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ABSTRAK 

Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, 

metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga 

kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data 

akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya 

kebijakan manajemen. Definisi tersebut lebih menekankan pada 

tujuan yang ingin dicapai, bukan pada unsur-unsur yang membentuk 

sitem tersebut. Oleh karena itu, pengertian pengendalian intern 

di atas berlaku bagi perusahaan yang mengolah informasinya 

secara manual dengan mesin pembukuan maupun dengan komputer. 

Persaingan dunia usaha semakin ketat, sehingga masalah-

masalah yang dihadapi perusahaan semakin banyak. Salah satu 

permasalahan yang di hadapi perusahaan adalah mengenai 

pengendalian internal atas penjualan dan penerimaan kas. Karena 

sering terjadinya kecurangan  terhadap kas, maka akan berdampak 

buruk dan menyebabkan  kerugian bagi pihak perusahaan. 

Dari hasil Penelitian yang dilakukan Hotel Plaza 

Tanjungpinang telah menerapkan unsur-unsur pengendalian internal 

yang berlaku secara umum, baik unsur pengendalian penjualan 

maupun unsur pengendalian penerimaan kas. 

Kata Kunci : Unsur Pengendalian Internal, Penjualan, Penerimaan 

Kas 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Sistem merupakan suatu kegiatan yang telah ditentukan 

caranya dan biasanya dilakukan berulang-ulang. Dalam kegiatan 

suatu organisasi, banyak tindakan manajemen yang tidak 

sistematis. Hal ini disebabkan oleh keadaan yang tidak 

memungkinkan bagi seorang manajer untuk menggunakan pertimbangan 

pribadinya dalam bertindak, kegiatan seperti ini biasanya 

berkaitan dengan interaksi antara manajer yang satu dengan 

manajer yang lainnya dan manajer dengan bawahannya. Ketepatan 

sistem itu sendiri akhirnya tergantung pada kemampuan manajer 

mengatur seseorang. Sementara itu, pengendalian adalah proses 

penetapan standar, dengan menerima umpan balik berupa kinerja 

sesungguhnya dan mengambil tindakan yang diperlukan jika kinerja 

sesungguhnya berbeda secara signifikan dengan apa yang telah 

direncanakan sebelumnya. 

Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, 

metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga 

kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data 

akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya 

kebijakan manajemen. Definisi tersebut lebih menekankan pada 
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tujuan yang ingin dicapai, bukan pada unsur-unsur yang membentuk 

sitem tersebut. Oleh karena itu, pengertian pengendalian intern 

di atas berlaku bagi perusahaan yang mengolah informasinya 

secara manual dengan mesin pembukuan maupun dengan komputer. 

 Pengendalian internal terdiri atas semua metoda dan 

tindakan yang saling berkaitan yang diterapkan dalam suatu 

organisasi untuk mengamankan asset, meningkatkan keandalan 

catatan akuntansi, meningkatkan efisiensi operasi, dan menjamin 

kesesuaian dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. 

Terdapat unsure pengendalian internal yang perlu 

diperhatikan pihak manajemen hotel terkait sistem akuntansi 

penjualan/piutang hotel. Beberapa unsur diantaranya terkait 

dengan unsur organisasi hotel, sistem otorisasi dan prosedur 

pencatatan, praktek yang sehatserta karyawan yang mutunya sesuai 

dengan tanggungjawabnya.  

Kas merupakan akun yang penting dalam operasional suatu 

hotel, tanpa ditunjang dengan kas yang memadai akan dapat 

mengganggu kelancaran aktivitas operasional suatu hotel, karena 

kas juga sebagai modal kerja yang sangat menunjang kelangsungan 

aktivitas keseharian suatu hotel. Suatu hotel dalam 

operasionalnya memerlukan dana yang tidak sedikit, di mana dana 

tersebut akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran yang 

disediakan sebagai fasilitas tamu selama menginap, dan dana 

tersebut baru bisa diperoleh kembali oleh perusahaan setelah 

tamu yang menginap atau menggunakan fasilitas hotel sudah 

melakukan pembayaran.    

Persaingan dunia usaha semakin ketat, sehingga masalah-

masalah yang dihadapi perusahaan semakin banyak. Salah satu 

permasalahan yang di hadapi perusahaan adalah mengenai 

pengendalian internal atas penjualan dan penerimaan kas. Karena 

sering terjadinya kecurangan  terhadap kas, maka akan berdampak 

buruk dan menyebabkan  kerugian bagi pihak perusahaan. 

LANDASAN TEORI 

Pengertian Pengendalian Internal  

 Menurut James A.Hall ( 2009:181 ) sistem pengendalian 

internal (internal system control) terdiri atas berbagai 

kebijakan, praktik, dan prosedur yang diterapkan oleh perusahaan 

untuk mencapai empat tujuan umumnya: 

1. Menjaga aktiva perusahaan 
2. Memastikan akurasidan keandalan catatan serta informasi 

akuntansi 

3. Mendorong efisiensi dalam operasional perusahaan 
4. Mengukur kesesuaian dengan kebijakan serta prosedur yang 

ditetapkan oleh pihak manajemen  

Menurut Al Haryono Jusup ( 2011:5 ), pengendalian internal 

terdiri dari atas semua metoda dan tindakan yang saling 

berkaitan yang diterapkan dalam suatu organisasi untuk 

mengamankan asset, meningkatkan keandalan catatan akuntansi, 

meningkatkan efisiensi operasi, dan menjamin kesesuaian dengan 

ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.   

Tujuan Pengendalian Internal 

Menurut Warren et. al ( 2006:236 ) pengendalian internal 

memberikan jaminan yang wajar bahwa: 
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1. Aktiva dilindungi dan digunakan untuk pencapaian tujuan 

usaha. 

2. Informasi bisnis akurat. 

3. Karyawan mematuhi peraturan dan ketentuan. 

Pengendalian Internal dapat melindungi aktiva dari 

pencurian,penggelapan penyalahgunaan, atau penempatan aktiva 

pada lokasi yang tidak tepat. 

Menurut Widjajanto ( 2001:18 ) pengendalian internal 

bertujuan untuk menjaga integritas informasi akuntansi, 

melindungi aktiva perusahaan terhadap kecurangan, pemborosan, 

dan pencurian yang dilakukan oleh pihak di dalam maupun di luar 

perusahaan. Selain itu, pengendalian internal juga harus dapat 

memudahkan pelacakan kesalahan baik yang disengaja ataupun 

tidak, demikian rupa sehingga memperlancar prosedur audit. 

Unsur-unsur Pengendalian Internal 

 Menurut Ikhsan ( 2008:75 ) unsur utama sistem pengendalian 

internal antara lain meliputi :  

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab 

fungsional secara tegas. 

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 

perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, 

pendapatan dan biaya. 

3. Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi 

setiap unit organisasi. 

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya.  
Prinsip-prinsip Sistem Pengendalian Internal 

Menurut Al.Haryono Jusup ( 2011:6-12 ) prinsip-prinsip 

aktivitas pengendalian internal ada enam: 

1. Penetapan tanggung jawab 

2. Pemisahan tugas 

3. Prosedur dokumentasi 

4. Pengawasan fisik 

Pengamanan asset  dapat dilakukan dengan menggunakan 

berbagai cara dan peralatan, misalnya: 

a. Lemari besi terkunci khusus (safety deposit boxes) untuk 
menyimpan kas dan surat-surat (dokumen) penting. 

b. Ruang penyimpanan (gudang) dengan pintu berkunci serta 
lemari-lemari berkunci untuk menyimpan persediaan barang 

dan catatan-catatan akuntansi. 

c. Alarm untuk mencegah terjadinya pembobolan. 
d. Monitor televisi dan sensor untuk mencegah pencurian. 
e. Berbagai fasilitas komputer dengan pass key access atau 

cap jempol atau eyeball scans. 

f. Timelock untuk pencatatan jam kerja. 
5. Verifikasi internal secara independen 

6. Pengendalian sumberdaya manusia 

Manfaat Pengendalian Internal Bagi Perusahaan    

  Pengendalian internal akan memberi manfaat berikut bagi 

perusahaan ( Haryono Jusup, 2011:12 ): 

1. Menjamin bahwa semua transaksi dicatat secara lengkap dan 
akurat. 

2. Memastikan bahwa hanya transaksi yang telah diotorisasi 

yang dapat dilaksanakan. 
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3. Menjamin bahwa semua transaksi di dukung dengan dokumen 

yang memadai. 

4. Menjamin bahwa asset dan kewajiban perusahaan telah 

ditetapkan dengan benar, sehingga dapat digunakan sebagai 

informasi yang dapat diandalkan untuk pengambilan 

keputusan dalam mengoperasikan perusahaan. 

5. Meminimalkan risiko terjadinya kecurangan dan 

penyalahangunaan asset perusahaan. 

Penjualan  

Bagi organisasi usaha, penjualan merupakan satu aspek yang 

sangat penting dan menjadi urat nadi kehidupan usaha tersebut. 

Eksistensi dan kesinambungan hidup organisasai usaha sangat 

tergantung dari kemampuannya menghasilkan arus kas dari 

penjualan  produk yang dihasilkan. Produk suatu perusahaan dapat 

berupa barang, jasa atau kombinasi barang dan jasa  

Unsur Pengendalian Internal 

Menurut Ikhsan ( 2008:93-96 ) dalam bukunya yang berjudul 

Sistem Akuntansi Perhotelan terdapat beberapa unsur pengendalian 

internal yang perlu diperhatikan pihak manajemen hotel terkait 

sistem akuntansi penjualan/piutang hotel. Beberapa unsur 

diantaranya terkait dengan unsur organisasi hotel, sistem 

otorisasi dan prosedur pencatatan, praktek yang sehat serta 

karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawab. Masing-masing 

unsur tersebut dijelaskan secara rinci berikut ini. 

1. Unsur Organisasi 
 Unsur pengendalian internal yang perlu diperhatikan dari 

sudut pandang organisasi hotel meliputi antara lain:  

a. Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas kredit 
b. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penjualan dan 

fungsi kredit 

c. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi kas 
d. Transaksi harus dilakukan oleh lebih dari satu fungsi 
2. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan 

Unsur pengendalian dengan menggunakan sistem otorisasi dan 

prosedur pencataatn yang perlu diperhatikan antara lain: 

a. Penerimaan order dari pembelian otorisasi oleh fungsi  
b. Penetapan harga jual syarat penjualan dan potongan 

penjualan berada ditangan Kepala Bagian Marketing, Room, 

Assistant, Manager dan General Manager: Pengisian 

informasi ke dalam surat order pengiriman dan faktur 

penjualan harus didasarkan pada informasi harga jual, 

syarat penjualan, dan potongan penjualan yang ditetapkan 

oleh kepala bagian Marketing, Room, Asisstant Manager dan 

General Manager.  

c. Terjadinya piutang di otorisasi oleh fungsi penagihan 

dengan membubuhkan tanda tangan pada faktur penjualan, 

dengan dibubuhkannya tanda tangan otorisasi oleh fungsi 

penagihan pada faktur penjualan bahwa: 

d. Pencatatan ke dalan catatan akuntansi harus didasarkan 

atas dokumen sumber yang dilampiri dengan dokumen 

pendukung yang lengkap. Dalam sistem penjualan kredit, 

pencatatan mutasi piutang harus didasarkan pada dokumen 

dan sumber pendukung berikut ini yaitu pencatatan piutang 
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didasarkan atas faktur penjualan yang didukung dengan 

surat order pengiriman dan surat muat.    

e. Pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus dilakukan oleh 
karyawan yang diberi wewenang untuk itu, dengan cara ini 

maka tanggungjawab atas pengubahan catatan akuntansi dapat 

dibebankan kepada karyawan tertentu, sehingga tidak ada 

satupun data yang dicantumkan dalam catatan akuntansi yang 

tidak dipertanggungjawabkan.  

3. Praktek yang sehat 
 Dalam membuat pengendalian internal yang sehat. Hotel 

perlu membuat langkah-langkah sistem yang sehat pula. Adapun 

langkah-langkah penggunaan sistem yang sehat antara lain harus 

melibatkan: 

a. Penggunaan Formulir Bernomor Urut Tercetak 
b. Secara Periodik Fungsi Akuntansi Mengirim Pernyataan 

Piutang 

c. Secara periodik diadakan reconsiliasi kartu piutang 

dengan rekening kontrol piutang dalam buku besar. 

Rekonsiliasi merupakan cara pencocokan dua dat yang 

dicatat dalam catatan akuntansi yang berbeda namun 

berasal dari sumber yang sama. 

 Data dari dokumen sumber ini dicatat melalui dua jalur: 

 

4. Karyawan yang mutunya  sesuai dengan tanggung jawab 
Dalam merekrut karyawan yang ingin bekerja dihotel, pihak 

manajemen hotel penting untuk memperhatikan beberapa hal 

berikut: 

a. Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang 

dituntut oleh pekerjaannya. Untuk memperoleh karyawan 

yang mempunyai kecakapan yang sesuai dengan tuntutan 

tanggung jawab yang akan dikumpulkannya, menajemen harus 

mengadakan analisis jabatan yang ada dalam perusahaan 

dan menentukan syarat-syarat yang dipenuhi oleh calon 

karyawan yang akan menduduki jabatan tersebut. Program 

yang baik dalam seleksi calon karyawan akan menjamin 

diperolenhya karyawan yang memiliki kompentensi seperti 

yang dituntut oleh jabatan yang didudukinya. 

b. Pengembangan pendiddikan karyawan selama menjadi 

karyawan perusahaan, sesuai dengan tuntutan perkembangan 

pekerjaan. 

Penjualan Jasa Kamar dan Jasa Lain  

Menurut Ikhsan ( 2008:77 ) kegiatan penjualan terdiri dari 

transaksi penjualan barang atau jasa, baik penjualan secara 

tunai maupun secara kredit. Dalam transaksi penjualan secara 

tunai, barang atau jasa diserahkan oleh perusahaan kepada 

pembeli jika perusahaan telah menerima pembayaran dari pembeli, 

kegiatan penjualan secara tunai ini ditangani oleh perusahaan 

melalui sistem penjualan tunai. Dalam transaksi penjualan kredit 

,jika order dari pelanggan telah dipenuhi dengan pengiriman 

barang atau penyerahan jasa, untuk jangka waktu tertentu 

perusahaan-perusahaan memiliki piutang kepada pelanggannya. 

Kegiatan penjualan secara kredit ini ditangani oleh perusahaan 

melalui sistem penjualan secara kredit.  
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Pada pembahasan ini prosedur penjualan yang akan dibahas 

adalah prosedur penjualan jasa kamar dan jasa lainnya yang ada 

di dalam hotel. Masing-masing prosedur tersebut akan saling 

terkait dengan prosedur lainnya. Adapun fungsi-fungsi yang 

terkait dalam sistem akuntansi penjualan jasa kamar dan jasa 

lainnya antara lain adalah : 

1. Fungsi penjualan 
Dalam struktur organisasi fungsi ini, tugas dan wewenang 

dalam melaksanakan fungsi ini adalah bagian Receiptionist, 

FO, F&B, Laundry, dan Operator.   

2. Fungsi general cashier 
Fungsi general cashier merupakan salah satu dalam 

mengumpulkan uang dari cashier untuk di bawa ke bank. 

3. Fungsi akuntansi  
Fungsi akuntansi bertanggungjawab dalam hal pencatatan 

seluruh penerimaan dan pengeluaran kas, fungsi ini ada 

pada bagian accounting. 

Bagian Yang Terlibat Pada Prosedur Penjualan 

 Menurut Widanaputra et. al ( 2009:82-83 ) fungsi-fungsi 

yang terkait pada prosedur penjualan pada sebuah hotel adalah 

sebagai berikut : 

1. Penjualan Kamar  
a. Reservation, bertugas menerima reservasi dari tamu dan 

memberikan informasi  

pada front office, Roomboy dan Housekeeping serta bagian 

kredit. 

b. Fronr Office, bertugas menerima tamu dan menyiapkan guest 
bill. 

c. Bellboy, bertugas membantu mengantar tamu ke kamar. 
d. Roomboy, bertugas membersihkan dan menyiapkan kamar. 
e. Housekeeping, bertugas menyiapkan perlengkapan kamar. 
f. Night Audit, bertugas membuat laporan penjualan harian 

pada malam hari dan mencocokkan penjualan pada hari 

tersebut. 

g. Income Audit, bertugas melakukan pengecekan ulang dan 

pencatatan atas penjualan yang terjadi. 

h. Bagian kredit, bertugas memberikan persetujuan kredit baik 
secara langsung ataupun tidak langsung. 

i. Account Receivable, bertugas mencatat penjualan krredit 

dan menyiapkan faktur tagihan.  

2. Penjualan Makanan dan Minuman 
a. Waiter/waitress, bertugas memberikan pelayanan kepada 

tamu, dari menerima order, meneruskan order ke dapur dan 

menyajikan order serta memberikan informasi pada kasir. 

b. Kasir, bertugas menyiapkan bill dan menerima pembayaran 

dari tamu. 

c. Kitchen, bertugas menyiapkan order. 
d. Income Auditor, bertugas mengecek penjualan dan mencatat 

penjualan. 

e. Bagian kredit, bertugas memberikan persetujuan kredit. 
f. Account Receivable, bertugas mencatat penjualan kredit dan 

menyiapkan faktur tagihan. 
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Prosedur Penerimaan Kas 

Menurut Arfan Ikhsan dan Teddy Ida Bagus  ( 2008:239-244 ) 

pada dasarnya penerimaan kas hotel berasal dari dua sumber 

utama. Kedua sumber tersebut berasal dari penjualan tunai (atas 

penyewaan kamar) dan penerimaan kas dari piutang. Catatan 

akuntansi yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari 

penjualan kamar adalah: 

1. Jurnal penjualan 
2. Jurnal penerimaan kas 
3. Jurnal umum 
Adapun fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas dari 

penjualan tunai adalah : 

1. Fungsi penjualan 
Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, 

fungsi ini bertanggungjawab untuk melaksanakan menerima 

order pembeli, mengisi faktur penjualan tunai dan 

menyerahkan faktur tersebut kepada pembeli untuk 

kepentingan pembayaran ke fungsi kas. Dalam struktur 

organisasi fungsi ini berada di bagian Receiptionist, 

Front Office, F & B, Laundry, Telepon. 

2. Fungsi kas 
Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, 

fungsi ini bertanggungjawab  sebagai penerima kas dari 

pembeli, menyetor kas yang diterima ke bank dalam jumlah 

penuh. Dalam struktur organisasi fungsi ini berada di 

bagian General Cashier. 

3. Fungsi akuntansi 
Dalam transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai, 

fungsi ini bertanggungjawab sebagai pencatat transaksi 

penjualan dan penerimaan kas dan pembuat laporan keuangan. 

Dalam struktur organisasi fungsi ini berada di bagian 

Accounting. 

   Laporan penerimaan kas dibuat oleh petugas kasir dengan 

sumber dokumen berikut: 

1. Rekening tamu dan atau kuitansi untuk penerimaan kas 
2. Formulir (voucher) paid-out untuk kas yang dikeluarkan 
3. Formulir penukaran uang asing untuk penerimaan uang asing 
Informasi yang dicantumkan dalam laporan penerimaan kas 

seperti di bawah ini. 

1. Nomor kamar dan nama tamu 

2. Jumlah dan jenis pembayaran 

3. Jumlah kas yang dikeluarkan  

4. Jenis mata uang yang diterima 

5. Nama petugas kasir kantor depan 

6. Waktu tugas (shift) 

7. Hari/tanggal laporan 

Menurut Firdaus A.Dunia dalam bukunya yang berjudul Pengantar 

Akuntansi (2008:127) Pengendalian internal atas penerimaan kas 

dapat menjamin semua penerimaan kas telah disetorkan ke bank dan 

catatan akuntansi perusahaan yang diselenggarakan secara benar. 

Untuk melindungi kas dari pencurian dan penyalahgunaan, suatu 

perusahaan harus mengendalikan (control) kas mulai dari waktu 

kas diterima hingga kas tersebut disetorkan dalam suatu bank. 
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Prosedur pengendalian ini disebut pengendalian proteksi 

(protective control).   

Menurut Warren et. al ( 2006:362 ) kas dapat diartikan 

sebagai segala sesuatu yang diterima bank untuk anda setorkan ke 

rekening bank anda. Misalnya, cek yang dibayarkan untuk anda 

biasanya dapat disetorkan ke bank dan karena itu dianggap 

senagai kas. Kas meliputi koin , uang kertas, cek, wesel (money 

order atau kiriman uang melalui pos yang lazim berbentuk draft 

bank atau cek bank ; hal ini untuk selanjutnya diistilahkan 

dengan wesel), dan uang yang disimpan di bank yang dapat ditarik 

tanpa pembatasan dari bank bersangkutan. 

1.   

Catatan Yang Terkait Dalam Sistem Kas Hotel 

 Menurut Ikhsan dan Ida Bagus Teddy Prianthara (2008:247-

251) untuk mendukung fungsi penjualan jasa kamar dan jasa 

lainnya di hotel diperlukan catatan-catatan terkait dalam 

sistem akuntansi penjualan tersebut.Adapun catatan-catatan 

yang terkait dalam sistem akuntansi penjualan antara lain 

adalah: 

1. Jurnal Penjualan. Merupakan jurnal yang digunakan untuk 

,mencatat transaksi penjualan,  baik penjualan kredit 

maupun penjualan tunai. Dari jurnal ini pihak manajemen 

akan mendapat informasi mengenai semua jenis transaksi 

penjualan selama periode tertentu secara kronologis. 

2. Jurnal Penerimaan Kas. Catatan akuntansi ini digunakan 

untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi 

penerimaan kas dari debitur. 

3. Voucher Jurnal Penerimaan Kas. Mencatat semua data dan 

jumlah dari jurnal penerimaan kas. 

4. Jurnal Umum. Dalam prosedur pencatatan piutang , catatan 
akuntansi ini digunakan untuk mencatat berkurangnya 

piutang dari transaksi penghapusan piutang. 

5. F.O.C.S / Front Office Cashier Summary. Catatan yang 

dibuat F.O. Cashier untuk mengetahui jumlah penerimaan 

yang diperoleh berdasarkan Cash Receipt yang dibuat Per 

Shift.  

6. S by C/ Summary by Cash. Catatan yang dibuat oleh Income 
Audit yang berisi perincian penjualan harian hotel. 

7. Rekapitulasi Penerimaan Kas. Laporan yang dibuat General 
Cashier berdasarkan Transmital Envelope. 

Unsur Pengendalian Internal 

 Menurut Ikhsan (2008:255-256) dalam bukunya yang berjudul 

Sistem Akuntansi Perhotelan terdapat beberapa unsur pengendalian 

internal yang perlu diperhatikan pihak manajemen hotel terkait 

sistem akuntansi penerimaan kas hotel dari penjualan tunai. 

Beberapa unsur diantaranya terkait dengan unsur organisasi 

hotel, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, praktek yang 

sehat serta karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawab, 

masing-masing unsur tersebut  dijelaskan secara rinci berikut 

ini: 

1. Organisasi 
a. Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas. 
b. Fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. 
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c. Transaksi penjualan tunai harus dilaksanakan oleh fungsi 
penjualan, fungsi kas dan fungsi akuntansi. 

2. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan 
a. Penerimaan order dari tamu diotorisasi oleh penjualan 

dengan menggunakan formulir faktur penjualan tunai. 

b. Penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi kas dengan cara 
membubuhkan Cap “Lunas” pada faktur penjualan tunai. 

c. Penjualan dengan kartu kredit bank didahului dengan 

permintaan otorisasi dari bank penerbit kartu kredit. 

d. Penyerahan barang diotorisasi oleh fungsi pengiriman 

dengan membubuhkan cap “sudah diserahkan” pada faktur 

penjualan tunai. 

e. Pencatatan ke dalam buku jurnal diotorisasi oleh fungsi 
akuntansi dengan cara memberikan tanda pada faktur 

penjualan tunai. 

3. Praktek yang sehat 
a. Faktur penjualan tunai bernomor urut tercetak dan 

pemakainnya  dipertanggungjawabkan oleh fungsi 

penjualan. 

b. Jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai disetor 
seluruhnya ke bank pada hari yang sama dengan transaksi 

penjualan tunai atau hari kerja berikutnya. 

c. Perhitungan saldo kas yang ada di tangan fungsi kas secara 

periode dan secara mendadak oleh fungi pemeriksa internal. 

4. Karyawan yang Cakap 
a. Seleksi calon karyawan  berdasarkan persyaratan yang 

dituntun oleh pekerjaannya, untuk memperoleh karyawan 

yang mempunyai kecakapan yang sesuai dengan tuntutan 

tanggungjawab yang akan dipikulnya, manajemen harus 

mengadakan analisis jabatan yang ada dalam perusahaan 

dan menentukan syarat-syarat yang dipenuhi oleh calon 

karyawan yang akan menduduki jabatan tersebut. 

b. Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan 
perusahaan,sesuai dengan tuntutan pekerjaannya.   

Jaringan Prosedur Yang Membentuk Sistem Akuntansi Penerimaan Kas 

Dari Penjualan Kredit  

Menurut Arfan Ikhsan dan Ida Bagus Teddy Prianthara dalan 

bukunya yang berjudul Sistem Akuntansi Perhotelan(2008:266-267 ) 

ada beberapa jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi 

penjualan di hotel. Jaringan prosedur tersebut antara lain 

meliputi : 

1. Prosedur penerimaan kas 
Dalam prosedur ini fungsi kas menerima pembayaran dari 

pihak travel  agent dan memberikan tanda pembayaran yang 

sudah di cap “lunas”. 

2. Prosedur penyetoran kas ke bank 
Dalam sistem pengendalian internal terhadap kas 

mengharuskan penyetoran dengan segera ke bank terhadap 

kas yang diterima pada suatu hari. Dalam prosedur ini, 

fungsi kas menyetorkan kas yang diterima dari penjualan 

kredit ke bank dalam jumlah penuh. 

3. Prosedur pencatatan penerimaan kas 
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Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat penerimaan 

kas ke dalam jurnal penerimaan kas berdasarkan bukti 

setor bank yang diterima dari bank melalui fungsi kas. 

Unsur Pengendalian Internal 

Menurut Ikhsan dalam bukunya yang berjudul Sistem 

Akuntansi Perhotelan (2008:267-268) terdapat beberapa unsur 

pengendalian internal yang perlu diperhatikan pihak manajemen 

hotel terkait sistem akuntansi penerimaan kas dari penjualan 

kredit. Unsur tersebut terkait dengan unsur organisasi hotel, 

sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, praktek yang sehat 

serta karyawan yang cakap. Masing-masing unsur tersebut 

dijelaskan secara rinci berikut ini: 

1. Organisasi 
a. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penagihan dan 

fungsi penerimaan kas. 

b. Fungsi penerimaan kas harus terpisah dari fungsi 

akuntansi. 

2. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan 
a. Pihak debitur untuk melakukan pembayaran dalam bentuk cek 

atas nama atau dengan cara pemindahan bukuan (giro bilyet) 

fungsi penagihan melakukan penagihan hanya atas dasar 

daftar piutang yang harus ditagih yang dibuat oleh fungsi 

akuntansi. 

b. Pengkreditan rekening pembantu piutang oleh fungsi 

akuntansi  

(Bagian Piutang) harus didasarkan atas surat pemberitahuan 

yang berasal dari debitur. 

3. Praktek yang sehat 
a. Hasil perhitungan kas harus direkam dalam berita acara 

perhitungan kas dan disetor penuh ke bank dengan segera. 

b. Para penagih dan kasir harus diasuransikan. 
c. Kas dalam perjalanan (baik yang ada di tangan bagian kasir 

maupun di tangan penagih hotel) harus diasuransikan. 

4. Karyawan yang cakap 
Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang 

dituntun oleh pekerjaannya, dengan penempatan dan seleksi 

yang cakap akan mendapatkan karyawan yang sesuai dengan 

keahliannya dan jabatannya. 

Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Dari Penjualan Kredit 

 Menurut Arfan Ikhsan dan Ida Bagus Teddy 

Prianthara(2008:259-260)kegiatan penjualan kredit di hotel 

terdiri atas transakai penjualan kamar dan jasa lainnya.Dalam 

transaksi penjualan kredit, jika order dari pelanggan telah 

dipenuhi dengan penyerahan sejumlah jasa, untuk jangka waktu  

tertentu hotel memiliki piutang kepada pelanggannya. Kegiatan 

penjualan secara kredit ini ditangani oleh perusahaan melalui 

sistem akuntansi penerimaan kas dari penjualan kredit.  

Fungsi Yang Terkait 

 Ada beberapa fungsi yang terkait satu sama lainnya dalam 

sistem penerimaan kas dari penjualan kredit. Fungsi-fungsi 

tersebut meliputi: 

1. Fungsi Piutang 

2. Fungsi Penagihan 
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3. Fungsi Kas 

4. Fungsi Akuntansi 

5. Fungsi Pemeriksaan Internal 

Dokumen Yang Digunakan     

 Adapun dokumen yang digunakan dalam mendukung pencatatan 

sistem akuntansi penerimaan kas dari penjualan kredit: 

1. Invoice 

2. Bukti Setor Bank 

3. Daftar Surat Pemberitahuan 

4. Kuitansi 

METODE PENELITIAN 

Objek Penelitian 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusun 

skripsi ini maka penulis melakukan penelitian langsung pada 

Hotel Plaza Tanjungpinang yang beralamatkan Jalan : M.T.Haryono 

KM 3,5 Komplek Bintan Plaza Tanjungpinang-Kepulauan Riau. 

Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian 

bersifat desriptif kualitatif,yang mengarah pada studi kasus 

suatu perusahaan. Studi kasus dilakukan pada Plaza Hotel 

Tanjungpinang. 

 Dalam metode ini analisis dilakukan untuk menghasilkan 

laporan penelitian yang lebih luas dengan cara 

menginterprestasikan data yang telah dianalisis tersebut teori-

teori yang telah ada, dan penulis berupaya mengambil fakta-fakta 

sesuai dengan ruang lingkup judul penelitian. Kemudian diaparkan 

dengan jelas guna memberikan gambaran secara terperinci.  

Sumber Data 

 Adapun sumber data penelitian  ini  berasal dari data 

primer dan data sekunder.Data primer  merupakan data yang di 

dapat secara langsung dari sumber asli (tidak melalui 

perantara). Jadi data diperoleh secara langsung dari perusahaan 

yang dijadikan studi kasus melalui teknik pengumpulan data. 

 Menurut Etta Mamang ( 2010 : 172 ) data sekunder umumnya 

tidak dirancang secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan 

penelitian tertentu.Seluruh atau sebagian aspek data sekunder 

kemungkinan tidak sesuai dengan kebutuhan suatu. 

Metode Pengumpulan Data 

etode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 

1. Wawancara 
Yaitu, suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan  

dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung  dengan  

pihak yang terkait dengan perusahaan. 

2. Observasi 
Yaitu melakukan kunjungan secara langsung pada hotel 

sebagai objek penelitian untuk mendapatkan keterangan yang 

diperlukan serta dokumen-dokumen yang diperlukan peneliti. 

3. Studi Pustaka 
Yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan membaca 

buku di perpustakaan,serta mencari laporan-laporan  yang 

berhubungan dengan penelitian penulis. 
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ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Umum Perusahaan 

Plaza Hotel Tanjungpinang didirikan pada tanggal 20 

desember 1998 bernama Hotel Rasa yakin beralamat di Jalan 

MT.Haryono KM 3,5 Komplek Bintan Plaza oleh Chiangtie selaku 

Direktur dan Kusdi Ismet sebagai Komisaris. Perusahaan ini 

memiliki fasilitas kamar sebanyak 66 kamar yang terdiri dari 

tipe kamar yaitu : kamar standar , kamar superior dan fasilitas 

restaurant. 

  Tujuan awal didirikannya Plaza Hotel untuk melayani tamu 

wisatawan asing yaitu Wisatawan dari Singapore dan Malaysia. 

Setelah tiga tahun berdiri perusahaan ini berganti nama menjadi 

Hotel Yakin pada tahun 2001 dan menambah fasilitas Karaoke 

berkapasitas 22 kamar, yang bertindak sebagai direktur  Handi 

Wijoyo Alidin.  

 Kemudian perusahaan ini berganti nama pada awal 2007, 

dengan nama Plaza Hotel dan menambah fasilitas Ball Room ( Room 

Meeting ), restoran dan penambahan kamar menjadi 120 kamar, yang 

terdiri dari 6 type kamar yaitu :  standard, superior, deluxe, 

junior, plaza suite dan family suite. Pada tahun 2007 Plaza 

Hotel merubah tujuannya yakni tidak haya melayani wisatawan 

asing saja tetapi juga melayani tamu-tamu lokal, serta paket-

paket pertemuan sesuai keinginan pelanggan. Yang dimaksud dengan  

paket-paket pertemuan tersebut diantaranya yaitu : paket makan 

minum, paket penginapan dan ruang pertemuan. 

Hasil Analisa Dan Pembahasan 

Analisa Unsur Pengendalian Internal Penjualan Di Hotel Plaza 

Tanjungpinang 

 Bagi organisasi usaha, penjualan merupakan satu aspek yang 

sangat penting dan menjadi urat nadi kehidupan usaha tersebut. 

Pendapatan dari penjualan kamar di Hotel Plaza Tanjungpinang  

dilakukan oleh department front office dan penyiapan kamar 

dilakukan oleh department house keeping yaitu room maid atau 

room boy. Resepsionis merupakan salah satu bagian dari front 

office berfungsi menyiapkan laporan kamar yang terhuni dan yang 

siap untuk dijual (vacant) untuk setiap waktu tugas (shift). 

 Prosedur penjualan kamar adalah sebagai berikut : 

1. Sebelum kedatangan tamu akan melakukan reservasi baik 

secara individu ataupun melalui agen perjalanannya 

kebagian reservation yang selanjutnya akan membuat 

reservation form ( RF ) dan mencatatnya dalam daftar 

kedatangan tamu, kemudian mendistribusikan form tersebut 

ke pihak front office, roomboy, housekeeping dan kredit 

sebagai informasi. 

2. Pada saat tamu datang menunjukan bukti reservasi, front 

office ( kantor depan ) akan mencocokkannya dengan salinan 

reservation form, kemudian meminta tamu untuk mengisi dan 

menandatangani form A, bagi pelanggan  baik melalui 

reservasi atau datang sendiri harus dimintai deposit 

sebesar ( 150% dikali dari biaya harga kamar ) dikali 

selama menginap. Setelah tamu melakukan pembayaran dikasir 

front office, receptionist memanggil bellboy dan 

memberikan kunci kamar kepada bellboy untuk mengantar tamu 
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tersebut. 

3. Setelah tamu ke kamar, receptionist akan membuatkan bill 
untuk tamu tersebut, kemudian memasukkannya pada rak untuk 

masing-masing kamar yang ada di front office. 

4. Receptionist mengisi room count sheet, melakukan posting 

untuk setiap pemakaian kamar pada bill, dan membuat room 

sales recapitulation, kemudian memasukkan hasil penjualan 

dan room sales recapitulation ke dalam remittance of fund. 

Apabila tamu yang menginap lebih dari 1 hari yaitu batas 

check out jam 13: 00 wib, receptionist akan bertanya 

kepada pelanggan tersebut apakah kamar stay atau masih mau 

menyambung. 

5. Front office mengirim form A asli sebagai laporan ke pihak 
kepolisian, dan mengarsip salinannya. 

6. Pada tengah malam night audit akan mengecek kembali hasil 
kerja front office pada hari tersebut. 

7. Keesokan harinya remittance of fund akan dikirim ke back 
office dan diterima oleh income audit, yang selanjutnya 

akan mencocokkan kembali dan memilahnya, untuk hasil 

penjualan tunai akan diserahkan ke general cashier, dan 

untuk sisanya diserahkan ke account receivable. 

8. Income audit berdasarkan informasi yang diberikan oleh 

night audit akan membuat daily of sales sebagai informasi 

kepada pihak manajemen tentang tingkat penjualan kamar, 

makanan dan minuman, dan pendapatan lain, serta informasi 

tingkat hunian dan informasi lain dalan hari kemarin. 

Prosedur penjualan makanan dan minuman adalah sebagai berikut : 

a. Tamu yang datang ke restoran disambut dan dipersilahkan 

duduk oleh waiter atau waiterss, yang selanjutnya 

menyodorkan menu dan menyiapkan restoran, serta mencatat 

setiap order tamu kebagian kitchen. 

b. Setelah diserahkan ke kitchen untuk menyiapkan menu yang 
diminta, dan kasir menyiapkan bill atau tagihan. 

c. Setelah selesai, tamu akan menyelasaikan pembayaran 

dikasir bagian food and beverage, jika tamu tidak membayar 

tunai maka tamu akan diminta untuk menandatangani bill 

untuk nantinya dikirim ke front office agar diposting ke 

bill tamu. 

d. Pada akhir shift, kasir membuat restoran dan bar summary 
of sales dan memasukkan hasil penjualan kedalam remittance 

of fund, kemudian menitipkannya pada safe deposit box yang 

ada di front office, untuk dikirim ke back office pada 

keesokan harinya. 

Hasil akhir dari  penjualan kamar dan penjualan makanan 

dan minuman, yakni : 

1. Untuk penjualan kamar, laporan yang dihasilkan adalah 
room sales recapitulation 

2. Untuk penjualan makanan dan minuman, laporan yang 

dihasilkan berupa restaurant and bar summary of 

sales. 

3. Daily of sales, disiapkan oleh income auditor, yang 
berisi laporan penjualan hotel secara keseluruhan. 

Pembahasan Unsur Pengendalian Internal Penjualan Di Hotel Plaza 
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Tanjungpinang  

 Dari hasil penelitian yang dilakukan di Hotel Plaza 

Tanjungpinang, terdapat beberapa unsur pengendalian internal  

terkait dengan prosedur atau sistem penjualan, diantaranya : 

1. Unsur Organisasi 
a. Dimana fungsi penjualan terpisah dari fungsi 

penjualan kredit, maksudnya adalah untuk menciptakan 

pengecekan intern terhadap transaksi penjualan secara 

kredit. 

b. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penjualan 
dan fungsi kredit, dengan maksud catatan piutang 

dapat dijamin ketelitiannya atau kebenarannya 

sehingga piutang dapat ditagih. 

c. Transaksi yang dilakukan oleh lebih satu fungsi. 

Maksud agar setiap transaksi akan selalu terkendali 

dengan baik, karena kinerja karyawan yang satu dicek 

ketelitian dan keandalannya oleh karyawan lain. 

2. Sistem otorisasi dan Prosedur Pencatatan 
a. Dimana fungsi penjualan mengisi formulir surat order 

pengiriman untuk memungkinkan berbagai pihak ( fungsi 

) pembelian otorisasi kredit, fungsi penyimpanan 

barang, fungsi pengiriman dan fungsi pencatatan 

penagihan. Kegiatan penjualan diwujudkan dalam bentuk 

tanda tangan otorisasi dari fungsi penjualan pada 

formulir surat order pengiriman atau permintaan. 

b. Penetapan harga penjualan dan potongan penjualan 

berada ditangan bagian marketing, assistant executive 

manager. 

c. Apabila terjadinya piutang di otorisasi oleh fungsi 
penagihan dengan membubuhkan tanda tangan pada faktur 

penjualan. 

d. Pencatatan ke dalam catatan akuntansi dilakukan oleh 
karyawan yang diberi wewenang untuk itu. 

3. Praktek Yang Sehat 
a. Untuk menciptakan praktek yang sehat, perusahaan 

menggunakan nomor urut  dan dapat 

dipertanggungjawabkan disetiap masing-masing 

department. 

b. Dalam pembuatan penagihan piutang, perusahaan 

mengeluarkan tagihan tersebut satu hari setelah 

kegiatan dilaksanakan dan sesuai dengan nomor faktur 

pelaksanaannya. 

c. Perusahaan membuat rekonsiliasi dalam penagihan 

piutang tersebut, pihak accounting mencocokkan dalam 

buku besar apakah sama dengan rekening control 

piutang. 

4. Karyawan Yang Cakap 
a. Dalam merekrut karyawan untuk bagian-bagian dalam 

lingkup penjualan, perusahaan tidak menuntut 

kecakapan yang sesuai dengan tuntutan 

tanggungjawabnya. 

b. Untuk bagian-bagian terpenting tersebut karyawan yang 
dterima dengan pendidikan sekolah menengah atas (SMA) 
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atau setara. 

c. Karyawan-karyawan tersebut di ikutkan dalam 

pelatihan-pelatihan perhotelan yang telah diterapkan. 

Tabel 4.2 Unsur Pengendalian Internal Penjualan pada Plaza Hotel 

Tanjungpinang 

No Unsur Pengendalian Internal Penjualan Kode Ya Tidak  
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4 

 Unsur Organisasi         

- Apakah fungsi penjualan tunai terpisah dari 

fungsi  penjualan kredit ? 

Untuk penjualan kamar pembayaran dikasir 

front office 

Untuk penjualan makan dan minum pembayaran 

dikasir bagian food dan beverage. 

-Apakah fungsi penjualan terpisah dari fungsi 

akuntansi ?  

-Apakah transaksi yang dilakukan lebih dari 

satu fungsi ?  

Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan 

-Apakah penerimaan order dari tamu 

diotorisasi oleh penjualan dengan menggunakan 

faktur penjualan? 

-Apakah  pada faktur penjualan tunai 

membubuhkan cap “lunas”? 

-Apakah pencatatan kedalam catatan akuntansi 

dilakukan oleh karyawan yang mempunyai 

wewenang ? 

Praktek Yang Sehat 

-Apakah perusahaan menggunakan nomor urut 

cetak ? 

-Apakah setiap debitur dikirimkan konfirmasi 

surat piutang ? 

Karyawan Yang Cakap 

-Apakah bagian accounting membuat 

rekonsiliasi ? 

-Apakah jabatan karyawan tersebut sesuai 

dengan pendidikannya ? 

-Apakah karyawan-karyawan tersebut 

mendapatkan pelatihan-pelatihan yang sesuai 

dengan jabatannya ? 
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Kesimpulan : 

Jumlah Ya X 100% = 8 X 100% = 72% 

Menurut perhitungan dan analisis teori bahwa perusahaan ini 

sudah terlaksana sebanyak 72% 

Analisa Unsur Pengendalian Internal Penerimaan Kas Di Hotel 

Plaza Tanjungpinang 

 Kas merupakan akun yang penting dalam operasional suatu 

hotel, tanpa di tunjang dengan kas yang memadai dapat mengganggu 

kelancaran aktivitas operasional suatu hotel.  

A. Prosedur Penerimaan Kas Hasil Penjualan Kamar, Makanan dan 
Minuman di Hotel Plaza Tanjungpinang 
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Fungsi-fungsi yang terkait pada prosedur penerimaan kas 

pada Hotel Plaza Tanjungpinang adalah sebagai berikut : 

a. Front Office Cashier, bertugas menerima dan melaporkan 

setiap pembayaran tamu. 

b. Night Audit, bertanggung jawab atas kebenaran dan 

ketelitian pemasukan dana penjualan tunai kamar dalam satu 

hari dari masing-masing outlet. 

c. Income Audit, mempunyai tugas untuk mencocokkan semua 

hasil penjualan tunai hotel dan mengoreksi kembali 

pekerjaan night auditor. 

d. Cashier Outlet, bertanggungjawab atas penerimaan pada 

masing-masing outlet. 

e. General Administrasi dan Accounting, mempunyai 

tanggungjawab atas semua penerimaan penjualan kamar, 

makanan dan minuman. 

Prosedur Penerimaan Kas Hasil Penjualan Kamar, Makanan Dan 

Minuman di Hotel Plaza Tanjungpinang, adalah sebagai 

berikut: 

1. Pada akhir hari, semua kasir outlet memasukkan hasil 

penjualan beserta bukti pendukung dan laporannya ke dalam 

ROF pada front office, yang selanjutnya akan dicek oleh 

nihgt audit. 

2. Keesokkan harinya, semua ROF diserahkan ke income audit 

yang akan melakukan pengecekan ulang, kemudian menyerahkan 

hasil penjualan yang berupa tunai, seperti uang, slip 

kartu kredit, bank note, traveler cheque pada general 

cashier. 

3. General cashier akan mengecek kembali sesuai dengan 

laporan masing-masing oulet, kemudian mencatat dalam buku 

kas, mengarsipkan laporan masing-masing outlet sebagai 

bukti penerimaan kas, dan menyimpan atau menyetorkan uang 

ke bank. 

Prosedur Penerimaan Kas Piutang tamu atau Agen Travel di 

Hotel Plaza Tanjungpinang. 

 Bagian-bagian yang terlibat Penerimaan Kas dari Piutang 

Tamu atau Agen di Hotel Plaza Tanjungpinang, adalah sebagai 

berikut :  

a. Account Receivable, bertanggungjawab atas penyiapan 

tagihan dan penagihan kepada tamu. 

b. Marketing, bertanggungjawab atas penagihan piutang ke tamu 
atau melalui agen travel. 

c. General Manager Administrasi dan Accounting, 

bertanggungjawab penuh atas semua penerimaan hasil 

penagihan yang dilakukan oleh marketing. 

Pembahasan Unsur Pengendalian Internal Penerimaan Kas Di Hotel 

Plaza Tanjungpinang 

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Hotel Plaza 

Tanjungpinang, terdapat beberapa unsur pengendalian internal  

terkait dengan prosedur penerimaan kas, diantaranya : 
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1.Organisasi 

Prosedur penerimaan kas penjualan kamar pada bagian front 

office (kantor  depan) di hotel Plaza Tanjungpinang sebagai 

berikut: 

Prosedur penerimaan kas di hotel Plaza Tanjungpinang, 

dilakukan setiap  masing-masing bagian pendapatan yang ada 

disetiap departemen.Tetapi untuk  pembukuan atau laporan 

keuangan perusahaan dilakukan oleh bagian  accounting.  

1. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan 

Pada Hotel Plaza Tanjungpinang pada saat penerimaan uang 

pelunasan dari debitur yang datang ke hotel secara 

langsung. Kuitansi resmi diotorisasi oleh fungsi  

Accounting, dan sekaligus melakukan pencatatan atas 

transaksi yang terjadi di perusahaan. 

2. Praktek Yang Sehat 

Tamu reservasi ke bagian receiptionist,kemudian 

receiptionist membuat guest bill sebanyak rangkap dua yang 

didistribusikan kepada tamu untuk lembar pertama, 

sedangkan lembar kedua sebagai dasar untuk membuat cash 

receipt. Kemudian menyerahkan FO cashier summary kepada 

income audit, menyerahkan cash receipt bersama uang yang 

telah dimasukkan ke dalam remittance envelope ke general 

cashier. Lalu ke bagian income audit dimana FO Cashier 

Summary diterima dari Front Office termasuk laundry list, 

F & B dan akan dilakukan pengecekan dan di arsipkan. 

Setelah menerima Remittance Envelope dari receiptionist 

dan menerima Front Office Cashier Sumarry kemudian 

membandingkan serta mencocockkan FO Cashier Summary dengan 

uang yang diterima. Kemudian General Cashier membuat 

General Cashier Daily Report dan mengisi bukti setor bank 

, menerima cashier daily report yang sudah ditanda tangani 

oleh Chief Accountant berserta bukti setor bank yang 

kemudian di arsipkan secara permanen berdasarkan tanggal. 

Bagian Chief Accountant menerima General Cashier Daily 

Report dan Bukti Setor Bank kemudian melakukan pengecekan 

dan selanjutnya menandatangani General Cashier Daily 

Report kemudian diserahkan kembali ke General Cashier. 

Setiap uang tunai yang telah diterima akan disetorkan ke 

bank tiap dua minggu sekali atau satu bulan sebanyak dua 

kali pada hari kerja. 

3. Karyawan yang Cakap 

Pada hotel plaza Tanjungpinang untuk mendapatkan karyawan 

yang cakap, pihak manajemen akan menyeleksi dan mengadakan 

analisis jabatan yang tentunya karyawan  harus memenuhi 

syarat-syarat dari perusahaan. Serta mengembangkan 

pendidikan sesuai dengan bagian jabatannya. Bagi karyawan 

yang cakap dan berprestasi akan dipromosikan untuk 

kenaikan jabatan dan mengikuti pelatihan-pelatihan yang 

sesuai dengan jabatannya. Contohnya : Pelatihan sektor 

pariwisata yang melibatkan bagian marketing, pelatihan 

sertifikasi untuk karyawan yang diadakan oleh Perhimpunan 

Hotel dan Restauran Indonesia ( PHRI ). 
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Berikut ini hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis 

terhadap unsur pengendalian internal prosedur penerimaan kas 

secara tunai pada Plaza Hotel Tanjungpinang. 

Tabel 4.3 Unsur Pengendalian Internal Penerimaan Kas pada Plaza 

Hotel Tanjungpinang 

No Unsur Pengendalian Internal Kode Ya Tidak  

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 Organisasi 

- Apakah fungsi akuntansi terpisah dari 

fungsi  penagihan dan fungsi penerimaan 

kas? 

-Apakah fungsi penerimaan kas  terpisah 

dari fungsi akuntansi? 

Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan 

-Apakah penerimaan order dari tamu 

diotorisasi oleh panjualan dengan 

menggunakan faktur penjualan tunai? 

-Apakah penerimaan kas diotorisasi oleh 

fungsi kas dengan cara membubuhkan cap 

“lunas” pada faktur penjualan tunai? 

Praktek yang sehat 

-Apakah hasil perhitungan kas direkam dalam 

berita acara perhitungan  kas dan disetor 

penuh ke bank dengan segera? 

-Apakah jumlah kas yang diterima dari 

penjualan tunai disetor seluruhnya ke bank 

pada hari yang sama dengan transaksi 

penjualan tunai atau hari kerja berikutnya? 

Karyawan yang Cakap 

-Apakah karyawan yang cakap di seleksi 

berdasarkan persyaratan yang di tuntun oleh 

pekerjaannya, untuk memperoleh karyawan 

yang mempunyai kecakapan yang sesuai dengan 

tuntunan tanggungjawab yang akan 

dipikulnya, manajemen harus mengadakan 

analisis jabatan yang ada dalam perusahaan 

dan menentukan syarat-syarat yang  yang 

dipenuhi oleh calonkaryawan yang akan 

menduduki jabatan tersebut?  

-Apakah pengembangan pendidikan karyawan 

selama menjadi karyawan perusahaan, sesuai 

dengan tuntunan pekerjaannya? 
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Kesimpulan : 

Jumlah Ya X 100% = 6 X 100% = 75% 

Menurut perhitungan dan analisis teori bahwa perusahaan ini 

sudah terlaksana sebanyak 75% 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka 

penelitian ini mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

Secara keseluruhan sistem pengendalian internal atas 

pendapatan dan penerimaan kas pada Hotel Plaza Tanjungpinang 

telah memenuhi usur pengendalian interen. Dimana manajemen Hotel 
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Plaza Tanjunggpinang sudah menerapkan unsur-unsur pengendalian 

internal. Tetapi masih terdapat beberapa prosedur yang belum 

sesuai dengan unsur-unsur pengendalian internal. Berikut adalah 

kesimpulan yang diambil oleh Penulis dari hasil penelitian 

diatas: 

1. Unsur pengendalian internal yang diterapkan  oleh Hotel 
Plaza Tanjungpinang secara keseluruhan sudah sesuai 

dengan unsur pengendalian internal. 

2. Sistem pendapatan dan Sistem penerimaan kas pada hotel 
Plaza Tanjungpinang sudah sesuai dengan unsur 

pengendalian internal. Namun di sisi lain masih ada 

sedikit yang belum sesuai dengan unsur pengendalian 

internal dimana penjualan tunai   seharusnya kas 

disetorkan ke bank pada hari kerja yang sama atau pada 

hari kerja berikutnya, akan tetapi menurut tinjauan yang 

dalakukan oleh penulis di lapangan bahwa setiap kas yang 

diterima di setor ke bank setiap dua minggu sekali atau 

satu bulan sebanyak dua kali. Hal seperti ini akan 

berdampak tidak baik sehingga menimbulkan penyalahgunaan  

pada kas.   

Saran 

1. Agar lebih maksimal untuk fungsi akuntansi harus terpisah 
dari fungsi  penagihan dan fungsi penerimaan kas, agar 

tidak terjadi penyalahgunaan wewenang seperti kecurangan 

dalam pencatatan. 

2. Untuk menghindari penyalahgunaan kas, sebaiknya kas di 

setor ke bank setiap hari kerja. 

3. Berdasarkan unsur pengendalian internal fungsi akuntansi 

harus terpisah dari fungsi penagihan dan fungsi penerimaan 

kas, namun dari hasil penilaian Penulis bahwa fungsi 

penagih merangkap menjadi fungsi penerimaan kas. 

4. Untuk menghindari penyalahgunaan kas , sebaiknya hasil 

perhitungan kas direkam dalam berita acara dan disetor 

penuh segera ke bank.  

5. Sebaiknya jabatan karyawan sesuai dengan pendidikannya. 
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