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BAB I 

PENDAHULUAN

1.' Panda naan Umum
Semakin bertambah baiknya jalur komunikasi dan 

transportasi dewasa ini, menyebabkan semakin berkembang 

nya dunia pariwisata yang ada.
Hotel sebagai salah satu perusahaan jasa pendukung du

nia pariwisata dengan sendirinya ikut berkembang pula* 

Perkembangan ini dapat berupa semakin banyaknya 

jumlah hotel yang ada, maupun semakin kompleksnyo bi- 

dang usaha yang dikelolanya* Hal yang terakhir ini meng 

akibatkan pimpinan hotel tidak dapat secara langsung me 

ngawasi dan mengendalikan jalannya perusahaan dengan 

efektif, yang mana untuk itu perlu diadakan pcmfclcgasi 

an wewenang dan tanggung jawab kepada bawahaunyr.. tor.jun 

demikian, tanggung jawab utama tetop terlctak di pundak 

pimpinan perusahaan yang bersangkutan.

Agar pimpinan dapat mengendalikan jalannya opera 

si perusahaan dengan sebaik-baiknya, agar dapat bekcrja 

secara efisien dan efektif, maka dipcrlukan adanya cis

tern pengendalian intern yang baik pula.

Dengan adanya sistem kontrol intern yang baik, diharap- 

kan segala aktifitas dapat berjalan secara tercncann 
dan terkendalikan, sehingga dapat mcngar.iankan perusaha

an dari segala hal yang merugikan.

1
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u  I Ll K.
P E R P U S T A K A A N  

■ U N I V E R S I T A S  A l R L A N G O A

q i i r a b a V A  _ __

Seperti halnya setiap perusahaan yang bertujuan 

untuk mendapatkan laba,maka akan ada dua hal utama yang 
harus diperhatikan agar laba yang diterima dapat seper
ti yang diharapkan, yaitu :

1 . Pengendalian biaya, yang mana ini berkaitan de

ngan masalah efisiensi pengeluaran biaya,

2. Pengamanan dalam pengelolaan penerimaan pendapat 

an itu sendiri,sehingga terjadinya loss of sales 

dapat dihindari.

Sesuai dengan judul skripsi ini,maka tentang masalah pe 

ngendalian biaya tidak akan dibahas.

Salah satu sumber pendapatan yang utama dari Ho

tel Mirama adalah dari penjualan makanan dan minuman, 

Penjualan ini, yang dikelola oleh Bagian Food Beve - 
rage, selain molayani tamu yang menginap/tinggal dalam 

hotel juga melayani tamu yang tidak menginap di hotel 
tersebut*

Agar dapat mengamankan pendapatan dari penjualan 

makanan dan minuman sesuai dengan yang diharapkan,jclas 

diperlukan adanya suatu sistem kontrol intern yang baik 

yang dapat dipakai oleh pimpinan untuk mengawasi dan me 

ngendalikan jalannya operasi penjualannya. '
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2. Pen.jelasan Judul

Judul yang diambil dalam sktipsi ini adalah : 
npSRANAN KONTROL INTERN DALAM KAITANNYA DENGAN PENGAMAN * 
AN PENDAPATAN FOOD & EEVBRAGB PADA HOTEL MIRAMA, DI SU

RABAYA" •

Arti dari judul tersebut akan penulis jelaskati 

sebagai berikut :

Peranan diartikan sebagai ikut sertanya suatu su 

byek di dalam suatu peristiwa atau kegiatan.

Yang dimaksud Kontrol Intern, adalah :

Heliputi rencana organisasi serta seiaua metode dan 
ketentuan-ketentuan yang terkoordinir yang dianut 
dalam perusahaan untuk melindungi harta miliknya,me 
meriksa kecermatan (accuracy) dan seberapa jauh da
ta accounting dapat dipercaya, meningkatkan cffisi- 
enai usaha dan mendorong ditaatinva kebijaksanaan 
perusahaan yang telah digariskan.l

Dalam Kaitannya Dongan Bengamanan Pendapatan 

Food & Beverage, berarti ditujukan untuk menjaga agar 

terjadinya fraud yang merugikan perusahaan dalam merge- 

lola pendapatan yang berasal dari penjualan makanan dan 

minuman dapat dihindari.

Jadi secara ringkas judul di atas dapat diarti - 

kan sebagai -koikut sertaan dari keseluruhan metode ser

Ikatan Akuntan Indonesia, Norma Pemeriksaan 
Akuntan, PT Ichtiar Baru - Von Hoeve Jakarta, 1974, ha 
laman 2 2 *
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ta ketentuan-ketentuan yang terkoordinir yang raengatur 

rangkaian pro3edui' penjualan makanan dan minuman pada 

Hotel Mirama, yang bertujuan untuk mengontrol pendapat- 

an yang diterima dari penjualan makanan dan minuman , 

agar terjadinya fraud dapat dihindari*

3, Alasan Ptvnillhan Judul
Mengingat besarnya sumbangan yang berasal dari 

penjualan makanan dan minuman dalam pembentukan penda - 

patan perusahaan secara keseluruhan serta adanya ciri- 

ciri ponjualannya, yaitu ;
- Jumlah transaksinya sangat banyak,

- Ma&ing-nasing transaksi umumnya dalam nilai yang 

rclatif kccil, maka agar dapat mengamankannya je 

las Uiporlukan adanya suatu sistem kontrol in
tern yang cukup baik yang dapat dipakai oleh pim 

pinan untuk mengawasi dan mengendalikan jalannya 

operasi ponjualannya,

Bcrtitik tolak dari pemikiran tersebut di atas, 

penulis memilih judul di muka sebagai topik pembahasan 

skripsi guna melengkapi dan memenuhi syarat dalam mem- 

peroleh Gelar Sarjana Akuntansi pada Fckuitas Ekonomi 

Universitas Airlangga Surabaya.
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4 . Tu.juan Penyusunan
Di dalam skripsi ini, penulis akan mencoba memba 

has prosedur-prosedur pengelolaan pendapatan yang bera- 

sal dari penjualan makanan dan minuman yang telah diga- 

riskan, pelaksanaannya serta masalah-masalah yang tim- 

bul sehubungan dengannya.
Tujuan dari pembahasan dalam skripsi ini adalah 

untuk mengetahui segi-segi kelemahan yang ada serta ca- 

ra-cara yang dapat ditempuh untuk mengatasinya, dengan 

harapan hal tersebut dapat lebih memperkuat kontrol in

tern yang ada, sehingga dapat lebih membantu pimpinan 

hotel dalam mengawasi dan mengendalikan jalannya opera

si perusahaan, khususnya di bidang penjualan makanan 

dan minuman.

$• Sjstematika Skripsi
Agar lebih mudah melakukan penelaahan,rnaka skrip

si ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :
Bab I# Pendahuluan.

Dalam bab ini penulis akan mengetengahkan bobe 

rapa hal yang merupakan persyaratan dalam penu 

lisan skripsi sesuai dengan pedomau penyusunan 

yang telah. digariskan, m«liputi :

1. Pandangan umum.

2 . Penjclasan judul.
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3. Alasan pemilihati judul.

4» Tujuan ponyusunan.
5. Sistematika akripsi.

6. Metodologi, yang juga meliputi :

6*1* Permasalahan.
6»2. Hipotesa kerja.

6.3* Scope analisa.

6.4* Prosedur pengumpulan dan pengolahan da 

ta.

Eab II. Landasan Teori.

Di dalam bab ini akan diketengahkan dasar - da 

sar teori yang akan dipakai penulis sebagai 

landasan pemecahan masalah.

Adapun dasar-dasar teori ini akan disusun sobs 

gai berikut :

1. Arti dan pentingnya kontrol intern.

2. Ciri-ciri kontrol intern yang memuaskan.

3* Pengertian pendapatan.

4. Pengendalian penjualan ;

4*1. Pengendalian penjualan pada umumnya.

4.2, Pengendalian penjualan food oc, beverage. 

Bab III. Tinjauan Praktis Sistem dan Prosedur Penjualan 

i;ood oo Beverage Serta Pengawasannyn Pada Hotel 

Mirama, Surabaya.

Bab ini akan membcrikan gambaran tentang Hotel
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Bab

M  1 LI K.
p e r p u s t a k a a n

U N 1V E R S I T A S  a I R L a N G G A '  

S U R A B A Y A

Mirama serta 3istem dan prosedur penjualan ma

kanan dan minuman yang berlaku sehubungan de

ngan kontrol atas penaapatan, yang mana hal 

tersebut akan dijabarkan sebagai berikut :
1. Gambaran umum Hotel Mirama.

1.1. Sejarah perusahaan.

1.2. Bidang usahanya.
1*3. Struktur organisasinya dan job aiscrip 

tionnya.
2* Sistem dsn prosedur penjualan food ^ bovc - 

rage yang berlaku :
2.1. Di restaurant.

2*2. Di bar.

2.3. Room services.

2.4. Room refrigerator.

2.5. Banquets.

3. Pengawasan penggunaan regular checks dan or 

der slips.

4 * Pengawasan dalam kitchen.
•5 • Pengolahan data dan pelaporannya.

IV. Analisa Masalah dan Pembahasannya*

1. Struktur organisasi.

2. Sistem dan prosedur.
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Bab V. Kesimpulan dan Saran.

Sesuai dengan judulnya, bab ini berisi kesim

pulan dari hasil pembahasan seluruh isi skrip 

si, serta saran-saran yang disarapaikan sehu- 
bungan dengan masalah pengendalian pendapatan 

yang borasal dari penjualan makanan dan minum 
an. Untuk itu bab ini -akan berisi dua hal :

1. Kesimpulan.

2. Saran.

6 . Metodologi

6.1* Permasalahan.

Dengan sistem dan prosedur penjualan makanan dan 

minuman yang berlaku di hotel inijternyata masih ada 

loss of sales yang mengakibatkan pendapatan yang diteri 

ma tidak lagi sesuai dengan penjualan yang seharusnya , 

atau actualnya tidak sesuai lagi dengan potensialnya.

Keadaan di atas menimbulkan suatu masalah ten - 

tang bagaimana caranya agar pimpinan perusahaan dapat 

mengendalikan jalannya operasi penjualan food cc beve - 

rage dengan sebaik-baiknya, sehingga terjadinya fraud 

dapat dihindari.

6.2. Hipotesa kerja.
Agar pimpinan dapat mengendalikan jalannya opera 

si penjualan dengan sebaik-baiknya, maka ia harus men -
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dapatkan informasi yang cukup akurat, yang mana hal itu 

dapat dilakukan dengan cara menyusun sistem dan prose - 

dur penjualan yang mengandung kontrol intern yang baik, 

mulai saat datangnya pesanan sampai dengan saat pemba - 

yarannya serta pelaporannya.

5.3. Scope analisa.

Sesuai dengan judulnya, maka di dalam skripsi 
ini hanya akan membahas masalah peranan kontrol intern 

dalam kaitannya dengan pengamanan pendapatan yang bera 

sal dari penjualan makanan dan minuman saja.

Tentang proses pengelolaan piutang, perhitungan stan - 

dard cost serta cost control tidak akan dibahas.

Kontrol atas pendapatan ini dimulai dari aktifi- 

tas datangnya pesanan dari tamu, penyajia.n makanan dan/ 

minuman, pencatatannya, sampai dengan pclaporan penda - 
patannya.

Laporan ini berisi perincian besarnya pendapatan yang 

diperoleh dari penjualan makanan dan minuman di seluruh 

outlets yang dioperasikan hotel, yaitu dari :
- Restaurant.

- Bar,

- Room services.

- Room refrigerator.

- Banquets.
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6 .4 . Prosodur pengumpulan dan pengolahan data.

Data yang dipakai dalam skripsi ini didapat mela
lui :

a. Studi lapangan, yang terdiri dari ;

- Studi pendahuluan.

Di dalam tahap ini penulis mencoba mempelajari 
keadaan perusahaan, aktifitasnya, serta selan

jutnya mengarah ke permasalahan yang dihadapi 

pimpinan perusahaan.

- Survey mendetail.

Di sini survey diarahkan guna memperoleh data 

yang lebih lengkap dan mendetail yang berhu - 
bungan dengan masalah yang dihadapi.

Sedangkan cara yang ditempuh dalam pengumpulan 

data adalah :

- Interview, di mana penulis melakukan wawnncara 

langsung, baik dengan pimpinan maupun karyawan 

hotel*

- Observasi, di mana di sini penulis mencoba me- 
ngamati secara langsung obyek penclitian.

- Inspcksi, dengan cara melihat; secara langsung 

loporan-laporan serta dolcumen-dokumen yang ada.
b. Studi kepustaknan, di sini penulis mengumpulkan 

dan mer.ipelnjari literatur-literatur serta karya

• ilmiah yai.., ada kaitannya dengan pembahasan
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skripsi ini! yang kemudian akan dipakai sebagai 

dasar teoritis pembahasan.

* Dari hasil kedua-studi di atas,penulis akan raeng
*  ► ♦ *  « r  •  *  *  .«

analisa keadaan nyata'yang terjadi dengan menerapkan te 
ori-teori yang telah dipelajari, yang mana dari situ pe 

nulis akan mencoba menarik kesimpulan serta memberikan 

saran-saran yang kiranya dapat bermaiuaat bagi pimpinan 
hotel, khususnya dalam hal pengelolaan pendapatan yang 

berasal dari penjualan food & beverage.
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BAB II 
LANDASAN TEORI

1. Arti Dan Pentingnya Kontrol Intern

Arti dari kQntrol intern, seperti yang dikemuka-
iJ. ; i.. L f ■:

kan oleh Committe of Auditing Procedure, adalah sebagai
;  i  -  i .  . .  t  J .  i  - 1  v '  •

berikut :
Internal control comprises the plan of organization 
and all of the coordinate methods and measures 
adopted with in a business to safeguard its assets,

" check the accuracy and reliability of its accounting 
data, promote operational efficiency, and encourage 
to prescribed managerial policies.
Such a system might include budgetary control,stan- 
dart cost, periodic operating reports, statistical 
analys&s and the dissemination there of, a training 
program desifted to aid personnel in meeting their 
responsibilities and an internal audit staff pro
vide additional assurance to management as to ade
quacy of its outlined procedures and the extent to 
which-they are being effectively carried out.l

Dari definisi di atas dapat kita.ketahui bahwa lingkup 
dari kontrol intern adalah sangat luas cekali.Kontrol 

intern meliputi struktur organisasi, metode-metode, ser

ta ketentuan-ketentuan yang terkoordinir di dalam suatu 

perusahaan, yang mana semuanya itu ditujukan untuk :

a. Melindungi harta perusahaan.

b. Menguji kecermatan dan dapat dipercayainya data- 

data akuntansi.

^Cecil^'Gillespie, Accounting System, Third Sditi 
on, PrenticerHall of India, New tielhi, 1981,halaman 188.

12
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c. Meningkatkan effisiency operasi, serta
d. Mendorong ditaatinya kebijaksanaan pimpinan yang 

telah digariskan.

Lebih jauh lagi kita dapat menarik pengertian 

kontrol intern tersebut dari dua sudut pandang, penger

tian dalam arti sempit dan pengertian dalam arti luas. 
Menurut American Institute of Certified Public Account

ant ( AICPA ), dalam arti yang sempit kontrol intern da 

pat disamakan dengan internal check, yang didefinisikan 

nya sebagai berikut :

... an accounting device where by a proof of the 

accuracy of figures can be obtained through the expedi

ent of having different persons'arrive independently at
2the same result”.

Sedangkan dalam arti yang luas, sistem kontrol intern 

meliputi pengawasan-pengawasan yang dapat dibedakan da

lam dua hal, yaitu :
1. Pengawasan akuntansi (accounting control).

Meliputi semua rencana dan semua cara serta pro
sedur yang terutama menyangkut dan bcrhubungan 
langsung dengan pengamanan harta milik dan dapat 
dipercayainya catatan keuangan,
Pada umumnya pengawasan accounting meliputi sis- 
tim pemberian wewenang (authorisation) dan sis - 
tim persetujuan (approval), pemisahan antara tu
gas operasionil atau yang^berhubungan dengan pe- 
nyimpanan harta kekayaan dan tugas pcncatatan,pe

■ ' ngawasan physik atas kekayaan dan pengawasan in
tern.

2I b i d , ’ halaman 187.
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2. Pengawasan administrate ip ( administrative con. - 
trol ).
Meliputi rencana organisasi den senua cara serta 
prosedur yang terutama ; ‘ menyangkut effisien- 
si usaha dan ketaatan terhadap kebijaksanaan pirn 
pinan perusahaan dan pada umumnya tidak langsung 
berhubungan dengan catatan-catatan keuangan,
Yang termasuk dalam pengawasan ini pada umumnya 
ialah analisa statistik, time and motion study, 
laporan-laporan kegiatan^program latihan pega - 
wai dan pengawasan mutu. p

Dari uraian-uraian di atas tampak betapa pentingnya dia

dakannya suatu kontrol intern yang baik di dalam tiap -

tiap perusahaan.

Hal ini bukan saja penting bagi pihak pimpinan perusaha 

an (pihak intern), tapi juga penting bagi pihak e^ern.

Bagi pimpinan perusahaan, dengan adauya pcndele- 

gasian wewenang dan tanggungjawab kepada bawahannya, di 

mana tanggungjawab utama tetap terletak di pundafcnyatme 

ngakibatkan bebannya dalam memimpin perusahaan menjadi 
semakin berat, Hal ini diakibatkan pimpinan tidak dapat. 

lagi secara langsung mengawasi jalannya operasi pcrusa- 

haan*
Agar pimpinan 'mampu mengendalikan dan mengawasi jalan - 

nya operasi perusahaan dengan sebaik-baiknya,mereka mem 
butuhkan sajian informasi yang cukup akurat tentang ja

lannya operasi tersebut.

■5
^Ikatan Akuntan Indonesia> Norma Fomcriksaan 

Akuntan> Cetakan Kedua, PT Ichtiar~2aru ~"l/an”l-Tocve, Ja 
karta, 1074, halaman 23 .
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Jika kita tinjau pengertian dasar dari fungsi manajemen, 
yaitu :

- Planning.
- Organizing.

_ Staffing.

- Directing.

- Controlling.
Maka, menurut Barry E* Cushing, fungsi-fungsi tersebut 

dapat dipersempit menjadi dua fungsi utama, yaitu : 

n- Planning/perencanaan.

-Controlling/pengendalian”

Controlling selain bertujuan untuk mengawasi dan meni - 

lai jalannya operasi, juga bertujuan untuk mendapatkan 

umpan balik guna mengadakan penilaian terhadap planning 
yang sudah ditetapkan.

Pengawasan atas jalannya operasi perusahaan da

pat dilakukan melalui sistem dan prosedur akuntansi, 
yang mana dari situ pimpinan berharap akan mendapatkan 

informasi yang'cukup akurat mengenai jalannya operasi 

perusahaan.

Untuk keakuratan informasi inilah diperlukan adanya su-

Barry E. Cushing, Sistem Informasi Akuntansi 
dan Organisasi Perusahaan , ttdisi Kotiga, Terjemahan Dr s. 
Ruchyat Kosasih,_ ttrlangga, Jakarta, 1983 , ha lama n 11.
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atu kontrol Intern yang cukup kuat dalam sistem dan pro 

sedur yang berlaku,
Menjadi, tugas pimpinan untuk mengadakan sistem 

kontrol intern tersebut dalam perusahaannya* Sclain itu, 

sistem kontrol intern yang ada juga harus dibina secara 

terus menerus untuk menentukan apakah ;

1* Kebijaksanaan pimpinan ditafsirkan dan dilafcsana 
kan secara tepat.

2. Perubahan-perubahan dalam kondisi kegiatan telah 
mengakibatkan prosedur menjadi kaku, basi, atau 
tidak mencukupi.

3* Tindakan-tindakan perbaikan yang efektif segcra 
diadakan dalam hal terjadi ke sulit an - kc sulit a 1i 
dalam sistim yang ada.5

Adanya kontrol intern yang kuat juga merupakan 

kendala gerak bagi karyawan untuk berbuat curang. Hal 
ini dikarenakan adanya suatu keadaan yang mcn&haruskan 

setiap aktifitas yang terjadi dikontrol oleh pikak lain 

di luar yang telah melakukan aktifitas tcr::-̂ but, do 
ngan kata lain bahwa ,suatu aktifitas yang sama akan di- 
catat oleh dua orang atau lebih yang indcpondon,di mana 

hasil pencatatan tersebut harus sama.
Dari uraian-uraian di muka dapat ditarik kcsim - 

pulan bahwa kontrol intern merupakan alat bagi pimpinan 

perusahaan untuk mengendalikan jalannya operani pcrusa- 
haan, yang menyatu dalam sistem dan prosedur yang diga-

^Ikatan Akuntan Indonesia, op c it, halaman 27.
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riskan, yang secara otomatis ikut dalam setiap proses 

aktifitas yang terjadi.

Di samping untuk keperluan intern perusahaan,ada 
nya kontrol intern yang baik juga menjadi perhatian pi- 

hak-pihak di luar perusahaan, misalnya bagi akuntan pu- 
blik.
Keterangan mengenai hal ini dapat kita jumped dalam bu- 
ku‘: MNorma Pemeriksaan Akuntan”, yang di situ disebut- 

kan bahwa :

Sistim kontrol intern yang ada harus dipelajari dan 
dinilai secukuptiya untuk menentukan dapat atau ti- 
daknya sistim tersebut dipercaya, sebagai dasar gu- 
na menetapkan luasnya pengujian yang harus dilaku - 
kan u.ntuk menentukan prosedur audit yang akan digu
nakan. 6

Sesuai dengan tujuan penulisan skripsi ini,di ma 

na kontrol intern diarahkan khusus dalam kaitannya de- 

ngan kepentingan intern perusahaan, maka adanya suatu 
sistem kontrol intern yang cukup kuat akan sangat mem - 
bantu pimpinan dalam mengendalikan dan mengawasi jalan

nya operasi dalam bentuk informasi 'ŷ rig tersajikan akan 

lebih lengkap, lebih be tar dan lebih terpercaya.

2* Ciri-Cjri Kontrol Intern Yang Memuaskan

Menurut Bulletin Accounting Control,ciri-ciri da

Ibid, halaman 10.
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ri suatu sistem kontrol intern yang memuaskan, adalah ;

- A plan of organization which provides appropriate 
segregation of functional responsibilities.

- A system of authorization and record procedures 
adequate to provide reasonable control over 
assets, liabilities, revenue and expenses.

- Sound practices to be followed in the performance 
of duties and functions of each of the organizati 
onal departments.

, - A degree of quality of^personnel commensurate 
with responsibilities.

Sedangkan Frederick F* Horn, dalam bukunya yang berju -
dul : "Hand Book for Auditors" kumpulan James A.Cashin,

raenyatakan bahwa ciri-ciri dari suatu sistem kontrol in

tern yang memuaskan meliputi :
a. Pendelegasian wewenang kepada perorangan terten- 

tu untuk menyetujui dan tugas pcngecekan untuk 
mengetahui bahwa transaksi disetuj id. oleh peja - 
bat yang berwenang.

b. Penyelenggaraan pembukuan sedemikian rupa,sehing 
ga catatan yang satu di check dengan catatan 
yang lain yang dibuat secara independent.

c. Kontrol secara physik yang tepat,termasuk penja- 
gaan berganda (dual cus tody) bagi aktiva yang 
gampang diperdagangkan.

d. Pemisahan fungsi penyimpanau aktiva dari penca - 
tatannya dan pelaksanaan transaksi yang bersang- 
kutan.

e. Verifikasi secara periodik mengenai eksistonsi 
dari aktiva yang dicatat.

f. Penggunaan pegawai yang memiliki kemampuan/keca- 
kapan dan latihan yang cukup, sesuai dengan tang
gungjawabnya.8

^Gecil Gillespie, op cit, halaman 139. 
ftRuchyat Kosasivi, Auditing Prinsip Df»n Prosedur , 

Buku Satu, Cetakan Fertama. Ananda, YogynUarta,' 19Si~Tha 
laman 103.
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Selain daripada itu, J.B. Heckert dalam bukunya: 
"Controllership", mengemukakan adanya elemen-elemen po- 

kok dari suatu sistem kontrol intern yang memuaskan se

bagai berikut :
Untuk memenuhi tujuan-tujuan yang luas dari pengen
dalian intern akuntansi yang baik, yaitu melindungi 
aktiva-aktiva terhadap kerugian yang dapat terjadi 
akibat kesalahan yang disengaja {kecurangan) atau 
yang tidak disengaja, dan raenghasilkan catatan - ca 
tatan keuangan yang dapat dipercaya untuk pengguna
an intern dan untuk tujuan-tujuan polaporan ekstern* 
terdapat tujuh elemen pokok yang diperlukan sebagai 
berikut :
1. Tenaga kerja yang kompeten dan dapat dipercaya , 

disertai adanya garis wewenang dan tanggung ja
wab yang ditetapkan dengan jelas.

2. Pemisahan tugas yang memadai;
2.1* Pemisahan tanggungjawab operasional dari 

perabukuan keuangan.
2.2. Pemisahan fungsi penjagaan aktiva dari ca- 

tatan-catatan akuntansi.
2.3. Pemisahan fungsi pemberi otorisasi untuk 

transaksi dari fungsi penjagaan/pemelihara- 
an aktiva-aktiva yang berhubungan.

2.4. Pemisahan tugas-tugas dalam fungsi akuntan- 
. si.

3. Prosedur-proaedur yang wajar untuk memberi otori 
sasi terhadap transaksi-transaksi.

4. Adanya catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang 
memadai.

5 . Adanya pengawasan fisik yang wojar baik terhadap 
aktiva maupun catatan-catatan.

6. Prosedur-prosedur yang wajar untuk pembukuan 
yang memadai.

7. Adanya suatu sistem untuk verifikasi- verifikasi 
yang independent.9

Keseluruhan dari unsur-unsur yang ciiicemukakan

^J.B. Heckert. Controllerahip, Edisi KetigatTer- 
jemahan Tjintjin Fenix_'I‘jendera~,” Verier bit Eriangga, Ja
karta, 1933 , halaman 163.
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terdahulu merupakan ciri-ciri umum dari suatu sistem 

kontrol yang memuaskan, Dalam pelaksanaannya harus kita 

sesuaikan dengan keadaan perusahaan yang kita hadapi. 
Jika kita telaah secara seksama, unsur-unsur di atas ki 

ranya dapat kita peras menjadi empat unsur yang utama 
seperti yang dikemukakan dalam Buku : "Norma Pemeriksa- 

an Akuntan” , yaitu :

a. Suatu bagan organisasi, dirnana terdapa%: pemisah
an fungsi secara tepat.

b. Sistim pemberian wewenang serta prosedur penca - 
tatan yang layak agar tercapai pengawasan ac
counting yang cukup atas aktiva, utang-utang,pen 
dapatan dan biaya.

c. Praktek-praktek yang sehat harus diikuti dalam 
melaksanakan tugas dan fungsi bagion organisasi.

u. Pegavjai-pegawai yang kwalitasnya seimbang dengan 
tanggung jawabnya.lC

Keempat unsur di atas, yang juga sesuai dengan Bulletin

Accounting Control, merupakan unsur pokok yang mendo

sari suatu sistem kontrol intern yang wonmaskan. Kele -

mahan yang ada di dalam salah- satu unsur tersebut dapat

menggnnggu jalannya sistem kontrol intern secara lceselu

ruhan.
Agar lebih jelasnya, penulis akan mengurnikan pe 

ngertian dari keempat unsur tersebut ;

"^Ikatan Akuntan Indonesia, op ci<;, halaman 23.
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a« Bagan organisasi*

Bagan organisasi dari suatu perusahaan harus me- 
mungkinkan adanya keseragaraan gerak di antara semua ba

gian jnaupun jcnjang tingkatan, agar perusahaan tersebut 
dapat beroperasi -secara efektif.
Jika kita tinjau pengertian dari suatu organisasi yang
efektif, yaitu : "Suatu kelompok individu yang bekerja

sama nicngambil tindakan-tindakan yang dapat mencapai su
^ ■ tt 11atu tujuan umunr.

Tiaka joluG bahwa diadakannya suatu bagan organisasi ada 
lah u,itu!; nienjamin adanya koordinasi gerak yang baik da 

lam rncncapai tujuan organisasi tersebut. Setiap indivi- 

du i.u-upur. bagian harus mengerti tentang apa. tanggungja- 

v-ab dan fcewcnangnya, serta bagaimana hubungannya baik 

dour;;'u individu maupun bagian lainnya.
Hal ponting yang harus dipcrhatikan dalam setiap 

penyusunan bagan organisasi suatu perusahaan adalah bah 

wa di dalam bagan tersebut harus tergambar secara togas 

pemisahan di antara fungsi-fungsi yang ada (fungsi ope

ras!, penyimpanan, poncatatan dan pengawasan).

Pemisahan fungsi ini berkaitan erat dengan tanggungja - 

wab yang harus dipikul oleh masing-masing bagian atau 

individu pelaksanaannya, yang mana hal ini sangat pen-

J . B .  H e c k e r t ,  op c i t , ha laman 3C.

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERANAN KONTROL INTERN DALAM... MATIUS HERMAWAN B.



22

ting arti nya ditinjau dari sudut kontrol intern yang me 

muaskan.

Xkatan Akuntan Indonesia dalam buku : "Norma Pemerihsa-
an Akuntan" menyebutlcan masalah ini sebagai berikut ;

Pembagian tanggungjawab tersebut adalah inhaerent 
dengan sistim internal control yang baik,yaitu pe - 
nentuan bahwa fungsi-fungsi yang memprakarsai dan 
yang memberikan pcrsetujuan atas suatu aktifitas ha 
rus dipisahkan dari fungsi pencatatan.
Demikian pula penyimpanan aktiva harus dipisahkan 
dari fungsi pencatatannya.12

Walaupun demikian, pemisahan fungsi tersebut tidak bo- 

leh mengganggu jalannya koordinasi dan integrasi peker- 

jaan secara keseluruhan.
Selain daripada itu, pembebanan tanggungjawab ke 

pada suatu bagian atau individu harus disertai dengan 

pelimpahan wewenang yang sepadan. Tanggungjawab dan we

wenang tersebut secara tegas harus tampak dalam bagan 

organisasi maupun manualnya.

b. Sistem pembcrian wewenang dan prosedur pencatat

an.
Menurut Drs. Zaki Baridwan, fungsi dari sistem 

wewenang dan prosedur pencatatan dalam suatu perusahaan 

adalah :

1 2I k a t a n  Akuntan I n d o n e s i a ,  op c i t , ha laman 2l>.
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nAlat bagi menejemen untuk mengadakan pengawasan 

terhadap operasi dan transaksi-transaksi yang terjadi 

dan juga untuk mengklasifikasikan data akuntansi dengan 

tepat"
Seperti yang telah diuraikan di muka, pola dis - 

tribusi wewenang dan tanggungjawab dalam suatu perusaha 
an digambarkan dalam struktur organisasi dan manualnya. 

Dari pola distribusi tersebut manajemcn bcrharap bisa 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan molalui sister,t 

dan prosedur yang ditetapkan.

Untuk itulah pemahaman pola-pola distribusi wewenang
dan tanggungjawab sangatlah perlu, seperti yang dikata-

kan oleh Barry E. Cushing sebagai berikut :
Suatu pemahaman terhadap pola-pola distribusi wewe
nang dan tanggungjawab adalah essensiil bagi penc - 
tapan kebutuhan informasi didalam suatu organisasi, 
sebaliknya kebutuhan informasi menentukan struktur 
aktifitas pengumpulan dan pengolahan data yang di - 
perlukan.14

Jadi dari pemahaman pola-pola distribusi tersebut kita 
dapat mengetahui jalur informasi yanr: disajikan kepada 

manajemen, sehingga lebih jauh kita dapat menilai aku - 

rat tidaknya informasi tersebut,

^Zaki Baridwan, Sistem Akuntansi, Sdisi Kedua , 
Bagian Penerbitan Akademi Akuntansi TRPN, YogyakartcT , 
1931, halaman 9.

^Barry E. Cushing, op cit, halaman 34*
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Syarat mutlak dari suatu sistem yang baik adalah 

adanya suatu media agar prosedur yang telah ditetapkan 

dapat berjalan dengan lancar.

Secara umum, tujuan diadakannya media adalah untuk :

nl. Mengawasi pencatatan kegiatan dan transaksi

(sumber data dan arusnya).

2. Fenggolongan data didalam struktur perkiraan

yang berlaku. (bagan perkiraan). ^

Media untuk mengawasi jalannya sistem pemberian wewe-

nang serta prosedur pencatatannya dapat diciptakan me-
lalui formulir-formulir, dokume.n, perencanaan arus pem

bukuan serta prosedur persetujuannya (approvalnya).

Di antara media-media tersebut, formulir dan do

kumen merupakan sumber data tertulis yang utama yang

mendasari setiap pencatatian aktifitas perusahaan.
Secara umum fungsi formulir dan dokumen dalam suatu pc

rusahaan adalah untuk :

a* Menentukan hasil kegiatan perusahaan.
b. Menjaga aktiva-aktiva dan hutang-hutang pcrusa- 

haan. -
c* Memerintahkan mongorjakan suatu pekerjaan,
d. Memudahkan penyusunan rencana-rencana kegiatan, 

penilaian hasil-hasilnya dan penyesuaian ronca- 
na.lo

^Ikatan Akuntan Indonesia, op cit, hi-.la.̂ an 2 5 . 

^Zaki Baridwan, op cit, halaman 4 .
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Dari fungsi-fungsinya tersebut jelas bahwa formulir ti
dak saja harus dirancang dengan baik sehingga dapat me- 

ngungkapkan informasi secara cukup lengkap, tapi pelak- 

sanaan penggunaannya juga harus diawasi dengan sebaik - 

baiknya.
Selain daripada itu, pengawasan terhadap operasi 

dan transaksi dapat dilakukan melalui prosedur-prosedur 

yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Agar prosedur 

prosedur tersebut dapat dipahami oleh porn karyawan, bi 

asanya dibuatkan suatu pedoraan prosedur.

Pedoman tersebut menunjukkan arus dokumen, pekerjaan 

yang harus dilakukan dalam masing-masing prosedur,serta 

rekening-rekening yang dipakai untuk mencatat aktifitas 

tersebut.

c. Praktek-praktek yang sehat,
Yang, dimaksud dengan praktek-praktek yang sehat 

adalah ; n Setiap pegawai dalam perusahaan melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan".*^ 

Sedangkan ketentuan mengenai praktek-praktek yang sehat 

dalam suatu perusahaan, menurut Ikatan Akuntan Indone - 

sia adalah ;

^Ibid, halaman 10
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"Praktek-praktek yang sehat harus meraberikan ca- 
ra-cara untuk meyakinkan wajarnya persetujuan, pencatat 
an dan penyiinpanan".^

Untuk mencapai tujuan tersebut pada umumnya dapat dica- 

pai melalui pemisahan fungsi-fungsi yang ada, sehingga 

tidak ada seorang petugaspun yang dapat melaksanakan su 

atu transaksi secara lengkap dari awal hingga akhir se

orang diri.
Dari situ diharapkan akan dapat dihindari adanya kesa - 

lahan-kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak 

disengaja,

Hal yang erat kaitannya dengan prnktek - praktek 

yang sehat adalah kebutuhan akan adanya manual atau pe- 

doman tertulis mengenai kebijaksanaan dan prosedur. 

Pedoman ini harus monguraikan secara terpcrinci tugas , 
tanggungjawab serta wewenang dari setiap kedudukan indi

vidu dalam perusahaan*
Penggunaan manual ini akan memberikan suinbangan yang be 

sar dalam bentuk terciptanya konsistensi praktek- prak 

tek di dalam perusahaan tersebut.
Selain daripada itu, praktek-praktck yang sehat 

harus diciptakan pula di bidang personalia.
j

^Ikatan Akuntan Indonesia, op cit, halaman 26.

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERANAN KONTROL INTERN DALAM... MATIUS HERMAWAN B.



27

Kebijaksanaan mengenai praktek personalia yang sehat 
tersebut antara lain :

a. Tiap-tiap individu yang memegang keduaukan pen
ting yang berhubungan dengan pencatatan atau pe- 

nyimpanan aktiva diharuskan mengambil cuti tahun 
an.

b. Penggiliwnt?/rotasi tugas secara periodik di an

tara para pegawai, dan sebagainya.
Kebijaksanaan tersebut pada umumnya akan dapat mematah- 

kan adanya collusion yang terjadi diantara para pegawai.

d* Pegawai. i

Manusia, sebagai pelaksana sistem dan prosedur 

yang ada, harus dipilih dari orang-orang yang mompunyai 
kualitas yang memadai.

Hal itu bertujuan agar mereka mampu melaksanakan tugas
nya dengan baik.

Keseluruhan dari bagan organisasi, sistem dan prosedur 

serta formulir-formulir maupun dokumen yang telah diran 

cang dengan baik akan menjadi tidak berguna jika manu - 

sia sebagai unsur pelaksananya tidak mampu memenuhi apa 
yang diharapkan.

Untuk mendapatkan pegawai dengan tingkat kemampu 

an yang memada'i, lnngkah pertama sudah horus dirnulai so 
jak penerimaan pegawai baru.
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Di situ harus dilakukan seleksi-seleksi terhadap calon 
pegawai untuk menentukan sesuai tidaknya kemampuan mere 

ka dengan kebutuhan perusahaan.

Selain daripada itu, bagi karyawan yang sudah bekerja 

perlu diadakan lotihan-latihan agar mereka dapat lebih 

meningkatkan kemampuannya.

3. Pengertian Pendapatan

Pengertian pendapatan, menurut Ikatan Akuntan In

donesia, adalah sebagai berikut :

Pendapatan dihasilkan dengan penjualan barang atau 
jasa dan jumlahnya diukur dengan pembebanan yang di 
lakulcan terhadap pembeli, klien atau penyewa untuk 
barang-barang atau jasa-jasa yang diserahkan kepada 
mereka•
Dalam pendapatan juga termasuk hasil penjualan atau 
penukaran aktiva diluar barang dagangan,bunga-butiga 
dan deviden atau pembagian laba untuk penanaman- po 
nanaman dan pena/nbahan-penambahan bahan lain pada 
kekayuan pcmilik dalam usaha yang bersangkutan di- 
luar penambahan dan penyesuaian modal.
Pendapatan dari penjualan-penjualan atau transaksi- 
transaksi lainnya dalam rangka kegiatan yang merupa 
lean tujuan dari usaha yang bersangkutan disebut de- 
ngan istilah pendapatan operasi.^9

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa di

dalam setiap unsur pendapatan pasti discrtai dengan ada

nya pengorbanan-pengorbanan yang dilakukarmya.

^Ikatan Akuntan Indonesia, Prinsip Akuntansi In 
donesia, Cetakan Kedua, PT Ichtiar ^arn-Van Ifouvc,Jakar 
ta , T9?4, Halaman 3 2.

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERANAN KONTROL INTERN DALAM... MATIUS HERMAWAN B.



29

Di dalam prakteknya, terdapat berbagai macam cara 
pengakuan pendapatan yang telah diterima oleh masyarakat. 

Cara-cara pengakuan pendapatan tersebut adalah ;

. a# Pendapatan diakui pada saat terjadinya penjualan. 
b* Pendapatan diakui pada saat penerimaan pembayaran. 

c* Pendapatan diakui pada saat barang selesai dipro- 

duksi.
d. Pendapatan diakui pada saat bagian-bagiau kontrak 

selesai secara proporsional, yang dibagi dalam :

- Metode persentase penyelesaian.

- Metode kontrak selesai.

4 , Fen^endalian Penjualan

4*1. Pengendalian penjualan pada umumnya.
Setiap fungsi pcngclolaan tentu mempunyai berba - 

gai macam problema yang cukup rumit, demikian pula hal - 

nya dengan pengelolaan penjualan. Agar pihak manajemen 

dapat mengendalikan jalannya operasi penjualan dengan se 

baik-baiknya, maka mereka tentu membutuhkan sajian infor 

inasi yang terpercaya tentang pelaksanaan operasinya.

Dari informasi-informasi tersebut diharapkan pihak mana

jemen akan selalu siap dan mampu untuk menjawab setiap 
masalah yang timbul di bidang pcngclolaan penjualan ini.

Pada dasai-uyu pengendalian Nji’arti mengadakan tin 
dak lanjut yang c^ora terhadap adanya tendensi-tendensi
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yang tidak menguntungkan sebelum berkembang menjadi se- 

makin parah.
Sedangkan yang dimaksud dcn&an pcn^endalian penjualan ,

mcnurut JB. Heckert dalam bukunya : "Controllership"

adalah sebagai berikut :
Pengcndalian penjualan meliputi mengadakan ana lisa, 
penelaahan dan pcaclitian yang dipcrlukan terhadap 
kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur, me- 
tode-metode, dan pelaksanaan yang scbenarnya untuk 
mencapai volume penjualan yang dikehendaki, dengan 
biaya yang wo jar, yang mcnghasilkan laba kotor yang 
diperlukan untuk mencapai pendapatan atas investasi
yang diharapkan* 20 

Dari pengertian di atas uapat. diambil kesimpulan bahwa 
pengendalian penjualan dilakukan dengan cara merabanding 

lean dan menganalisa antara pclaksauaan yang sebenarnya 

(yang dihasilkan dari laporan-laporan pelaksanaan) dc - 

ngan yang seharusnya terjadi mcnurut ukuran-ukuran yang 

telah ditetapkan*
Agar informasi tentang pelaksanaan tersebut da

pat dipercaya kebenarannya (cukup akurat), maka di da - 

lam sistem dan proscdurnya yrng berlaku harus terdapat 

unsur-unsur kontrol intern yang cukup baik.

Menurut Ncuncr, kontrel intern dari transaksi penjualan 

harus meliputi masalah-masalah sebagai berikut :

20J.B, Heckert, op cit t halaman 3 21.
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a. Hanya barang-barang yang telah dipesan yang bo- 
leh dikirimkan.

b. Para langganan harus dibebani secepat-cepatnya 
dengan jumlah harga jual dari barang-barang 
yang telah dikirimkan kepadanya*

c. Penerimaan-penerimaan piutang dari para langgan 
an untuk barang-barang yang telah dijual dengan 
krcdit, harus dikredit secepatnya dalam perkira 
an langganan yang bersangkutan.

d. Retur dan potongan penjualan harus diperiksa se 
cara hoti-hati.**

Jadi titik tekan dalam masalah kontrol intern 

penjualan adalah adanya cara-cara yang memadai untuk 

mengamankan kekayaan perusahaan dari hal-hal yang meru 

gikan.
Menurut AICPA, arti dari pengamanan kekayaan ( safe gja 

arding the assets ) adalah :

"Perlindungan terhadap kerugian yang tirabul da

ri kesalahan-kesalahan yang disengaja dan tidak dise - 

ngnja dalam transaksi pengolahan dan penanganan aktiva 

yang bersangkutan”. *
Dalam rangka pengamanan kekayaan ini, peranan dari sis 

tem akuntansi yang ditorapkan dalam perusahaan yang 

bersangkutan sangat besar sekali.

21Neuncr & Neuner, Accounting Systems, Jilid I > 
Terjemahan R* Soemita, Fenerbit Sinar Baru,-Bandung , 
1981, halaman 190.

Barry E* Cushing, op cit, halamaa 8‘--.
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Dari sistem akuntansi tersebut akan didapatkar. umpan ba 

lik dalam bentuk laporan-laporan pelaksanaan penjualan 

yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawa si jalannya 

operasi penjualan. • t
Oleh karena itu, sistem akuntansi yang dianut harus di- 

rancang sedemikian rupa sehingga informasi yang dihasil 

kan benar-benar berguna bagi manajemen.
Untuk lebih jelasnya mengenai arus prosedur dari pen 

jualan dapat dilihat pada Gambar 1 yang tertera di ha

laman berikut ini.

Secara umum, perlindungan yang diharapkan dari 

suatu sistem akuntansi adalah berupa :

1. That all transactions are recorded.
2* That the original recording is v-jrified in the 

largest, practical measure by somccno inside the 
organization other than the one who recorded it. 
In some case it may also be verified in some mea 
sure by someone outside the organization,uuch as 
a bank.

3. That transaction were approved and v̂ ere perform
ed by authorised persons.

4 . That price or value are verified.
5. That assets are under proper custody and that 

physical control aga'int theft or mis appropria - 
tion is adequate.

6. That assets are released to outsiders and taken 
off the book only on proper authority,

7 . That extensions, discounts, footings, and other 
mathematical particulare are corrcct.

S. That all transactions recorded did got into the 
books of account.

9. Th&t the original document or recording was in- 
tered in the books;
a. in the correct amount 
b* in the corfect account

10. That balances of account are correctly computed.
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11. That the balances of account are verified;
a. by physical inventory or
b. by comparison with records maintained by 

some outside party.
12* That proper clerical controle are maintained 

over journal and other summaries, the ledgers, 
and the statements and reports prepared for ma
nagerial use.23

Selain itu, pengamanan kekayaan/assets juga ha

rus dilaksanakan melalui pengawasan secara phisik atas 

aktiva yang bersangkutan.
Hal ini dikatakan oleh Barry E. Gushing sebagai bcri-

*

kut :

Pengamanan kekayaan/safe guarding the assets, juga 
harus dilaksanakan dengan pengawasan/supervisi 
yang ketat terhadap operasi penanganan aktiva dan 
tindakan proteksi secara physilc seperti adanya sa- 
tuan pengamanan pabrik dan adanya pembatasan serta 
pemeriksaan atas orang-orang yang keluar masuk da- 
erah tempat penyimpanan.24

Ketentuan ini penting artinya dalam rangka menghindari

hilangnya aktiva perusahaan, yang mana hal ini jelas

merugikan.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan 

bahwa di dalam pengendalian penjualan yang ditujukan 

untuk mengamankan kekayaan perusahaan, dalam hal ini 

untuk mencegah adanya penjualan yang hi la tig ( loss of 

sales ), dapat ditempuh melalui pengetrapau sistem dan

^Cocil Gillespie, op cit, hala.nan 191. 

^Barry E* Cushing, op cic, halaman 89.
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prosedur yang mengandung kontrol intern yang baik, ter- 
masuk adanya suatu pengawasan secara phisik yang cukup 

ketat terhadap penanganan aktiva yang bersangkutan.

4*2. Pengendalian penjualan food & beverage.

Penyusunan sistem dan prosedur penjualan makanan 

dan minuman yang bertujuan untuk raengamankan pendapatan 

nya tidaklah mudah.

Penyelewengan di bidang ini sangat mudah terjadi, yang 

antara lain disebabkan oleh adanya faktor-faktor ;

a. Human element.
b. The number of persons having access to cosh or 

involved in preparation of control records-or in 
the collection of receipts.

c. The opportunities for collusions.
d. The great number of small cash transactions, 5

Faktor-faktor tersebut jelas merupakan suatu masalah 

yang sulit dalam pengetrapim .kontrol intern yang baik.
Kesulitan. tersebut makin- bertainbah dengan ada

nya tugas-tugas rangkap yang lazim dilakukan oleh wait

er yaitu baik sebagai penulis pesanan, pengambil dan pe 

nyaji hidangan,'yang menyerahkan bill kepada tamu dan 
sekaligus penerima pembayaran dari tamu untuk kcmudian 

diserahkan kepada kasir.

^Ernest B. Horwarth, Hotel Accounting, Third 
Edition, The Ronald Press Company, New York, 197 0-, ha-
lamo.n 44 •
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Memang bisa saja tamu dipersilahkan untuk membayar lang 

sung kepada kasir, tapi hal ini tentu akan mengurangi 

nilai service perusahaan kepada tamunya.
Dalam rangka pengendalian penjualan makanan dan 

minuman pada umumnya atau restaurant hotel pada khusus- 

nya, dipakai suatu sistem yang dikcnal dengan na;:::-
ftChecking System”.

Type-type checking system yang uraum dipakai adalah :

1* Numbered, checks are used by the waiters on which 
to record all sales, and the chocks are so made 
as to prevent corrections or changes on thorn 
whithout detection.

2. The prices on the checks are indelibly staiiood 
by a "Cheker", who examines all dishes passing 
from the kitchen to the dining room.

3. The checker maintains a record ox sales indc^a- 
dent of the waiters checks.

4. The waiters surrender all used checks,
with the cash collected, to a cashicr who 11 
the checks.

5. Adequate records are maintained to fix aclinic
ly the responsibility for every chock.

6. The checks are audited by ascertaining that all 
are accounted for and that the sales they ropio - 
sent agree with those shown on the checkers inde 
pendent record.26

Dalam penjualan makanan dan minuman, data tertulis yang
utama dari transaksi-transaksi yang terjadi adalah wait
er chock.

Fungsi dari check ini adalah untuk mencatat pesanan da

ri tamu, yang mana ini nanti akan dipakai untuk mengam-

Ibid, halaman 44
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bil hidangan dari kitchen dan juga sebagai dasar untuk

menetapkan jumlah tagihan yang akan dibebankan kepada 
tamu.

Checks ini umumnya dibedakan untuk tiap-tiap outlets,ba 

ik dengan warna raaupun ciri-ciri pembeda lainnya.

Dikarenakan fungsinya yang sangat penting, maka 

pemakaian check ini harus diawasi dan diamankan dengan 
sebaik-baiknya•

Syarat utama dalam pengawasan pemakaiannya adalah ;

"The waiters checks should be stored in numeri -

cal order, under lock, with the income auditor as the 
27custodian”.

Sedangkan prosedur pemakaian dan pengawasannya adalah
sebagai berikut :

1* Yang berwenang untdk meminta checks kepada in
come auditor adalah checker, dengan membuat 
chechker requisition.

2, Tiap awal shift, checker akan memberi masing- ma 
sing waiter sejumlah check sesuai dengan taksir
an kebutuhonnya. r
Disini waiter akan men&liti nomer urut dari 
checks yang diterimanya, kemudian menandatangani 
"waiters signature book" yang berisi keterangan 
tentang nomer awal dan nomer akhir dari checks 
yang diterimanya-

3. Pada akhir tugasnya, waiter akan mengembalikan 
checks yang belum terpakai kepada checker.
Oleh checker akan dilakukan pemeriksaan sebagai 
berikut :
a), Memeriksa nomer urut dari checks yatig kemba

li.

27Ibid, halaman 1+6 .
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b). Mencocokkan nomer terakhir checks tersebut 
dengan yang terdapat dalam the waiter signa
ture book,

c). Kenuliskan nomer check terakhir yc^ng telah 
dipakai oleh masing-masing waiter dalam ko- 
lom clossing dari the waiter signature book.

4. Jika ada checks yang "VOID”, ketentuannya ada
lah sebagai berikut :
The cancellation of returned dishes is OK'd on 
the check itself, usually by the head waiter,28

Kemudian checker akan menarik kembali checks 

tersebut dan mencatatnya dalam "Checker Void Kecord".
Masalah penting lainnya yang harus diperhatikan 

dalam penggunaan checks ini adalah perlakuannya terha

dap stub/pertinggal dari checks tersebut.

Fungsi stub ini adalah untuk mencocokkan antara nomer-i
nomer checks yang telah dikeluarkan/dipakai dengan no- 

mer checks yang kembali.

Jika terjadi loncatan nomer check yang kembali, dari 
stub tersebut akan dapat ditentukan siopa yang harus 

bertanggungjawab, apakah waiter atau pihak-pihak lain. 

Hal ini karena kesalahan tersebut dapat juga berasai 

dari pihak di luar perusahaan, misalnya percetakannya.
Selain fungsinya sebagai pengawas pertama pema

kaian checks, fungsi penting lainnya dari checker ada

lah sebagai pengawas atas arus hidangan yang keluar- da 
ri kitchen*

2ftIbid, halaman. 48.
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lintuk itu checker harus ditempatkan pada posisi scdemiki 
an rupa sehingga tidak ada seorangpun yang dapat keluar 
dari kitchen tanpa melewati mejanya.

Dari setiap hidangan yang keluar dari kitchen, 

checker akan mencocokkan dengan pesanan tamu yang dica - 
tat dalam check*

Setelah cocok, checker menuliskan harga hidangan terse - 
but dalam check yang bersangkutan dan kemudian memberi - 

kannya kepada waiter untuk selanjutnya diberikan kepada 
kasir.

Berdasarkan checks yang melalui mejanya itu,checker akan 

membuat catatan penjualan yang terjadi.

Uraian di atas sesuai dengan ketentuan nomor dua dan no

mor tiga dari checking system, yaitu

- The prices on the checks are indelibly stamped by 

a "checker" who examines all dishes passing from 
the kitchen to the dining room.

- The checker maintains a record of the sale inde - 

pendent of the waiter checks.

Di lain pihak, %kasir akan mencatat scluruh checks, 
yang diterimanya kedalam Restaurant Cashier Sheett. 

Seperti yang pernah disinggung di muka, pembayaran dari 

tamu dapat secara tunai maupun secara kredit/cbarge.Jika 
tamu me'mbayar secara kredit, maka mereka diminta monun - 

juklcan guest card-nyn.
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Keraudian tamu akan menandatangani check dengan menyebut 
kan nama dan nomor kamarnya.
Check tersebut oleh kasir harus segera diserahkan ke pe 

tugas yang berwenang (bill clerk) di Front Office untuk 
diposting kedalam guest bill dari tamu yang bersangkut- 

an, setelah sebelumnya di cap "Charge”.

Sedangkan jika tamu membayar secara tunai, mereka akan 
mendapatkan satu lembar check yang telah di cap "Paid".

Pada akhir tugasnya, kasir akan menyerahkan res
taurant cashier sheet borsama-sama dengan checks yang 

diterimanya ke front office untuk diteruskan kepada 
night auditor dan income auditor.

Pada saat yang sama dia akan membuat lnporan penjualan 

per cash (Cash Report) yang bersama-sama dengan uangnya 

diserahkan kepada Kasir Kepala.
Atas dasar laporan yang dibuat oleh masing - ma 

sing outlet tersebut, night auditor dan incomc auditor 
akan melakukan pemeriksaan atas transaksi penjualan ma

kanan dan minuman yang terjadi setiap harinya. 
heseluruhan laporan yang diperlukan untuk pemeriksaan 

tersebut adalah :

1 . The;waiter. checks used that day.
2. Waiters signature book, showing the checks for 

which each waiter is responsible*
3. Cashiers record of checks accounted for by wait

er.
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4 . Register readings report,'from which the total 
sales and voide recorded on waiter checks can be 
determined;

5* Register tape, with each registered item listed 
on it but which has no reference to waiter num
ber or check number in connection with any item.

6« A detailed record of voided sales, prepared by 
the checker,29

^ika semuanya sudah dianggap benar, income auditor nkan
membuat catatan harian penjualan makanan dan minuman

yang disertai pula dengan jumlah cost yang terjadi.

Kemudian tiap periode tertentu, mingguan atau bulnnan ,

akan disusun laporan penjualan. Berdasarkan laporan ini,

manajemen akan menganalisa jalannya operasi penjualan

makanan dan minuman untuk menentukan kebijaksanaan - ke

bijaksanaan yang perlu diambil.

*

t
2% b i d , halaman 53*
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BAB III

TINJAUA.N PRAKTIS TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR 

PENJUALAN FOOD k  BEVERAGE PADA 

HOTEL MIRAMA, SURABAYA

1. Gambaran Umum Hotel Mirama
1.1. Sejarah perusahaan.

Hotel Mira/na, yang berlokasi di Jalan Raya Uarmo 

Nomor 63-76, didirikan pada tanggal 9 Dusember 1969. 
Perusahaan ini menempati sebidang tanah seluas 6.037 me 

ter persegi dengan status tanah hok guna bangunan.

Pemilik hotel ini adalah PT Mirama Wisata,sedang 

pengelolaannya dengan cara management contract oleh PT 

Hotel Indonesia Internasional.
Dengan adanya management contract ini, maka Hotel Mira

ma resmi menjadi anggota Hotel Indonesia Internasional 

Group ( HII Group ), yang mana terdiri dari ;
- Hotel Indonesia' Sheraton.
- Hotel Wisatn Internasional.

- Hotel Ambarukno Sheraton.

- Hotel Mirama.

- Hotel Indonesia Nusa Dua

- Bali Beach International Hotel.

- Samudra Beach Hotel.

Segala kebijaksanaan operasional Hotel Mirama di 

tentukan’oleh PT HII, sedangkan PT Mirama wisbta seba-

42
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gai pemiliknya akan raendapatkan bagian keuntungan sesu- 

ai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

1.2. Bidang usaha.
Seperti halnya hot#l-hotel yang lain,bidang usa

ha yang pokok dari hotel ini adalah :

a. Penjualan kamar.
b. Penjualan makanan dan minuman.

Kedua,bidang usaha tersebut yang memberikan kontribusi 

terbesar terhadap pendapatan perusahaan.

Dalam hal penjualan kamar, hotel ini memiliki 

kapasitas 10 4 kamar, yang terdiri dari :

- 7 buah kamar type Suite Room.

- 97 buah kamar type Standard Room.

Sedangkan untuk.penjualan makanan dan minuman, dilaksa- 

nakan oleh beberapa outlets yang ada, yaitu :
1. Restaurant, yang terdiri dari :

- Ken Dedes Restaurant.

- Mirama Airport ( Juanda ) Restaurant.

- Korean & Japanese Restaurant.

2. Bar.

3« Room Service.

A* Banquet.

5. Room Refrigerator.
Selain itu, hotel ini juga mempunyai beberapa bi 

dang usaha sampingan yang mendukuhg kedua bidang usaha
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.utama tersebut.

Bidang usaha sampingan itu adalah :

- Laundry.
- Telephone &. Telex,

- Drug Store.

- Swimming Pool.
- Function Room, yang terdiri dari :

a. Rengganis Room, untuk kapasitas 500 orang.

b. Anjasmoro Room, untuk kapasitas 50 orang.
c. Executive Room, untuk kapasitas 4O orang,

d. Reog Room, untuk kapasitas 25 orang,
e. Ronggolawe Room, untuk kapasitas 25 orang*

- Office rental.

- Taxi service.

1.3* Struktur organisasi.
Struktur organisasi yang dianut oleh Hotel Mira

ma ini adalah struktur organisasi garis,di mana bawahan 
hanya akan bertanggungjawab langsung kepada pimpinan 

yang menjadi ntasannya.
Gambar dari struktur organisasi Hotel Mirama dapat dili 

hat pada Gambar 2 di halaman berikut ini*

Organisasi hotel ini dibagi dalam' 8 (delapan) departe - 

ment, yaitu :
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• Marketing Departement.
- Front Office Departement.

- Housekeeping Departement.
- Accounting Departement*

- Engineering Departement.

- Food & Beverage Departement.
- Personnel Departement.
- Security Departement*

Secara garis besar, job discriptionnyn adalah sebagai 
berikut :

General Manager.

- Bertindak keluar dan kedalam atas nama perusaha 

an demi terciptanya tujuan perusahaan.
- Menciptakan suasana kerja sedemikian rupa se- 

hingga antar departement tercipta koordinasi,in 

tegrasi, sinkronisasi dan simplifikasi agar se- 
luruh kebijaksanaan dapat dijalankan sesuai de- 

ngan yang direncanakan.

Marketing Departement.
- Bertanggungjawab terhadap segala kegiatan pema- 

saran perusahaan sehingga usaha perusahaan da

pat lebih dikenal oleh masyarakat.
- Mengadakan hubungan yang teratur dengan biro pa 

riwisata, perusahaan penerbangan, dan instansi 

pemerintah guna mendapatkan inforraaai -icngenai
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arus wisatawan, untuk kemudian berusaha agar me- 

reka dapat mengadakan transaksi dengan Hotel Mi- 

rama.
Front Office Departement,

- Mengurus segala pemesanan kamar untuk para tamu 

yang akan menginap.
- Menyelenggarakan perabuatan rekening-rekening pern 

bayaran dan pembebanannya bagi tamu yang alean 

check out.

Housekeeping Departement.

- Menyiapkan kamar/ruangan yang dipcsan oleh tamu.

- Menjaga kebersihan dan kerapian ruangan/kamar se 

demikian rupa sehingga tamu dapat menjadi puas 

dan senang.
Accounting Departement.

- Menyelenggarakan catatan mengenai transaksi-tran 

saksi perusahaan, menggolong-golongkannya dan 
membukukannya kedalam perkiraan^yang sesuai.

- Membuat laporan keuangan dan penapsirannya seca- 

ra berkala dalam periode tertentu.
- Bertanggungjawab terhadap keuangan perusahaan. 

Engineering Departement,

- Bertanggungjawab mengurus segala sesuatu yang
«»■>>.* •

berkaitan dengan bidang teknik, sehingga kelan - 

caran operasi perusahaan terjamin.
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Food <*■ Beverage Departement,
- Bertanggungjawab atas kelancaran operasional pen 

jualan makanan dan minuman di seluruh outlets 
yang ada.

- Berusaha menjaga dan meningkatkan mutu makanan 

dan minuman, serta berusaha mengetahui selera da 
ri sebagian besar konsumen dengan tujuan agar vo
lume penjualannya dapat ditingkatkan.

Personnel Departement.

- Bertanggungjawab mengurus masalah kekurangnn te- 

naga kerja dan pengadaannya.

- Kengadakan training bagi calon karyawan, sehing- 

ga mereka siap dan trampil dalam menjalankan tu- 

gasnya.

- Mcngusahakan terjarainnya jenjang karier serta ke 
sejahteraan karyawan.

Security Departement,

- Menjamin keselamatan dan keamanan harta dan jiwa 
dari tamu dan karyawan hotel.

- Menjamin keamanan dan keselamatan harta pisik pe 

rusahaan serta lingkungan hotel umumnya.

2• Prosedur Pen.jualan.Food & Beverage Yang Berlaku
Dalam kaitannya dengan penjualan food beverage 

ini, karyawan yang bertugas dibagi dalam tigakali shift
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setiap harinya*
Pembagian shift tersebut adalah sebagai berikut ;

- Shift pertama bertugas dari jam 06.00 - 1 4 .GQ
- Shift kedua bertugas dari jam 14*00 - 23*00

- Shift ketiga bertugas dari jam 23*00 - 06.00 
Ketentuan tersebut berlaku untuk seluruh outlets, kecua 

li untuk Juanda Restaurant. Di sini hnnya nda duakali 

shift, yaitu :
- Shift pertama dari jam 05*00 - 13.00

- Shift kedua dari jam 13*00 - 19-00 .

Di dalam transaksi penjualan food beverage di- 

kenal cara pembayaran baik secara tunai/cash maupun kre 

dit/charge.
Sedangkan mengenai pengunjungnya dapat dibedakan menja- 

di tiga type, yaitu :

a. Tamu yang tinggal/menginap di hotel.

b. Tamu yang tidak tinggal di hotel.
c. Karyawan hotel.

Sehubungan dengan cara pembayaran tersebut, kubijaksnna 

an yang ditempuh untuk masing-masing type pcngunjung 

adalah sebagai berikut :

. a. Untuk tamu yang tinggal di hotel.

Tamu dapat membayar secara cash mnupun kredit. 

Jika tamu-membayar secara kredit (dengan menan- 

datangani regular check), pombayarannya■ akan ui.
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tagih pada saat tamu check out*
Untuk mencegah adanya SKIPPER (tamu yang melari- 

kan diri tanpa menyelesaikan rekeningnya), maka 
front office akan memberitahu cashier masing- ma 

sing outlets tentang adanya tamu tertentu yang 

diharuskan membayar secara tunai.

Ciri-ciri dari tamu tersebut rmtara lain :

- Tamu tersebut bukan langganan atau belum dike- 

nal.

- Tamu tersebut hanya membawa barang bawaan yang 

sedikit, dan sebagainya.

b, Tamu yang tidak tinggal di hotel.

Untuk tamu type ini, kebijaksanaan yang ditempuh 

yaitu pembayaran harus sudah diselesaikan sebe - 

lum tamu meninggalkan hotel.

c. Karyawan hotel,

Ketentuan yang berlaku bagi karyawan hotel tolah 
dituangkan di dalam "Policies & Procedures Of

ficer Meals" sebagai berikut ;

1 . Yang dimaksud officer meals adalah makanan 
yang disediakan oleh perusahaan untuk para do 
partement head.

2 . Pada siang hari, officer meals disediakan ^di 

Staff Dining Room,
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3. Officer meals dapat diambil di restaurant de
ngan mempergunakan officer check, bila :

a. Pada waktu entertain tamu.
i

b« Makanan di Staff Dining Room habis. 

c- Pada waktu berdinas malam hari.

km Penggunaan officer check hanya untuk makan di 
dalam hotel saja, dan tidak untuk membawa ma

kanan keluar hotel*

5 . Untuk membawa makanan keluar hotel digunakan 

regular check.
6 . Penggunaan regular check oleh departement 

head dikenakan discount 5 Q p y yang selanjutnya 

menjadi personal account.

'7 . Untuk entertain tamu dipakni regular check,se 

dang untuk diri pribadi digunakan officer 

check.
g. Pada waktu entertain tamu, agar di dalam re - 

gular check dituliskan nama dan jabatan tamu 

yang bersangkutnn.
9. Penggunaan officer check di otitlets lain ha

nya untuk diri pribadi saja (Bar dan Kestau - 

rant), sedanglcnn selanjutnya dipergunakan re

gular check dan berlaku ketentuan seperti pa

da point
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10. Sebagai pengecualian, kepada Sales Manager, 

Sales Representative dan Guest Relation Of

ficers, dapat menggunakan F & B Outlets (ter 

masuk Bar dan Juanda Restaurant) untuk keper 
luan entertain tamu dengan menggunakan regu- 

ler check seperti ditentukan pada pint 8 ,

2.1. Prosedur penjualan di restaurant;

Gambar dari prosedur penjualan Food & Beverage 

di restaurant dapat dilihat pada Gambar 3 di halaman 

berikut ini.

Keterangan mengenai bagan tersebut adalah sebagai beri

kut :
Pesanan hidangan yang datang dari tar.ru akan dica 

tat oleh waiter dalam Order Slip ( OS ) rangkap dua. 

Lembar pertama dipakai oleh waiter untuk raengambil hi

dangan dari kitchen, sedang lembar kedua diberikannya 

kepada restaurant cashier.

Atas dasar lembar kedua ini, restaurant cashier 

akan memprinted nilai hidangan tersebut kedalam regular 

check rangkap dua (dengan mesin merk OMRON).

Listribusi dari regular check ini tergantung dari cara 

pembayaran yang dilakukan oleh tamu yang bersangkutan , 

yaitu i
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a* Jika tamu membayar secara tunai,maka setelah He 

gular Check ( RC ) tersebut dicap "PAID" oleh 

chshier, lembar pertama diberikan kepada tamu, 

Sedang lembar kedua, setelah dilekati dengan Or 

der Slip lembar kedua, akan ditahan oleh ca - 

shier dan dicatat dalam Summary of Sales,

b. Jika tamu membayar secara kredit, setelah regu- 

ler check ditandatangani oleh tamu yang bersang 

kutan (dengan mencantumkan nama dan nonor kamar 

nya) akan dicap "CHARGE*1 oleh cashier,
Lembar pertama kemudian langsung diberikan kepa 

da Front Office Cashier untuk dibebankan keda - 

lam active bill tamu yang bersangkutan, dan ke

mudian disimpan di dalam rak sesuai dengan no- 

mor kamar tamu tersebut.

Sedang lembar kedua perlakuannya persis sama de 

ngan tamu yang membayar secara tunai di atas.

Pada akhir tugasnya, Restaurant Cashier akan me 

nutup Summary of Sales serta membuat laporan " Remit - 

tance of Fund ",

Summary of Sales, lembar kedua regular check yang te- 

lah dilekati dengan Order Slip lembar kedua, serta

struck reading (dari mesin Omron) diserahkan ke front 

office•
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Sedangkan uang cash dan remittance of fund,setelah di- 

raasukkan kedalara sampul plastik tertutup, akan dimasuk 

kan kedalam kotak tertutup/terk'onci yang terdapat di 

front office*

Setelah itu restaurant cashier mengisi dan menandata - 

ngani LOG BOOK untuk penyerahan laporan-laporan terse
but •

Di lain pihak, atas dasar Order Slip lembar per 

tama, Chef atau Chef De Party akan membuat sales his

tory* Catatan ini berisi tentang jenis dan jumlah ma

kanan yang laku terjual pada hari itu serta dibuat da

lam rangkap satu.

Fungsi sales history ini adalah untuk menganalisa je- 

nis makanan apa saja yang laku dan yang tidak laku, se 

bagai bahan perencanaan pembuatan daftar menu untuk ha 

ri-hari yang akan datang.

Dapat ditambahlcan di sini bahwa regular check«
maupun order slip dibedakan untuk masing-masing out

lets, serta diberi nomor urut yang tercetak.

2.2. Prosedur penjualan di bar.

Penjualan yang dilakukan di bar hanya . meliputi 

beverage saja. Dikarenakan bar ini juga merangkap seba 

gai discotique, maka untuk pengunjung y : x n tidak l:n.n/1;— 

gal di hotel, -diwajibkan un'juk membeli tanda masuk (mi 

nimum card) sebarga :
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H p .5*000,00 u n tu k  p r ia .

Rp,2.500,00 untuk wanita.

Sedang untuk tamu yang tinggal di hotel, dibebaskan dari 

keharusan membeli tanda masuk tersebut.

Di dalam bar, minimum card dapat ditukarkan de

ngan minuman yang senilai dengan harga minimum card ter 

sebut*
Hanya bila harga mintunan yang telah diminum oleh tarau 

melebihi harga minimum card-nya, baru tamu tersebut di- 

wajibkan untuk membayar kekurangannya kepada Bar Ca

shier* ,

Jadi untuk bar dikenal dua orang kasir yaitu Receptio - 

nist Bar Cashier yang menangani minimum card, serta Bar 
Cashier yang melayani pembayaran minuman di dalam bar.

I.Iengenai prosedur penjualannya, pada dasamya 

persis sama dengan yang berlaku di restaurant. Lengkap- 

nya prosedur penjualan tersebut adalah sebagai berikut:

Pesanan minuman dari tamu akan dicatat oleh wait 

er dalam order slip rangkap dua. Lembar pertama diberi- 

kannya kepada Bartender sebagai perintah untuk prepare 
minuman, sedang lembar kedua diberikannya kepada Bar Ca 

shier.
Atas dasar order slip lembar kedua ini, bar ca

shier akan memprinted harga minuman tersebut kedalum re 

gular check rangkap dua.

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERANAN KONTROL INTERN DALAM... MATIUS HERMAWAN B.



57

Pada saat membayar, tamu akan menyerahkan minimum card 

nya* Jika terayata harga minuman lebih besar dari mi

nimum cardnya, baru tamu tersebut diharuskan membayar 

per cash untuk kekurangannya.

Setelah itu tamu akan menerima lembar pertama regular 

check yang telah dicap "PAID".

Sedangkan order slip lembar kedua dan minimum card 

oleh Bar Cashier akan dilekatkan pada regular check 

lembar kedua. Kemudian Bar cashier mencatat transaksi 

tersebut kedalam summary of sales.

Mengenai tamu yang tinggal di hotel, prosedurnya per - 

sis sama seperti yang berlaku di restaurant.

Pada akhir tugasnya, Bar Cashier akan menyerah

kan summary of sales ke front office disertai dengan :

- Regular checks lembar kedua,

- Order slip lembar keduaf

- Struck reading, serta

- List of voucher yang diterima dari receptionist 

bar cashier.
List of voucher ini berisi perincian dari minimum card 

yang laku terjual dalam shift tersebut.

Sedangkan mengenai pengelolaan uan̂ r ka.on,ya,pada 

akhir tugasnya receptionist bar cashier rr.onycrahkan se 

luruh uang yang didapatnya dari ha a 31 ymjualan mini

mum card kepada bar cashier.
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Dalam penyerahan ini bar cashier akan mencocokkan anta- 

ra jumlah uang yang ada dengan list of voucher.

Kemudian bar cashier membuat laporan remittance of fund 

yang bersama-sama dengan uangnya dimasukkan kedalam am- 

plop/sampul plastik, untuk selanjutnya dimasukkan keda

lam kotak tertutup yang terdapat di front office.

Di lain pihak, bertender akan mengumpulkan semua 

order slip yang diterimanya. Keesokan harinya seluruh 

order slips teraebut diserahkannya kepada petugas ?ood 

dan Beverage Cost Control di Accounting Departement.

Oleh Pood & Beverage Cost Control akan dibuatkan sales 

history dari bar untuk tiap harinya.

2.3# Prosedur penjualan Room Service.

Yang dimaksud dengan Room Service adalah pelayan 

an hidangan kepada tamu di dalam kamarnya. Untuk itu di 

dalam masing-masing kamar sudah tersedia daftar makanan. 

Tamu dipersilahkan memesan makanan dan minuman yang di- 

kehendakinya kepada petugas Room Service (Order Taker/ 

Waiter) melalui telephone yang ada di masing-masiiif; ka- 
mar.

Di sini berlaku ketentuan bahwa Room Service Cashier ti 

dak boleh menyimpan uang cash, sehingga jika ada tamu. 

yang membayar tunai, uang tersebut harus se^era diserah 
kan kepada Front Office Cashier.
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Lengkapnya prosedur penjualan yang berlaku ada

lah sebagai berikut :

Order taker/waiter akan mencatat pesanan yang 

datang kedalam order slip rangkap dua. Lembar pertama 

untuk mengambil hidangan dari kitchen, sedang lembar 

kedua diserahkan kepada Room Service Cashier untuk ai- 
buatkan regular check dalam rangkap dua.

Di dalam kitchen, perlakuan terhadap order slip lembar 

pertama persis sama dengan yang terjadi dalam penjual

an di restaurant.

Regular check beserta hidangannya akan dibawa 

oleh waiter ke kamar tamu yang memesan.

Pada saat menerima hidangan, tamu akan men.'-ndatanrar.i 

kedua lembar regular check tersebut dengan mencantun; - 

kan hama dan nomor kamamya.

Oleh waiter, kedua lembar regular check tersebut konm- 

dian diserahkan kepada Room Service Cashier.

Jika tamu membayar secara. kredit, setelah kedua lembar 

regular check tersebut dicap "CHARGR", lembar^ pertama 

langsung diberikan kepada Front Office Cashier ̂ 'sedang 

lembar kedua ditahannya.

Atas dasar regular check lembar pertama ini, Front Of

fice Cashier akan memprinted nilai transakci tersebut 

kedalam active bill tamu yang bersangkutan dan menyim- 

pannya menjadi satu di dalam rak sesuai dengan nonor
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kamar tamu tersebut*

Sedangkan jika tamu raembayar tunai,maka uang be 

serta dengan regular check lerabar pertama yang telah 

dicap "PAID" langsung diserahkan ke Front Office Ca
shier* Olehnya harga hidangan itu akan diperinci keda- 

lam active bill tamu yang bersangkutan dengan diberi 

kode "CASH11, dan disimpan di dalam rak sesuai dengan 

nomor kamar tamu yang bersangkutan,

Sedangkan lembar keduanya ditahan oleh Room Service Ca 

shier.

Pada akhir tugasnya, Room Service Cashier akan 

membuat summary of sales berdasarkan regular check lem 
bar kedua yang ditaharmya.

ICekhususan summary of sales dari room service ini ada- 

lah bahwa semua transaksi yang terjadi (baik tunai mau 

pun kredit) akan dicatat dalam kolom charge,di mana un 

tuk transaksi yang tunai akan diberi tanda "CASH". 

Summary of sales beserta regular check lembar kedua 

yang telah dilekati order slip lembar kedua, diserah - 

kan ke front office*

.Di dalam menjalankan tugasnya ini room service cashier 

tidak memakai mesin data register, sehingga tidak diha 

silkan struck reading.
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2 . 4* Prosedur Room Refrigerator.
Yang dimaksud dengan penjualan room refrigerator 

ini adalah penjualan minuman melalui refrigerator yang 

ada di tiap-tiap kamar.

Karena refrigerator ini termasuk salah satu fasilitas 

dari kamar hotel, maka pengelolaannya ada pada House - 

keeping Departement.

Sedangkan yang bertindak sebagai kasir adalah Front Of

fice Cashier.

Di dalam masing-masing refrigerator ini sudah 

ada standard isinya, misalnya terdiri dari :

- 2 botol bir.

- 2 botol aqua.

- 2 botol teh, dan sebagainya.

Pemeriksaan mengenai apa saja yang telah diminum oleh 

tamu dilakukan oleh room boy setiap pagi dan sore hari, 

bersamaan saat mereka membersihkan kamar.

Kemudian room bby akan melaporkannya kepada front of

fice cashier dengan menyebutkan noraor kamarnya,

Setelah itu room boy akan mengisi kembali refrigerator 

sesuai dengan standard isinya.

Front Office Cashier1, atas dasar laporan room 

boy tadi, akan mencatatnya dalam order slip rc.n~;kap dua 

untuk masing-masing kamar, dan kcir/udian .ismbuat regular 

checknya dalam rangkap dua.
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Atas dasar regular check tersebut, dia akan memprinted 

harga minuman kedalam active bill tnmu yang bersangkut- 
an.

, Regular check lembar pertama kenudian disimpan 

bersama-sama dengan active billnya di dalam rak sesuai 
dengan nomor karaar tamu yang bersan^kutan.

Sedang regular check lembar kedua, so telah dilekati or

der slip lembar kedua, ditahan oleh front office ca

shier untuk dasar pembuatan summary of sales.

Summary of sales ini, pada akhir tugasnya akan dikumpul 

kan menjadi satu dengan summary of sales dari outlets 
yang lainnya.

Mengenai order slip lembar pertama, akan dimbil oleh pe 

tugas dari housekeeping departemcnt untuk arsip mereka.

2.5* Prosedur Banquets.

Yang dimaksud dengan banquets adalah penjualan 

makan dan minuman melalui functions yang diadakan de 

ngan memanfaatkan fasilitas ruangan yang disediakan 
oleh hotel.

Pengelolaannya ada pada Food & Beverage Departement* 

Sedangkan prosedur yang berlaku adalah sebagai berikut : 

Setiap kali akan diadakan functions, Food 6c Beve
rage/Banquet Manager akan mengeluarkan Banquets Bulletin 

yang antara lain berisi :
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- Tanggal diadakannya function.
* Pihak yang mengadakan.

- Kuangan yang dipakai.
- Jumlah tamu.
- Hidongannya, meiiputi :
a. Menu yang diminta.

b. Harga hidangan per tamu.

c. Jumlah porsi hidangan, dan sebagainya.

Banquets bulletin ini didistribusikan kepada seluruh ba 
gian yang bersangkutan dengan function tersebut, midal- 

nya untuk :

1 . Housekeeping Departement.

2 . Kitchen.

3 . Security, dan sebagainya.

Pada tanggal yang telah ditentukan,kitchen (atas 
dasar banquets bulletin) akan membuat daftar permintaan

' r
bahan makanan dan minuman ke: store room atau purchasing 

dengan tembusan ke Accounting Departement.

Pada saat function berlangsung, supervisor dari Food u, 

Beverage yang sedang bertugas akan membuat order slip 

dalam rangkap dua.

Lembar pertama untuk mengambil hidangan dari kitchen , 

sedang lembar kedua diberikonnya kepada front office 
cashier.
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Atas dasar £>rder slip ini, front office cashier 

akan memprinted nilainya kedalam regular check yang di 

buat dalam rangkap dua.
Lembar pertama disimparx sampai saat penyelesaian pemba 

yarannya oleh tamu. Sedang lembar kedua, setelah dile
kati dengan order slip lembar kedua, dipakai sebagai 

dasar pembuatan summary of sales-nya.

3. Pengawasan Penggunaan Regular Check Dan Order Slip 

Fenbnggungjawab utama pengawasan pemakaian regu 

lar check dan order slip ini adalah Income Auditor.

Dia yang berhak untuk meminta ke store room,serta dia 
pula yang bertanggungjawab menjamin terpenuhinya kebu- 

tuhan masing-masing outlets akan kedua formulir ini, 

Untuk mempemudah dan mempercepat pekerjaan dari ca

shier Food 6c Beverage, oleh income auditor beberapa 
bendel regular check dan order slip dititipkan kepada 

front office cashier sesuai dengan taksiran kebutuhan 

masing-masing outlets (misalnya taksiran kebutuhan da

lam satu minggunya).

Untuk mengambil formulir tersebut dari front of 

fice cashier, yang berhak melakukannya hanyalah Food 

dan Beverage Cashier. Dalam pengambilan ini,Food o- ^e-
*

verage Cashier akan mengisi buku expedisi yang terse - 

dia di front office.

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERANAN KONTROL INTERN DALAM... MATIUS HERMAWAN B.



65

Sedang untuk keperluan pengawasannya, kedua formulir 

ini dibedakan untuk masing-masing outlets dengan merabe 

ri nama outlets yang bersangkutan pada bagian atasnya. 
Di samping itu keduanya juga diberi noraor urut yang 

tercetak.

3.1* Pengawasan penggunaan regular check.

Seperti yang telah disebutkan di atas, pengawas 

an ini ada pada income auditor. Untuk itu income au

ditor merapunyai suatu daftar yang disebut "Serial Num

ber Checking Sheets” yang berisi nomor-nomor regular 

checks dari masing-masing outlets.

Lengkapnya, prosedure pengawasannya adalah sebagai ber 

ikut :

1 . Setiap hart income auditor akan memeriksa nomor 

urut regular checks lembar kedua yang masuk da

ri masing-masing outlets.
2 . Income auditor akan memberi tanda pada serial 

number checking sheet untuk setiap lembar regu

lar check yang masuk.

3. Jika terdapat nomor yang tidak urut dari regu

lar checks tersebut, income auditor berkewajib- 

an untuk mencari sebab-sebabnya- 

Dikarenakan penanggungjawab pemakninn di masing 

masing outlets adalah kasir, makn penyelidikan
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income auditor juga hanya akan mengarah kepada 

kasir yang bertugas dalam shift tersebut, Jika 

terbukti kasir yang bersalah, income auditor wa 

jib memteritahu atasan kasir tersebut untuk di-

■ ambil tindakan perbaikan.

4* Untuk regular checks yang void horus ada appro
val dari Head Waiter yang so dang bertugas di da 

lam outlets yang bersangkutan. Komudian regular 

check beserta order slipnya ditarik dan dilam - 

pirkan dalam summary of sales, di mana di situ 
diberi kode "VOID".

3.2. Pengawasan penggunaan Order Slip.
Fungsi dari order slip ini semata-mata hanya un 

tuk mencatat pesanan hidangan dari tamu. ^rder slip ini 

dibedakan untuk tiap outlets dengan jalan memberi nama 

outlet yang bersangkutan pada bagian atasnya.

Selain itu, order slip juga mempunyai nomor urut yang 
tercetak.

Oleh income auditor, order slip dipakai untuk 

memeriksa apakah hidangan yang tertulis dalam regular 

check sama dengan pesanan tamu yang tercatat pada or

der slipnya. Untuk itulah order slip lembar kedua sela 

lu dilekatkan pada regular check lembar kedua yang ber 
sangkutan.
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Dalam melakukan tugasnya ini, income auditor tidak me- 

lakukan pemeriksaan terhadap nomor urut order slip 
yang kembali.

Atau dengan kata lain, adanya pengembalian order slip 

lembar kedua dalam nomor yang tidak urut, tidak diang- 

gap sebagai suatu kesalahan para petugoe di masing- ma 

sing outlets.

4 . Pengawasan Di Dalam Kitchen

Penanggungjawab utama kelancaran operasional 
kitchen adalah Chef. Dia dibantu oleh seorang Chef De 

Party yang melaksanakan pengontrolan kegiattan- kitchen 
se cara langs ung.

Kontrol dari Chef naupun Chef Dq Party ini lebih dite- 

kanknn pada mutu hidangan, di mana hidangan harus enak, 

bersih serta menarik, sehingga kemungkinan terjadinya 
complaint dari tamu dapat dihindari dan kuantitns pen

jualan dapat ditingkatkan.

Dasar utama keluarnya hidangan dari kitchen ada 
lah order slip lembar pertama yang diberikan oleh wait 

er.
Atas dasar order slip ini, Cook akan menyiapkan hidang 

annya, dan memberitahu waiter apabila hidangan terse - 

but sudah siap.
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Seluruh order slip yang diterima kitchen akan dikumpul 

kan oleh Chef atau Chef De ^arty untuk dicatat dalam 
Sales History.

Fungsi dari sales history, ini adalah untuk mengetahui 

jenis makanan apa saja yang banyak terjual serta jenis 

makanan apa yang sulit terjual, yang mana ini nanti 

akan dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam menetap- 
kan menu yang akan dijual untuk hari-hari berikutnya.

Mengenai pengawasan secara phisik terhadap crus 

hidangan yang keluar dari kitchen maupun pengawasan 

terhadap orang yang keluar masuk daerah kitchen, tidal; 

dilakukan.

5* Pengolahan Data Dan Pelaporannya
Pada jam 24.00 wib, operasi hotel untuk hari 

itu akan ditutup#

Pengolahan yang pertama kali untuk data-data transaksi 

ini akan dilakukan oleh Nite Auditor yang di sini dija 
bat oleh Front Office Cashier Shift kctiga.

Titik tekan pekerjaan Nite Auditor adalah pencocokan 

antara total summary of sales'.dengan total rending da
ri Front Office Cashier. ‘Di -sini' Front Officc Cashier 

memakai mesin data register merk Sweda Type CO5 8 .

Untuk mendapatkan total reading tersebut, semua 
transaksi yang tidak melalui Front Office Cashier akan
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di-printed terlebih dahulu kedalam data register,sehing 

ga didapatkan total sales untuk hari tersebut,

Jika terjadi perbedaan antara total reading dengan to

tal summary of sales, bukti-bukti yang dipakai untuk me 

lakukan koreksi adalah :

1 . Perincian reading dari data register front of
fice.

2 . Perincian dari summary of sales.

3. Total nilai hidangan dari tiap regular check lem 

bar kedua.

Koreksi-koreksi yang dilakukan oleh Kite Auditor akan 

dicatatnya dalam correction sheet,

Jika antara total reading telah cocok dengan to
tal summary of sales, nite auditor akan membuat laporan 

laporan :

1 , Restaurant & Bar Recepitulation.

Berisi perincian pendapatan Food «. Beverage dari 

masing-masing outlet, baik antara transaksi cash 

dan charge maupun pemisahan antara penjualan 
food dan beverage.

2. Break Down Sales D-Card,

Berisi perincian dari total pendapatan yang dite 

rima dalam satu hari operasi tersebut.Jadi di si 

ni termasuk pendapatan dari room, laundry dan se 

bagainya*
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3, D - Card.
Perincian penerimaan dan pembayaran yang dilaku 
kan oleh cashier hingga didapatkon To Dote Ba

lance.

Keesokkan harinya ketiga laporan ini beserta seluruh 

laporan yang berasal dari masing-masing outlets, akan 
diserahkan kepada Income Auditor.

Atas dasar laporan-laporan di atas,income au

ditor (yang di sini dijabat oleh Chief Income) akan me 

lakukan pemeriksaan ulang secara labih mendetail mcli- 

puti :
1. Memeriksa kebenaran pekerjaan nite auditor.

2. Memeriksa nomor urut regular checks (lembar ke

dua) yang masuk, dan menandainya dalam serial 

number checking sheet.
3. Mencocokkan antara pesanan hidangan yang terca- 

tat dalam order slip lembar kedua dengan rogu - 

lar checksnya.

4 . Memeriksa kebenaran pemisahan antara penjualnn 
food dengan beverage, serta transaksi cash de

ngan charge.

5 . Memeriksa kebenaran correction sheets.

6. Mencocokkan minimum card yang masuk dengan list 

of voucher dari receptionist bar cashior.
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Jika semuanya dianggap telah benar, income auditor 

akan mencatat hasil penjualan"tersebut pada buku pem - 

bantu penjualan di dalam kolom yang sesuai dari masing 
masing outlets,

Setelah itu akan dibuat Sales Daily Report rangkap sa- 

tu. Sedang untuk transaksi yang charge, dikirim ke pe- 
tugas account receivable untuk dibukukan.

Pada akhir bulan, income auditor akan membuat Sales Re 

port untuk seluruh penjualan yang terjadi selama bulan 
tersebut.

Sementara itu, General Cashier akan membuka box 

setoran uang yang terdapat di front office.

Di sini dia akan mencocokkan antara jumlah uang yang 

diterimanya dengan laporan remittance of fund dari ma

sing-masing kasir.

Hasil perhitungan ini ketnudian dicocokkan dengan hasil 
perhitungan transaksi cash dari income auditor. Jika 

terjadi ketidaksamaan, maka selisihnya akan dibebankan 

kepada kasir outlet yang bersangkutan.

Di lain pihak, Cost Control akan mengadakan per 

hitungan biaya yang telah diserap* Hhusus untuk food , 

setiap harinya akan dibuatkan Daily Flash Food Gost,di 

mana datanya didapat dari :
1 . Store requisition, yaitu daftar permintaan ba -

han dari kitchen ke gudang.
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2 * Steward list, yaitu daftar dari bahan - bahan 

yang langsung dimasak tanpa harus melewati 

store room (direct issue).
'k

Biaya-biaya ini kemudian diperbandingkan dengan total 

hasil penjualan Food & Beverage yang didapat dari in
come auditor.

Selain itu, setiap harinya cost control akan meminjam 

order slip lembar kedua yang masuk kepada income au

ditor, yang dari sini akan disusun sales history khu- 

sus untuk food.

Perhitungan food cost secara lebih teliti baru 

diadakan sebulan sekali. Tiap akhir bulnn diadakan in

ventory taking terhadap bahan makanan, baik yang terda 

pat di kitchen maupun di store room.

Kasil perhitungan ini kemudian diperbandingkan dengan 
net sales dari food Untuk bulan itu'dalam bentuk Food 

Cost Reconciliation.

Perbandingan ini dalam bentuk prosentose,dari standard 

yang berlaku cost of food 33$ dari net sales of food.

Sedangkan mengenai beverage, setiap hari cost 

control akan membuat Beverage Sales History berdasar - 

kan order slip lembar pertama yang diterimn dari ber - 
tender.
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Untuk menentukan actual cost yang telah diserap, tiap 

dua minggu sekali diadakan inventory taking. Hasil in

ventory ini dicatat dalam Beverage Cost Reconciliation 
untuk diperbandingkan dengan hasil penjualannya. 
Standard yang berlaku adalah, cost 29/i dari net sales- 

nya.

Khusus untuk penjualan beverage melalui room refrigera 
tor, hasil dari inventory taking akan dicatat di dalam 
buku "Loss 3c Over Room Refrigerator”. Dari situ dapat 

diketahui loss atau over-nya, baik dalam unit maupun 

dalam nilai rupiahnya.
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BAB IV

AN ALISA MASALAH DAN" FEMBAHASANNYA

Seperti yang telah dlkenukakan dalam Bab I , di
•  • ♦

dalam skripsi ini penulis akan Imembahas masalah - masa 
lah yang terdapat di dalam.pengelolaan pendapatan Food 

dan Beverage pada Hotel Miraraa, dengan tujuan agar ter 

jadinya fraud (khususnya dalam bentuk loss of sales) 

dapat dihindari. Hal ini didorong oleh kenyataan di ma 

na dengan sistem dan prosedur yang berlaku saat ini , 

temyata masih ‘terjadi hal-hal yang mengakibatkan pen

dapatan yang nyata-nyata diterima tidak sesuai dengan 

potensi&lnya.

Untuk memperjelas masalah ini, pada halaman berikut pe 

nulis sajikan ,data-data kuantitatif yang diperoleh se- 

lama melakukan penelitian.

Di Hotel Mirama ini standard yang berlaku ada - 

lah cost of food j j f o  dari net sales-nya,sedang cost of 

beverage adalah 29$ dari net sales-nya.

Dari data-data di atas tampak bahwa di dalam bulan ter 
sebut standard itu telah terlampaui. Ini berarti telah 

terjadi in-effisiency dalam operasi penjualan food dan 

beverage,

Memang tidak seluruhnya keadaan tersebut diakibatkan 

terjadinya loss of sales saja.
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Tidak efisiennya operasi tersebut dapat pula diakibat - 

kan terjadinya ineffisiency pengeluaran biaya.

Bukti paling nyata mengenai terjadinya loss of 
sales ini dapat dilihat dalam laporan "Loss & Over Room 

Refrigerator1**
Selama bulan April 19S4* kerugian yang diderita perusa
haan dari outlet ini adalah sebesar Rp.SO.232,00 berda- 

sarkan harga belinya.

Jika barang-barang tersebut tidak hilang serta berhasil 

dijual, maka pendapatan yang seharusnya diterima perusa 

haan adalah :

^  x Rp,80.232,00 = Rp.276.662,00

Jumlah inilah yang sebenarnya merupakan kerugian yang 
diderita perusahaan dalam bulan tersebut, sebagai aki - 

bat adanya loss of sales di dalam pengelolaan penjualan 

foodbe ve rag e melalui room refrigerator.

Dari uraian-uraian di atas tampak perlunya sege- 

ra diambil tindakan-tindakan perbaikan. Hal ini dido - 

rong oleh kenyataan bahwa sektor usaha ini merupakan sa 

lah satu tulang punggung perusahaan dalam pembentukan 

pendapatannya. Oleh karena itu, penorimaannya juga ha- 

rus benar-benar terjamin keamanannya.

Atau dengan kata lain bahwa pimpinan hnrus dapat mengen 

dalikan jalannya operasi penjualannya dengan sebaik
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baiknya, sehingga terjadinya loss of sales dapat dihin 
dari.

Untuk mengatasi permasalahan ini, penulis raenga 

jukan hipotesa kerja sebagai berikut :

Agar pimpinan dapat mengendalikan jalannya ope
rasi penjualan dengan sebaik-baiknya, maka ia harus 
mendapatkan infonnasi yang cukup akurat, yang raana hal 

ini dapat dilakukan dengan cara menyusun sistem dan 

prosedur penjualan yang mengandung kontrol intern yang 

baik, mulai saat datangnya pesanan sampai dengan saat 

pembayarannya serta pelaporannya.

Dengan sendirinya, sistem dan prosedur ini tidak dapat 

kita lepaskan dari struktur organisasinya.

Sesuai dengan ruang lingkup analisa yang penu - 

lis kemukakan dalam Bab I, maka di dalam melakukan pem 

bahasan masalah ini penulis akan memtiagi dalam dua ba- 

gian ;

1 , Struktur organisasi.

2 . Sistem dan prosedur penjualan food dan beverage.

1 . Struktur Organisasi
Di dalam Bab III dinyatakan bahwa struktur orga 

nisasi yang dianut hotel ini adalah struktur organisa

si garis, yang berarti bawahan hanya nknn bertanggung

jawab kepada petugas yang langsung menjadi atasannya
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saja*
Jika kita bandingkan antara gambar struktur or

ganisasi dengan praktek-praktek yang dijalankan ( khu- 

susnya yang berkaitan dengan pengelolaan penjualan 

food dan beverage), raasih terlihat adanya kejemahan-ke 

lemahan di dalamnya yang diakibatkan masih adanya pe- 

rangkapan jabatan.

Padahal, pembebanan tugas yang terlalu banyak kepada 

seorang pemegang jabatan adalah sangat tidak baik. Hal 

ini dapat mengganggu koordinasi gerak di dalam perusa
haan tersebut.

Apalagi jika tugas rangkap itu adalah tugas-tugas yang 

menurut kontrol intern seharusnya dipisahkan,maka ini 

akan sangat meleraahkan prosedur pengawasan serta me- 

rangsang karyawan untuk berbuat curang.

Misalnya di dalam accounting departement*

Di dalam struktur organisasinyn tidak tampak jabatan 

nite auditor dan income auditor. Dalam prakteknya ter- 

nyata jabatan ini dirangkap oleh front office cashier 

shift ketiga (untuk nite auditor), sedang jabatan in

come auditor dirangkap oleh chief income.

Secara teoritis, fungsi utama dari front office 

cashier adalah sebagai petugas yang melayani pcnyele - 

saian pembayaran bagi tamu yang akan check out.
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Selain itu, pada hotel ukuran kecil dan sedang, front 

office cashier dapat juga bertindak sebagai petugas 

pencatatan ( Bill Clerk ) untuk transaksi - transaksi 

yang terjadi antara hotel dengan tamu yang menginap. 
Transaksi ini akan dicatatnya dalam guest bill sampai 

tamu yang bersangkutan menyelesaikan pembayarannya.

Pada Hotel Mirama, front officc cashier selain 

dibebani tugas-tugas tersebut juga bcrfungsi sebagai 
kasir room refrigerator dan banquet. Seperti kasir 

Food & Beverage di outlets yang lain, untuk mempertang 

gungjawabkan pelaksanaan tugasnya ini front office ca

shier juga akan membuat summary of sales.

Dengan dirangkapnya jabatan nite auditor oleh 

front office cashier, tampak di sini adanya ke}.emahan 

dalam struktur aktifitas pcngumpulnn dan pengolahan da 
ta yang akan disampaikan kepada pihak manajemen.

Hal ini dikarenakan nite auditor yang seharusnya meme- 

riksa kebenaran summary of sales dari seluruh outlets 
secara independent, telah dijabat oleh petugas yang ju 

ga menghasilkan summary of sales.

Keadaan ini jelas bertentangan dengan kondisi dari sua 

tu sistem kontrol intern yang baik, yang berakibat in

forma si yang dihasilkan kurang dapat dipercayai kebe - 
narannya.
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Sama halnya seperti perangkapan jabatan yang 

telah dilakukan oleh front office cashier, tugas rahg- 

kap yang dilakukan oleh chief income juga tidak baik

ditinjau dari segi kontrol intern yang memuaskan.
t

Income auditor yang seharusnya memeriksa kebenaran la
poran hasil penjualan, justru telah dirangkop oleh pe

tugas yang seharusnya bertanggungjawab atas tersajikan 

nya laporan tersebut.

Akitaat yang paling fatal dari kurang baiknya 
struktur organisasi tersebut adalah terjadinya kekacau 

an dalam jalur pertanggungjawabannya. Jika kita lihat 

struktur organisasinya, chief income seharusnya hanya 
bertanggung-jawab kepada credit controller.

Tapi dalam kenyataannya chief income yang tidak lain 

adalah income auditor, juga harus bertanggungjawab ke
pada auditor.

Akibatnya laporan yang diterima oleh auditor menjadi 

persis sama dengan yang diterima oleh credit control - 

ler, sehingga auditor tidak dapat menjalankan tjugasnya 

sebagai pemeriksa kebenaran catatan-catatan hasil tran 

sakdi secara independent dengan sebaik-baiknya.

Hal ini dikarenakan informasi yang seharusnya dibangun 

dari jalur yang berbeda, ternyata telah dibangun dari 

jalur yang sama.
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Dengan demikian fungsi dari sistem wewenang dan tang- 

gungjawab yang digambarkan dalam struktur oeganisasi, 

yaitu sebagai alat bagi manajemen untuk mengawnsi ja - 

lannya operasi perusahaan, tidak dapat b'erjalan seba - 

gaimana mestinya.

Jadi dapat dikatakan bahwa dari pemahaman pola distri- 

busi wewenang dan tanggungjawab yang tergambar dalam 

struktur organisasi, jalur informasinya kurang memadai 

ditinjau dari segi kontrol intern yang memuaskan, se- 

hingga informasi yang disajikan juga kurang akurat.

Ini seraua diakibatkan oleh leraahnya pelaksanaan fungsi 

pengawasan yang disebabkan sangat dangkalnya struktur 

organisasi auditor.
Untuk mengatasi masalah ini, auditor harus mem- 

bentuk jaringan pengumpulan data yang terpisah dengan
■ jalan menambah kedalaxnan struktur organisasinya. Hal 

ini dapat dilakukan dengan menampatkan seorang penga - 

was/checker di masing-masing outlets serta mengadakan 

pemisahan di antara pemegang jabatan nite auditor dari 

front office cashier, dan income auditor dari chief in 

come.

Checker ini bertugas untuk mengawasi arus hidangan 

yang terjadi, yang kemudian akan membuat laporan yang 

berfungsi sebagai data pembanding bagi para pemegang 

fungsi pemeriksaan (nite auditor, income auditor dan
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auditor) sehingga memungkinkan mereka untuk menjalan - 

kan tugasnya dengan baik.

Sedangkan letak urutannya dalam struktur organisasi 
adalah :

Auditor 

Income Auditor 

Nite Auditor 

Checker

2 . Sistem Dan Prosedur Penjualan Food Dan Beverage

Di dalam sistem dan prosedur penjualan Food dan 

Beverage yang berlaku, tampak adanya kelemahan - kele 

mahan ditinjau dari segi kontrol internnya.

Keadaan tersebut diakibatkan oleh :

- Tidak adanya unsur internal check.

- Kurangnya pengawasan terhadap arus hidangan se

cara phisik.

- Kurang baiknya pengawasan pemalcaian formulir.

Dari gambar flow chart untuk prosudur penjualan 

Food dan Beverage yang berlaku di restaurant (pada Bab 

III), terlihat adanya kclcmahan-kclcnahan.
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Kelemahan yang utama adalah tidak adanya unsur inter -

nal check di dalamnya.

Dari catatan-catatan penjualan yang dihasilkan, yaitu 
summary of sales dan sales history, tidak pernah dan 

tidak mungkin dapat dilakukannya tindakan saling uji. 

Hal ini dikarenakan sales history hanya mencatat jum - 
lah unit dari masing-masing jenis hidangan yang ter - 

jual yang dibuat berdasarkan order slip lembar pertama 

yang diterima dari waiter.
Sales history ini dibuat dalam rangkap satu dan akan 

dipakai oleh chef untuk menganalisa hasil penjualan 

per jenis hidangan setiap harinya sebagai dasar pembu- 
atan daftar menu yang akan dijual.

Secara teoritis di dalam Bab II disebutkan bah- 

wa adanya unsur internal check merupakan syarat mutlak 

yang harus ada dalam suatu sistem kontrol intern. 
Internal check bertujuan untuk meningkatkan kepercaya- 

an pimpinan terhadap kebenaran dan kecermatan catatan- 

catatan penjualan yang -dihasilkan serta merupakan ken- 

dala gerak bagi karyawan untuk berbuat curang,yang ma- 

na ini berarti jugn untuk mengamankan kekayaan perusa

haan dari hal-hal yang merugikan.

Ini semua dikarenakan adanya suatu keadaan yang mengha 

ruskan setiap nktifitas yang terjadi dikontrol oleh pi 
hak lain di lunr yang telah melakukan aktifitas terse
but.
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Atau dengan kata lain bahwa suatu aktifitas yang sama 
akan dicatat oleh dua orang atau lebih yang indepen - 
dent, di mana hasil pencatatan tersebut akan diperban

dingkan dan hasilnya harus sama,
Jika kita teliti prosedur penjualan yang berla

ku, ternyata tidak adanya unsur internal check ini 

erat kaitannya dengan tidak adanya petugas yang khusus 

berfungsi sebagai pengawas/checker untuk setiap arus 

pengeluaran hidangan dari kitchen.

Padahal checker ini merupakan posisi yang sangat pen- 

ting dalam rangkainn prosedur penjualan food cc beve 

rage, sehingga kcbcradaannya mutlak perlu*
Seperti yang telah disebutkan di dalam Sab II, 

untuk keperluan pengamanan kekayaan (safe guarding the 

assets) juga harus dilaksanakan melalui pengetrapc.n 

prosedur yang siemungkinkan diadakannya pengawasan/ su- 

pervisi yang ketat terhadap operasi penanganannya. dan 

juga dengan tindakan proteksi secara phi sik, misalnya 

dengan cara pcmbatasnn dan pengawasan terhadap setiap 
arus hidangan dan arus orang yang keluar masuk daerah 

tempat penyimpanannya.

Inilah sebenarnya yang merupakan tuga's utama seorang 

checker.
Di dalam sistem dan prosedur penjualan yang di- 

anut oleh Hotel Mirama, tidak tampak adanya petugas
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yang berfungsi sebagai checker. Penulisan nilai hidang 
an kedalam regular check oleh Food aiid Beverage Ca

shier didasarkan atas order slip lembar kedua yang di- 

terimanya dari waiter* Sedang di sini tidak ada prose
dur yang dapat meraastikan apakah itera-item hidangan 
yang tercantum di dalam order slip tersebut benar - be 

nar sama dengan hidangan yang telah dibawa keluar oleh 
waiter.

Atau dengan perkataan lain bahwa di dalam pembuatan re 

gular check, sumber datanya (yaitu order slip lembar 

kedua) kurang dapat dijamin kebenarannya.

Keadann ini mengakibatkan summary of sales yang diha - 

silkan juga kurang dapat dijamin kebenarannya.

Padahal summary of sales ini merupakan satu-satunya la 

poran yang akan dipakai sebagai sumber data guna menya 

jikan informa si tentang pelaksanaan operasi penjualan 
food ec beverage kepada pihak pimpinan. Dari sini jelas 

bahwa keakuratan informasi yang disajikan tersebut ku

rang dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut,di 

perlukan adanya perbaikan terhadap sistem dan prosedur 

penjualan yang dianut oleh Hotel Mirama.

Perbaikan ini dapat dilakukan dengan menempatkan so - 

orang petugas yang berfungsi sebagai pengawas/ checker 

terhadap arus hidangan yang terjadi.
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Agar checker ini dapat menjalankan tugasnya dengan ba
lk, maka ia harus ditempatkan pada posisi sedemikian 
Eupa sehingga tidak ada seorangpun yang dapat keluar 

masuk kitchen tanpa melewati mejanya.

Sedangkan perubahan terhadap prosedur penjualannya ada 
lah sebagai berikut :

Order slip lembar pertama tetap diberikan kepa
da kitchen sebagai dasar pengambilon hidangan, sedang 

lembar keduanya diserahkan kepada checker pada saat 

waiter akan keluar dari kitchen scunbil membawa hidang- 

annya.

Di sini checker harus mencocokkan antara hidangan yang 
dibawa oleh waiter tersebut dengan order slipnya. Jika 

telah cocok, checker akan membubuhkan tanda persetuju- 

annya dalam order slip yang bersangkutan. Order slip 
ini kemudian akan dibawa oleh waiter untuk diserahkan 

kepada Food & Beverage Cashier.

Untuk mempertanggungjnwabkon pelaksanaan tugasnya , 

checker akan mencatat setiap arus hidangan yang mele

wati mejanya kedalam Sales Record.
Di lain pihak, atas dasar order slip lembar ke 

dua yang diterimanya dari waiter, F0od ot Beverage Ca
shier akan memprinted nilai hidangan tersebut kedalam 

regular check (dibuat rangkap dua).
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Pada waktu raemprinted nilai hidangan ini,sebaiknya or

der slip lembar keduanya juga disertakan sehingga di 

dalamnya akan tercantum nilai hidangan tersebut. Untuk 

memenuhi kebutuhan ini, order slip tersebut harus di

design sedemikian rupa (misal : besar/bentuknya,kolom- 

kolomnya dan sebagainya) sehingga memungkinkan untuk 
dimasukkan kedalam mesin bersama-sama dengan regular 

checknya.

Pada saat tamu menyelesaikan pembayarannya (ba- 

ik secara cash maupun credit), Fodd uo Beverage Cashier 

akan mencatatnya di dalam summary of sales dengan men- 
cantumkan nomor regular chock, nilai total hidangan,pe 

rincian dalam bentuk food dan/beverage, serta cara pem 

bayarannya (cash atau charge).

Jika tamu membayar secarn cash, lembar pertama regular 

check akan diberikan kepada tamu sedang lembar kedua - 

nya ditahan oleh Food u- leverage Cashier, Sedang jika 
tamu membayar per charge, lembar pertama regular check 

harus segera diberikan ke front office cashier untuk 

dibebankan kedalam guest bill tamu yang bersangkutan.

Dari perbaikan-perbaikan prosedur penjualan 

yang telah diuraikan penulis tersebut, tampak adanya 

unsur internal kontrol yang cukup kuat di dalamnya. 
Prosedur tersebut akan memungkinkan diadakannyo tindak 

an saling uji (internal check), di mana sales record
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yang dihasilkan oleh checker akan diperbandingkan de

ngan summary of sales yang dihasilkan oleh Food oc Beve 

rage Cashier, yang mana pencocokkan ini dapat dilakukan 
oleh income auditor.

Selain itu, dicantumkannya juga nilai hidangan di dalam 

order slip lembar kedua ( dengan jalan di-printed bersa 

maan dengan regular check-nya) akan sangat membantu in

come auditor dalam memverifikasikan kebenaran summary 

of sales, Caranya, total nilai dari order slips dicocok 

kan dengan total nilai dari regular checks-nya,yang ke

mudian dicocokkan dengan total summary of sales, .

Hal ini juga bertujuan untuk menjamin bahwa semua order 

slip telah dibuatkan regular check-nya.
Jadi dalam melakukan pemeriksaan terhadap kebe - 

naran lapoVan transaksi penjualan yang terjadi setiap 

harinya, income auditor tidak hanya memeriksa apakah se 

tiap nomor regular check yang masuk telah dicantumkan 

dalam summary of sales, serta apakah setiap item hidang 

an yang ada dalam order slip telah tercatat dalam regu

lar checknya, tapi juga dengan mengadakan pencocokkan : 

antara summary of sales dengan sales record yang dibuat 

oleh checker berdasarkan arus hidangan yang keluar dari 

kitchen,

Dengan didukung oleh pemeriksaan kebenaran summary of 

sales yang telah dilakukan oleh nite auditor ( di mana
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summary of sales tersebut dicocokkan dengan total 

struck readingnya) 9 maka pemeriksaan ulang yang dilaku

kan oleh income auditor dengan cara-cara tersebut di 

atas akan lebih menunjang keakuratan informasi penjual

an food & beverage yang akan disajikan kepada pihak pim 

pinan, sehingga mereka akan dapat mengendalikan jalan - 

nya operasi penjualan dengan lebih baik.

Selain itu, adanya checker tersebut juga akan 
menghindarkan perusahaan dari kerugian-kerugian yang di 

akibatkan oleh pencurian hidangan dari tempat penyimpan 

annya .

Agar lebih jelas, gambar dari prosedur penjualan terse

but dapat dilihat pada Gambar 4 di halaman berikut ini.

Kelemahan-kelemahan lain juga tampak dalam nasa- 

lah pengawasan pemakaian regular check dan order slip.

Di dalam Bab III dinyatakan bahwa fungsi dari order 
slip adalah untuk mencatat pesanan dari tamu, mengambil 

hidangan dari kitchen, serta sebagai dasar pembuatan re 

gular check. Di situ juga disebutkan bahwa terhadap or

der slip yang kembali (lembar kedua) dengan nomor yang 

tidak urut, tidak pernah dilakukan tindak lanjut untuk 

mengetahui sebab-sebabnya.

Dari keterangan di atas tampak tidak adanya pengawasan 

yang cukup memadai terhadap pemakaian order slip, pada 

hal fortnulir ini merupakan sumber data pertama yang men̂
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dasari aktifitas pencatacan transaksi penjualan food & 
beverage yang terjadi.

Keadaan ini jelas sangat lemah jika ditinjau dari segi 

kontrol intern yang memuaskan, Penyelewengan sangat mu 
dah terjadi dalam bentuk adanya penjualan yang tidak “ 

dibuatkan regular checknva, sehingga dengan demikian 
penjualan tersebut juga tidak akan dicatat di dalam 

' summary of sales. Hal ini juga dimungkinkan karena ada 
pnya pengunjung (khususnyn yan^ membayar secara cash) 

yang tidak selalu meminta regular checknya. Hanya de

ngan kerjasama antara waiter dengan kasir, penyeleweng 
an ini dapat dengan mudah terjadi.

Hal ini diperberat lagi dongan tidak adanya prosedur 

yang memungkinkan diadaknnnya pcncocoklcan antara order 

slip lembar pertama yang dipakai untuk mengambil .hi

dangan dari kitchen den^ar. lembar keduanya yang dilam- 

pirkan pada summary of sales, dikarenakan lembar perta 

manya ditahan oleh chef tanpa ada laporan mengcnai hal 

itu. Akibatnya, jumlah ponjualan yang dilaporkan oleh 

kasir belum tentu sama don£;an pengeluaran hidangan * 

yang telah dilakukan oleh kitchcn.

Dari sini tampak bahwa salah satu fungsi dari formulir, 

yaitu sebagai alat untuk monentukan hasil kegiatan pe

rusahaan, tidak dapat borjalan sobagaimana mestinya.
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Untuk mengatasi masalah ini,perlu diadakan sua- 

tu prosedur yang memungkinkan dilakukannya pengawasan 
terhadap penggunaannya.

Order slip ini sudah mempunyai nomor urut yang terce -

tak serta dibedakan untuk setiap outletnya dengan men*

cantumkan nama outlet yang bersangkutan.
Sebaiknya fungsi dari nomor urut ini,yaitu untuk menga

wasi pemakaiannya, dipakai sebagaimana mestinya.

Terhadap setiap order slip yang kembali harus diperik-

sa nomor urutnya serta kelengkapan pongisian datanya.
Di samping itu, untuk order slip yang void harus dita-

rik kembali dan dicatat dalam "Daftar Order Slips Yang 
• . .

Void", setelah mendapat persetujuan dari Head Waiter

yang sedang bertugas di outlets yang bersangkutan.

Jika langkah-langkah ini ditempuh,makci terhadap pema -

kaian. setiap lembar order slip akan dapat ditentukan

siapa yang harus bertanggungjawab. Dengan demikinn ma-

ka fungsi order slip, sebagaimana fungsi formulir pada
umumnya, akan dapat berjalan sebagaimann mestinya.

Selain itu, kelemahan juga tampak dalam masalah

pengawasan pemakaian regular chdck, khususnya dalam

hal tidak dipakainya stub sesuai dengan fungsinya.
Fungsi dari stub/pertinggal ini sebenarnya adalah seba

gai salah satu alat untuk mengawasi pemakaian formulir

yaitu dun.:?r. jalan mengadakan pencocokkan antara lapor
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an mengenai nomor-nomor formulir yang terpakai dengan 
stub yang tertinggal dalam bendelnya.

Umuranya stub ini berisi data - data penting yang menda 

sari pengeluaran formulir tersebut, misalnya mengenai 
kepada siapa formulir tersebut diberikan,slapa yang 

raemberikan serta berapa nilai transaksinya.

Di Hotel Mirama.ini, pengawasan pemakaian regu
lar check dilakukan oleh income auditor dengan jalan 
memeriksa nomor urut regular check yang tercantum da

lam summary of sales, mencocokkannya dengan lembar ke

dua yang ada, serta kemudian memberi tanda dalam seri

al number checking sheet untuk reguler checks yang ma

suk tersebut sesuai dengan outletnya.

Sedangkan untuk reguler checks lembar kedua yang masuk 

dalam nomor yang tidak urut akan dicari sebabnya de
ngan menginterogasi Food <£ Beverage Cashier secara 

langsung,
Cara ini tidak dapat dibenarkan karona kesalahan terse 
but belum tentu dilakukan oleh kasir,tapi dapat juga 

dilakukan oleh pihak lain, misalnya percetakan.

Untuk mengatasi masalah ini, maka stub tersebut 

harus dipakai sebagaimana mestinya.
Dari setiap bendel reguler checks yang telah habis, ka 

sir wajib menyerahkan stubnya kepada incomc auditor.
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Stub ini akan dipakai oleh income auditor untuk meneli- 

ti apakah setiap lembar pemakaian reguler check terse - 
but sudah dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya , 

yang raana ini juga akan sangat membantunya dalam menca- 

ri sebab-sebab terjadinya loncatan nomor reguler checks 
yang kembali.
Selain itu, untuk setiap lembar reguler checks yang vo

id kasir harus menariknya kembali dan melaporkannya da

lam "Daftar Reguler Checks Xang Void".

Dengan demikian pengawasan terhadap pemakaian formulir- 
formulir tersebut dapat dilakukan dengan lobih baik.

Sedangkan mengenai terjadinya loss of sales di 

bidang penjualan beverage melalui room refrigerator, ;:ic 

nurut pengamatan penulis ternyata dikarenakan terlair.bat 

nya informasi yang diterima oleh front office cashier 

dari rofcm boy mengenai tambahan minuman yang telah dimi 

num oleh tamu dalam tenggang waktu antara saat pengisi- 

an kembali refrigerator dengan saat tamu check out, 

bntuk mengatasi masalah ini ternyata sangat sulit seka-

li, knrena hal ini berkaitan erat dengan nilai services 

perusahaan kepada tamunya.

Sedangkan jika dilihat dari jumlah kerugiannya juga ti

dak materiil dibandingkan dengan total pendapatan food 

dan beveragenya.
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Di lain pihak, kerugian di sektor ini ternyata juga su 

dah diperhitungkan dalam penetapan harga kamar,
Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa prosedur 

yang ditempuh ini sudah cukup baik.
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN

1 .  K esim pulan

Berdasarkan dari uraian-uraian bab-bab yang ter- 

dahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari uraian-uraian yan? telah penulis kemukakan

di dalam Bab IV tampak bahwa jaringan pengumpul- 
an informasi mengenai penjualan food & beverage 
yang akan disampaikan kepada pihak pimpinan sa- 

ngat lomah ditinjau dari segi kontrol internnya. 

Hal ini jelas mengakibatkan sulitnya pimpinan da 

lam mengendalikan jalannya operasi penjualannya. 

Di situ juga terlihat bahwa untuk mengatasi kesu 
litan ini perlu diadakan. perbaikan di dalam sis- 
tem dan prosedur yang berlaku, khususnya yang me 

nyangkut perbaikan dalam bidang kontrol intern - 

nya, agar informnsi yang tersajikan dapat lebih 

akurat.
Dengan demikian hipotesa korja penulis, ynitu ; 
Agar pimpinan dapat mengendalikan jalannya ope - 

rasi penjualan dengan sebaik-baiknya, maka ia ha 
rus mendapatkan informasi yang cukup akurat,yang 

mana hal ini dapat dilakukan dengan c a m  menvu - 

sun sistem dan prosedur penjualan yang mengan
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dung kontrol intern yang baik, raulai saat datang
nya pesanan sampai dengan saat pembayarannya ser 
ta pelaporannya, telah terbukti benar.

2 . Tujuan kontrol intern yaitu :

a. Kelindungi harta perusahaan.
b. Mcnguji kecermatan dan dapat dipercayainya da 

ta-aata akuntansi.

c. Keningkatkan efisiensi operasi, serta
d. Kendorong ditaatinya kebi jaksanaan pimpinan 

yang telah digariskan.

Di dalam sistem dan prosedur yang berlaku di Ho

tel Mirama, ternyata kurang dapat terpenuhi.

Hal ini terutama disebabkan oleh kurang lengkap- 
nya struktur organisasi serta jeleknya prosedur 

penjualan makanan dan minuman.

3 . Tidak lengkapnya struktur organisasi accounting 

departement yang tercermin dari masih adanya pc- 

rangkapan-perangkapan fungsi serta dangkalnya 

struktur organisasi auditor, telah mengakibatkan 

lemahnya fungsi pengawasan serta terjadinya keka 
cauan dalam jalur pertanggungjawabannya,

4 . Jeleknya sistem dan prosedur penjualan yang ter

cermin dari tidak adanya unsur internal chock ui 

dalamnya, telah mengakibatkan tidak dapatnya di-

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERANAN KONTROL INTERN DALAM... MATIUS HERMAWAN B.



99

lakukan verifikasi-verifikasi secara indepen 

dent terhadap catatan-catatan penjualan yang di 
hasilkan.

Hal ini berarti juga melemahkan pelaksanaan 

fungsi pengawasan serta memperbesar peluang ter

jadinya loss of sales.

5. Tidak adanya checker dalam rangkaian prosedur 

penjualan mengakibatkan sulitnya diketahui arus 

hidangan secara phisik yang terjadi, sehingga 

tidak memungkinkan diadakannya perbandingan an

tara summary of sales dengan arus hidangan yang 

telah dikeluarlcan serta memperbesar peluang ter 

jadinya pencurian hidangan dari tempat penyim - 

panannya•

6 . Lemahnya pengawasan pemakaian order slip dan re 
guler check telah memperbesar peluang/merang 

sang karyawnn untuk melakukan fraud, serta me - 

nyulitkan dalam menetapkan secara pasti siapa 

yang harus bertanggungjawab terhadap loncatan - 

loncatan nomor yang terjadi*

1. Adakan perbaikan terhadap struktur or-anispsi 
perusahaan (khusucnya di accounting de

part emont) sehingga dapat muncerminkan a.danya

2 .  Saran
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pemisahan fungsi secara tepat serta jalur per - 
tanggungjawaban yang jelas.

Perbaikan ini dapat dilakukan dengan jalan :
a. Mengadakan pemisahan antara pemegang jabatan 

nite auditor dari front office cashier shift 

lcetiga, serta income auditor dari chief in
come •

b. Iviemperdalam struktur organisasi dari auditor 

dengan menempatkan income auditor dan nite au
ditor di bawahnya.

2 . Untuk keperluan pengawasan secara phisik atas 

arus hidangan yang terjadi serta untuk menghasil 

kan laporan pembanding yang independent terhadap 
summary of sales (yang mana ini bertujuan agar 

memungkinkan diadakannya internal check dalam 

prosedur penjualannya), disarankan untuk menem - 
patkan seorang checker dalam rangkaian prosedur- 

nya.
Agar checker ini mampu bekerja dengan baik, maka 

ia harus ditempatkan pada posisi sedemikian rupa 
sehingga tidak ada scorangpun yan;-; dapat keluar 

masuk daerah tenpat penyimpanan hidangan tanpa 

melalui mejanya.
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3. Adaknn perbaikan dalam cara-cara pengawasan pema 
kaian reguler checks dan order slips dengan me- 

manfaatkan stub dan nomor urut yang tercetak 
( pre numbered ) menurut fungsi yang sebenarnya. 

Selain itu, untuk masing-masing formulir yang 

void harus ditorik kembali dan dicatat dalam daf 
tar formulir yang void*

4 . Untuk menjamin bahwa setiap order slip yang ter- 

pakai sudah dibuatkan reguler checknya,maka (se

lain dengan pengawasan nomor urutnya) perlu dia- 

dakan pcrubahan design dari order slip sehingga 

memungkinkannya untuk dimnsukkan dalam mesin da

ta (di-printed) bersamn-sama dengan reguler 

check-nya.
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Hotel Mirama J #>rnT5'!-r*vTt 1
S U R A B A Y A  
Telex 
T e lep hone  
P.O. Bos

-  I N D O N E S I A  
31485 
69S01 
232 RESTAURANT & BAR 

Summary of sales
1

RH AD lN G. FOOD. BEV. CA SH . C H A R G E TO TAL.

Opening

Closing

'  " 1 
Corection

-----  -------
TOTAL
o p e r a t i o n .

O U T L E T  ;

S H U T  A M /PM . to AM/PM

M E A L  ;

C A S H IE R  :

D A TE ;

Waiter,

No.

Vouchcr

No.

No.

Cov
FOOD B E V E R A G E CASH

C H A R G E

amount ROOM

F.O.C.

sign
TIM E

-I-
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MIARSST JUANDA
, J  , , ... i ii> > ■ M

HISTORY OF FOOD SALES

Items S h ift  I S h ift  I I T ota l Keterangan

1„ Nasi putih
2„ Nasi Goreng

Mie Goreng Kuah
------------------

Nasi Rames
5„ Nasi Soto Mdr -

6« Soto Madura --------------------
7o Nasi Rawon
3„ Rawon Sapi
9* Sate Ayam

10„ Es TELER
ll«i Nasi Pfeoel Mirama
12o P ece l Komplit
13c Ru;jak Mania

Rujak iCingur
1 5 0 K^rupuk —  . 1 — ^

, 1 6 c Bakery
17« Kue2 Indonesia
l»o  Chicken Sandwich
19o Club Sandwich
20. Soup Buntut
21o B roakfast Box i
22n Nso Rames Spc i

25n Es Cendol

i
*

I1
i

____________i .

2^6-Buah Lokal

2 5 o E3 Degan
: 26 o  J u ices

27* Milk
2 %  Teh /  Es Teh
29c K op i/ Es Kopi
30« Es Buah t

Lain2 :

Silo
320

*

X
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'H o t e l M ira m a
S U H A B A Y A  -  IN O O N ES l^  T ' r\  ‘  V  y\ ’
Tele* 3 1485
Telephone : 6 9 5 0 1 R E S T A U R A N T  &  B A R  R E C A P IT U L A T IO N .
P.O. Ho* 232  ---------- ----------------- ---------  ■ _______________________

Prepared b y  : N IG H T  AU D ITO R.

D a t e  : ...........................................................................i
N a m e  : .........................................................................

Signature : .................................................................................
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Hotel Mirama ^  C75S1

ROOM SERVICE ORDER SLIP

ROOM No. 

ORDER TIME 

SPRVTCE TIME :

Dole Server Persons Check no.
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Hotel Mirama
S U R A B A Y A  -  IN D O N E S IA
T Hex 
Telophona 
P.O. Box

69601
232

REMITTANCE OF FUNDS

D A T E _____ ___________________ 1 9 ______

SECTION ................ ....................................................... ....................

CASHIER ......................................... ...... ................. ......................

sHiFr:FR0M.......... p m : 7 0 ---------- t i

RECEIVED------------------------------------------

PAID OUT-------------------------------------------

M E T ---------------------------------------------------

OVERAGE OR (SHORTAGE) IN CASH. 

AMOUNT TO REMIT-------------------------

CONTENTS OF THIS ENVELOPE 

CHECKS PER LIST

BILL_________________10-00 0 ,-______ __

___________________  3.000,-_________

____________________ 1.000,-

______________________m - ________

______________________ lOOj-________

______________________ 5 V ________

_________________________________________________________ 2 V ______________________

__________________________________________________________ I V ______________________

V

FOREIGN CURRENCY, PER LIST

VOUCHERS

T O ^L  ENCLOSED ” ”

E X C H A N G E  PEN D IN G  R E IM B U R S E M E N T .
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