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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan perekonomian di Indonesia didukung oleh banyak 

sektor industri seperti pertanian, perikanan, perdagangan dan juga 

pariwisata. Sebagai salah satu penyumbang devisa negara, industri 

pariwisata merupakan salah satu industri yang terus mengalami 

peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya termasuk di Jawa 

Timur. Hal itu bisa dilihat dari semakin meningkatnya jumlah 

kunjungan wisatawan mancanegara yang masuk melalui Bandar 

Udara Juanda sampai pada bulan Juni tahun ini, yaitu sebesar 42,58 

persen (sumber: jatim.bps.go.id). Dengan meningkatnya kunjungan 

wisatawan tentunya juga akan menambah pendapatan industri 

perhotelan karena keduanya memiliki hubungan yang erat, yakni 

dengan tingkat hunian hotel sebesar 58,63 persen untuk hotel 

berbintang (sumber: jatim.bps.go.id). 

Bumi Surabaya City Resort merupakan salah satu hotel 

berbintang lima di Surabaya yang mengalami peningkatan 

pengunjung, seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan pada 

sektor pariwisata. Bumi Surabaya City Resort terletak di pusat kota 

dan cukup dikenal oleh masyarakat Surabaya. Peningkatan 

pendapatan tidak hanya dari hunian kamar hotel, namun juga karena 

adanya Pasar Malam pada Restoran di Bumi Surabaya City Resort. 
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Peningkatan presentase hunian pada hotel berbintang maupun 

peningkatan pengunjung restoran pada Bumi Surabaya City Resort 

merupakan tantangan tersendiri bagi hotel berbintang lima untuk 

tetap bisa memberi pelayanan terbaik. Oleh sebab itu Peningkatkan 

efektivitas operasional hotel maupun restoran perlu dievaluasi dan 

ditingkatkan agar tujuan perusahaan tercapai. Salah satu cara untuk 

mencapai efektivitas dan efisiensi yang operasional adalah dengan 

melakukan evaluasi pada Sistem Informasi Akuntansi pada Bumi 

Surabaya City Resort. 

Pengelolaan persediaan di Bumi Surabaya City Resort sudah 

berjalan cukup baik dengan sistem komputerisasi dan sudah memiliki 

Prosedur Operasional yang terstandarisasi, namun pihak manajemen 

membuat keputusan untuk merubah sistem dan software yang 

digunakan. Persediaan yang maksudkan merupakan persediaan atas 

barang-barang general untuk kamar (alat tulis, slipper, lilin, 

shampoo, sabun dan lain-lain) maupun dapur (sarung tangan, kertas 

minyak dan lain-lain). Sistem pengelolaan persediaan  yang ada saat 

ini dimulai ketika barang yang dikirim oleh supplier akan dicek oleh 

bagian penerimaan (receiving) dan akan langsung masuk ke store, 

kemudian receiving akan membuat laporan penerimaan barang 

(Receiving Report ). Untuk pengambilan persediaan dimulai ketika 

departemen tertentu membuat permintaan belanja (Store Request) 

yang telah disetujui oleh manajer departemennya. Store akan 

menyiapkan barang sesuai Store Request yang muncul pada sistem 
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dan memberikan barang setelah menerima Store Request yang telah 

disetujui manajer departemen. 

Terdapat beberapa permasalahan pada sistem pengelolaan 

persediaan Bumi Surabaya City Resort. Pertama, permasalahan 

terjadi pada saat pengecekan jumlah persediaan (stock opname) setiap 

akhir bulan, dimana terdapat selisih jumlah persediaan ditangan 

dengan jumlah persediaan yang ada pada sistem. Hal itu diduga 

terjadi karena tidak adanya prosedur baku pada pengambilan barang 

yang dilakukan pada hari libur atau ketika salah satu departemen 

kehabisan persediaan yang dibutuhkan. Pengambilan barang yang 

bersifat urgent (saat penjaga store tidak bertugas seperti pada malam 

hari atau hari libur seperti sabtu, minggu) dilakukan dengan meminta 

kunci pada security, kemudian masuk ke store untuk mengambil 

barang dan mencatat barang yang diambil pada form pengambilan 

barang yang ada di meja store (Emergency Issue Form). Pengambilan 

barang tanpa pengawasan yang cukup membuat staff  yang 

mengambil barang tidak mencatat pada Emergency Issue Form dan 

mengakibatkan hilangnya barang. Beberapa dugaan diatas 

menyebabkan terjadinya selisih jumlah persediaan yang ada di store 

dengan yang ada di sistem. Oleh sebab itu dibutuhkan Prosedur 

Operasional Standar yang baku untuk meningkatkan pengendalian 

internal atas pengambilan barang urgent, dan untuk mencegah 

terjadinya penyimpangan. 

Permasalahan kedua terjadi karena belum diperbaruinya 

Prosedur Operasional Standar (POS) dengan adanya kebijakan dari 
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manajemen atas perubahan sistem dan software yang mengakibatkan 

berubahnya beberapa langkah kerja yang ada. Perubahan tersebut 

membuat semua departemen yang ada di hotel tidak bisa membuat 

Store Request pada sistem saat akan mengambil barang di store dan 

harus beralih secara manual menggunakan Inventory Movement Form 

pada saat  akhir bulan atau pada periode stock opname (sampai 

sekitar satu minggu setelah stock opname selesai). Sedangkan dengan 

sistem dan software akuntansi  yang sebelumnya, Store Request tetap 

bisa dibuat pada periode stock opname di akhir bulan.  

Perubahan sistem dan software yang diberlakukan juga 

mengakibatkan beberapa perubahan langkah kerja pada prosedur 

penerimaan barang. Perbedaan teletak pada sistem pengakuan 

persediaan, sebelumnya persediaan akan langsung bertambah pada 

sistem komputer setelah bagian penerimaan (receiving) mencocokkan 

faktur dari supplier dengan Purchase Order (PO) atas barang yang 

sudah diterima pada sistem komputer dan merelease PO tersebut. 

Sedangkan yang sekarang, persediaan baru akan diakui dan masuk 

dalam sistem komputer setelah PO yang direlease oleh receiving 

masuk ke accounting untuk dilakukan costing dan bagian cost audit 

merelease PO atas transaksi tersebut. Pembaruan POS sangat 

diperlukan agar seluruh staff  hotel mengetahui perubahan tersebut 

dan praktik di lapangan bisa berjalan sesuai dengan prosedur yang 

seharusnya 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas maka diperlukan 

perbaikan dan pembakuan Prosedur Operasional Standar atas 
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pengambilan barang urgent, dan diperlukan pembaruan Prosedur 

Operasional Standar atas pengambilan barang saat stock opname dan 

Prosedur Operasional Standar atas pembelian barang, agar terdapat 

pedoman yang sesuai untuk melakukan pekerjaan, meningkatkan 

pengendalian internal atas persediaan dan mengurangi penyimpangan 

yang terjadi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana perancangan Prosedur Operasional Standar (POS) untuk 

mengatasi adanya selisih persediaan saat stock opname dan 

penyesuaian terhadap sistem dan software baru yang digunakan pada 

Bumi Surabaya City Resort? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk membuat Prosedur Operasional Standar pada pengambilan 

barang urgent untuk mengurangi selisih jumlah persediaan di 

tangan dengan di sistem saat dilakukan stock opname dan 

menambah pengendalian internal atas aliran persediaan 

2. Memperbarui Prosedur Operasional Standar saat stock opname 

dan prosedur penerimaan barang untuk memperbarui alur kerja 

dan memberi pedoman yang telah disesuaikan dengan kondisi 

perubahan yang terjadi 
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1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat akademik 

1. Untuk menerapkan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi 

dalam mengatasi permasalahan yang ada di lapangan 

2. Untuk menjadi referensi bagi penelitian berikutnya 

b. Manfaat Praktis  

Manfaat bagi Bumi Surabaya City Resort yaitu untuk mencapai 

operasional yang lebih efektif dengan adanya Prosedur 

Operasional yang terstandarisasi dan telah disesuaikan dengan 

perubahan yang terjadi 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

BAB 1 : Pendahuluan 

Dalam bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian. 

 BAB 2 :  Tinjauan Pustaka 

Dalam bab ini disajikan teori-teori tentang sistem informasi 

akuntansi, siklus pengembangan sistem informasi akuntansi, 

siklus dalam sistem informasi akuntasi, prosedur operasional 

standar, aktivitas pengendalian. 

 BAB 3 : Metode Penelitian 

Dalam bab ini memuat desain penelitian, jenis dan sumber 

data, metode pengumpulan data, obyek penelitian, prosedur 

analisis data. 
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BAB 4 : Analisis dan Pembahasan 

Dalam bab ini menguraikan tentang gambaran umum obyek 

penelitian, deskripsi data, analisis dan pembahasan 

 BAB 5 : Dalam bab ini memuat kesimpulan dari analisis, 

keterbatasan, dan saran yang diberikan pada Bumi Surabaya 

City Resort. 


