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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tujuan utama dari suatu perusahaan adalah mencapai laba yang 

maksimal. Laba yang maksimal dapat diperoleh melalui peningkatan volume 

penjualan. Semakin tinggi volume penjualan, maka semakin besar pula laba 

yang akan diperoleh, Sulaeman (2012) 

Salah satu pendukung keberhasilan pariwisata adalah tersedianya 

sarana-sarana yang memadai. Saat ini, banyak investor yang melakukan 

investasi di bidang pariwisata. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya taman wisata 

baru yang didirikan, ataupun kegiatan renovasi hotel yang telah ada. Aktivitas 

perhotelan seperti sewa kamar merupakan sumber penghasilan utama hotel. 

Apabila pengelolaan sewa kamar kurang baik, misalnya penempatan 

kamar tidak sesuai dengan permintaan konsumen, juga tidak tersedianya 

fasilitas yang dibutuhkan konsumen, dan harga sewa kamar yang tidak sesuai 

dengan fasilitas yang tersedia akan menimbulkan ketidakpuasan dan 

kekecewaan konsumen. Dengan kemungkinan adanya kondisi-kondisi tersebut, 

diperlukan suatu sistem informasi yang dapat membantu manajemen 

perusahaan dalam mengatur dan mengendalikan pengelolaan sewa kamar hotel. 

Agar sistem informasi dapat berjalan dengan baik, pihak manajemen 

perusahaan harus terbuka terhadap saran-saran dan rekomendasi yang 

diberikan.  
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Aktivitas perhotelan seperti sewa kamar merupakan sumber penghasilan 

utama hotel. Apabila pengelolaan sewa kamar kurang baik, misalnya 

penempatan kamar tidak sesuai dengan permintaan konsumen, juga tidak 

tersedianya fasilitas yang dibutuhkan konsumen, dan harga sewa kamar yang 

tidak sesuai dengan fasilitas yang tersedia akan menimbulkan ketidakpuasan 

dan kekecewaan konsumen. Dengan kemungkinan adanya kondisi-kondisi 

tersebut, diperlukan suatu sistem informasi yang dapat membantu manajemen 

perusahaan dalam mengatur dan mengendalikan pengelolaan sewa kamar hotel. 

Agar sistem informasi dapat berjalan dengan baik, pihak manajemen 

perusahaan harus terbuka terhadap saran-saran dan rekomendasi yang 

diberikan.  

Sistem informasi akuntansi dapat menunjang efektivitas penjualan, serta 

meningkatkan efisiensi dari pelayanan perusahaan dan mendorong ditaatinya 

kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan. Salah satu cara 

peningkatan efisiensi yang bisa dilakukan pihak instansi terkait adalah 

peningkatan efisiensi dari pelayanan konsumen sebagai bagian dari sebuah 

layanan. Jasa pelayanan hotel merupakan sebuah proses yang melayani 

kepentingan masyarakat dibidang perhotelan.  

Pengukuran efisiensi dapat memberikan penilaian terhadap baik 

buruknya operasi sebuah perusahaan atau organisasi maupun sebuah instansi. 

Semakin efisiennya sebuah organisasi tersebut ditunjukan dengan semakin 

minimalnya penggunaan sumberdaya untuk menghasilkan output, atau dengan 

pernyataan lain adalah makin meningkatnya output yang dihasilkan tanpa 
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adanya penambahan input serta didukung dengan sistem informasi untuk 

memproses berbagai transaksi keuangan dan transaksi non keuangan yang 

secara langsung mempengaruhi pemrosesan transaksi keuangan yang 

mendukung operasi bisnis harian melalui berbagai dokumen serta pesan untuk 

para pengguna di seluruh perusahaan. 

Seiring perkembangan teknologi saat ini, penerapan sistem informasi 

akuntansi merupakan suatu keharusan untuk memperlancar aktivitas-aktivitas 

dalam perusahaan agar pelaksanaannya dapat lebih cepat, tepat, akurat dan 

efisien. Mulyadi (2008) menyatakankan bahwa “Sistem adalah sekelompok 

unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-

sama untuk mencapai tujuan tertentu. ”Dengan sistem yang ada tersebut 

diharapkan aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan yang telah 

direncanakan. Serangkaian prosedur formal di mana data dikumpulkan, 

diproses menjadi informasi dan didistribusikan ke para pengguna di sebut 

sistem informasi . 

Usaha untuk mewujudkan tujuan perusahaan maka diperlukan 

kerjasama dan komunikasi yang harmonis antara pimpinan dan karyawan, 

sehingga tercipta sebuah informasi akuntansi. Keberhasilan manajemen sangat 

tergantung dari sumber, keakuratan dan ketepatan waktu yang dimiliki, dan 

informasi berperan penting dalam proses pengendalian dan pengambilan 

keputusan. Informasi dapat berupa dokumen operasional seperti pesanan 

penjualan, laporan yang terstruktur, atau sebuah pesan dalam layar computer. 
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Apa pun bentuk fisiknya, informasi yang berguna memiliki berbagai 

karakteristik berikut ini yaitu relevan, tepat waktu, akurasi, kelengkapan. 

Hotel sebagai suatu perusahaan atau organisasi yang memberikan 

pelayanan jasa dalam sektor pariwisata dan merupakan salah satu sumber 

potensial bagi devisa negara seperti pada hotel yang dimiliki oleh PT. Selecta, 

di mana hotel ini sebagai sumber pendapatan terbesar dan lebih menonjol bila 

dibandingkan dengan wahana rekreasi, sehingga di perlukan juga sistem 

pengendalian internal yang lebih baik dibandingkan dengan sektor lainnya, 

karena semakin besar aset yang di miliki maka semakin besar juga potensi 

terjadinya kecurangan maupun kesalahan.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mencoba membahas dan 

menganalisa sistem informasi akuntansi pada fungsi penjualan jasa dengan 

mengangkat judul: “Analisis Sistem Pengedalian Internal atas Penerimaan 

Kas PT Selecta Kota Batu (Sektor Hotel)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

penulis merumuskan masalahnya yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan Sistem Pengendalian Internal penerimaan kas 

pada unit hotel PT Selecta Kota Batu? 

2. Apakah pengendalian internal penerimaan kas pada unit hotel PT Selecta 

Kota Batu telah efektif?   
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan penerapan Sistem Pengendalian Internal 

Penerimaan Kas pada unit hotel PT. Selecta Kota Batu. 

2. Untuk menilai keefektifan pengendalian internal penerimaan kas pada 

unit hotel PT Selecta Kota Batu . 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi dan saran bagi PT Selecta Kota Batu agar bisa menetapkan 

kebijakan dalam mengelola pengendalian internalnya, serta dapat 

mengetahui kekurangan perusahaannya supaya bisa memperbaiki sistim 

pengendalian internlanya agar bisa berjalan secara efektif dan efesien. 

2. Bagi pembaca 

Penulis berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai refrensi untuk 

penelitian di masa yang akan datang, serta menambah ilmu 

pengetahuan tentang bagaimana sistim pengendalian internal yang 

diterapkan di PT Selecta kota Batu. 


