V u A n A Y  A

Dari kutipan yang diambil tersebut tampaklah sumber

pendapatan dari hotel, yang utama yaitu  berasal dari :

-  penjualan kamar

- restoran, dan

- minor departemen.

Sedangkan laundry termasuk juga bagian bagian yang mengha- 

silkan pendapatan yang mana laundry in i disediakan guna me 

nangani pakaian-pakaian tamu yang dicucikan. Pada hotel-ho 

t e l  besar biasanya dioperasikan dua macam laundry yang ter 

pisah, yang satu untuk menangani linen hotel ( bouse laun- 

dry ) ,  sedang yang lainnya untuk tamu ( guests’ laundry ).

da hote l, perlu disusun dan diterapkan suatu sistim  yang 

bertujuan untuk dapat dengan je las  menunjukkan dart membeda 

kan antara pendapatan dan biaya, sehingga meraudahkan untuk 

pengawasannya.

The sp ec ific  ob jectives o f the hotel accounting system
may be summarized as follows :
l . 'T o  a llo ca te  income to i t s  separate departments;
2- To match income with d irect costs'and expenses di - 

r e c t ly  id e n tif ia b le  to the income o f each depart
ment;

3* To group unallocated expenses into overhead depart
ments without further d istribu tion  to income depart 
ments;

4. To measure the contro llab le p ro fit  o f each depart - 
ment separately and the p ro f ita b il i t y  o f the hotel 
as a whole-all vathin a single summary statement o f
income and expenses. ^

I*  Williams and L ilia n  Doris, Encyclopedia 
o f Accounting Systems, Volume I I I ,  P ren tice-ha ll In c ., 
-Englewood C l i f f s ,  N .J ., 1963, hal. 924.

Untuk mengawasi pengendalian terhadap penjualan pa-
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Dari kutipan tersebut disebutkan pada nomer satu , 

yaitu untuk mengalokasikan pendapatan kepada masing-ma - 

sing departemen secara terpisah. Dari s in i je laslah  bahwa 

untuk mencapai hal demikian diperlukan suatu pengendalian 

intern yang memuaskan, dimana data-data tentang income te 

lah tepat pen.catatannya dan dapat dipercaya.

Pencatatan dan Pengawasan Pen.iualan Pada Hotel

Untuk penggambaran yang leb ih  sistem atie, selanjut 

nya akan diuraikan menurut sumber pendapatan yang terda - 

pat pada perusahaan hotel yaitu penjualankamar, restoran 

dan penjualan dari minor departemen.

Hotel dioperasikan dengan t a r i f  European plan.

4.1. Penjualan kanjar.

Biasanya kamar te rd ir i  dari berbagai jen is atau 

kelas seperti standard, de lux, su ite room, president su

i t e  room, yang mana tamu bisa memilih menurut keinginan - 

nya masing-masing,

Kulai saat tamu check-in sebuah account dibuka untuk me - 

nampung semua biaya yang dibebankan kepada tamu. Pekerja- 

an in i  dilakukan oleh bagian fron t o f f ic e .  Suatu daftar 

yang memuat jumlah tamu yang bermalam dan dibebankan ke 

perkiraan kamar, juga t a r i f ,  d icatat pada rack s lip s  y a i

tu yang diselipkan kedalam kantong pada room rack. Daftar 

terperinci yang memuat kamar yang ditempati, jumlah orang 

tiap  kamar dan juga t a r i f  kamar, dibuat dalam suatu lem - 

baran yang biasa disebut room count sheet ( gambar 1 ) .
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GAMBAR 1 

ROOM COUNT SHEET
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Sumber: Robert I .  Williams and L ilia n  Doris, Encyclopedia 
o f Accounting Systems. Volume I I I ,  Prentice-H all 
In c ., Englewood C l i f f s ,  N .J ., 1965* hal. 93k
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Room count sheet dibuat oleh room clerk pada departemen 

fron t o f f ic e .  Dari s in i tampak jumlah kamar yang terpakai
^  ••

selama satu hari. Ketepatan pencatatan pada room rack tadi 

dapat diperiksa dengan membandingkan account yang dibuka 

untuk para tamu dengan room count sheet*

Meskipun demikian pencatatan pendapatan kamar in i  bisa sa

ja tidak benar. Seorang karyawan d i front o f f ic e  yang ber- 

tindak sebagai room clerk , b i l l  c lerk  dan juga cashier b i

sa saja membuat kesalahan yang disengaja atas pencatatan • 

penjualan kamar in i ,  misalkan saja kamar ditempati tetap i 

tanpa ada pembayaran rekeningnya. Oleh sebab in ila h  maka pencat 

pencatatan pendapatan kamar yang berasal dari pemakaian ka 

mar memerlukan pembuktian leb ih  lan ju t, yaitu  dengan cara 

adanya laporan dari pihak departemen house keeping. Lapor- 

an yang disebut Kouse-keeper' s Report ( gambar 2 ) in i d i- 

siapkan oleh karyav/an bagian house keeping atas dasar peme 

riksaan atau inspeksi atas kamar yang dilakukan pada hari 

itu  dan disiapkan / disajikan pada pagi hari berikutnya. 

if.2. Penjualan Pestoran.

Pada perusahaan hotel biasanya restoran yang ada t i  

dak saja disediakan untuk para tamu yang terda ftar d i ho - 

t e l  saja, te tap i bisa juga oleh tamu sela in  penghuni hotel 

Pokok persoalan yang timbul pada restoran in i  sehubungan 

dengan pengav/asan pendapatan adalah bagaimana suatu lapor

an tentang pendapatan restoran dapat dipertanggung jawab - 

kan kebenarannya. Pada restoran dengan pelayanan yang baik

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENTINGNYA PENERAPAN INTERNAL ACCOUNTING... EDDY PRIJANTONO



GAMBAR 2 

House-Keeper's Report
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Sumber: Ernest B. Horwarth, Louis Toth, John D. Lesure
Hotel Accounting. Third Edition, The Ronald Press 
Company, New York, 1970, hal* kO*
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tidak akan menyuruh tamu untuk membayar rekeningnya ketem

pat kasir yang terkadang letak  kasir jauh dari tempat du-

duknya. Dalam hal in i b era rti harus ada karyawan restoran

yang mengerjakannya, yaitu  waiter yang mana pekerja in i

pula yang mengirimkan makanan/minuman ke meja tamu. Atau

kalau tamu pesan dari kamarnya masing-masing, maka akan

di-k irim  ke kamarnya juga. D isin i tampak adanya karyawan

yang meiakukan transaksi dari awal sampai akhir, dan in i-

lah yang merupakan problem utama dari restoran.

The necessity fo r  an e f fe c t iv e  control o f restaurant 
sales is  apparent when i t  i s  rea lized  that the same 
person, the w aiter, writes out the order , delivers 
the goods, presents the b i l l ,  and co lle c ts  the cash -̂5

Untuk in ilah  diperlukan pengendalian yang baik mulai da - 

ribagian belakang / dapaur sampai makanan minurnan terse - 

but disajikan harus sesuai dengan pencatatannya.

Tamu yang memesan makanan atau minuman d itu lis  oleh wait

er pada order s l ip  ( gambar 3 )«  Tamu yang terda ftar seba 

gai tamu hotel dapat meminta supaya biaya makanan minum- 

annya di restoran dibebankan ke rekeningnya* Dalam hal de 

mikian harus te r ja l in  kerja  sama yang baik antara bagian 

restoran dengan bagian fron t o f f ic e ,  dimana supaya bagian 

restoran dapat mengecek kebenaran pembebanan tamu, m isal

nya saja dengan melihat pada guest card atau tanda tangan

15•'Ernest B. Horwarth, Louis Toth, John D. Lesure , 
QP- c i t , hal. 43*
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GAMBAR 3 
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Sumber: Ernest B. Horwarth, Louis Toth, John D. Lesure
Hotel Accounting* Third Edition, The Ronald Press 
Company, New York, 1970, hal. 64.
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tamu dan nomer kamar dari tamu yang bersangkutan. Jelas - 

nya restoran harus tahu bahwa tamu yang tidak membayar tu 

nai atau kas adalah tamu hotel yang masih terda fta r. 

Sedang untuk mengetahui besarnya pendapatan yang dipero- 

leh dari restoran, kasir bagian restoran raembuat laporan 

harian mengenai semua penjualan yang te r ja d i di restoran. 

Laporan harian kasir restoran in i  ( gambar k ) menjelas- 

kan baik penjualan tunai maupun penjualan yang dibebankan 

kedalam rekening tamu atau guest b i l l ,  

if.3* Penjualan minor depari:emen.

Penjualan yang dimasukkan pada minor departemen 

in i adalah semua penjualan yang dihasilkan se la in  dari 

penjualan kamar dan penjualan restoran. Dua buah diantara 

nya akan dikemukakan dan dibahas d is in i1.

Telephone.

Pemakaian telepon sebagai sarana komunikasi pada 

perusahaan hotel adalah mutlak, bukan pada hotel besar 

atau sedang saja, te tap i pada hotel kecilpun membutuhkan- 

nya. Disamping untuk komunikasi antar bagian hotel, t e le 

pon in i merupakan sumber pendapatan pula. Yang memperguna 

kan telepon untuk sambungan keluar ( outgoing c a l l  ) bisa 

tamu ataupun pihak hotel sen d iri. Maka diperlukan suatu 

keadaan dimana operator tfelepon harus membuat catatan ten 

tang semua sambungan keluar, baik yang dilakukan oleh pa

ra tamu maupun oleh karyav/an hotel sen d iri. Hal in i  untuk 

dapat mengontrol berapa banyak biaya yang harus dibayar ,
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dibandingkan dengan tagihan telepon atau pendapatan dari 

telepon tersebut. Untuk t a r i f  telepon biasanya pihak ho

t e l  mengenakan biaya atau beban tamoahan tertentu terha- 

dap sambungan keluar yang dilakukan oleh para tamUj dim& 

na bebaii in i  adalah ditentukan oleh kebi jaksanaan hotel 

yang bersangkutan.

Untuk pekerjaan babian telepon in i operator perlu bantu- 

an suatu a la t yang dinamakan 'switch board' yang besar / 

ukurannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan hote l. Seti 

ap sambungan keluar yang dilakukan oleh tamu, baik lokal 

atau in te r lo k a l, oleh operator telepon beban tersebut a- 

kan d icatat langsung kedalatu telephone voucher ( lih a t 

gambar 3 ) 9 6an salah satu tembusannya dikirimkan kepada 

fron t o f f ic e  cashier untuk penagihannya. Sebagai laporan 

terhadap pemakaian telepon in i,  berdasarkan voucher-vou- 

cher yang ada dibuatlah telephone t r a f f ic  sheet ( l ih a t 

gambar 6 ) yaitu  yang b e r is i semua sambungan telepon ke

luar ( outgoing c a ll  ) yang pernah dilakukan, baik itu  

lok a l maupun in te r lo k a l.

4.3*2. Guests' laundry*

Tamu yang akan mencucikan pakaiannya meletakkan 

pakaiannya kedalam tas kertas yang biasanya disediakan 

beserta dengan suatu daftar t a r i f  t ia p  jen is cucian.

Tas-tas tersebut dikumpulkan di suatu tempat, biasanya 

d i linen  room dan baru kemudian dikirim  ke laundry.

Untuk laundry yang dikerjakan oleh pihak luar hotel, ma
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ka linen  room perlu membuat catatan pakaian yang dikirim.r 

Suatu rekening atau b i l l  yang dibuat untuk laundry in i 

rus menjelaskan nomer kamar, nama, jumlah biaya yang di - 

bebankan. Untuk pembebanan ke rekening ramu olefi bagian 

laundry satu copy yang a s l i  dari b i l l  in i  akan dikirim  ke 

fron t o f f ic e  guna penagihannya keiak.
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GAHBAR 5 

Telephone Voucher

LOCAL TELEPHONE CHARGE 99954

Room N o -.......................- ..... Date..................................................... 195

Name..................,..............-.......................

Number Called................................................................Time

Amount....-...................

O p * f B * O f

WilHem All.r, & Co., N. Y., Stock Form 7162

A.M. 
P M.

i|

LONG DISTANCE TELEPHONE CHARGE
No. 03

Room No..............Date...................... 19&-

Naxoe...................................................................................

Number Called.....................................................................

City................................................. State.

Time Called....................................... Amount

Minutes................................... * ........ Tax

Service
Operator

Total

Sumber: Robert I .  Williams and L ilian  Dorris, Encyclopedia 
of Accounting Systems, Volume I I I ,  Prentice-Hall 
Inc., Englewood C liffs , N.J., 1963, hal. 936-937

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENTINGNYA PENERAPAN INTERNAL ACCOUNTING... EDDY PRIJANTONO



kO

- p
Q><a
A

o
♦H

\ D  'w
Oh c6 <  fa

<  Q> C3 C 
O 

X S , 
f t  Q> r-i <D
E-»

No
. 

10
1

m
si

Ti
m

i

%A
«x

£
O
cr

s i

o

0
E
k-

ZlW
c

©

cr
_E

1 *“
<

1 O
w
1=
<

JA
M

E
S

 
M

A
D

IS
O

N
 

H
O

T
E

L

R
E

C
O

R
O

 
O

F 
TE

L
E

P
H

O
N

E
 

TR
A

F
F

IC

C
h

a
rg

o
G

ue
st

£ 8  

o  -i-

C
a

sh
C

o
ll

e
ct

e
d

—

S
e

rv
ic

e
C

h
a

rg
e

8b
«

I ei -c 
h -O

Ti
m

e
D

is
co

n
n

.

Id

c

Ti
m

e
C

o
n

n
e

ct
e

d
N

u
m

be
r 

Ca
lle

d 
|

— — — - - _ - - - — . . . -

CO
-  CO

<1>
<D fa
fa 0-,
3CO T3a> H

cC
c

• o
p  «

a a>
o  E-;
•"3

•'IN
* «C N

j i  o■p *H •
O -P H
EH *H cd
CO w«r-J +>
3 ^ 0
O fa (N

J3 H
•»£-!

+> X
fa uj fa
rt c o
5 -H ><
fa -P
o
re 3 ©

o a
• o«  O *<-p flCO H <3© o ftC *p sfa o o

w w o
#♦
fa<D,Qe
w

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENTINGNYA PENERAPAN INTERNAL ACCOUNTING... EDDY PRIJANTONO



B A B  I I I

GAMBARAH PERUSAHAAN DAH HETODE YANG DITEKPOH 

UNTUK MENGAMANKAN PENDAPATAN PADA HOTEL WETA

1. Se.iarah Singkat, Perusahaan

Pada awalnya perusahaan in i  bernama Losmen Weta. 

Pada tahun 1972 d ib e li oleh sekelompok usahawan te rd ir i da 

r i  empat orang. Dalam menjalankan operasinya selama aela- 

pan tahun sampai tahun 1980 losmen in i mengalami perubahan 

perubahan berupa pembaharuan / up grade baik bentuk luar 

maupun dalam, seperti pada tiap  kamar dan pada lobby se - 

hingga berhak merubah status dari losmaen menjadi hotel me 

nurut peraturan yang ada. Pada tahun 1980 Hotel Weta in i 

berpindah tangan dan sampai sekarang dikuasai oleh pemilik 

tunggal. Terdapat beberapa penambahan fa s i l i t a s  Zagi guna 

menambah pelayanan kepada para tamu seperti penambahan.pe- 

masangan AC cen tra l, pemasangan aiphone di setiap^kamar , 

colour TV di setiap  kamar dan juga pemasangan showers a ir  

panas-dingi pada tiap  kamar mandi. Pemilik berharap dengan 

penambahan fa s i l i t a s  in i ,  pihak hotel dapat raeningkatkan 

service dan mampu bersaing dengan h ote l-h o te l sekelasnya.

2. Bentuk Badan Usaha dan Bidang Usaha

Hotel in i  berbentuk badan usaha perusahaan perorang 

an atau CV dengan i j in  usaha No, 1337/ DPD / 7-8-57 ,dan 

556/ DPD / 21-7-53 dengan akte notaris NO. 31 / 23-3-1972. 

Adapun bidang usaha yang ditawarkan oleh Hotel Weta adalah
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sama seperti perusahaan jen is  hotel lainnya pads umumnya 

yaitu penyediaan fa s i l i t a s - fa s i l i t a s  yang ditawarkan ke- 

pada tamu yaitu : 1. kamar

2. restoran

3 . telepon

if, laundry

5. taxi

6. t ick e t service

1, Kamar.

Sampai dengan tahun 1981 penjualan kamar yang te r- 

d ir i dari 30  kamar dengan t a r i f  yang kesemuanya sama atau 

standard room, t a r i f  tersebut sudah termasuk sarapan pagi 

Tetapi sejak tahun 1962 t a r i f  yang berlaku adalah melulu 

t a r i f  kamar saja tiaak termasuk sarapan pagi atau dalam 

is t i la h  perhotelan t a r i f  demikian disebut European plan, 

Batas waktu check-out ditentukan sampai jam 13*00 WIB dan 

apabila melewati batas waktu maka dikenakan t a r i f  tambah- 

an yang ditentukan sebagai berikut: sampai jam 17,00 dike 

nakan beban tambahan 5 0 % dari t a r i f  kamar; sedang apabila 

leb ih  dari jam 19.00 maka dikenakan tambahan penuh 10033*

2. Restoran.

Pada hotel in i  restoran ditawarkan terutama untuk 

aemenuhi kebutuhan tamu yang terda fta r di hotel* Tetapi 

tentu saja  tidak menolak apabila ada pengunjung d iluar pe 

nginap h ote l, misalnya saja kenalan atau re la s i tamu yang 

ingin  makan atau minum di restoran, Selain menyediakan m&
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kanan dan minuman, restoran juga menyediakan barang-barang 

kebutuhan la in  seperti s ikat g ig i ,  odol, rokok, obat-obat- 

an dan barang semacara itu  lainnya.

3. Telepon.

Jasa telepon yang aisediakan terbatas fas ilita sn ya , 

dimana untuk mengadakan hubungan telepon keluar hotel (out 

going c a l l )  tamu harus beraaa di fron t o f f ic e  aahulu untuk 

kemudian oleh operator telepon disambungkan ke noser yang 

diminta tamu, karena di setiap  kamar hanya ada aiphone di 

mana hanya bisa digunakan didalam lingkungan hotel saja se 

p e rti hubungan dari kamar ke bagian-bagian front o f f ic e  , 

restoran, laundry dan juga house keeping. 

i+. Laundry.

F a s ilita s  pencucian pakaian atau laundry in i untuk 

melayani kebutuhan tamu hotel sa ja. Perusahaan tidak mem- 

punyai peralatan pencucian sendiri untuk menangani semua 

cucian yang harus dikerjakan yang berasal dari peralatan 

linen hotel (s ep e r ti' taplak, seprei dan la in - la in ) dan da 

r i  tamu-tamu hotel* Maka khusus untuk cucian yang berasal 

dari tamu dikerjakan oleh laundry dari luar hotel yang be 

kerja  sama dengan pihak h o te l. Hal in i  untuk menjamin ke- 

lancaran dan ketepatan waktu dari order cucian yang bera

sa l dari tamu hotel tersebut guna kepuasan tamu.

5. Taxi.

F a s ilita s  angkutan berupa tax i disediakan pula 

oleh pihak hotel yang aapat dipergunakan oleh para tamu
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untuk perjalanan balk dalam kota maupun luar kota. 

Mobil-mobil taxi yang ada bukan milik hotel sendiri, tetji 

pi milik orang lain  yang disewa hotel dengan suatu perja^ 

jian tertentu.

6. Ticket service*

Hotel juga dapat menyediakan tiket perjalanan yang 

dibutuhkan oleh tamau. Berbagai jenis tiket perjalanan d& 

pat dipesan dan disediakan seperti: tiket pesawat terbang 

domestik dari berbagai perusahaan penerbangan; tiket kere 

ta api dari berbagai kelas untuk berbagai tujuan. Dalam 

hal in i pihak hotel bekerja sama dengan perusahaan travel 

bureau/biro perjalanan diluar hotel yang dapat menyedia

kan tiket-tiket tersebut dengan perjanjian komisi terten 

tu yang telah disetujui bersama oleh kedua belah pihak.

3. Struktur Organisasi dan Tugas Masing-masing Bagian

Dalam menjalankan opera6i usaha dan sesuai dengan 

ruang lingkup usahanya, perusahaan in i telah menyusun ben 

tuknya/struktur organisasi yang tampak seperti gambar pa

da halaman berikut (gambar 7). Adapun tugas atau fungsi 

masing-masing bagian dari struktur tersebut pada gambar 

adalah dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Direksi.

Direksi yang dimaksud d isin i adalah pemilik tunggal 

dari perusahaan in i.  Dia tidak terlibat langsung dalam 

aktivitas operasi perusahaan, yang mana diserahkannya 

segala sesuatunya kepada "manager yang diangkatnya.
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Tetapi jika menyangkut pengeluaran kas perusahaan yang 

material, direksi yaitu pemilik perusahaan in i te r li  -  

bat langsung dal am arti direksi yang menandatangani se 

mua check untuk pengeluaran kas yang material tersebut 

yang biasanya besarnya atau jumlahnya meliputi jutaan 

rupiah.

B. Manager.

Bertugas merancang dan menyusun kebijaksanaan peru 

sahaan mengenai kegiatan operasi sehari-hari yang kemu 

dian akan mempertanggung jawabkannya kepada direksi* 

Dalam tugasnya sehari-hari manager mengadakan pengawas 

an terhadap kegiatan operasional yang dilakukan oleh 

masing-masing bagian, memberi persetujuan terjadinya 

piutang atas tamu yang tinggal dihotel dan juga menye- 

tujui pengeluaran kas untuk pembelian bagian restoran 

atau bagian lainnya yang membutuhkan segera demi kelan 

caran operasi*

C. Assistant Manager.

Tugas yang diemban asisten manager in i adalah mem- 

bantu pekerjaan manager sehari-hari dan juga mewakili
I

manager apabila manager sedang berhalangan. Tugas lain  

nya adalah berhubungan dengan pemasaran hotel seperti 

pemasangan iklan di media massa, promosi, dan sejenis- 

nya yang pada hakikatnya supaya dapat meningkatkan pen 

dapatan hotel. Kadang-kadang asisten manager in i meme- 

- riksa pembelian bahan-bahan untuk keperluan restoran.
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&

D* Pembukuan.

Tugas utama dari pembukuan in i adalah mengadakan 

pencatatan rutin mengenai kegiatan keuangan, mengawasi 

penerimaan uang dicocokkan dengan pembukuannya, menyim 

pan semua catatan keuangan dan membuat Xaporan bulanan 

mengenai posisi keuangan serta menyusun laporan rugi- 

laba bulanan untuk dipakai penghitungan pajak*

Pada dasarnya bagian pembukuan in i merupakan juga seba 

gai kas besar (general cashier)* Bagian in ilah  yang me 

lakukan pembayaran ga ji karyawan dan juga pengeluaran 

kas hotel selain yang dengan persetujuan direksi. Pada 

waktu-waktu sibuk seperti arus tamu yang cukup banyak, 

maka karyawan bagian pembukuan in i diperbantukan juga 

pada front office* Kepala bagian pembukuan juga suatu 

waktu memeriksa bahan-bahan untuk keperluan restoran*

E. Personalia*

Tugas bagian personalia disin i berhubungan dengan 

pengaturan karyawan yang berkaitan dengan kegiatan ad- 

ministrasi perusahaan yang meliputi departemen/bagian-

bagiannya, misalnya tentang pengaturan pergantian dari
i

sh ift bagi para karyawan di tiap-tiap bagian, penentu- 

an masa cuti dan siapa yang menggantinya.

F* Front O ffice.

Pada tiap sh ift terdapat dua orang karyawan yang 

ditugaskan dibagian in i, yang mana tugasnya menyangkut 

tiga fungsi yaitu :
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i a) Reception : berfungsi mulai dari pendaftar tamu ,

meneatukan kamar untuk tamu, melayani pesanan kamar 

memberi informasi yang diperlukan tamu, memesankan 

tiket perjalanan untuk tamu.

b) Telephone Operator : berfungsi sebagai orang yang 

membantu tamu untuk keperluan penggunaan jasa te le*  

pon, misalnya tamu yang akan telepon interlokal dan 

juga misalnya ada pihak luar yang minta dihubungkan 

dengan tamu hotel.

c) Front Office Cashier : berfungsi sebagai petugas 

yang berhubungan dengan kegiatan tamu check out, ya 

itu  mulai dari pembuatan guest b i l l  sampai pencatat 

an dan penyimpanan uang sampai selesai waktu sh ift  

dari masing-masing petugas.

G« Housekeeping.

Bagian in i berhubungan erat dengan kesiapan hotel 

untuk menyediakan kamar untuk para tamu dan juga menge 

nai kebersihan semua perlengkapan kamar yangmana pada 

dasarnya adalah untuk menciptakan suasana nyaman dan 

menyenangkan bagi tamu. Bagian in i dikepalai oleh se- 

orang housekeeper dan dibantu oleh pekerja lain yang 

disebut maids. Tugas bagian housekeeping in i antara -  

lain  adalah :

-  mengontrol dan melakukan pembersihan secara teratur 

atas semua kamar, sohingga kamar tersebut dalam ke -  

adaan siap dijual.
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-  mengawasi atau mengontrol apakah perlengkapan yang 

ada didalam kamar telah siap pakai dan dalam keadaan 

bersih, misalnya handuk, sprei, dan perlengkapan-per 

lengkapan lainnya.

H. Restaurant.

Tugas utama ialah melayani pesanan tamu baik makan 

an, minuman atau barang-barang lain  yang tersedia se -  

perti sabun, odol, rokok, obat-obatan dan sebagainya. 

Tamu bisa makan di ruang restoran atau dikirim kekamar 

pemesan. Restoran dikepalai oleh seorang yang bertang- 

gung jawab atas keuangan dari penerimaan penjualan. 

Untuk pembelian bahan-bahan di restoran dilakukan oleh 

orang yang dapat dikatakan bagian pembelian dan juga 

bagian gudang, maksudnya petugas tersebut menentukan 

jumlah pembelian di bagian restoran seperti untuk ba

il an makanan, minuman dan rokok,obat dan., sebagainya , 

dan kemudian dia juga yang mencatatnya dan menyimpan- 

nya di gudang.

I .  Laundry.

Bagian laundry in i bertugas untuk :

-  mencuci semua perlengkapan peralatan linen hotel se

perti sprei, selimut, handuk dan la in -la in .

-  mencuci pakaian tamu yang menggunakan jasa bagian 

laundry in i.

J. Maintenance.

Bagian maintenance in i bertugas untuk merawat ba-
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rang-barang yang dimiliki oleh hotel dan mengadakan 

perbaikan apabila terjadi kerusakan. Perawatan yang di 

lakukan meliputi misalnya: mebelair; l is t r ik  dan a la t- 

alat sejenisnya seperti pesawat te lev isi, aiphone dan 

sebagainya; a ir dan peralatannya seperti showers di se 

tiap kamar mandi, pompa a ir dan sebagainya.

Kerusakan yang terjadi atas barang-barang seperti yang 

disebutkan diatas akan diperbaiki oleh petugas bagian 

maintenance in i. dan apabila ternyata tidak dapat di -  

atasi barulah memanggil tenaga dari luar hotel.

K. Satuan Pengaman.

Satuan pengaman atau lebih dikenal dengan sebutan 

satpam in i terd iri dari lima orang yang bertugas ber- 

gantian selama dua puluh empat jam.

Tugas utamanya adalah :

-  menjaga keamanan hotel

-  menjaga ketenangan suasana hotel agar supaya para t& 

mu tidak terganggu b ila  tinggal dihotel in i.

Pembagian shifts
\

Oleh karena hotel in i disebabkan oleh sifatnya d i- 

mana tidak pernah tutup, dan slap menerima tamu kapan sa

ja  sepanjang hari, diperlukan pula pelayanan yang harus 

siap terus menerus selama dua puluh empat jam. Untuk in i  

karyawan di tiap-tiap bagian yang ada di hotel dibagi da- 

lam tiga sh ift dalam satu hari yaitu :

'-"'-shift I : mulai jam 07.00 sampai jam 15*00
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-  sh ift XI : mulai jam 15*00 sampai jam 23*00

-  sh ift I I I  ; mulai jam 23^00 sampai jam 07.00

Agar peralihan dari sh ift satu ke sh ift berikutnya 

dapat berjalan dengan Ian car, karyawan tiap bagian diharus 

kan hadir ditempat lebih awal dari waktu shift-nya. Menge

nai pengaturan pembagian sh ift dan perpindahan waktu sh ift  

direncanakan dan diatur oleh bagian personalia. Pengaturan 

in i didasarkan pertimbangan supaya karyawan tidak merasa 

bosan ditempatkan pada sh ift tertentu.

if. Prosedur dan Metode Yang Digunakan Untuk Mencatat dan 

Mengamankan Penerimaan Pendapatan

Dalam hal prosedur dan metode yang digunakan untuk 

mencatat dan mengamankan penerimaan pendapatan in i penulis 

akan menguraikannya sesuai dengan jumlah sumber pendapatan 

yang ada di hotel Weta in i. Secara garis besar sumber pen

dapatan tersebut dapat digolongkan menjadi tiga bagian , 

yaitu: 1. penjualan kamar*

2. penjualan restoran.

3« penjualan bagian lain , yaitu selain kamar dan 

restoran yang terd iri dari: telepon;laundry; ti£  

ket service; taxi, 

if .l. Prosedur penjualan kamar dan pengawasannya.

Untuk memudahkan penguraian penjelasannya dibagi 

menjadi empat tahap yaitu sebagai berikut :

4.1.1* Prosedur tamu check-in 

if.1.2. Prosedur tamu check-out

♦
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if.1.3* Prosedur pembuatan b i l l  dan penyelesaian pembayar- 

annya*

Prosedur pengawasan penjualan kamar.

Adapun mulai tamu check-in hingga tamu tersebut ke 

luar atau check-out beserta dengan penyelesaian pembayar- 

annya, maka yang paling berperan langsung dalam kegiatan 

in i adalah bagian front office, yaitu yang bertatap muka 

langsung dengan tamu. Oleh karena itu  prosedur penjualan 

kamar dan pengawasannya ditekankan pada aktivitas pada ba 

gian fnont office in i.

Jf*l.l. Prosedur tamu check-in.

Tamu yang hendak check-in pada hotel dapat se.Gara 

langsung masuk atau memesan tempat terlebih  dahulu.

Untuk tamu yang telah memesan tempat lebih dahulu atau di 

sebut telah mengadakan reservation, maka petugas front- 

office yaitu reception akan melihat pada reservation dia

ry yaitu suatu catatan yang memuat daftar tamu yang telah 

memesan tempat. Dan pada hari tersebut telah disiapkan 

formulir-formulir yang berhubungan dengan pendaftaran ta

mu, sehingga apabila tamu yang dimaksud datang, petugas 

front office telah siap menerimanya. Untuk prosedur selan 

jutnya yaitu pendaftaran tamu seperti pengisian registra

tion card dan seterusnya maka akan sama halnya dengan ta

mu yang tanpa mengadakan reservation.

Tamu tanpa reservation/walk-in guest yaitu tamu 

yang langsung datang ke hotel dan meminta sesuatu kamar,
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prosedurnya adalah sebagai berikut :

(a ) Setelah tamu setuju dengan kamar yang ditawarkan petu

gas menyiapkan registration card (lampiran 1) untuk 

d iis i .  Registration card atau kartu pendaftaran tamu 

in i d iis i oleh petugas yaitu tentang identitas tamu di 

mana pengisiannya berdasarkan kartu pengenal tamu ter

sebut seperti KTP atau pasport. Setelah tamu membubuh- 

kan tanda tangannya petugas melengkapi pengisian card 

in i dengan nomer kamar, jumlah tamu, harga/tarif kamar 

dan kemudian tanda tangan receptionist.

Registration card in i dibuat satu lembar berwarna me -  

rah muda dan hanya ada di front o ffice .

(b ) Berdasarkan registration card yang telah lengkap tadi » 

petugas kemudian mengisi kartu tamu atau guest card 

(lampiran 2 ). Guest card dibuat satu lembar dan diletak  

kan di rak sebagai tanda tentang keadaan kamar. Pada ho 

te l in i guest card dibuat dengan tiga warna yang masing 

masing mempunyai a rti sebagai berikut :

-  warna kuning artinya kamar te ris i

-  warna hijau artinya kamar kosong dan siap d ijual.

-  warna merah artinya kamar telah dipesan dan tamu pe- 

mesan akan datang hari itu .

Semua nomer kamar d iis i dengan card in i pada rak di 

front o ffice , hanya warnanya saja yang berbeda dan ha

nya kamar yang te ris i saja yang tertera nama tamu, se

dang guest card lainnya terpasang tetapi kosong.
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(c ) Setelah selesai pengisian kartu-kartu tersebut , maka 

be ll boy akan mengantar tamu tersebut ke kamar sambil 

membawakan barang-barang tamu b ila  ada, kemudian me- 

nyerahkan kunci kamar kepada tamu yang bersangkutan. 

i+.1.2. Prosedur. tamu check-out.

Untuk check-out menurut ketentuan yang ada tamu di 

sarankan untuk melapor atau memberitahu lebih dahulu kepa 

da petugas hotel beberapa saat sebelum keluar, hal in i da, 

pat disampaikan langsung atau melalui aiphone yang terpa- 

sang di setiap kamar. Tetapi tentu saja tidak semua tamu 

melakukan hal demikian b ila  ingin check-out, ada yang ta

mu langsung ke front o ffice untuk penyelesaian pembayaran 

dan langsung check-out,

Pihak hotel berharap apabila tamu melapor beberapa waktu 

saat sebelum check-out, petugas bisa siap-siap untuk mem- 

buatkan tagihan kepada tamu yaitu berupa beban-beban yang 

harus dibayar selama tamu tersebut tinggal di hotel, 

if.1.3* Prosedur pembuatan b i l l  dan penyelesaian pembayar- 

annya.

Pada waktu check-out tamu menyebutkan nomer kamar 

atau menyerahkan kunci kamar. Petugas akan mengambil kar- 

tu tamu/guest card dari room rack. Bersamaan dengan itu  

diambil pula registration card tamu yang bersangkutan d i- 

mana telah disertai dengan guest b i l l  dan bon-bon lain  

yang dibebankan kepada tamu seperti bon dari restoran, da 

r i  telepon , laundry dan la in -la in .
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Guest b i l l  in i dilampirkan pada registration card pada sa 

at tamu selesai mendaftarkan d iri dan setelah kunci kamar 

diserahkan. Guest b i l l  (lampiran 3) dibuat satu lembar s^ 

ja  dan hanya terdapat dan disimpan di front o ffice ,

Untuk penghitungan total biaya yang dibebankan kepada ta

mu dilakukan melalui guest b i l l  in i yaitu dengan cara me- 

nuliskan semua beban disertai bukti bon-nya dicatat pada 

kolom NO.BILL kemudian dijumlahkan.

Apabila dibayar kontan berdasarkan guest b i l l  petu 

gas akan membuat tagihan berupa Rekening/Receipt (lampi

ran 1+) yaitu yang memuat hanya beban kamar saja. Sedang 

tagihan atas beban-beban dari departemen/bagian lain se

perti dari restoran, telepon, laundry dibayar saat itu  ju 

ga tetapi dengan bon yang terpisah yaitu bon a s li yang di 

terima oleh front office dari bagian yang bersangkutan. 

Untuk bon-bon dari bagian yang bersangkutan tersebut akan 

diuraikan pada prosedur penjualan bagian yang bersangkut

an secara terpisah.

Apabila pembayaran dengan kredit artinya tagihan 

tadi menjadi piutang penjualan, maka Room pada guest b i l l  

pada kolom NO. BILL tidak d iis i, dan baru d iis i apabila 

Rekening/Receipt telah dibuat yaitu pada saat piutang ter 

sebut hendak ditagih. Jadi pencatatan pembukuan disini 

menggunakan cara cash basis dalam arti apabila pendapatan 

masih berupa piutang maka tidak dicatat sebagai pendapat

an. Daftar piutang dicatat dan disimpan oleh front o ffice .
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Sedang tembusan daftar piutang yang dibuat oleh front -

o ffice itu  dikirim juga ke bagian pembukuan dan manager.

Pembuatan bon Rekening sebanyak empat rangkap dengan d is -

tribusi : lembar 1 diserahkan kepada tamu,

lembar 2 untuk cashier,

lembar 3 untuk pembukuan, dan

lembar 4 untuk arsip.

Sedangkan registration card, guest card dan guest b i l l  di

simpan oleh front office sebagi arsip*

4.1.4. Prosedur pengav/asan penjualan kamar,

Mengenai pengawasan penjualan kamar yaitu untuk me

ngetahui bahwa kamar-kamar yang ada dipakai atau tidak +

karena hotel in i tergolong kecil, maka asisten manager bi

sa langsung menanyakan kepada room boys tentang kamar-ka-

mar tersebut dan dicocokkan dengan buku besar tamu yang

dibuat dalam suatu buku yang beris i catatan tamu yang ting

gal di hotel. Tamu akan dicatat terus menerus selama ting

gal di hotel dan dapat diketahui berapa hari tinggalnya.

Pengecekan kamar juga dapat d ilihat pada daftar tamu (lam

piran 5) yaitu form yang harus diserahkan ke pihak kepoli

sian yang berisi daftar tamu yang tinggal di hotel.

4.2. Prosedur penjualan restoran dan pengawasannya.

Sama seperti penjualan kamar, untuk memudahkan pe-

nguraiannya prosedur penjualan restoran in i dibagi dalam

tahap-tahap sebagai berikut :
4.2.1* Prosedur pemesanan makanan/minuman
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4«2.2. Prosedur pembebananatau pembayaran makanan/ minuman. 

4.2.3* Prosedur pengawasan penjualan restoran.

Uralan dan penjelasan :

4*2*1. Prosedur pemesanan makanan/minuman.

Pemesanan dapat dilakukan balk di ruang restoran 

atau dari kamar tamu yang bersangkutan melalui aiphone*

(a ) Waiter akan membawa bon pesanan atau order s lip  dan 

tamu dapat memesan berdasarkan daftar makanan/minuman 

yang tersedia dengan menuliskan pada bon-bon tersebut 

seperti bon makanan (lampiran 6); bon minuman (lampi

ran 7) atau bon la in -la in  (lampiran 8 ). Bon-bon terse 

but masing-masing dibuat sejumlah tiga rangkap.

(b ) Waiter akan membawa dan menyerahkan bon pesanan terse 

but ke bagian restoran atau juru masak untuk menyedia 

kan pesanan tadi. Dan apabila telah siap , waiter :■ 

akan membawa pesanan tersebut kepada tamu. Pemesanan 

dari ruangan restoran atau dari kamar maka prosedur -  

nya adalah sama.

4.2*2. Prosedur pembebanan atau pembayaran makanan/minuman 

Prosedur pembayaran artinya b ila  pesanan makanan / 

minuman langsung dibayar kontan, prosedur pembebanan ar

tinya tamu minta supaya biaya makan/minum-nya dibebankan 

kedalam rekeningnya.

(a ) Apabila tamu membayar kontan atas pesanan makanan/mi— 

numannya, maka distribusi bon setelah pembayaran d ila 

kukan adalah sebagai berikut :
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-  lembar 1 diserahkan tamu

-  lembar 2 ke bagian pembukuan

-  lembar 3 untuk arsip

(b) Bila tamu menghendaki bon tersebut dibebankan kedalam 

rekeningnya, tnaka tamu diminta untuk mengisi nomer ka

mar dan membubuhkan tanda tangannya ditempat yang te -  

lah tersedia pada bon tersebut. Kemudian d istribusi d^ 

r i  bon tersebut adalah sebagai berikut :

-  lembar 1 dan lembar 2 dikirim ke bagian front o ffice  

Dalam hal in i front office harus memeriksa dan men- 

cocokkan tanda tangan tamu dalam bon tersebut dengan 

tanda tangan yang ada di registration card. Kemudian 

oleh front office lembar 1 (a s l i )  dilampirkan kepada 

guest b i l l  untuk dicatat didalam guest b i l l  tersebut.

-  sedang lembar 2 ke pembukuan

-  lembar 3 untuk arsip restoran

4.2.3* Prosedur pengawasan penjualan restoran

Seperti halnya bagian front o ffice , bagian restoran 

tiap-tiap sh ift juga membuat laporan yaitu yang memuat se

mua pemasukan dan pengeluaran, namun harus diserahkan ke

pada front office pada setiap akhir waktu sh ift .

Pemasukan berasal dari semua penjualan tunai dari barang- 

barang yang tersedia di restoran sedangkan pengeluaran b i -  

asanya dari pembelian barang untuk bahan di restoran. 

•Kepala restoran bertanggung jawab atas pencatatan dan pe -  

nyimpanan uang selama satu sh ift. Laporan tiap -tiap  sh ift
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dari restoran in i diserahkan pada setiap akhir waktu sh ift  

kepada bagian front o ffice  beserta dengan uangnya*

4*3• Prosedur penjualan bagian Iain dan cara pengawasan 

yang diterapkan.

Seperti telah disebutkan dimuka bahwa penjualan ba

gian lain adalah terd iri dari: telepon; laundry dan ticket 

service serta taxi,

4«3*1« Prosedur penjualan telepon dan pengawasannya.

Telah disebutkan bahwa untuk melakukan sambungan 

telepon keluar hotel hanya dapat dilakukan di ruangan pada 

front o ffice . Untuk penjualan telepon in i pencatatan dan 

penerimaan uang atas terjadinya sambungan telepon dilaku

kan oleh operator telepon yang juga sebagai kasir* Untuk 

sambungan lokal dipakai coin berupa uang pecahan logam se- 

ratus rupiah* Sedang untuk sambungan jarak jauh/interlokal 

maka petugas operator telepon akan membuat bon sambungan 

telepon (lampiran 9) yang d iis i oleh petugas dan ditanda- 

tangani oleh s i  penelpon. Bon in i dibuat 3 lembar tetapi 

tidak prenumbered* Apabila biaya telepon in i dibebankan ke 

rekening tamu, maka lembar I dicatat dan dilampirkan pada 

guest b i l l ,  lembar I I  ke pembukuan dan. lembar I I I  untuk ar 

sip front o ffice . Bila dibayar kas, petugas akan menerima 

uang pembayarannya dan memberikan lembar I untuk tamu, lem 

bar I I  dikirim ke pembukuan dan lembar I I I  untuk arsip ba

gian front office* Pada akhir waktu sh ift catatan beserta 

uangnya diserahkan kepada petugas sh ift berikutnya*
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Sedang untuk tindakan pengawasannya bagian pembu- 

kuan setelah inenerima laporan dari sh ift I I I  akan memerik 

sa jumlah penerimaan uang yang masuk dari telepon'ini d i-  

cocokkan dengan bon sambungan telepon yang ada.

4*3«2. Prosedur penjualan laundry dan pengawasannya*

Bagi tamu hotel yang ingin mencucikan pakaiannya 

dapat menghubungi bagian laundry. Room boy akan menerima 

pakaian dari tamu setelah menyerahkan bon Laundry Price 

( lampiran 10) yaitu form yang berisi ta r if  pencucian da

r i  berbagai jenis pakaian. Bon laundry price in i dibuat 

rangkap tiga. Pada saat tamu menyerahkan pakaian kepada 

room boy untuk dicuci, tamu tersebut membubuhkan nomer ka 

mar dan tanda tangannya. Apabila cucian telah selesai, ma 

ka room boy akan membawa cucian bersama bon tadi ke kamar 

tamu yang bersangkutan. Bila tamu menghendaki bon laundry 

dibebankan ke rekeningnya maka distribusi bon-bon terse'-;? 

but adalah: -  lembar 1 dan lembar 2 ke front o ffice .

-  lembar 3 untuk arsip bagian laundry.

B ila tamu membayar kontan atas bon laundry, maka d is t r i -  . 

businya bon: -  lembar 1 diserahkan tamu.

-  lembar 2 untuk pembukuan,

-  lembar 3 untuk arsip bagian laundry.

Untuk tindakan pengawasan.terhadap penjualan bagi

an laundry in i dilakukan dengan cara membandingkan bon

bon laundry yang terdapat di bagian laundry dengan bon

bon laundry yang terdapat di bagian front o ffice .
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4*3*3* Prosedur penjualan dari ticket dan taxi*

Untuk penjualan yang berasal dari ticket dan taxi, 

transaksi diadakan secara kas atau tunai.

Untuk ticket dengan cara menambahkan ongkos komisi terten- 

tu sedang untuk taxi dengan cara carter yang dihitung se- 

tiap jam atau per jam*

if*if* Pencatatan yang dilakukan oleh bagian front o ffice se 

hubungan dengan terjadinya pendapatan.

Telah disebutkan dimuka bahwa pencatatan penjualan 

banyak berhubungan dengan kegiatan front o ffice  yang mana 

beban-beban tamu dicatat dalam guest b i l l  yang hanya ter- 

dapat di front o ffice . Untuk in i karyawan bagian front -  

office tiap-tiap sh ift diharuskan membuat laporan pada se 

tiap akhir waktu shift-nya, Laporan Shift (lampiran'ill) 

dibuat dalam buku sekrip yang berisi uraian tentang pema- 

sukan-pemasukan yang terjadi dikurangi dengan pengeluaran 

pengeluaran yang terjadi pada waktu sh ift tersebut. Bersa 

ma dengan laporan sh ift yang dibuat tersebut, terdapat 

dua rekening yang dilampirkan yaitu masing-masing Reke -  

ning Pemasukan ( lampiran 12) dan Rekening Pengeluaran 

( lampiran 13), yang keduanya dibuat dalam rangkap tiga. 

Rekening Pemasukan in i dilengkapi dengan dokumen pendu- 

kungnya seperti misalnya pemasukan dari kamar harus d i-  

sertai dengan Rekening/Receipt-nya, dari restoran d iser- 

ta i bon makanan/minuman dan seterusnya, sesuai dengan 

sumber penerimaan pemasukan.
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Rekening Pengeluaran disertai pula dengan dokumen pendu- 

kungnya yang a s li ( lembar 1 ) seperti misalnya pengelu

aran dari restoran harus disertai dengan bon-bon pembeli- 

annya, untuk pembayaran lis t r ik  atau telepon harus diser

ta i oleh bon^bon pembayaran l is t r ik  atau telepon tersebut 

dan demikian pula halnya bila.ada pengeluaran-pengeluaran 

lainnya harus disertakan dokumenatau bon resminya.
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AN ALISA PERMASALAHAN DAN PEMBAHASAN MENGENAI 

PENGAMANAN PENDAPATAN YANG DITERAPKAN

Berpijak pada landasan teori yang telah diuraikan 

dalam bab dua kemudian dipertemukan dan dibandingkan de

ngan penguraian pada bab tiga yang memuat penerapan prak- 

tis  dari kegiatan opera6ional perusahaan Hotel Weta yang 

menyangkut metode serta prosedur cara-cara pengamanan pen

dapatan atas penjualan semua fa s ilita s  yang disediakan un

tuk para tamu oleh hotel berupa penjualan kamar, restoran 

serta bagian lainnya, maka beberapa kelemahan yang menyang 

kut bagaimana perusahaan dapat mengamankan pendapatan yang 

diterima dengan seefektif mungkin-akan tampak. Kelemahan -  

kelemahan yang tampak tersebut terutama berasal dari tidak 

cukupnya atau kurangnya pengawasan terhadap penjualan ka

mar, penjualan restoran, dan juga dari penjualan telepon.

Kelemahan yang terjadi menurut penulis disebabkan 

karena : adanya perangkapan fungsi atau pemisahan fungsi 

yang kurang tegas di dua bagian yaitu bagian front office  

dan bagian restoran; tidak adanya laporan bagian housekeep 

ing secara tertulis sehingga laporan penggunaan kamar yang 

dicatat oleh front office tidak dapat diperbandingkan; ku

rang terjalinnya komunikasi yangerat antara bagian front -  

office dengan*bagian restoran baik menyangkut data-data t^ 

mu maupun informasi tentang tamu; juga karena adanya form-

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENTINGNYA PENERAPAN INTERNAL ACCOUNTING... EDDY PRIJANTONO



form penting yang tidak prenumbered.

Mengingat kelemahan-kelemahan in i berakibat rawan terha*. 

dap pengawasan pengamanan pendapatan maka melalui suatu 

pembahasan yang akan diuraikan penulis akan mencoba meng- 

atasi hal-hal tersebut dengan hipotesa ker ja  yang telah 

disebutkan dimuka yaitu dengan menciptakan dan menerapkan 

suatu sistim internal accounting control yang baik, maka 

management dalam hal in i pimpinan akan mendapat kepastian 

jaminan tentang pengamanan pendapatan hotel serta dapat 

dipercayainya catatan atau data-data keuangan sehingga da 

pat terhindar dari kecurangan atau kerugian yang mungkin 

timbul.

Pada bab in i penulis akan mengadakan pengujian ter 

hadap hipotesa kerja tersebut untuk membuktikan apakaJi hi 

potesa tadi dapat memecahkan permasalahan yang timbul, se 

hingga dapat dipastikan bahwa hipotesa tersebut adalah me. 

mang benar. Untuk pengujian hipotesa in i penulis akan me- 

nguraikan permasalahan yang dihadapi hotel in i menurut ba 

gian/departemen yang dianggap mempunyai dan berkaitan de

ngan terjadinya kelemahan pengawasan yang telah disebut.- 

kan baik pencatatan maupun pengamanannya.

Secara keseluruhan sebetulnya permasalaJian yang 

terjadi tersebut menyangkut dan berhubungan langsung de

ngan dua bagian/departemen yaitu bagian front office dan 

bagian restoran. Tetapi karena pada perusahaan hotel in i 

departemen yang ada didalamnya tidak dapat dipisahkan be-
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gitu saja dengan departemen yang la in  terutama bagian 

front office yang merupakan departemen yang menjadi pusat 

untuk mencatat dan memonitor pembebanan tamu dari seluruh 

fa s ilita s  yang ditawarkan kepada tamu dari semua departe

men, maka meskipun nantinya pembahasan akan dibagi menja

di dua lingkup yaitu masing-masing lingkup front o ffice  

dan restoran, maka tidak berarti kedua lingkup tersebut 

terpisah dari bagian la in , tetapi kedua lingkup tersebut 

akan berhubungan dengan bagian/departemen lain  atau antar 

kedua lingkup itu  sendiri sepanjang menyangkut permasalah 

an yang dibahas yaitu mengenai kelemahan pengawasan dan 

pengamanan pendapatan*

1* Lingkup Front Office

Menurut pengamatan penulis salah satu kelemahan p£ 

da bagian front office in i disebabkan karena tidak adanya 

pemisahan fungsi yang jelas dari bagian in i yang menyang

kut wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing petu -  

gas yang terdapat di front o ffice . Telah disebutkan dalam 

struktur organisasi dimuka bahwa bagian front office ( un 

tuk selanjutnya disebut FO ) in i akan berfungsi sebagai : 

Reception; Telephone Operator dan FO Cashier, dimana fung 

s i tersebut dilaksanakan oleh dua orang karyawan yang d i- . 

tempatkan di bagian FO. Namun di dalam prakteknya pemisah

an fungsi yang jelas hanya pada fungsi FO cashier dalam 

arti salah seorang dari kedua karyawan/petugas di FO in i 

adalah sebagai cashier yaitu FO cashier.
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Akan tetapi didalam pencatatan transaksi ternyata fungsi 

tersebut tidak dipisahkan artinya petugas cashier dapat 

juga bertindak sebagai pencatat transaksi. Maksudnya ada

lah sebagai berikut: pada saat jam sibuk dimana arus tamu 

yang check-in maupun check-out tinggi maka petugas recept 

ion mengalami kesulitan atau kewalahan untuk menyelesai -  

kan pekerjaannya. Sementara receptionist melayani tamu-ta 

mu check-in untuk registrasi pada saat yang sama terdapat 

tamu-tamu yang check-out disertai dengan penyelesaian pem 

bayaran atas beban-beban tamu selama tinggal di hotel. 

Maka cashier akan membantu pekerjaan melakukan pencatatan 

pembukuan atas beban-beban tamu tadi dan ketika tamu mem- 

bayar cash/tunai maka. atas pencatatan pembukuan' yang d ila  

kukannya, petugas in i pula yaitu FO cashier yang akan me- 

nyimpan uang pembayaran tamu tersebut. Hal demikian jelas  

bertentangan dengan prinsip suatu sistim pengendalian in 

tern yang baik, yang mana disini terjadi perangkapan fung 

s i yaitu antara fungsi pencatatan dan fungsi penyimpanan. 

Sedang didalam pengendalian intern yang baik yaitu yang 

memuaskan ditekankan perlu adanya pemisahan antara fungsi 

pencatatan dan fungsi penyimpanan tersebut.

Kelemahan perangkapan fungsi in i akan tampak nyata 

yaitu pada saat terjadi dimana tamu hendak menggunakan ja  

sa telepon untuk mengadakan sambungan telepon jarak jauh 

atau interlokal. Disini operator telepon adalah juga FO 

cashier.
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Operator telepon akan menangani sambungan interlokal in i 

dimana ia  akan mencatatnya pada voucher sambungan telepon 

dan b ila  dibayar kas maka petugas in i pula yang akan me- 

nyimpan pembayaran biaya interlokal tadi dan menyerahkan 

lembar I telepon voucher yang dibuat. Sedangkan lembar I I  

dan lembar I I I  kelak akan disimpan dan dibukukan sebagai 

pendapatan telepon oleh petugas kedua di FO in i. Dari s i -  

ni tampaklah terdapat perangkapan fungsi yang mana seha -  

rusnya pada internal control yang memuaskan fungsi penca

tatan dan fungsi penyimpanan tersebut harus dipisahkan. 

Menurut penulis kelemahan in i bisa diatasi yaitu dengan 

diadakannya pemisahan fungsi yang tegas antara fungsi pen 

catatan dan fungsi penyimpanan seperti yang telah disya- 

ratkan guna memenuhi suatu sistim internal control yang 

memuaskan. Seharusnya fungsi cashier tidak boleh merang- 

kap sebagai fungsi pencatat terutama pencatatan atas tran 

saksi yang kemudian diikuti dengan pembayaran kas* Kasir 

harus mempertanggung-jawabkan penyimpanan uang beserta do 

kumen-dokumen yang mendukungnya kepada pemeriksa pembuku- 

an dan bukannya bertindak atas kepentingan bagian FO* De

ngan demikian akan tampak adanya pemisahan fungsi serta 

adahya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang je las.

Apabila dihubungkan dengan pengawasan pendapatan 

maka akan tampak kelemahan pengawasan pada terjadinya pen 

jualan kamar. Dalam hal in i pencatatan transaksi serta pe
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nyimpanan hasil transaksi yang?dilakukan oleh bagian FO 

atas penjualan kamar tidak dapat dikontrol dalam arti d i- 

perbandingkan atau d iu ji oleh catatan dari bagian la in  

yang berhubungan erat dengan adanya penjualan kamar, da -  

lam hal in i ialah bagian house keeping* D isini bagian hou 

se keeping in i tidak membuat laporan penggunaan kamar se

cara tertu lis, tetapi hanya berupa laporan lisan  apabila 

dibutuhkan, menyebabkan pemeriksa pembukuan— di hotel in i  

pemeriksa pembukuan adalah dilakukan oleh bagian pembuku

an atau bookkeeper— hanya mengandalkan laporan dari bagi

an FO saja tanpa dapat dibandingkan dengan bagian lain  

yang mana hal in i merupakan suatu kelemahan untuk dapat 

dipercayainya suatu data transaksi*

Menurut penulis sebaiknya bagian house keeping yaitu hou 

se keeper diharuskan membuat laporan penggunaan kamar / 

house keeper's report secara tertu lis tiap-tiap hari baik 

kamar yang i s i  maupun kosong. Adanya pencatatan dari dua 

pihak yang terpisah in i akan dapat meyakinkan pemeriksa 

pembukuan atas kebenaran pencatatan tersebut* Hal in i me

rupakan pencerminan salah satu karakteristik internal con 

tro l yang memuaskan, yaitu adanya praktek yang sehat, di

mana pekerjaan suatu bagian akan langsung di cek oleh ba

gian lainnya. Pekerjaan pengecekan seperti in i dapat d il^  

kukan apabila rencana organisasi dan prosedur yang disu -  

sun telah memisahkan tugas dan wewenang masing-masing ba

gian.
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Kelemahan"lain yang menurut penulis perlu mendapat 

perhatian pada departemen FO in i adalah adanya penggunaan 

form-form yang penulis anggap penting tetapi masih dibuat 

dalam keadaan tidak prenumbered atau tidak tercetak de -  

ngan menggunakan nomer urut. Form-form tersebut adalah : 

registration card; guest b i l l  dan telephone voucher, yang 

mana ketiganya. merupakan form-form yang cukup penting 

penggunaannya, baik sebagai bukti adanya tamu yang tinggal 

maupun sebagai pencatatan transaksi yang terjadi atas be- 

ban tamu*

(1) Registration Card atau Kartu Pendaftaran digunakan un 

tuk mencatat tamu yang datang dan tinggal di hotel. Peri- 

hal tidak prenumbered-nya registration card in i dipermasa 

lahkan, ialah sehubungan dengan tidak adanya laporan dari 

bagian House-keeping atas penggunaan kamar secara tertu -  

11s kepada pimpinan. Dengan tidak adanya laporan bagian 

lain,' selain dari bagian front o ffice mengenai tamu yang 

tinggal atau menginap di hotel, sedangkan form untuk men

catat tamu yang tinggal tersebut hanya satu lembar dan t i  

dak prenumbered yang dibuat pula dibagian FO, maka secara 

teoritis  petugas FO yang terd iri dari dua orang in i berke 

sempatan untuk dapat menyelewengkan hasil penjualan kamar 

Hal in i bisa terjadi yaitu apabila tamu hotel tinggal di 

hotel hanya selama atau kurang dari waktu satu sh ift ya i- . 

tu kurang dari 8 jam dan saatnya bertepatan pula dengan 

waktu pembagian sh ift baik itu  sh ift I ,  IX atau sh ift I I I
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Setelah. tamu melakukan pembayaran kas atas beban sewa ka -  

mar saja, dengan memusnahkan registration card yang telah 

d iis i dan dicatat atas nama tamu tadi, maka penyelewengan 

atas pendapatan penjualan/sewa kamar itu  dapat terjadi 

tanpa dapat diketahui dan dibuktikan oleh bagian lain  bah 

wa sebenarnya telah terjadi penyelewengan.

Menurut pendapat penulis hal semacam in i dapat d i- 

hindarkan atau dicegah yaitu dengan cara membuat registra  

tion card itu  prenumbered dan digunakan sesuai dengan mak 

nanya artinya tidak boleh ada satu nomerpun dari registra  

tion card yang tidak digunakan dengan alasan ada kesalah- 

an la lu  dibuan^begitu saja, tetapi harus tetap disiiupan 

dan diberi atau dibubuhi tanda khusus. Atau untuk lebih  

efektifnya maka form registration tersebut dibuat rangkap 

atau ada duplikatnya dimana setelah d iis i harus langsung 

dikirim ke bagian lain yang sekiranya berkepentingan atas 

data tamu seperti misalnya bagian restoran. Dengan demiki 

an pihak FO tidak dapat memungkiri adanya t tM U  yang pernah 

terdaftar di hotel, karena ada duplikat form in i dibagian 

la in , sehingga hasil penjualan kamar tidak dapat d isele- 

wengkan.

(2) Guest b i l l  digunakan untuk mencatat semua pembebanan 

tamu yang harus dibayar yang terjadi pada saat tamu ting- 

gal di hotel (lih at lampira 3), yang mana dilampiri de

ngan bon-bon pendukung aslinya seperti yang berasal dari 

restoran, telepon, laundry dan la in -la in  dan juga rooms.
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Didijilam guest b i l l  in i khusus mengenai la ju r rooms baru di 

i s i  kolom Wo. Bill-nya apabila teleh dibayar lunas dan di 

biarkan kosong b ila  belum dilunasi . Dilihat dari pengaman 

an diper 1 ukannya prenumbered adalah untuk mexaastikan bahwa 

tidak ada pencatatan transaksi yang disalah gunakan untuk 

maksud tertentu yang mana b ila  ada lembar yang hilang akan 

tampak pada tidak adanya salah satu nomer pada nomer guest 

b i l l  yang tercetak prenumbered; in i.  Hal in i dimaksud mxsal 

kan ada salaJi satu guest b i l l  yang hilang, maka bagian FO 

yaitu pembuat guest b i l l  in i akan diminta pertanggungan -  

jawabnya atas hilangnya form tersebut, dengan kata la in  b& 

gian pemeriksa pembukuan akan dengan cepat dapat menemukan 

adanya data atau pencatatan transaksi yang hilang karena 

adanya guest b i l l  yang tercetak prenumbered in i.

Sedang dari segi kepentingan informasi maka bagian pembu

kuan sendiri akan lebih mudah mengetahui dan lebih yakin 

bahwa pencatatan yang dilakukan yaitu pembagian laporan 

pendapatan yang berupa kas atau berupa piutang adalah te- 

pat dalam arti tidak ada b i l l  nomer tertentu yang terle -  

watkan atau tercatat dobel, misalnya nomer guest b i l l  te£ 

tentu dicatat sebagai pendapatan kas tetapi juga ada seb^ 

gai piutang, yang mana hal in i akan membingungkan. Dengan 

adanya guest b i l l  yang prenumbered maka hal in i dapat ter 

hindarkan.

(3 )  Telephone voucher digunakan untuk mencatat sambungan 

telepon jarak jauh atau interlokal yang dilakukan tamu.

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENTINGNYA PENERAPAN INTERNAL ACCOUNTING... EDDY PRIJANTONO



Telah. diuraikan dimuka bahwa sanbungan telepon keluar ho

te l hanya dapat dilakukan diruangan FO. Untuk sambungan 

lokal cukup dengan coin uang pecahan seratus rupiah se- 

dangkan untuk interlokal harus dengan bantuan operator te 

lepon. Setelah tamu dihubungkan dengan nomer yang dimak- 

sud, operator telepon akan mencatatnya pada telephone vou 

cher jumlah pembebanan biaya telepon interlokal tadi. Te

lephone voucher yang dibuat memang rangkap tiga tetapi t i  

dak dicetak prenumbered. Sedang hal yang memperlemah peng 

awasan penjualan telepon in i adalah yang bertindak seba -  

gai operator telepon adalah FO cashier, yang mana hal in i 

je las merupakan suatu perangkapan fungsi yaitu antara sua 

tu fungsi pencatatan dengan fungsi penyimpanan dan in i 

bertentangan dengan c ir i -c ir i  suatu sistim internal con

tro l yang baik atau memuaskan. Setiap tamu yang melakukan 

sambungan telepon interlokal membubuhkan nama, nomer room 

dan tanda tangan-nya pada telephone voucher.

Apabila biaya interlokal itu dibebankan ke rekening tamu 

maka lembar I akan dilatnpirkan dan dicatat di dalam form 

guest b i l l  untuk ditagihkan biayanya nanti pada saat tamu 

yang bersangkutan check-out. Lembar I I  ke bagian pembuku

an dan lembar I I I  untuk arsip bagian FO. Sedangkan apabi

la  biaya interlokal tersebut dibayar langsung atau cash , 

maka petugas petugas pencatat in i akan menerima uang pem- 

bayarannya untuk disimpan serta menyerahkan telephone vou 

cher lembar I kepada si penelpont sedang lembar ke, I I  dan
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lembar I I I  ditahan untuk nantinya disimpan dan dlcatat da- 

lam pembukuan untuk kelak dilaporkan sebagai pendapatan da 

r i  penjualan telepon interlokal.

Menurut pengamatan penulis prosedur yang diterapkan 

terhadap pengawasan penjualan telepon in i tidak e fektif. 

Disini tampaknya pihak pimpinan hanya mengandalkan peng -  

awasan penjualan telepon tersebut dari segi kepercayaan , 

yaitu kepercayaan yang besar terhadap kasir yang juga ope

rator telepon itu , atau mungkin pimpinan beranggapan bahwa 

pendapatan dari telepon in i tidak penting karena frekwensi 

terjadinya kecil. Terlepas dari berbagai anggapan pihak 

pimpinan hotel, menurut pendapat penulis apabila biaya in 

terlokal tersebut dibebankan ke rekening tamu maka segi ke 

amanan hasil pejualan itu  masih bisa dimaklumi karena pas- 

t i  telephone voucher akan dibukukan dan dimasukkan kedalam 

guest b i l l  untuk nanti ditagih pada waktu tamu check-out* 

Tetapi b ila  biaya interlokal tadi langsung dibayar cash / 

tunai oleh tamu atau s i penelpon itu  maka prosedur yang di 

pakai jelas tidak dapat menjamin adanya pengawasan atau 

pengamanan yang cukup atas pendapatan penjualan telepon in  

terlokal in i* Hal in i disebabkan karena petugas di FO ha

nya dua orang sedangkan telephone voucher meski dibuat de

ngan rangkap tiga tetapi Form in i dicetak tidak prenumber, 

dan distribusi form dilakukan oleh bagian in i* Dengan t i 

dak mendistribusikan form in i yaitu ke pembukuan untuk lem 

bar I I  dan untuk arsip FO yang lembar III*  dengan cara me-
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musnahkan memusnahkan dokumen telephone voucher in i dan 

tidak memasukkan uang hasil penjualan interlokal tersebut 

kedalam kas perusahaan / kas FO, dengsn suatu kerja sama 

yang ringan dari kedua petugas FO yang ada maka hasil pen 

jualan in i dapat mereka alihkan yang semula seharusnya un 

tuk keuntungan perusahaan menjadi untuk keuntungan mereka 

berdua. Hal in i akan lebih mudah lag i karena tidak adanya 

mesin cash register untuk mencatat penerimaan-penerimaan 

di front o ffice.

Menurut penulis hal semacam in i bisa dihindari de

ngan cara pembuatan telepon voucher yang dicetak premia -  

bered dan digunakan sesuai fungsinya. untuk lebih meyakin 

kan lagi atas jumlah uang transaksi yang: terjadi, tidak 

saja untuk penjualan telepon tetapi untuk semua transaksi 

penjualan yang terjadi dan dicatat, maka sebaiknya pada 

FO in i dipakai mesin cash register dimana jumlah uang 

transaksi-transaksi tadi harus dibubuhkan dengan angka da 

r i  mesin cash register, sehingga akan dapat diyakinkan 

bahwa angka jumlah dari transaksi tersebut adalah benar 

karena sudah tercatat dalam cash register*

2. Lingkup Restoran

Pada restoran diaalam hotel in i pengunjung bisa 

berasal dari tamu yang terdaftar di hotel dan bisa juga 

selain itu asalkan membayar cash, Menurut kejadian sehari 

hari pengunjung restoran sebagian besar adalah tamu yang 

terdaftar di hotel, selain itu  jumlahnya re la t if  kecil.
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Menurut pengamatan penulis kelemahan utama yang me 

nyangkut kegiatan restoran in i adalah tidak adanya infor-: 

masi yang lengkap mengenai tamu yang terdaftar sebagai 

tamu hotel pada restoran in i* Registration Card yang dibu 

at hanya satu lembar diletakkan di FO sebagai data untuk 

membuat daftar tamu yang tinggal di hotel disamping untuk 

mengetahui kamar yang te ris i, sedangkan Guest Card yang - 

dibuat juga satu lembar tidak diberikan kepada tamu, teta 

pi dipasang pada rak di dekat receptionist pada FO yang 

berfungsi sebagai petunjuk tentang keadaan kamar apakah 

kamar tersebut is i ,  kosong, atau kamar telah dipesan*

Jadi tamu yang tinggal di hotel hanya diberi kunci kamar 

tanpa diberi tanda pengenal lainnya.

Tamu yang membebankan biaya tnakan/minum atau pembelian ba 

rang-barang lain  dari restoran harus membubuhkan tanda t& 

ngan dan nomer kamar pada order s lip  atau bon-bon yang te 

lah aisediakan di restoran. Apabila tamu memesan makanan 

dari restoran melalui aiphone dari kamar masing-masing ma 

ka keyakinan akan kepastian bahwa tamu tersebut memang be 

nar terdaftar sebagai tamu hotel masih bisa diterima. Te

tapi b ila  tamu tersebut makan di ruangan restoran dengan 

membubuhkan tanda tangan dan nomer kamar untuk di beban -  

kan ke rekeningnya, maka pihak restoran tidak bisa lang -  

sung mengecek apakah taiau tersebut benar penghuni nomer 

kamar yang disebutkan karena tidak adanya tanda pengenal 

tamu yang diberikan oleh bagian FO kepada bagian restoran
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Dalam hal in i kemudian restoran mengirimkan bon makan/mi-  

mun tersebut lembar 1 dan lembar 2 ke bagian FO, dan disi 

nilah pihak FO menentukan apakah tanda tangan tamu yang 

bersangkutan benar sesuai dengan nomer kamarnya yaitu de

ngan mencocokkannya pada registration card.

Menurut pendapat penulis hal demikian in i adalah tidak ef 

fisien, tidak praktis dan lag i pula mengandung resiko. Ke 

tidak-praktisannya terletak pada pihak restoran dimana un 

tuk memastikan apakah pengunjung restoran tersebut benar- 

benar terdaftar sebagai tamu hotel dengan nomer kamar ter 

tentu masih harus mengeceknya dulu ke bagian FO, yaitu se 

telah pengunjung restoran tersebut selesai' makan/minu di 

restoran. Sedang resikonya adalah apabila terdapat tamu 

hotel yang beritikad tidak baik atau tidak jujur, dimana 

bisa saja tamu tersebut menuliskan pada bon-bon makanan / 

minuman dengan nomer kamar .lain dengan tanda tangan yang 

lain  pula, 'toh1 bagian restoran tidak akan mengnafal se

mua tamu yang tinggal di hotel in i meskipun hotel in i ter- 

golong kecil. Sedangkan restoran mengetahui bahwa nomer ka 

mar dan tanda tangan tersebut tidak benar setelah mengecek 

nya di bagian FO sementara pengunjung restoran tersebut te 

lah meninggalkan ruangan restoran. Hal mana in i akan menyu 

litkan pihak FO untuk dapat menagih beban biaya makanan / 

minuman tersebut.

iMenurut penulis kelemahan in i dapat dihindarkan ya 

itu  dengan cara adanya pemberitahuan pihak FO kepada pi -

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENTINGNYA PENERAPAN INTERNAL ACCOUNTING... EDDY PRIJANTONO



halt restoran mengenai tamu-tamu yang tinggal dan t e rd a f -  

tar di hotel. Hal in i dapat dilakukan dengan cara membuat 

registration card beberapa lembar sesuai dengan banyaknya 

bentuk akomodasi atau fa s ilita s  la in  yang ditawarkan oleh 

hotel. Dan untuk hotel Vveta in i menurut penulis registra

tion card cukup dibuat rangkap dua, lembar pertama tetap 

berada di FO sedang yang lembar keaua dikirimkan ke bagi

an restoran. Dengan demikian restoran dengan segera dapat 

memastikan bahwa tanda tangan dan nomer kamar tamu yang 

bersangkutan adalah benar penghuni hotel yang terdaftar 

dengan kamar nomer tersebut. Dengan demikian unsur keti -  

dakpraktisan dan unsur resiko pada bagian restoran yang 

disebabkan karena tidak adanya informasi mengenai tamu 

yang terdaftar yang diberikan oleh pihak FO seperti yang 

telah disebutkan dimuka dapat dihindarkan.

Atau a lternatif pemecahan lain yang dapat penulis kemuka- 

kan untuk dapat mengatasi kelemahan di restoran in i ada 

lah dengan cara me1, rancang dan menciptakan suatu kartu ta 

mu atau guest card yang dibuat seaemikian rupa untuk dibe 

rikan kepada tamu disamping kunci kamar, sehingga dapat 

dijamin bahwa pemegang guest card tersebut adalah benar -  

benar tamu yang terdaftar di hotel* Dengan menunjukkan 

guest card dan menandatangani order s lip  atau bon makanan 

minuman maka pihak restoran maupun hotel akan yakin bahwa 

pencatatan pembebanan tamu tersebut adalah benar dan t i 

dak salah alamat seperti apabila masih terdapat kelemah-
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an seperti yang dialami k in i,

Hal la in  yang menimbulkan kelemahan pengawasan pen 

dapatan d i hotel in i  adalah kurangnya komunikasi yang cu- 

kup erat antara bagian restoran dengan bagian FO. Hal in i  

te r lih a t  pada saat penulis mengadakan survey di hotel in i  

dimana pada saat: itu  te r ja d i ada beban tamu yang berasal 

dari bon makanan/minuman di restoran yang tidak sempat 

tertag ih  oleh bagian C cashier ) FO pada saat tamu terse

but check-out. Hali in i  dapat te r ja d i karena suatu keada- 

an yang dapat dijelaskan seperti berikut in i*  Telah d ise- 

butkan bahwa restoran memastikan kebenaran pembebanan bia 

ya makan/minum tamu ke nomer kamar tertentu setelah tamu 

se lesa i makan/minmn yaitu  dengan mengirimkan lembar 1 dan 

lembar 2 ke bagian FO untuk d iu ji kebenarannya. Setelah 

diketahui bahwa hal in i  memang termyata benar, maka untuk 

selanjutnya apabila tamu tersebut selesaz makan/minum di 

restoran , pihak restoran tidak terburu-buru untuk menye- 

rahkan bon-bon tersebut ke bagian FO untuk dibukukan ke 

guest b i l l  karena dianggap bahwa memang tamu tersebut ada 

lah benar tamu yang terda ftar pada hotel dengan nomer ka

mar terten tu . Kiranya hal yang tidak terpikirkan oleh p i

hak restoran adalah apakah tamu tersebut telah znenyelesai 

kan pembayaran: rekeningnya d i FO atau belum, yang mana da 

lam hal in i  FO sendiri belum sempat atau lupa memberitahu 

kan kead&an bahwa tamu talah melunasi rekeningnya kepada 

pihak restoran. Akibatnya dapat te r  jad i bahv/a tamu yang
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telah menyelesaikan pembayaran rekeningnya di FO namun un 

tuk sesaat tamu tersebut belum meninggalkan hotel* Dan ke 

tlka tamu yang dimaksud makan/minum di restoran dia masih 

bisa untuk tidak aembayar kontan, yaitu dengan cara membu 

buhkan tanda tangan dan nomer kamarnya pada bon makanan / 

minuman tersebut* Bagian restoran tidak langsung menyerah 

kan bon-bon tadi ke bagian FO karena menganggap tamu ter

sebut masih tinggal di hotel. Dan ketika sesaat setelah 

makan/minum di restoran tamu tersebut meninggalkan hotel 

tanpa bagian FO sempat menagih biaya di restoran tersebut 

karena memang oleh bagian restoran bon-bon tadi belum di 

kirim ke bagian FO*

Menurut penulis hal semacam in i dapat dihindarkan 

apabila bagian FO menjalin hubungan komunikasi yang erat 

dengan bagian restoran, artinya apabila ada tamu yang te 

JLah menyelesaikan pembayaran atas rekeningnya ( guest- 

b i l l  ) di FO maka setelah itu pula pihak FO harus lang

sung memberi tahukan kepada restoran bahwa tamu dengan 

nomer kamar tertentu rekeningnya telah ditutup dan telah 

dianggap check-out meski untuk sesaat tamu yang bersang

kutan masih berada di hotel. Dengan demikian pihak resto 

ran dapat mengetahui akan status tamu yang bersangkutan. 

Dan apabila tamu tersebut sempat ke restoran maka tamu 

tersebut tidak bisa lag i membebankan biaya-.dari,. restoran 

itu  kedalam rekeningnya, tetapi haruslah dibayar kontan* 

Dengan demikian tidak ada lag i beban tamu di restoran di
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mana in i merupakan pendapatan hotel yang cukup penting 

yang tidak sempat tertagih oleh perusahaan hotel in i, 

Adapun satu lagi kelemahan yang penulis anggap 

perlu mendapat perhatian adalah adanya perangkapan fung~ 

si di restoran in i yaitu pada petugas yang mengadakan 

pembelian terhadap bahan-bahan kebutuhan restoran baik 

bahan untuk makanan/minuman maupun untuk barang-barang 

kecil lainnya seperti sabun, odol,rokok, obat-obatan dan 

sebagainya yang juga disediakan di restoran in i. Disini 

petugas yang sama menentukan jumlah bahan yang harus d i- 

b e li, mencatatnya pada daftar bahan-bahan restoran dan 

berkuasa atas penyimpanan barang-barang tersebut aidalam 

gudang. Disini dapat d ilihat adanya kelemahan berupa pe

rangkapan fungsi yang tidak dikehendaki didalam suatu pe 

ngendalian intern yang memuaskan, dimana disin i tampak 

fungsi persetujuan pembelian( otorisasi ) bercampur de

ngan fungsi pencatatan bahkan juga fungsi penyimpanan. 

Seperti halnya dengan FO cashier yang merangkap sebagai 

operator telepon pada bagian departemen FO, disini tarn- 

paknya pimpinan juga lebih mengandalkan unsur kepercay^ 

an atas pengawasan bahan-bahan kebutuhan restoran in i 

kepada petugas tertentu. Meskipun bagian in i diperiksa 

aiau di stock opname oleh asisten manager atau kadang 

oleh bagian pembukuan/bookkeeper, tetapi hal in i masih 

menimbulkan kelemahan dan kerav/anan karena tidak adanya 

pemisahan fungsi antara fungsi-fungsi yang telah penu-
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11s sebuikan tad i* Bahan-bahan in i  adalah kelak akan 

d iju a l kepaaa tamu dimana nantinya akan menghasilkan, 

ya itu  berupa pendapatan dari bagian restoran. Apabila 

pengawasan f is ik  terhadap bahan-bahan in i lemah sehing- 

ga mudah timbulnya penyelewengan atau kecurangan, maka 

nantinya akan pula berpengaruh terhadap jumlah penjual- 

an dari restoran dan akhirnya dapat mempengaruhi peneri 

maan pendapatan hotel*

Untuk mengatasi kelemahan in i  menurut penulis 

adalah dengan mengadakan pesisahan fungsi yang je la s  me 

nurut bagiannya masing-masing. Artinya harus dengan je -  

la s  dipisahkan antara petugas yang menentukan pembelian 

bahan-bahan restoran, misalnya oleh juru masak kepala , 

dengan yang mencatat pembelian dan juga yang menyimpan 

barang-barang pembelian tersebut di gudang.

Bagian atau petugas yang membutuhkan bahan-bahan dapat me 

nuliskan da ftar bahan-bahan yang diminta. Setelah d ib e li 

maka petugas pencatat pembelian ( bukan yang membutuhkan- 

bahan ) haruslah dipisahkan dengan petugas yang menyimpan 

bahan-bahan pembelian tersebut d i gudang. Dengan demikian 

akan tampak je la s  pemisahan fungsi-fungsi tad i seperti / 

sesuai dengan yang disyaratkan sebagai suatu sistim  in te r  

nal control yang haik-.-yaxtu yang-memuaskan.

Selama in i  dalam mencatat bahan-bahan untuk res to 

ran hanya d icatat pada buku tu lis  biasa sa ja . Menurut pe

nu lis untuk leb ih  e f is ie n  dan e fe k t i f  hendaknya dirancang
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suatu kartu atau form yang dicetak, yang dengan terperin- 

ci dan sistimatis memuat mengenai penggolongan bahan-ba- 

han tersebut menurut jenisnya. Diharapkan dengan adanya 

form in i maka pencatatan ataupun pemeriksaan / stock op- 

name terhadap bahan-bahan tersebut lebih mudah dilakukan 

dan lebih terarah.
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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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partemen front office saja, tanpa adanya laporan pihak la  

in, maka pihak pimpinan akan tidak dapat membandingkan lja 

poran itu  untuk dicocoksn dengan pihak lain . Hal in i je - 

lae merupakan suatu kelemahan pengendalian intern.

d. Sehubungan dengan kontrol penjualan kamar, maka 

hal in i akan diperlemah lag i dengan adanya form registra

tion card yang terbuat satu lembar dan tidak prenumbered. 

Registration card in i d iis i oleh petugas FO yaitu recept

ionist sedangkan pembayaran atas rekening tamu untuk pen£ 

gunaan fa s ilita s  hotel juga kelak akan dilakukan oleh pe

tugas FO yang lain yaitu FO cashier. Apabila tamu yang te 

lah didaftar pada registration card in i hanya menggun?kan 

fa s ilita s  kamar saja tanpa memakai fa s ilita s -fa s ilita s  la  

in yang tersedia di hotel, sedangkan masa tamu tinggal di 

hotel kurang dari delapan jam dan bertepatan dengan waktu 

pembagian sh ift ( delapan jam adalah waktu satu shift ) , 

maka petugas di FO in i berkesempatan untuk menyelewengkan 

hasil penjualan kamar in i. Dengan memusnahkan registrati

on card yang berisi data tamu yang diraaksud, maka biaya 

sewa kamar yang telah dibayar oleh tamu yang seharusnya 

merupakan pendapatan perusahaan atas penjualan kamar, da

pat dialihkan ketangan kedua petugas FO yang telah beker- 

ja sama. Hal in i kemungkinan bisa terjadi dan kejadian 

in i su lit dapat diketahui dan dibuktikan oleh pihak sela- 

in FO karena tamu hanya menggunakan fa s ilita s  kamar saja 

dimana pencatatannya hanya dilakukan oleh pihak FO saja.
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e. Form guest b i l l  yang dibuat untuk mencatat pembe 

banan biaya tamu selama tamu tinggal di hotel, yaitu mernu-̂  

at-pembebanan dari rooms, restoran, telepon dan la in -la in  

dibuat dengan tidak prenumbered dan hanya satu lembar saja 

sehingga menimbulkan kelemahan b ila  ada salah satu yang hi 

lang tidak dapat dengan segera diketahui. Dari segi keper- 

luan informasi yaitu untuk membedakan laporan penerimaan 

yang tunai atau kredit (piutang), maka dengan tidak adanya 

prenumbered memungkinkan terjadinya kesalahan pencatatan 

atau pemberian nomer b i l l .

f .  Form telephone voucher yang dibuat tercetak t i 

dak dengan prenumbered akan melemahkan kontrol dan penga

wasan terhadap pendapatan yang seharusnya diterima dari 

penjualan jasa telepon interlokal. Pimpinan mengandalkan 

pengamanan penerimaan pendapatan telepon interlokal in i ha 

nya berdasarkan kepercayaan yang besar kepada front office  

cashier yang juga operator telepon, tanpa memperhatikan ke 

mungkinan adanya kecurangan yang dengan mudah dapat dilaku 

kan, tanpa dapat diketahui oleh pihak lain . Kecurangan da

pat terjadi yaitu apabila biaya interlokal dibayar kas ar

tinya tidak dibebankan ke rekening tamu, sedangkan cashier 

bekerja sama dengan petugas kedua di FO in i. Setelah lem

bar I telephone voucher in i diberikan kepada penelpon, de

ngan memusnahkan lembar I I  dan I I I  yang seharusnya dikirim 

ke pembukuan dan untuk arsip FO, maka uang pembayaran bia

ya interlokal tersebut dapat diselewengkan.
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Kelemahan pada penjualan telepon interlokal in i diperlemah 

lag i dengan tidak adanya cash register di front o ffice, se 

hingga beban biaya telepon interlokal yang dibayar oleh t& 

mu jumlah angkanya tidak tercetak oleh cash register pada 

vouchernya sehingga tidak tercatat pada cash register.

g.. Tidak adanya informasi mengenai tamu yang terdaf 

tar di hotel yang diberikan oleh front office kepada resta 

ran mengakibatkan pihak restoran tidak dapat seketika me- 

nentukan apakah tanda tangan dan nomer kamar yang ditu lis  

pengunjung restoran, untuk dibebankan ke rekening dengan 

nomer kamar tersebut benar atau salah, meskipun setelah t& 

mu eelesai makan pihak restoran kemudian mengeceknya ke FO 

Hal in i torjadi karena kepada tamu hanya diserahkan kunci 

kamar tanpa tanda pengenal lain , tidak adanya registration  

card tamu untuk bagian restoran karena hanya dibuat satu 

lembar dan disimpan di FO saja, demikian juga guest card 

hanya dibuat satu lembar saja dan tidak diberikan kepada 

tamu, melainkan diletakkan pada rak yang berfungsi sebagai 

petunjuk apakah kamar nomer tertentu is i  atau kosong atau 

telah dipesan* Apabila terdapat tamu hotel yang beritikad 

tidak baik diraana tamu tersebut makan di restoran dengan 

membubuhkan tanda tangan dan nomer kamar yang berbeda, ma

ka nantinya akan menyulitkan pihak front office untuk da -  

pat menagih beban-beban yang keliru tersebut.

lu  Tampak kurangnya komunikasi yang erat antara ba

gian restoran dengan bagian front o ffice . Tamu yang telah
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menyelesaikan pembayaran rekeningnya di front office teta 

pi untuk sesaat tamu tersebut masih berada didalam hotel 

ternyata pihak front office belum memberitahukan pihak 

restoran bahwa rekening tamu tersebut sudah ditutup, 

Ketika tamu yang dimaksud sempat makan di restoran, tamu 

masih bisa hanya membubuhkan tanda tangan dan nomer ka- 

marnya saja, Sedangkan ketika tamu roeninggalkan hotel di 

mana selalu lewat ruangan front o ffice, barulah pihak FO 

memberi tahu restoran bahwa tamu tersebut telah check-out 

Waktu inilah pihak restoran memberitahu bahwa ada beban 

biaya tamu tersebut yang masih belum dibayar, akibatnya 

pihak front office tidak sempat menagih beban tamu di res 

toran karena tamu yang dimaksud telah meninggalkan hotel.

i .  Terdapatnya perangkapan fungsi di restoran yak- 

ni pada petugas yang mengadakan pembelian bahan-bahan un

tuk kebutuhan restoran. Petugas yang sama in i menentukan 

pembelian bahan-bahan restoran, mencatat pembelian bahan- 

bahan tersebut, dan yang menyimpannya di gudang. Jelaslah 

disini terjadi perangkapan fungsi yang memungkinkan terja  

dinya penyelewengan terhadap penggunaan bahan-bahan itu, 

Pimpinan rupanya terlalu  menaruh kepercayaan yang besar 

kepada petugas in i tanpa melihat keraungkinan kecurangan 

yang terjadi yang bisa merugikan perusahaan,

Juga catatan mengenai bahan-bahan kebutuhan restoran yang 

dibeli hanya dicatat pada buku tu lis  biasa, tidak menggu- 

nakan semacam form*yang tercetak supaya lebih praktis.
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2. Saran

1 ). Pada bagian front office perlu dilakukan perai- 

sahan fungsi yang tegas antara fungsi pencatatan dan fung

s i penyimpanan sehingga tugas dan v/ewenang yang aibebankan 

kepada bagian front office in i menjadi je las. Seharusnya 

front office cashier yaitu sebagai fungsi penyimpanan t i 

dak boleh merangkap sebagai fungsi pencatatan yang lang -  

sung berhubungan dengan penerimaan pendapatan. Jadi front 

office cashier hendaknya bertindak mempertanggung-jawabkan 

penyimpanan uang beserta dokumen pendukungnya kepada peme- 

riksa pembukuan, dan bukannya bertindak atas kepentingan 

front office,

2)* Bagian house keeping sebaiknya diharuskan mem

buat laporan penggunaan kamar secara tertu lis, baik kamar 

yang dipakai ataupun tidak, tiap hari untuk diserahkan ke 

pada pemeriksa pembukuan pada pagi berikutnya. Hal in i di 

sarankan supaya pimpinan ( disini div/akili oleh pemeriksa 

pembukuan ) tidak menerima laporan penjualan kamar dari 

satu pihak saja yaitu dari bagian front office saja.

3)* Form registration card hendaknya dibuat prenunK 

bered dan apabila terjadi kesalahan penulisan data-data ta 

mu sehingga perlu diganti, maka registration card yang t i 

dak terpakai harus tidak boleh dibuang dan harus diberi su■ ““  

atu tanda khusus. Atau dapat juga registration card in i di 

buat rangkap yang mana setelah d iis i harus segera dikirim 

ke bagian lain  yang sekiranya berkepentingan atas data-da-
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ta tamu, seperti misalnya bagian restoran. Dengan demikian 

pihak F ron t-o ffice  tidak dapat memungkiri akan adanya tamu 

yang pernah terda fta r dan tingga l d i hotel sehingga penju

alan kamar tidak dapat diselewengkan.

if). Form guest b i l l  hendaknya dibuat rangkap dua

dan dicetak prenumbered* Hal in i  adalah untuk memudahkan

pemeriksaan pada pihak front o f f ic e ,  yaitu  supaya dengan

cepat dapat diketahui apabila ada salah satu guest b i l l

yang h iiang. Disamping itu  untuk kegunaan informasi yaitu

mengenai laporan penerimaan yang tunai atau berupa piutang

maka menghindari adanya kesalahan pencatatan nomer guest- 

b i l l  sehingga tidak membingungkan, sebab aaakalanya penca

tatan suatu nomer tertentu terlev/ati atau d icatat dobel.

5 )* Form telephone voucher yang digun akan untuk men 

catat sambungan telepon jarak jauh / in te r lok a l hendaknya 

dicetak dengan prenumbered dan digunakan dengan ketat se - 

suai fungsi prenumbered, yaitu setiap  nomer lembar yang di 

gunakan harus dipertanggung-jawabkan yaitu sebagai suatu 

bukti terjaa inya transaksi.

6)-. Berhubungan dengan operasi usaha yang semakin 

berkembang dan juga untuk mengontrol pencatatan penerima

an kas, sebaiknya perusahaan menggunakan mesin cash reg is  

te r , Hal in i  juga berhubungan erat dengan pengamanan pen

jualan telepon. Untuk leb ih  meyakinkan jumlah uang dari 

seluruh transaksi yang te r ja d i, misalkan pada transaksi 

penjualan telepon in i ,  maka pada telephone voucher dibu -
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buhkan angka dari cash re g is te r , sehingga akan dapat diya - 

kinkan bahwa angka jumlah transaksi tersebut adalah benar 

dan sudah tercatat dalam cash re g is te r .

7 ). Untuk mengatasi kurangnya informasi mengenai ta- 

rau hotel yang terda fta r bagi pihak restoran, maka sebaiknya 

reg is tra tion  card dibuat rangkap dua. Satu lembar untuk ba

gian front o f f ic e  dan satu lembar dikirim  ke- restoran , se

hingga restoran dengan sesera dapat memastikan bahwa tanda 

tangan dan nomer kamar tamu yang bersangkutan adalah benar 

sehingga dapat dibebankan dengan benar kedalam guest - b i l l  

atau rekening tamu yang bersangkutan.

8 ). Sehubungan dengan informasi mengenai tamu bagi 

pihak restoran, a lte rn a t if  la in  yang dapat penulis usulkan 

yaitu  dengan menciptakan suatu guest card yang dirancang se  

demikian rupa untuk diberikan kepada tamu sela in  kunci ka

mar, sebagai tanda pengenal tamu hotel yang sah. Dengan de

mikian pihak restoran tidak ragu la g i b ila  ada tamu yang me 

minta agar biaya makanan/minuman-nya di restoran dibebankan 

kedalam rekeningnya.

9 ). Perlu diterapkan komunikasi yang erat antara ba

gian front o f f ic e  dengan restoran untuk menghindari adanya 

beban tamu di restoran yang tidak serapat tertag ih  pada wak

tu tamu tersebut check-out. Tamu yang telah menyelesaikan 

pembayaran rekeningnya d i fron t o f f ic e  cashier, maka pihak 

front o f f ic e  harue langsung memberitahukan kepada bagian 

restoran bahwa tamu dengan nomer kamar tertentu rekening-
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nya telah ditutup dan telah  dianggap check-out meskipun ta 

mu tersebut untuk sesaat masih tin gga l di dalam h ote l. De

ngan aemikian tamu tidak dapat la g i  ngebon di restoran*

10)* Hendaknya untuk bagian pembelian bahan-bahan ke 

butuhan restoran diadakan pemisahan fungsi yang je la s . 

Bagian yang menentukan pembelian bahan, bagian yang menca- 

ta t pembelian bahan, dan bagian yang menyimpannya haruslah
s.

dipisahkan. Bagian atau petugas yang menentukan pembelian 

bahan-bahan makanan/minuman atau barang la in  untuk kebutuh 

an restoran bisa juru masak atau orang yang mengetahui ten 

tang fluktuasi kebutuhan disesuaikan dengan kegiatan res

toran sehari-hari dengan cara menuliskan pada daftar bahan 

bahan yang dibutuhkan. Setelah d ib e li petugas yang menca -  

ta t pembelian bahan haruslah dipisahkan dengan petugas 

yang menyimpan bahan-bahan tersebut d i gudang. Hal in i  d i-  

lakukan adalah untuk menghindari adanya kerugian atas h i - 

langnya atau pemakaian yang tak bertanggung-jawab dari ba

han-bahan kebutuhan restoran yang telah d ib e li.

11)• Untuk bahan-bahan kebutuhan restoran in i hen - 

daknya dibuatkan suatu form yang tercetak yang memuat nama 

bahan-bahan yang d ib e li menurut jenisnya. Hal in i  untuk le  

bih e fis ien  dan e fek tifn ya  baik pencatatan maupun pemerik- 

saaB terhadap barang-barang bahan kebutuhan restoran yang 

telah d ib e li.
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H O T E L  &  R E S T A U R A N T

W E T A
S U R A B A Y A

N o .
K A R T U  P E N D A F T A R A N

R E G IS T R A T IO N  C A R D

Nam a Datang- tgl.

N am e

A lam at

A rriva l date 

Berangkat

Address Departure

Pckerjaan D atang dari

Profession

Kebangsaan

Com ing from  

Berangkat ke

N ationa lity G o in s  to

N o . Pasport Tgl. lahir

Passport N o . 

D ikeluarkan oleh

D ate o f  birth

Issued by

Tujuan pergi 

Puspose O f  visit

Berlibur

Pleasure

Dagang

Bussiness

Dinas 

J O ffic ia l

Tanda tangan 

Signature

Diisi petugas hotel Batas waktu pengecekan

F o r  o ffic ia l use on iy  Our. check out time

No. Kjnr. Jum). tamu Sewa SERVICE Pesan dg. Tanda tangan
Room No. - Person Rate Res by Signature

Lampiraii 2

Kamar

Nam a

Name_____
Kebangsaan
Nationality

Daiang
Arrival
Berangkat

Departure
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Lampiran 3
u . B i l l  
'..ing "banal 
J tm g a r r  J . . Name /Nams 

Roorm /Karaaa

J  E w r  S
NO. BHL -  TmGGSL -  BULAN' -  TSHSM

NO.BILL NO.BILL no.b ill J U M L A- H

oimi s .

b,

c#

xrtre Steal

Cjain-lairr

Ehtel--I©teeL

L o u n d r y

Keteran:eian. Tan da- ta n g a r  • Petuga-s-

Waktu check masak
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S U R A B A x A

__ Lampiran k

O T E L - W E T A
Jin. Genteng Kali 3—5—7—9—11 Surabaya 

Telpon 45512 -  47 2424

BT No.

Kamar / Room No. 

Nama / Name 

Tiba tgl./Arrived on 

Berangkat tgl./Left on

Rekening

Receipt ^9 024331

dari/from 

ke/to..... .

dewasa/Adults...... hari/day (s) * Rp............................■ Rp.

Makan Extra I Extra meals

Pelayanan I Service 10%

PajaJt Pembangunan I I 
Reconstruction Tax 10%

Beaya tel pun / Interiokal

Jumlah

Jumlah semua / Amount

Rp.

Rp.

= Rp.

Rp.

Kwitansi ini tidak syah Jika dibawah 

This receipt is valid if it is signed 

tidak ada ttd. Receptionist/Pengurus 

by the front offfice-dept or Director
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RESTAURANT WETA
J L .  G E N T E N G  K A L I  '.3-5-7-9-11 

T E L E P U N  4 5 5 1 2 * 4 7 2 4 2 4  

S U R A B A Y A N ° 103316

Date :

B O N  M A K A N A N
. f r

_

Service 10 % Rp.

P p . 10%  Rp.

J u m l a h  Rp. -

Signature

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENTINGNYA PENERAPAN INTERNAL ACCOUNTING... EDDY PRIJANTONO



RESTAURANT WETA
J L .  G S N T S N G  K A L I  3 - 5 - 7 - t - H  

T E L f i P U N  4 5 5 1 2 - 4 7 2 4 2 4  
S U R A B A Y A JTe 117 T

Date :

B O N  M I N U M A N

Service 10 % Rp.

Pp. 10 % Rp.

J u m l a h  Rp.

Signature

li 
WB

WW
]
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RESTAURANT WETA
J L .  G E M T 5 N G  k a l i  3 - S - 7 - 9 - 1 1 ------------- ---  -  -

T e L E P U N  4 5 5 1 2 - 4 7 2 4 2 4  J l o  2 1 4 ^ 1
S U R A 8 A Y A

D ate  : .................................

B O N  L A  I N  ■ L  A I N

Signature

r
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PULL A X .
B-i£BTEE_

3 -1 1 .  J L .  G E N T E N G  K A L I  S U R A B A Y A  I N D O N E S I A  P H O N E .  4 5 5 1 2

L A U N D R Y  PR I C E

Banyak
N A M A  B A R A N G

Herga
Ju m la h

nya Satusn

Kemeja (Shirt) Rp.
Celana panjang (Trouser) ! '  ‘ ’ "
Celana pendek (short) i

Celana dalam (Under Short)
Kaos Singlet (Under (Shosl)
Kaos Oblong 1

Kaos kaki (Sock) 1

Saputangan (Handkerchief) (

Jas mazidi (Bath Robe)
Jas Safari/Safari 1

Jas
Kimono/Daster i

Sarung j

Katelpak
D a s i
Handuk Biasa
Handuk Besar ,

Handuk Kecil i

Bloes (Biouse) i

Gann (Gown/Overcoat) j

Yurk v i

Rok Bavrah (Skirt)
B.H. (Kutang)
Sieck
Kain panjang
Jaket
Piyama
Longdres
York plisir
Kimono Sutra
Plesir Skirt
Under York
Sprei katun
Training pack
Training pack stelan
Syaal
Pakaian anak-anak dibawah

«r. 10 tahun. 
Celana
Celana pendek
Celana dalam/kaos singlet
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LAPORAM SHIFT

PEMASUKAN :

Rooms: ......... .................... . xxx

Restaurant: .............................. -xxx

Telephone: ...............*.......... . xxx

Laundry: ................ , . . . ............ xxx

Taxi: .........................................  xxx

ticket: ...................................... xxx

Total Pemasukan; ............ xxxx

PENGELUARAH :

Pembelian Bahan-bahan 
untuk Restaurant: . *

Pembayaran Biaya 
rekening lis t r ik : «•

Pembayaran Biaya 
rekening Telephone:

Total Peng^luaran:

SALDO : ......................................... xxxx

xxx

xxx

xxx

...........xxxx

Surabaya, •••••»»••*19••

PENYETOR: . PENERIMA:

Kasir Shift ••• Kasir Shift •••
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