
ABSTRAKSI

Pada perusahaan besar dengan jumlah karyawan dan 
transaksi yancj sangat banyak dan runiJLtp pimpirian ptarusa- 
haan akan sulit sekali untuk melakukan tindakan pengawasan 
dan pengendalian secara langsung terhadap aktivitas- 
aktivitas yang terjadi dalam perusahaan. Sedang di lain 
pihak,, pimpinan perusahaan mempunyai kewajiban untuk 
mengamankan harta perusahaan serta rnenjamin kebenaran dan 
ketelitian data akuntansi perusahaan.

Sistem internal check yang dipergunakan pertama kali 
dalam bidang pembukuan merupakan pengecekan kebenaran 
angka-angka yang diperoleh melalui perbandingan dari hasil 
pekerjaan dan pencatatan oleh dua orang atau lebihH yang 
bekerja secara bebas mengenai suatu transaksi yang sama 
namun tidak saling mempengaruhi, dalam masa sekarang ini 
belum dapat rnenjamin kebenaran dan kelengkapan transaksi- 
transaksi yang dilakukan perusahaan. Hal ini terjadi 
karena catatan-catatan pembukuan tidak selalu mencermin- 
kan keadaan yang sebenarnya, sedangkan seharusnya•transak- 
si-transaksi yang telah dicatat haruslah dapat diyak.ini 
kebenaran dan kelengkapannya. Oleh karena itu perusahaan 
membutuhkan suatu sistem pengendalian yang terintegrasi 
dalam organisasinya, maka dikembangkan suatu Sistem Pen
gendalian Intern yang meliputi pula di dalamnya sistem 
internal check .

Radisson Plaza Suite Hotel Surabaya, merupakan suatu 
perusahaan besar yang bergerak dalam bidang perhotelan 
dengan kriteria hotel berbintang empat, menerapkan sistem 
pengendalian intern dalam melaksanakan aktivitas—aktivi— 
tasnya dan mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan 
perusahaan.

Melihat transaksi yang berhubungan dengan pendapatan 
dan biaya pada Food and Beverage Department banyak dan 
material, serta sangat mudah untuk diselewengkan / disalah 
gunakan, maka penulis ingin menganalisa lebih jauh menge
nai masalah bagaimana pengendalian intern intern tersebut 
diterapkan untuk mengamankan harta perusahaan seefektif 
mungkin dan rnenjamin ketelitian serta kehandalan data 
akuntansi perusahaan khusus untuk departemen ini, berkait- 
tan dengan pengaruhnya terhadap pendapatan dan biaya dari 
Food and Beverage Department.

Dari hasil penelitian penulis dengan memakai pendeka- 
tan diskriptif dan analisis, dapat disimpulkan bahwa 
sistem pengendalian intern yang diterapkan dalam Food and 
Beverage Department oleh Radisson Plaza Suite Hotel cukup
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baik;, karena unsur-unsur suatu pengendalian intern telah 
terpenuhiy dan keseluruhannya dapat dipakai. untuk in^ncwpaj, 
tujuan pengendalian intern yaitu pengendalian akuntansi 
(accounting control) dan pengendalian administratif 
(administrative control), sehingga pendapatan dari penjua
lan makanan dan minuman dapat diakui dan dicatat secara 
akurat dan wajar. Dan di lain pihak biaya-foiaya yang 
berkaitan dengan persediaan makanan dan minuman dapat 
dibebankan dengan semestinya.
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