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ABSTRAKSI 

 

Guest supplies adalah perlengkapan yang perlu disediakan di kamar 
terutama untuk kebutuhan tamu, sehingga menuntut perhatian seksama dari pihak 
manajemen suatu hotel. Tanpa adanya guest supplies manajemen akan dihadapkan 
pada resiko bahwa hotel pada suatu saat tidak dapat memenuhi permintaan tamu 
hotel atas guest supplies. 

Untuk mengatasi hal tersebut maka diperlukan adanya suatu struktur 
pengendalian internal atas guest supplies. Struktur pengendalian internal 
pembelian guest supplies tergantung pada bagian – bagian yang terkait. Adanya 
sistem informasi akuntansi yang memadai dapat membantu pihak manajemen 
dalam pengambilan keputusan, pengelolaan dan pengendalian guest supplies. 

Sistem informasi akuntansi yang berada di Hotel Sahid Surabaya telah 
menerapkan sistem teknologi informasi berbasis computer untuk memudahkan 
pengambilan data dan informasi yang diperlukan termasuk dalam sistem 
pembelian guest supplies yang meliputi sistem pemesanan barang, penerimaan 
barang, penyimpanan barang dan pembayaran. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan struktur 
pengendalian internal pada sistem informasi akuntansi pembelian guest supplies 
dapat digunakan sebagai alat bantu bagi pihak manajemen dalam mengendalikan 
guest supplies, sehingga dapat menghasilkan informasi yang akurat dan efektif. 

Penulis melakukan penelitian dengan metode kualitatif dengan metodologi 
studi kasus, dimana menggambarkan penerapan sistem informasi akuntansi 
pembelian guest supplies dapat digunakan sebagai alat bantu bagi pihak 
manajemen dalam mengendalikan dan mengelola guest supplies. 

Dari hasil penelitian tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa struktur 
pengendalian internal terhadap sistem informasi akuntansi pembelian guest 
supplies pada Hotel Sahid Surabaya belum seluruhnya dijalankan berdasarkan 
perdoman sistem dan prosedur yang berlaku. Penerapan sistem komputerisasi 
pada Hotel Sahid Surabaya belum diterapkan secara keseluruhan dan kurangnya 
pemantauan  - pemantauan terhadap aktivitas – aktivitas yang sedang berjalan. 
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