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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pada era globalisasi saat ini, kebutuhan dan keinginan masyarakat yang 

meningkat mendorong para pesaing bisnis untuk berkompetisi dalam 

memasarkan produk/ jasa dan menciptakan brand yang unik sehingga selalu 

berada di benak konsumen. Kebutuhan konsumen yang sedang meningkat 

pada saat ini adalah kebutuhan hiburan dan rekreasi dikarenakan banyaknya 

pekerjaan yang melelahkan pikiran maupun tenaga. Oleh karena itu, usaha 

yang saat ini berkembang dan salah satunya dapat memenuhi kebutuhan 

tersebut adalah usaha dalam bidang perhotelan. Industri perhotelan saat ini 

semakin berkembang dengan baik bagi pebisnis untuk memperoleh banyak 

customer yang ditunjang oleh adanya lingkungan yang strategis dan fasilitas 

yang memadai.  

Menurut Wiyasha (2010), hotel merupakan usaha yang mencari 

laba sebagai hasil akhir aktivitas bisnisnya. Berbagai aktivitas dilakukan 

oleh manajemen hotel untuk mencapai sasaran laba yang direncanakan, di 

antaranya mengadakan pelatihan bagi karyawan dan staf sehingga dapat 

memenuhi tingkat layanan yang diharapkan oleh tamu, mengadakan 

kegiatan promosi dan pemasaran, pengendalian biaya operasional, 

pengendalian lingkungan fisik hotel, dan aktivitas-aktivitas lainnya. 
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The American Hotel and Motel Association (AHMA) menjelaskan 

bahwa hotel memiliki beberapa karakteristik yang membedakan antara hotel 

dengan industri lainnya. Karakteristik tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Industri hotel tergolong industri yang padat modal serta padat karya 

yang artinya dalam pengelolaannya memerlukan modal usaha yang 

besar dengan tenaga pekerja yang banyak pula. 

b. Dipengaruhi oleh keadaan dan perubahan yang terjadi pada sektor 

ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan dimana hotel tersebut 

berada. 

c. Menghasilkan dan memasarkan produknya bersamaan dengan tempat 

dimana jasa pelayanannya dihasilkan. 

d. Beroperasi selama 24 jam sehari, tanpa adanya hari libur dalam 

pelayanan jasa terhadap pelanggan hotel dan masyarakat pada 

umumnya. 

e. Memperlakukan pelanggan seperti raja selain juga memperlakukan 

pelanggan sebagai partner dalam usaha karena jasa pelayanan hotel 

sangat tergantung pada banyaknya pelanggan yang menggunakan 

fasilitas hotel tersebut. 

Swantari, Isdiyanti, dan Asmaniaty (2014) menyatakan bahwa 

hotel adalah suatu bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial, 

disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan, penginapan 

berikut makan dan minum. Accounting adalah suatu proses untuk 

mengumpulkan, mencatat, meringkas, dan melaporkan sejumlah informasi 
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perusahaan dalam nilai uang, sehingga bermanfaat untuk meninjau hasil 

kerja masa yang lalu dan untuk merencanakn kerja di masa yang akan 

datang. Maka, dapat disimpulkan bahwa hotel accounting adalah accounting 

yang khusus diterapkan untuk kepentingan industri perhotelan. Terdapat 

organisasi Accounting Department yang dikelompokkan menjadi: 

1. Bagian yang mencatat penerimaan pendapatan: 

a.  Restaurant & Bar Cashier  

Petugas yang menerima pendapatan dari fasilitas penjualan 

makanan dan minuman. 

b.  Front Office Cashier 

Petugas yang menerima pendapatan dari semua fasilitas yang 

ada di hotel. 

c.  Account Receivable, yaitu petugas yang menangani semua 

pembayaran tamu secara kredit.  

d.  Income Auditor, yaitu petugas yang membuat semua laporan 

keuangan dalam hal penerimaan yang ada di hotel. 

e. General Cashier, yaitu petugas yang menerima dan 

mengeluarkan uang. 

2. Bagian yang mencatat pengeluaran biaya: 

a.  Account Payable, yaitu petugas yang membuat laporan 

pengeluaran biaya yang dibutuhkan oleh hotel 

b. Payroll, yaitu petugas yang bertanggung jawab mengenai gaji 

karyawan. 
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c. Cost Control, yaitu petugas yang mengontrol semua biaya/ 

harga dari barang yang dibeli oleh hotel. 

d. Purchasing, yaitu petugas yang melakukan pembelian dari 

semua barang yang dibutuhkan oleh hotel. 

e. Receiving, yaitu petugas yang menerima barang yang dibeli oleh 

hotel. 

f. Store room, yaitu petugas yang menyimpan semua barang yang 

dibeli oleh hotel. 

3. Bagian yang melakukan pencatatan pengeluaran dan penerimaan 

secara global adalah bookkeeper, yaitu petugas yang membuat laporan 

penerimaan dan pengeluaran yang ada di hotel. 

 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2012), persediaan adalah 

aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, aset dalam 

proses produksi untuk penjualan tersebut, atau aset dalam bentuk bahan atau 

perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. 

Dalam perhotelan, bagian Storekeeper merupakan pihak yang mengurus 

berbagai kegiatan operasional yang berhubungan dengan pengeluaran dan 

penerimaan barang atau persediaan (stock). Ada beberapa jenis store yang 

digunakan untuk menyimpan stock. Menurut Swantari, Isdiyanti, dan 

Asmaniaty (2014), barang-barang yang tahan lama seperti material supplies, 

disimpan di General Store, sedangkan barang-barang yang mudah rusak dan 
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minuman disimpan di Daily Store. Bagian yang terlibat dalam proses 

pengadaan bahan adalah: 

1. departemen yang memerlukan barang 

2.  gudang (general store/storeroom) 

3. pembelian (purchasing) 

4. penerimaan (receiving) 

5. Cost control 

6. Account payable (hutang usaha). 

Setelah proses pengadaan bahan ataupun barang dari pihak-pihak 

terkait, maka bahan-bahan atau barang-barang tersebut akan diproduksi atau 

dijual ke pihak tamu dalam berbagai bentuk, baik makanan, minuman, dsb. 

Proses akuntansi yang dijalankan dalam industri perhotelan sama dengan 

perusahaan pada umumnya. Dalam setiap periode akuntansi, siklus 

akuntansi akan diawali dengan pencatatan transaksi dan berakhir dengan 

post closing trial balance. Proses akuntansi dapat dilakukan secara manual 

maupun sistem. Menurut Weygandt, dkk (2013), siklus akuntansi terdiri dari 

beberapa tahap, yaitu: 

1. menganalisis transaksi bisnis 

2. membukukan transaksi pada jurnal 

3. posting ke akun buku besar 

4. menyiapkan neraca saldo 

5. Jurnal dan posting jurnal penyesuaian: deferrals / acruals 

6. menyiapkan neraca saldo disesuaikan 
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7. menyusun laporan keuangan: Income Statement, Retained Earnings 

Statement, dan Statement of Financial Position.  

8. Jurnal dan posting jurnal penutup 

9. menyiapkan post closing trial balance, kemudian kembali ke tahap 1 

dan seterusnya. 

 

Perhotelan melibatkan berbagai pihak untuk mengelola setiap 

kegiatan operasional atau transaksi yang terjadi setiap hari. Soetopo (2009) 

menjelaskan bahwa terdapat lima bagian akuntansi yang berhubungan 

dengan kegiatan operasional hotel sehari-hari, yaitu bagian Cost Control, 

Income Auditor, Account Payable, Account Receivable, dan General 

Cashier. Nota-nota pembelian akan diserahkan kepada bagian Cost control 

yang akan menginput barang masuk. Barang yang telah diinput akan dicetak 

berupa receiving record dan selanjutnya akan diserahkan kepada bagian 

Account Payable untuk dicocokkan kembali nota-nota pembelian dengan 

receiving record tersebut. 

Soetopo, (2009) menjelaskan bahwa Cost Control adalah bagian 

yang mencatat dan mengidentifikasi jenis-jenis barang yang telah dibeli 

oleh bagian purchasing serta mengawasi cost hotel agar tidak melebihi cost 

budget per-harinya, Perlakuan terhadap jenis persediaan yang dapat 

dikontrol dan yang tidak dapat dikontrol akan berbeda. Jenis persediaan 

yang dapat dikontrol penggunaanya harus dimasukkan ke dalam sistem 

berupa takaran penggunaan untuk satu kali pemakaian, Sedangkan, untuk 

Pelaksanaan accounting...,Debbie Ardelia, FB UMN, 2014



	   7	  

jenis persediaan yang tidak dapat dikontrol harus segera dibebankan saat 

pertama kali barang tersebut dibeli. Menurut Wiyasha (2010), Cost Control 

menjalankan fungsi pengendalian harga pokok makanan dan juga 

pengendalian biaya operasional hotel. Fungsinya adalah mengendalikan 

harga pokok makanan dengan cara menganalisis harga pokok aktual dengan 

harga pokok baku makanan dan minuman yang ditawarkan di outlet yang 

dimiliki. 

Wiyasha (2010) menyatakan bahwa Income Auditor berfungsi 

mengaudit semua pendapatan hotel agar sesuai dengan kebijakan 

manajemen. Setelah proses audit semua penjualan hotel untuk hari dan 

tanggal tertentu selesai, laporan penjualan harian disiapkan Income Auditor. 

Dalam laporannya dicantumkan penjualan untuk penjualan jasa kamar, 

makanan dan minuman, dan dari departemen lain. Sedangkan, menurut 

Soetopo (2009), Income Audit adalah bagian dari divisi akuntansi yang 

bertugas sebagai penerimaan, pemeriksaan, pencatatan dan pelaporan 

seluruh data penjualan baik tunai maupun kredit atas seluruh outlet 

penjualan yang ada di dalam hotel. Pendapatan utama hotel adalah 

penjualan kamar hotel. Penjualan kamar hotel tidak terlepas dari kerjasama 

hotel dengan pihak travel agent yang menjadi sarana perluasan jaringan 

penjualan hotel. Berbagai pendapatan hotel seperti pendapatan kamar, 

makanan, minuman, dan lainnya dikelola atau ditangani khusus oleh Income 

Auditor. 
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Weygandt, dkk (2013) menyatakan bahwa account receivable 

adalah jumlah utang pelanggan yang muncul dari adanya penjualan atas 

barang dan jasa. Sedangkan, Soetopo (2009) menjelaskan bahwa Account 

Receivable adalah salah satu bagian akuntansi yang bertugas untuk 

melaksanakan pencatatan seluruh informasi yang berhubungan dengan 

piutang perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan secara kredit, 

melakukan penagihan, menerima hasil tagihan dan menyerahkan kepada 

General Cashier. Pembayaran travel agent dilakukan dengan melalui 

pembayaran langsung secara tunai ataupun melalui transfer. Wiyasha (2010) 

menjelaskan bahwa piutang hotel biasanya terdiri dari rekening tamu (guest 

ledger) yaitu tamu hotel, city ledger yang merupakan tagihan pada tamu 

yang telah check out dan atau kepada pihak ketiga yang telah menikmati 

jasa dan produk hotel, dan piutang lain-lain seperti tagihan untuk sewa 

ruangan hotel. 

Soetopo (2009) menjelaskan bahwa bagian Account Payable adalah 

bagian akuntansi yang bertugas untuk mencatat, mengidentifikasi, dan 

merencanakan pembayaran untuk seluruh transaksi yang terjadi karena 

hutang perusahaan yang muncul atas pembelian barang dan jasa secara 

kredit. Untuk pembayaran tunai dalam jumlah yang relatif besar, 

pembayaran dilakukan dengan cek tunai. Wiyasha (2010) menyatakan 

bahwa Account payable berfungsi untuk menyiapkan dan memeriksa 

(verifikasi) kelengkapan dan keandalan dokumen untuk kemudian 

diteruskan kepada General Cashier.  
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Soetopo, (2009), General Cashier adalah bagian yang bertugas 

menerima seluruh hasil penjualan ataupun pendapatan dari dalam hotel 

maupun dari luar hotel dan menyimpan hasil sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku serta mengeluarkan dana untuk digunakan pada hal yang semestinya 

dengan melampirkan bukti. Wiyasha (2010) menjelaskan bahwa uang kas 

yang diterima oleh kasir kantor depan harus disetorkan ke manajemen hotel 

melalui kasir umum (general cashier) sesuai dengan waktu tugas dan 

dilakukan harian. Uang kas yang disetorkan dimasukkan ke dalam amplop 

khusus. Bila uang kas yang diterima terdiri dari rupiah dan uang asing maka 

dalam amplop harus dilaporkan jumlah setiap mata uang yang diterima. 

Untuk tujuan pengendalian, pembayaran dalam jumlah yang relatif kecil 

dilakukan dengan tunai dengan rekening kas kecil hotel (petty cash). Dalam 

Weygandt, dkk (2013) dijelaskan bahwa petty cash fund adalah dana yang 

digunakan untuk membayar jumlah relatif kecil di mana terdapat imprest 

system yaitu menetapkan dana, melakukan pembayaran dari dana tersebut, 

dan mengisi kembali dana.  

 

1.2. Maksud dan Tujuan Kerja Magang 

Mahasiswa telah belajar memahami teori mengenai akuntansi di universitas. 

Namun, untuk lebih meningkatkan wawasan dan kemampuan diperlukan 

adanya praktek kerja magang sehingga dapat belajar untuk menghadapi 

dunia kerja yang sebenarnya dan memperoleh pengalaman secara realistis 

mengenai sistem akuntansi serta mengembangkan kemampuan diri untuk: 
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1. Mengelola beberapa bagian keuangan dalam perhotelan yang dilakukan 

berdasarkan standar yang ditetapkan. 

2. Menerapkan pembelajaran di kampus dengan melakukan praktek kerja 

secara nyata. 

3. Memberikan tambahan ilmu, pengalaman, dan kemampuan mahasiswa 

dalam menghadapi dunia kerja. 

4. Meningkatkan pola pikir mahasiswa dalam berbagai hal, seperti 

menjalankan pekerjaan sesuai prosedur, mengikuti peraturan yang 

ditetapkan, serta dalam mempertimbangkan setiap gagasan yang ingin 

disampaikan. 

5. Memecahkan permasalahan dan kesulitan dalam setiap kegiatan melalui 

pengetahuan yang diperoleh mahasiswa di kampus.  

 

1.3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

1.3.1. Waktu Pelaksanaan Kerja Magang 

Kerja magang dilakukan pada tanggal 1 Juli 2014 sampai 10 Oktober 

2014 di Hotel Mercure Serpong Alam Sutera, Tangerang bagian 

accounting (finance). Waktu kerja selama kerja magang, yaitu hari 

Senin hingga Jumat pada pukul 08.30–17.30. Namun, ada perbedaan 

waktu kerja sebelumnya ketika bulan puasa, yaitu hari Senin hingga 

Jumat pada pukul 08.30-17.00.   
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1.3.2. Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

1.3.2.1. Tahap Pengajuan 

Prosedur pengajuan kerja magang adalah:  

1. Mengajukan permohonan dengan mengisi formulir 

pengajuan kerja magang (Form KM-01) sebagai acuan 

pembuatan Surat Pengantar Kerja Magang yang 

ditujukan kepada perusahaan yang dimaksud yang 

ditandatangani oleh Ketua Program Studi dan formulir 

KM-01 dan formulir KM-02 dapat diperoleh dari 

program studi; 

2. Surat Pengantar dianggap sah apabila dilegalisir oleh 

Ketua Program Studi;  

3. Ketua Program Studi menunjuk seorang dosen, baik 

dosen tetap maupun dosen tidak tetap, sebagai 

pembimbing Kerja Magang; 

4. Mengajukan usulan tempat kerja magang kepada 

Ketua  Program Studi; 

5. Menghubungi calon perusahaan tempat Kerja Magang 

dengan dibekali surat pengantar kerja magang;  

6. Jika permohonan untuk memperoleh kesempatan 

magang ditolak, maka mengulang prosedur dari point 

1, 2, 3, dan 4, dan izin baru akan diterbitkan untuk 

mengganti izin lama. Jika permohonan diterima, 
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kemudian melaporkan hasilnya kepada koordinator 

magang;  

7. Kerja Magang dimulai apabila telah menerima surat 

balasan bahwa yang bersangkutan diterima Kerja 

Magang pada perusahaan yang dimaksud yang 

ditujukan kepada Koordinator Magang; 

8. Memperoleh: Kartu Kerja Magang, Formulir 

Kehadiran Kerja Magang, Formulir Realisasi Kerja 

Magang dan Formulir Laporan Penilaian Kerja 

Magang.  

 

1.3.2.2. Tahap Pelaksanaan 

   Prosedur pelaksanaan kerja magang adalah:  

1. Menghadiri perkuliahan Kerja Magang yang 

dimaksudkan sebagai pembekalan. Perkuliahan 

pembekalan dilakukan sebanyak 3 kali tatap muka. 

Jika ada yang tidak mengikuti perkuliahan tanpa 

alasan, akan dikenakan pinalti dan tidak diperbolehkan 

mengikuti praktek kerja magang pada periode 

berjalan; 

2. Pada pembekalan Kerja Magang, diberikan materi 

kuliah yang bersifat petunjuk teknis kerja magang dan 

penulisan laporan kerja magang, termasuk didalamnya 
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perilaku mahasiswa di perusahaan. Adapun rincian 

materi kuliah adalah sebagai berikut: 

Pertemuan 1: Sistem dan prosedur Kerja Magang, 

perilaku dan cara berkomunikasi dalam perusahaan. 

Pertemuan 2: Struktur organisasi perusahaan, 

pengumpulan data, analisis kelemahan dan 

keunggulan. 

Pertemuan 3: Cara penulisan laporan, ujian kerja 

magang dan penilaian, cara presentasi serta tanya 

jawab.  

3. Melakukan pembekalan teknis dengan dosen 

pembimbing. Kerja magang dilaksanakan di 

perusahaan di bawah bimbingan karyawan tetap di 

perusahaan tersebut; 

4. Diharuskan mengikuti peraturan yang berlaku di 

perusahaan tempat pelaksanaan kerja magang; 

5. Bekerja minimal disatu bagian tertentu di perusahaan 

sesuai dengan bidang studi; 

6. Pembimbing magang memantau dan menilai kualitas 

dan usaha kerja magang mahasiswa bimbingannya; 

7. Koordinator kerja magang beserta dosen pembimbing 

kerja magang memantau pelaksanaan kerja magang 
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mahasiswa dan berusaha menjalin hubungan baik 

dengan perusahaan. 

 

1.3.2.3. Tahap Akhir 

   Prosedur akhir kerja magang adalah:  

1. Setelah Kerja Magang di perusahaan selesai, 

menuangkan temuan serta aktivitas yang dijalankan 

selama kerja magang dalam laporan kerja magang 

dengan bimbingan dosen Pembimbing Kerja Magang; 

2. Laporan kerja magang disusun sesuai dengan standar 

format dan struktur laporan kerja magang Universitas 

Multimedia Nusantara; 

3. Dosen pembimbing memantau laporan final sebelum 

laporan diajukan untuk permohonan ujian kerja 

magang; 

4. Pembimbing lapangan mengisi formulir kehadiran 

kerja magang; 

5. Pembimbing lapangan memberikan surat keterangan 

perusahaan yang menjelaskan bahwa yang 

bersangkutan telah menyelesaikan tugasnya; 

6. Hasil penilaian yang sudah diisi dan ditandatangani 

oleh pembimbing lapangan di perusahaan untuk 

disampaikan kepada koordinator magang; 
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7. Setelah persyaratan ujian kerja magang lengkap, 

koordinator kerja magang menjadwal ujian kerja 

magang; 

8. Menghadiri ujian kerja magang dan mempertanggung 

jawabkan laporannya. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

 

2.1. Sejarah Singkat Perusahaan 

Mercure merupakan hotel yang tergabung dalam grup Accor, yaitu 

perusahaan yang menaungi sekumpulan hotel yang sudah diakui oleh seluruh 

dunia mengenai kualitas pelayanan mereka. Accor adalah perusahaan yang 

didirikan pada tahun 1967 di Paris, Perancis. Dua tokoh penting pendiri 

Accor, yaitu Paul Dubrule dan Gerard Pelisson. Secara keseluruhan, Accor 

berada di 92 negara di mana memiliki 3.600 hotel, 470.000 kamar dan 

memiliki 160.000 karyawan. Beberapa nama hotel yang berada di bawah 

naungan Accor adalah Mercure, Grand Mercure, Ibis, Ibis styles, Ibid budget, 

Novotel, Luxury, Adagio, Pullman, Formule 1, Suite Novotel, All season, 

Sofitel, St. Ermins, The Sebel dan Hotel F1.  

 

 

   Gambar 2.1. Mercure Hotel 
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Hotel Mercure merupakan hotel yang tergabung dalam grup Accor 

dan salah satu brand hotel yang dijalankan oleh perusahaan multinasional 

Perancis. Mercure memiliki cabang dengan nama Grand Mercure yang 

merupakan five star hotel. Mercure Alam Sutera pertama kali dibuka pada 

tanggal 1 November 2013 yang terletak di Jalan Alam Sutera Boulevard Kav. 

23, Serpong, Tangerang Selatan dengan kode pos 15325 yang berada di 

kawasan yang strategis yaitu di antara Mall Living World dan Omni 

International Hospital, serta berada tepat di depan Flavor Bliss. Hotel 

Mercure Alam Sutera menyediakan fasilitas yang terdiri dari 171 kamar, 3 

meeting rooms, 2 Grand ballroom, fitness center, swimming pool, bar and 

restaurant  

Visi Hotel Mercure adalah menciptakan layanan, personality, 

kesenangan, dan keabsahan tanpa menghilangkan kualitas yang tinggi serta 

menjadi hotel branded skala menengah yang menjamin kualitas melalui 

standarisasi, sementara hotel lokal independen menawarkan keragaman. 

Namun, dalam dunia yang semakin mengglobal, klien saat ini menginginkan 

sesuatu yang berbeda (unik) dari yang lain tanpa mengurangi kualitas.  

Misi yang dijalankan oleh Mercure adalah	  memenuhi harapan tamu 

melalui adanya extraordinary asset. Ini adalah satu-satunya hotel ternama 

berskala menengah yang menggabungkan kekuatan jaringan internasional, 

menawarkan dan meyakinkan standar kualitas yang sama, dengan 

pengalaman dari hotel berbeda, yang berakar pada komunitas lokal mereka. 

Dengan aset utama, kita dapat membuat Mercure lebih kuat, konsisten, dan 
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menjadi brand yang sangat menarik. Hotel Mercure juga memberikan 

inspirasi dan pengalaman yang memuaskan yang dijamin oleh antusias 

pengusaha hotel dan dengan komitmen kualitas tingkat tinggi Mercure di 

seluruh dunia. 

Mercure mempunyai ambisi yaitu menjadi “Glocal” yang 

merupakan strategi untuk mengatur Mercure terpisah dari para pesaingnya, 

strategi sesuai dengan apa yang konsumen, mitra dan tim inginkan. Menjadi 

otentik menarik dan penuh perhatian bagi para pemangku kepentingan akan 

mendorong rekomendasi brand dan meningkatkan indikator kinerja di mana 

pihak hotel ingin diakui. Ambisi Mercure adalah menjadi “Glocal” brand 

skala menengah yang paling direkomendasikan oleh pelanggan, partner, dan 

tim; serta menjadi brand yang kuat dalam hal perkembangan dan 

profitabilitas. 

  

2.2. Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi Hotel Mercure Alam Sutera yaitu dipimpin oleh General 

Manager yang menaungi dan mengontrol beberapa divisi di bawahnya, yaitu 

Executive Secretary, Executive Assistant Manager, Executive Chef, FB 

Manager, DO Sales Manager, Human Resources Manager, dan Financial 

Controller.  

Executive Secretary merupakan sekertaris General Manager yang 

membantu berbagai keperluan GM. Executive Assistant Manager (EAM) 

berlaku sebagai atasan dari Front Office Manager (FOM), Chief Engineering, 
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dan Housekeeping Manager serta berwenang untuk mengelola segala hal 

yang berkaitan dengan tiga bagian tersebut. Executive Chef memiliki 

wewenang dan tugas untuk mengatur seluruh kegiatan yang ada di kitchen. 

Sedangkan, Food and Beverages Manager (FB Manager) berperan untuk 

mengatur aktivitas dalam banquet, restoran, dan bar. Kemudian, Director Of 

Sales (DOS) memiliki wewenang untuk mengelola aktivitas penjualan hotel 

melalui reservasi kamar maupun banquet. Human Resource Manager (HRM) 

berperan untuk mengelola training dan para pekerja. Kemudian, Financial 

Controller berperan sebagai atasan dan pengawas seluruh bagian yang terlibat 

dalam berbagai kegiatan akuntansi hotel. Selain itu terdapat Assistant IT 

Manager yang bertugas untuk mengelola sistem yang digunakan untuk 

memudahkan kelancaran kegiatan operasional hotel. 

Pada awal pelaksanaan kerja magang ditempatkan di bagian finance, 

yaitu mulai bekerja dari bagian Income Audit yang mengurus segala 

pendapatan hotel, Account Payable yang mengelola pembayaran kepada 

supplier, Account Receivable yang menerima pembayaran atas tagihan 

kepada tamu hotel, serta General Cashier yang memiliki tugas untuk 

mengelola pengeluaran dan pemasukan kas hotel. Selanjutnya, ditempatkan di 

Receiving Office, yaitu mulai bekerja di bagian purchasing yang mengurus 

berbagai kegiatan pembelian, Receiving yang mengelola penerimaan barang. 

Cost Control yang mengontrol biaya atas kegiatan pembelian dan penjualan 

hotel, serta di bagian Store yang mengurus keluar masuknya persediaan yang 

dimiliki hotel. 
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    Gambar 2.2. Struktur Organisasi 
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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Kerja magang dilakukan di Hotel Mercure Serpong Alam Sutera yang terletak 

di Jalan Alam Sutera Boulevard Kav 23, Serpong, Tangerang. Pelaksanaan 

kerja magang dilakukan di bagian Finance Department di bawah bimbingan 

Ibu Tan Verawaty selaku Financial Controller. Pada minggu pertama hingga 

keempat ditempatkan di bagian Income Audit dan Account Payable, 

Kemudian di minggu kelima hingga ketujuh di bagian Account Receivable 

dan General Cashier. Pada minggu kedelapan hingga kesebelas ditempatkan 

di Receiving Office pada bagian Purchasing dan Receiving. Lalu, minggu 

keduabelas hingga keempatbelas di bagian Cost Control dan General Store. 

Selama proses kerja magang, pekerjaan diarahkan dan dikoordinir oleh staff 

accounting dari setiap bagian accounting. 

 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

3.2.1. Income Audit 

1. Melakukan print dan input atas Consolidated Daily Revenue (CDR) 

pada Daily Tax Report. 

Input Consolidated Daily Revenue dilakukan oleh Income Auditor 

setiap hari yang mengacu pada hasil penjualan sehari sebelumnya. 
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Income auditor adalah pihak yang melakukan pencatatan, pemeriksaan, 

dan pelaporan atas berbagai data tentang hasil penjualan. Consolidated 

Daily Revenue adalah laporan yang dibuat oleh IA untuk memberikan 

informasi mengenai semua hasil atau pendapatan yang diperoleh hotel, 

yaitu pendapatan kamar,  food & beverage, dan pendapatan lain-lain 

yang tidak termasuk tax & services. Input data tersebut dilakukan ke 

dalam tabel realisasi penjualan atas room revenue serta food &  

beverage revenue yang dinyatakan sebagai Daily Tax Report. Input 

dilakukan untuk memudahkan IA dalam memastikan apakah jumlah 

pendapatan yang diperoleh serta kalkulasi month to date setiap harinya. 

Langkah-langkah yang dilakukan: 

a. Menjalankan sistem Realta, kemudian melakukan langkah-langkah 

berikut. 

1) Pilih Group: IA à Transaction à Income Audit Correction. 

Pada field date: masukkan tanggal sehari sebelumnya, klik 

OK, dan lihat apakah jumlah saldo akhirnya sudah balance. 

Jika sudah, maka di-print sehingga menghasilkan Income 

Audit Journal.  

2) Kembali ke halaman awal ketika sistem Realta terbuka, lalu ke 

bagian Report à Consolidate Daily Revenue. 

3) Ketika tampilan Consolidate Daily Revenue sudah terbuka, 

unchecked bagian graphic. Setelah itu klik print. 
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b. Consolidated Daily Revenue yang sudah di-print digabungkan 

dengan Income Audit Journal yang sebelumnya sudah di-print. 

c. Setelah itu, IA akan melakukan input atas Daily Tax Report 

berdasarkan data yang tertera pada Consolidated Daily Revenue. IA 

akan membuka folder Data di My Computer à IA à TAX à pilih 

tahun dan bulan berapa saat IA melakukan input tersebut (dalam 

bentuk excel) 

d. Setelah excel terbuka, maka: 

1) Pada sheet room, input nominal room revenue & other sundry 

revenue (telephone, laundry, transportation, spa, business 

center, cigars, dan  shop and others).  

2) Pada sheet restaurant, input nominal food & beverage revenue 

pada masing-masing restaurant. 

e. Setelah Consolidated Daily Revenue sudah terinput datanya dalam 

file tersebut, klik save dan close. 

f. Consolidated Daily Revenue dan Income Audit Journal tersebut di-

filing sebagai dokumentasi IA. 

 

2. Memisahkan berkas-berkas transaksi yang disimpan dalam ruangan 

Front Office. 

Berkas transaksi tersebut terdiri dari transaksi cash, credit, city ledger, 

dan room charge. Semua berkas tersebut diletakkan oleh Front Office 

(FO) Cashier dan Food & Beverage (FB) Cashier pada laci ruangan 
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FO setiap harinya. Tujuan pemisahan berkas adalah untuk memudahkan 

pihak IA maupun pihak AR dalam mengelola masing-masing 

transaksinya yang akan dicek dan diproses lebih lanjut.  

a. Cash  

Merupakan berkas transaksi yang dibayarkan secara cash oleh 

tamu atas berbagai bentuk kegiatan operasional hotel. 

b. Credit card transaction 

Merupakan transaksi yang dibayarkan dengan credit card atas 

berbagai macam layanan hotel yang digunakan customer. 

c. City Ledger  

Transaksi di mana pihak customer tidak menggunakan cash 

maupun credit card saat melakukan pembayaran, melainkan 

melalui member card atau pihak ketiga yang digunakan jasanya 

oleh tamu (travel, pariwisata, tour, dsb). City ledger juga 

mencakup jumlah refund yang belum diambil oleh tamu (untaken 

refund).  

d. Room charge  

Transaksi yang terjadi ketika terdapat tambahan fasilitas yang 

diminta tamu hotel atau adanya fasilitas hotel yang hilang atau 

rusak yang disebabkan oleh tamu sehingga memunculkan service 

& room charges yang harus dibayar. Service & room charge yang 

dibayarkan meliputi konsumsi tamu dalam room atas food/ 

beverage yang terdapat pada Captain Order (CO) Bill, lost & 
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breakages, printing & scanning, penggunaan business centre untuk 

gathering atau meeting, tambahan fasilitas seperti extra bed/ extra 

matrass, serta donasi atas barang-barang ATFAC (A Tree For A 

Child). 

Langkah-langkah yang dilakukan:  

a. Ke ruangan Front Office untuk mengambil semua berkas transaksi 

di dalam laci. Kemudian, memisahkan berkas sesuai dengan jenis 

transaksinya. 

b. City Ledger transaction diserahkan terlebih dahulu ke pihak 

Account Receivable untuk dicek dan diproses. Untuk credit card 

transaction diperiksa terlebih dahulu oleh IA sebelum diberikan ke 

Account Receivable. IA mengecek apakah berkas masing-masing 

FB/ FO tersebut ada dan disesuaikan dengan transaksi FB/ FO 

yang terdapat pada credit card transaction keseluruhan.  

Pada credit card dan city ledger transaction, IA juga memeriksa adanya 

bill yang termasuk dalam transaksi cash yang terselip seperti FB Bill 

dan Miscellaneous Charge. Apabila pengecekan sudah selesai, berkas-

berkas city ledger dan credit card transaction diberikan ke AR. 

 

3. Mengelola dan mengecek cash transaction. 

Cash transaction terdiri dari transaksi-transaksi yang dibayarkan secara 

tunai yang tercakup dalam berkas Detail Cash Cashier (DCC) yang 

merupakan berkas transaksi cash yang meliputi FO Bill (cash receipt, 
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spa, dan refund) dan FB Bill (M&P, Mocca, dan Maniz). Selain itu juga 

terdapat Daily Cashier’s Record yang merupakan berkas transaksi yang 

meliputi pembayaran atas spa, taxi, dan Miscellaneous Charge (MC). 

Tujuan adanya pemeriksaan atas cash transaction adalah untuk 

menganalisa apakah terdapat kesalahan yang dilakukan FO & FB dalam 

input sistem maupun proses transaksi secara manual yang akan 

mempengaruhi jumlah pendapatan yang sebenarnya. 

Langkah-langkah yang dilakukan: 

a. Menjalankan sistem Realta, kemudian pilih Group: IAà Report à 

Open Night Audit Report 

b. Pada tampilan Open NA Report, pilih DCC, masukkan tanggal 

sehari sebelum pada bagian date dan print 2 set DCC. DCC yang 

satu digunakan untuk dicek oleh IA dan DCC yang satu lagi untuk 

diberikan ke GC. 

c. Kembali ke sistem, lalu pilih Group: IA à Report à Daily 

Cashier’s Record. 

d. Setelah terbuka tampilannya, maka: 

1) isi from outlet: Mint & Pepper dan bagian to outlet: 

Miscellaneous. 

2) isi  from cashier: FOANDI dan bagian to cashier: FOYUKE 

3) isi from date dan to date: tanggal sehari sebelumnya, lalu klik 

OK dan print. 
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e. Pada saat mengecek DCC: 

IA mencocokkan DCC dengan bill (FB bill dan FO bill) secara fisik 

dan guest folio baik dalam hal jumlah, nomor bill, dan keterangan 

lain seperti nomor kamar, nomor invoice, dsb. Jika sudah sesuai, 

maka diberi tanda centang pada bill dan DCC-nya. 

1) Lembar kedua FB bill (kuning) digabungkan dengan berkas 

DCC milik masing-masing FB. Sedangkan, FB Bill yang asli 

beserta CO bill-nya dipisahkan untuk nantinya dicek apakah 

jumlah maupun nama makanan/ minuman yang dicatat sudah 

benar dan diurutkan sesuai nomor bill, kemudian di-filing.  

2) Jika terdapat bill refund, maka harus ada CR bill berwarna 

putih (asli). Bila CR bill asli tidak ada, maka pihak FO harus 

membuat surat pernyataan bahwa bill tersebut hilang. CR dan 

refund bill yang asli digabung dengan guest folio dan DCC. 

Guest folio adalah invoice atas total yang dibayarkan tamu atas 

fasilitas yang digunakan. 

c. Pada saat mengecek DCR: 

dicocokkan dengan bill MC, spa, dan taxi serta guest folio-nya 

dengan mengecek jumlah, bill no., nomor transaksi, nomor kamar, 

dan nama tamu. Jika semuanya sesuai, maka dicentang/ ditandai 

pada DCR tersebut. Kemudian, DCR dan semua bill di-filing.  

d. Berkas-berkas DCC dan DCR masing-masing FO & FB yang telah 

dicek, digabung untuk diserahkan ke pihak General Cashier (GC). 
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4. Membuat Bank Receipt Voucher (BRV) 

Bank Receipt Voucher adalah form yang digunakan IA untuk mencatat 

keterangan secara detail dan nominal yang telah disetorkan kepada 

bank. Tujuan dibuatnya BRV adalah untuk mencatat perhitungan jumlah 

cash yang telah disetorkan kepada bank agar memudahkan IA dalam 

proses input. BRV dibuat setelah berkas-berkas DCR dan DCC 

diserahkan kepada General Cashier kemudian menginputnya 

berdasarkan bukti setoran bank yang diberikan GC dan informasi 

rekening yang diberikan oleh Account Receivable. BRV tersebut 

kemudian harus dicek kembali oleh Asst. Chief Accountant dan 

disetujui oleh Financial Controller. 

Langkah-langkah dalam mengisi form BRV: 

a. Isi bagian Receive from: General Cashier 

b. Isi pada bagian Bank dengan nama bank yang dituju. 

c. Pada bagian Rupiah: Isi jumlah yang akan disetor. 

d. Isi bagian Account no.: xxx xxx xxxx (nomor rekening incoming 

Mercure)  

e. Pada bagian Description, IA akan menuliskan: 

1) Cash Remittance (..tanggal terjadinya transaksi..) 

2) Received on ...: tulis tanggal ketika setorannya diterima oleh 

bank. 

3) Posted on.... : tulis tanggal saat pihak IA membuat BRV. 

4) BCA Incoming (nomor rekening) sebagai posisi debit dan catat 
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jumlahnya sesuai dengan total pada DCC). 

5) Cash Sales Clearance (Account no.) dan Cash Over & 

Shortages (Account no.) pada posisi kredit. Jumlah Cash Sales 

Clearance merupakan jumlah keseluruhan transaksi FO & FB 

pada berkas DCC. Sedangkan, Cash Over & Shortages adalah 

selisih dari BCA Incoming dengan Cash Sales Clearance. 

6) Bagian Posted by ditulis tanggal diinputnya BRV dan 

ditandatangani oleh IA. Kemudian, IA menginput BRV ke 

dalam sistem yaitu untuk membuat laporan atas penjualan pada 

hari itu.  

7) Approved by diisi oleh Financial Controller apabila pihak 

Assistant Chief Accountant telah melakukan pengecekan 

terhadap pencatatan BRV yang dibuat IA secara manual 

maupun sistem dan telah menandatangani form BRV pada 

bagian Checked by. 

 

Setelah form BRV sudah selesai dibuat, maka IA akan menginputnya ke 

dalam sistem. Tujuan dilakukannya input adalah untuk memastikan 

bahwa jumlah setoran bank yang berupa jumlah pendapatan pada hari 

itu sudah dikalkulasi dengan benar serta menghasilkan laporan atas 

pendapatan yang nantinya akan dicek oleh Asst. CA dan FC. 

Langkah-langkah menginput BRV: 
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a. Buka sistem Realta, lalu pilih Group: BO-CB à Report à Wire 

Transfer Receipt Journal. 

b. Ketika muncul tampilannya, maka: 

1) Klik add new, lalu pada bagian Department pilih Admin & 

General (A&G). 

2) Pada bagian Bank Code: pilih BB001 

3) Bagian Account No.: pilih nomor rekeningnya, lalu klik OK. 

4) Isi Voucher No. dengan 6040 (BRV  xxxx ) 

(a) 6040: merupakan kode untuk hotel Mercure cabang alam 

sutera yang dilihat dari mutasi rekening. 

(b) xxxx: isi dengan nomor form BRV tersebut. 

5) Masukkan total yang disetor (Bank Incoming) pada bagian 

receipt amount. 

6) Bagian Description, ketik: Cash Remittance (tanggal hari 

input), lalu klik save. 

7) Klik add new, kemudian lanjutkan langkah berikut. 

(a) Isi Account No.: pilih Cash Sales Clearance. 

(b) Pada field Credit: isi nominalnya sesuai dengan yang 

ditulis pada BRV.  

(c) Setelah itu, ulangi langkah mulai dari isi Account No. 

untuk Cash Over & Shortages hingga mengisi nominalnya 

pada credit. 

(d) Klik save, catat nomor WRJ-000xxx, cancel, return, dan 

print. 
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Selanjutnya IA akan  mengurutkan berkas BRV sesuai dengan SOP dan 

menyerahkan berkas tersebut kepada GC. Urutan penyusunannya, yaitu: 

1. Form BRV 

2. Bukti setoran yang telah dibayar GC ke bank 

3. Berkas Detail Cash Cashier yang telah dicek IA 

4. Wire Transfer Receipt Journal 

5. Mutasi rekening bank.  

 

3.2.2. Account Payable 

1. Membuat Bank Payment Voucher (BPV) 

Account Payable membuat BPV tersebut sebelum memproses 

pembayaran dan setelah proses tukar faktur. BPV merupakan form yang 

dibuat untuk mencatat transaksi pembayaran kepada setiap supplier. 

Komponen yang perlu diisi dalam BPV, yaitu tanggal dibuatnya, pihak 

supplier yang dituju, keterangan atas pembayaran, serta jumlah dan 

total, baik nominal maupun yang terbilang. Tujuan dibuat BPV adalah 

untuk memberikan informasi dan sebagai catatan bagi AP untuk 

melakukan pembayaran kepada supplier dengan tepat waktu. 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat BPV: 

a. Cek apakah berkas BPV sudah lengkap dan berurutan sesuai 

standar: 
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1) Tanda terima (lembar kuning, bukan lembar asli) 

2) Kwitansi supplier bermaterai 

3) Supplier invoice 

4) Faktur pajak (jika ada) 

5) Surat jalan (Delivery Order) supplier 

6) Purchase Order/ Market List Mercure 

7) Purchase Requisition Mercure 

8) Receiving Record Mercure  

b. Jika semua berkas sudah lengkap, maka pihak AP dapat membuat 

BPV dan tanda tangan di bagian Prepared by. Jika belum, maka 

pihak AP akan mengkonfirmasi kepada pihak Purchasing atau 

Receiving. 

c. Yang diisi dalam BPV: 

1) tanggal hari ini 

2) bagian paid to: isi nama supplier 

3) bagian description: isi keterangan atas pembayaran apa 

4) masukkan amount, total, dan jumlah terbilang. 

5) Tanda tangan pihak Account Payable di bagian Prepared by. 

 

2. Mengambil berkas yang sudah ingin jatuh tempo (1 bulan) ke Receiving 

Office dan melakukan proses tukar faktur.  
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Berkas yang sudah lengkap baru akan diproses pihak Account Payable 

untuk bayar supplier agar informasi yang ada dapat diketahui dan dicek 

kembali sebelum melakukan pembayaran. Jatuh tempo pembayaran 

adalah satu bulan sejak tanggal pada saat supplier melakukan tukar 

faktur. Tukar faktur adalah kegiatan di mana supplier ingin menagih 

pembayaran setelah mengirimkan barang ke pihak hotel.  Tujuannya 

adalah agar AP secepatnya memproses pembayaran kepada supplier 

atas barang pesanan yang telah diterima melalui proses mencocokkan 

total yang tercantum pada invoice asli yang dipegang supplier dengan 

lembar kedua invoice tersebut. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam tukar faktur: 

a. menerima invoice atau surat jalan yang asli dari supplier yang ingin 

tukar faktur. 

b. mengambil lembar salinan invoice maupun surat jalan supplier dari 

laci receiving office. 

c. Menggabungkan dan mencocokkan lembaran invoice maupun surat 

jalan asli (dari supplier) dan salinannya. 

d. Hitung apakah amount yang tertera pada kwitansi supplier sesuai 

dengan total jumlah pada Receiving Record. 

e. Jika jumlahnya telah sesuai, maka buat tanda terima dengan 

menuliskan: 

1) Sudah diterima dari: PT Cahaya Graha Kencana 

2) Untuk: PT/ CV/ Toko (nama perusahaan supplier yang   
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bersangkutan) 

3) Mengenai: nomor kwitansi dan nominal yang tertera pada 

kwitansi.  

f. Memberikan stempel Received yang dimiliki pihak Receiving dan 

menuliskan tanggal saat tukar faktur tersebut.  

g. Tanda tangan pihak Receiving atau AP, kemudian meminta tanda 

tangan pihak supplier. 

h. Form tanda terima yang asli diberikan kepada supplier. Sedangkan, 

lembar salinannya (kuning) untuk AP. Kemudian, lembar tersebut 

digabungkan dengan berkas-berkas supplier yang sudah lengkap. 

 

3. Input Wire Transfer Payment Slip  

Setelah pembayaran selesai dilakukan dan pihak AP sudah memberi cap 

PAID, maka AP akan menginput ke sistem.  Input Wire Transfer 

Payment Slip dikategorikan sebagai Aging. Maksudnya adalah transaksi 

di mana dalam berkas BPV tersebut terdapat Purchase Order/ Market 

List dan Receiving Record.  

Langkah-langkah yang dilakukan dalam input: 

a. Pilih Group: BO-AP à Transaction à Wire Transfer Payment To 

Supplier 

b. Setelah tampilan terbuka, kemudian: 

1) Klik add new, lalu isi Voucher date & Reference date (lihat 

tanggal pada lembar transfer dana ke rekening lain) 
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2) Isi Bank code,  Account No. & Voucher No. (lihat di BPV)  

3) Bagian description: diisi sesuai dengan yang tertera pada BPV. 

Lalu klik save, add new. 

4) Pilih nama supplier, lalu masukkan jumlah di payment amount, 

dan save.  

5) Klik allocate, alloc to, rapid, pilih RR No. (lihat dari berkas 

RR), checklist, process, return, dan print.  

 

3.2.3. Account Receivable 

1. Mengelola credit card transaction. 

Credit card transaction terdiri dari daftar pembayaran dengan kartu 

kredit yang dibayarkan kepada pihak hotel. Credit card transaction 

terdiri dari nomor rekening dan nama tamu, jenis pembayaran, nomor 

kamar & nomor transaksi, dan sebagainya. Semua berkas Credit card 

transaction telah dicek sebelumnya oleh Income Auditor sehingga dapat 

diproses lebih lanjut oleh Account Receivable (AR). Tujuan memproses 

transaksi ini adalah untuk memastikan apakah dalam transaksi credit 

card terdapat kesalahan input baik sistem maupun secara manual. 

Selain itu juga untuk memudahkan pengelolaan pembayaran tagihan 

oleh tamu hotel. 

Langkah-langkah yang dilakukan: 

a. Menerima satu set CC transaction yang mencakup CC transaction 

masing-masing FO/ FB. 
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b. Mengurutkan CC transaction masing-masing FO/ FB berdasarkan 

bill settlement bank. Hal ini ditujukan agar pihak AR mengetahui 

sudah balance atau belum di manual dan sistem. 

c. Memisahkan bill settlement report bank. Kemudian, pihak AR 

mencatat dan menggabungkan bill tersebut dengan potongan kertas 

kecil yang sudah dituliskan jenis pembayaran, bank, tanggal saat 

terjadi transaksi (lihat di bill BCA bagian audit report), serta 

nomor batch. Keterangan tersebut hanya untuk memudahkan AR 

dalam memisahkan transaksi per tanggalnya. 

 

2. Melakukan invoicing berdasarkan bill settlement bank.  

Invoicing adalah proses input yang dilakukan Account Receivable atas 

bill yang telah di-settle ke dalam sistem. Tujuannya adalah untuk 

memeriksa apakah jumlah yang dimasukkan ke dalam sistem benar dan 

sesuai dengan bank dan jenis card-nya.  

Langkah-langkah dalam Invoicing: 

a. Buka sistem Realta, pilih Group: BO-AR à Transaction à 

Customer transaction 

b. Setelah terbuka tampilan Customer Transaction, maka: 

1) pilih di bagian customer: jenis pembayaran pada bill 

(misalnya: debit card/ visa/ master/ amex). 

2) klik invoicing, lalu save. 

3) select charge, lalu pilih nomor transaksi mana saja yang di-

invoicing. 
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4) Klik process, cek apakah totalnya sama dengan nominal pada 

bill settlement. Cara menghitung totalnya benar/ tidak di 

sistem:  card totals (amount) dikurangi bank charge-nya.  

5) Kemudian klik return, process. 

6) Lihat reference no. dan catat nomornya di kertas kecil yang 

telah digabungkan di bill settlement tersebut. 

3. Melakukan input atas bill yang sudah di-invoicing dalam Daily Credit 

Card Report. 

Daily Credit Card Report dibuat ketika pihak AR menerima 

pembayaran dari transaksi customer secara kredit. Laporan ini dibuat 

untuk memberikan informasi setiap harinya mengenai jumlah 

pembayaran setelah dipotong bank charge.  

Langkah-langkah yang dilakukan: 

a. Pada bagian date: masukkan tanggal sesuai dengan mutasi 

rekening. 

b. Masukkan nomor batch dan jenis card. 

c. Masukkan nominalnya di kolom amount. 

d. Pada kolom bank charge fee terbagi menjadi percentage (berupa 

persentase bank charge) dan amount of commission (% x amount).  

e. Pada kolom net amount, perhitungannya: amount – amount of 

commission. 

f. Kemudian hitung total setiap jenis card dan hitung grand total. 
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g. Setelah Daily Credit Card Report dibuat, dicek terlebih dahulu 

total (sum) VC, MC, dan CC. Cocokkan totalnya dengan total yang 

tertera pada mutasi rekening.  

h. Setelah semuanya sudah benar, di-print, lalu ditandatangani pihak 

AR dan memberikan laporan tersebut kepada Assistant Chief 

Accountant untuk ditandatangani dan dicek kembali, serta disetujui 

dan ditandatangani oleh Financial Controller. 

 

3.2.4. General Cashier 

1. Memproses Cash Advance 

Cash advance adalah form yang dibuat oleh user apabila ingin 

meminjam uang kas ke GC untuk membeli keperluan untuk kegiatan 

operasional hotel di mana belum mengetahui dengan pasti harga barang 

yang dibeli. Form ini dibuat jika user memerlukan dana di bawah 1 juta 

rupiah. Tujuan cash advance diproses adalah agar GC dapat mengelola 

berapa banyak uang yang diberikan kepada user dan mencatatnya 

dalam laporan.  

Langkah-langkah yang dilakukan: 

a. Pegawai tanda tangan pada bagian request by dan user (jika 

memang pegawai tersebut yang mengambilnya),  

b. Meminta tanda tangan pihak GM, kemudian pihak GC akan 

memberikan jumlah uang yang dibutuhkan. 

1) jika jumlah uang yang terpakai melebihi batas yang diberikan 
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GC, pihak user menggunakan uang pribadi. Oleh karena itu, 

GC nanti akan mengganti uang yang dimiliki user tersebut. 

Sebaliknya, jika jumlah uang yang digunakan lebih sedikit, 

maka sisa uang tersebut harus dikembalikan kepada GC. 

2) Cash advance akan diproses lebih lanjut dengan membuat 

petty cash disbursement untuk memastikan apakah jumlah 

uang yang digunakan sesuai dengan harga perkiraan/ lebih/ 

kurang.  

2. Memproses Petty Cash Disbursement 

Petty Cash adalah form yang digunakan saat GC mengganti uang pihak 

user yang melakukan pembelian untuk keperluan operasional hotel 

dengan uang pribadi. Selain itu, form ini juga merupakan form lanjutan 

setelah cash advance jika user ingin mengembalikan kelebihan uang 

atas pembelian yang telah dilakukan.  

Langkah-langkah yang dilakukan: 

a. Setelah melakukan pembelian, user harus meminta stempel terlebih 

dahulu untuk bon/ bukti pembayaran yang ada kepada pihak 

Receiving. 

b. User meminta form petty cash disbursement dan mengisi 

keterangan atas pembelian yang telah dilakukan, jumlah uang yang 

lebih atau kurang, serta tanda tangan pada bagian Request by dan 

Received by (jika user yang menerima atau mengambil uangnya 

juga). 
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c. Meminta tanda tangan semua pihak yang berwenang (Dept. Head, 

Financial Controller, dan GM/ EAM)  

d. Pihak GC mengganti uang pribadinya dengan memberikan jumlah 

yang sama dengan yang tertera pada Petty Cash Disbursement. 

 

3.2.5. Purchasing 

1. Membuat Purchase Order. 

Purchase Order (PO) adalah order pembelian yang dilakukan pihak 

purchasing atas berbagai barang operasional hotel, baik bahan-bahan 

makanan untuk dapur hingga berbagai supplies. PO dibuat berdasarkan 

Purchase Requisition (PR) yang merupakan request dari pegawai hotel 

yang ingin memesan barang untuk keperluan operasional. Pihak yang 

membuat PR harus tanda tangan lebih dahulu serta meminta tanda 

tangan Financial Controller dan General Manager sebelum 

memberikannya ke pegawai Purchasing. 

Langkah-langkah yang dilakukan: 

a. Membuka sistem Realta, pilih Group: LOG-PC à Transaction à 

Assignment PR.  

b. Setelah tampilan Assignment PR terbuka, maka ikuti langkah-

langkah berikut. 

1) Pilih request type: Normal 

2) Input PR date (lihat berdasarkan PR). 

3) Klik PR Dept. dan pilih dari Dept. mana yang membuat PR 
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(lihat kertas PR). 

4) Klik Rapid untuk memasukkan harga karena PR yang asli 

masih tertera nol rupiah. 

5) Pilih supplier terbaik untuk setiap barang yang ingin diorder 

dan tercantum dalam PR tersebut. 

(a) pilih supplier baru jika ingin membandingkan kualitas 

barang dengan supplier lama 

(b) pilih supplier yang lama karena sudah mengetahui 

kualitas barang tertentu. 

6) Klik save, lalu print sehingga muncul nominal yang tercantum 

di PR karena sudah melakukan rapid.  

7) Klik Generate PO, lalu save. 

8) Pada bagian Product/ Expenditure, cek apakah nomor PR di 

sistem sama dengan yang di kertas. Jika ada yang beda 

nomornya, maka klik remove. Jika nomor PR atas semua 

barang yang akan dipesan sudah sama, maka klik return. 

9) Hilangkan centang pada draft, kemudian save (sehingga draft 

berubah menjadi approved). 

10)  Klik print, print setup, lalu pilih printer untuk kertas Dot 

Matrix (khusus untuk PO), lalu print. 

c. Setelah PO di-print, gabungkan semua berkas dengan susunan: 

1) PO 

2) PR (yang sudah terisi nominal harga) 
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3) PR (yang masih nol rupiah) 

4) Email atas harga penawaran dari supplier. 

d. Setelah semua berkas PO sudah lengkap, pihak Purchasing akan 

tanda tangan dan meminta tanda tangan kepada Financial 

Controller & General Manager. 

e. Selanjutnya staf Purchasing menghubungi supplier untuk 

memproses pesanan. 

 

2. Memproses request atas Market List yang dibuat pihak kitchen. 

Market List adalah daftar pesanan berupa bahan-bahan makanan untuk 

keperluan operasional kitchen seperti daging, buah, dan sayuran di 

mana penetapan harga telah disetujui pihak supplier. ML ini dibuat 

sesuai dengan request dari pihak kitchen. Pihak kitchen yang ingin 

order harus tanda tangan lebih dahulu dan meminta tanda tangan chef. 

Langkah-langkah yang dilakukan: 

a. Memastikan bahwa ML yang di-request pihak kitchen telah 

ditandatangani oleh Executive Chef. 

b. Pilih Group: LOG-PC à Transaction à Assignment PR  

c. Setelah tampilan Assignment PR terbuka, maka ikuti langkah-

langkah berikut. 

1) PR date diubah sesuai dengan yang tertera pada ML.        

2) Pilih Request type: Market List sehingga PR Dept. akan 

terpilih secara otomatis menjadi F&B Kitchen. 
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3) Klik di sembarang tempat, lalu klik rapid. Kemudian pilih 

supplier terbaik (lama/ baru) dan masukkan jumlahnya di 

bagian unit price. 

4) Kemudian klik save, dan print 2 lembar (sort by product dan 

sort by supplier). 

5) Untuk ML, tidak perlu ditandatangani oleh FC dan GM. Oleh 

karena itu, ML dapat diproses lebih lanjut. 

6) ML yang diberikan pihak kitchen dimasukkan ke dalam file 

khusus ML sebagai bukti dokumen pihak Purchasing. 

 

3. Mengirimkan ML melalui fax kepada supplier. 

Pengiriman fax yang dilakukan purchasing bertujuan untuk memastikan 

bahwa ML atas barang-barang keperluan kitchen yang telah di-request 

sudah diterima pihak supplier dan dapat diproses.  

Langkah-langkah yang dilakukan: 

a. Mengirimkan ML by supplier melalui fax . 

b. Setelah selesai proses pengiriman, maka pihak purchasing akan 

menelepon setiap supplier untuk memastikan bahwa ML telah 

diterima dan menginformasikan batas waktu pengiriman barang 

yang diinginkan. Namun, jika supplier belum menerima order, 

maka purchasing akan mengirim fax ulang. 

c. Apabila supplier tidak memiliki nomor fax, maka pesanan dapat 

dilakukan melalui telepon. 
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3.2.6. Receiving 

1. Menerima barang yang telah diorder sebelumnya. 

Pihak Receiving melakukan penerimaan barang berdasarkan ML dan 

PO. Tujuannya untuk memeriksa dan memastikan apakah jumlah 

barang yang diterima sesuai dengan request dan untuk membandingkan 

kualitas barang supplier yang mana yang terbaik. 

Langkah-langkah yang dilakukan: 

a. Memeriksa dan memisahkan PO maupun ML by supplier atas 

barang yang akan dikirim pada hari itu. 

b. Mengecek apakah barang yang dikirim memenuhi kondisi: 

1) telah sesuai jumlahnya antara yang tertera di invoice, PO/ ML, 

dan secara fisiknya. 

2) barang yang diterima berkualitas baik seperti buah/ sayuran 

yang masih fresh, kemasan yang rapi dan tidak rusak, serta 

belum melewati tanggal expired. 

3) Cek apakah harga barang yang tercantum di invoice sesuai 

dengan yang ada pada PO maupun ML. 

c. Jika semua kondisi terpenuhi, maka stock yang berhubungan 

dengan food diletakkan di butcher area. Sedangkan, untuk stock 

yang termasuk beverage atau general diserahkan kepada pihak 

storekeeper untuk disimpan. 

d. Jika jumlah barang di invoice tidak sesuai secara fisik, maka pihak 

Receiving harus mencoret jumlah di invoice dan menuliskan jumlah 
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yang riil. 

e. Selanjutnya pihak Receiving akan memberikan cap dan 

menandatangani supplier invoice maupun surat jalannya. Supplier 

invoice yang di cap terdiri dari 3 lembar, yaitu: 

1) Lembar I (lembar asli) & Lembar III (lembar salinan) yang 

diberikan ke supplier untuk nanti dibawa pada saat tukar 

faktur. 

2) Lembar II (lembar salinan) diberikan kepada pihak Receiving 

untuk dicek kembali dan diinput dalam bentuk RR. 

2. Membuat Receiving Record. 

Receiving Record adalah laporan yang dibuat oleh pihak Receiving 

yang berisi semua keterangan atas barang yang diterima sesuai dengan 

PO/ ML yang dibuat oleh bagian Purchasing atas request dari user. 

Tujuan dibuatnya laporan tersebut adalah sebagai bukti untuk 

menginformasikan jumlah barang yang sudah diterima dalam jumlah 

maupun satuan unit dengan benar.  

Langkah-langkah yang dilakukan: 

a. Menggabungkan ML dengan invoice-nya atau PO dengan invoice-

nya. 

b. Pilih Group: LOG-RCV à Transaction à Receiving Record 

c. Ketika tampilan RR sudah terbuka, maka lanjutkan langkah-

langkah berikut ini. 

1) Klik Add new, kemudian ubah RR type berdasarkan jenis 
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barang yang sudah diterima (F: Food, B: Beverage, atau O: 

Others) 

2) Masukkan no. supplier invoice pada Document No.  

3) Pilih supplier name-nya sesuai dengan yang tercantum pada 

invoice, lalu save. 

4) Klik order. Kemudian ketika tampilan terbuka, pada bagian: 

(a) Ref. type: pilih PO atau ML. 

(b) Dept: pilih departemen mana yang melakukan request 

(yang membuat PO/ ML asli). 

(c) Req. No: pilih sesuai no. PO/ PR/ ML; kemudian klik OK 

5) Tandai (checklist) barang-barang yang sesuai dengan invoice. 

6) Klik process, return. Kemudian melakukan pengecekan: 

(a) jika terdapat quantity yang tidak sesuai, maka klik modify, 

ubah kuantitasnya dengan jumlah yang benar, save.  

(b) jika jumlah, unit, dan barang yang diinput sudah benar 

dan sesuai invoice, lanjutkan langkah berikut. 

7) Klik return, modify, hilangkan centang pada draft, save, dan 

print. 

8) Kemudian hasil print tersebut ditandatangani oleh Receiving 

dan memberikannya kepada pihak Cost Control untuk diproses 

lebih lanjut. 
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3.2.7. Cost Control 

1. Menginput jumlah pendapatan yang diterima setiap hari. 

Pihak Cost Control melakukan input atas jumlah pendapatan hotel, 

yaitu Food dan Beverage Revenue. Tujuannya adalah untuk mengetahui 

dan mengontrol besarnya jumlah pendapatan hotel setiap harinya. 

Langkah-langkah yang dilakukan: 

a. Menjalankan sistem Realta, pilih Group: DF à Transaction à 

Sales/Other Cost. 

b. Setelah tampilan terbuka, maka: 

1) Masukkan tanggal sehari sebelumnya pada bagian Date, lalu 

klik add new.  

2) Pada sales/ other cost: pilih food revenue/ beverage revenue. 

3) Pada bagian Amount: masukkan masing-masing jumlah food 

revenue dan beverage revenue sesuai dengan yang tercantum 

dalam Consolidated Daily Revenue (Report à Consolidated 

Daily Revenue, pilih tanggal sehari sebelumnya). 

4) Kemudian, klik save à cancel à exit.  

c. Kembali, kemudian ke bagian Report à Daily Flash Report. 

d. Lalu, setelah tampilan terbuka, maka: 

1) Bagian Title Code: pilih Daily Flash Food/ Daily Flash 

Beverage. 

2) Masukkan tanggal sehari sebelumnya, klik OK. 

3) Cek apakah Food Revenue & Beverage revenue sudah sama 
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jumlahnya di bagian month to date dengan yang tertera pada 

Consolidated Daily Revenue. 

4) Klik Close. 

 

2. Menginput jumlah biaya yang dikeluarkan setiap hari. 

Pihak Cost Control melakukan input atas besarnya jumlah biaya yang 

dikeluarkan oleh para pegawai setiap harinya yang terjadi pada sehari 

sebelumnya. Tujuan dilakukannya input tersebut adalah untuk 

mengetahui dan mengontrol bagaimana pergerakan biaya yang 

dikeluarkan oleh para pegawai sehubungan dengan food & beverage. 

Langkah-langkah yang dilakukan: 

a. Membuka sistem Realta, pilih Group: LOG-CC à Report FO & 

FB à HU/Ent/Cpl Record. 

HU/Ent/Cpl Record terdiri dari data-data pengeluaran konsumsi 

oleh manajer dan MOD sehingga akan dialokasikan sebagai 

expense. 

b. Setelah tampilan terbuka, lanjutkan langkah-langkah berikut. 

1) Pada bagian From Date: masukkan tanggal sehari sebelumnya, 

lalu klik enter. 

2) Di bagian print by: pilih officer, lalu OK, print. 

c. Setelah selesai di-print, biasanya pihak Cost Control akan 

mengambil officer check di cashier Mint & Pepper (restoran di 

lobby hotel), kemudian menyesuaikan nomor bill-nya dengan 
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Order No. yang tercantum pada HU/Ent/Cpl Record lalu tanda 

tangan di buku agenda cashier tersebut.  

d. Selanjutnya, Cost Control akan menghitung jumlah food ataupun 

beverage revenue setiap bill yang akan dikalikan dengan persentase 

cost yang telah dicatat serta menuliskan jumlahnya pada kertas 

HU/Ent/Cpl Record dan tulis hasilnya secara manual di kertas 

tersebut.  

e. Kemudian diproses lebih lanjut ke dalam sistem Realta, yaitu pilih 

Group: LOG-CC à Transaction à Expense Out. 

f. Setelah tampilannya terbuka, maka lakukan langkah-langkah 

berikut. 

1) Klik add new. 

2) Kemudian pada bagian Out From: 

(a) Bagian department: nama outlet atau restaurant yang 

tertera pada Officer Check (OC) bill. 

(b) Bagian Allocation: pilih sesuai nama outlet atas biaya 

food atau beverage.  

(c) Ref. Date: masukkan berdasarkan tanggal pada 

HU/Ent/Cpl Record. 

3) Pada bagian Request From: 

(a) Masukkan Request No. dengan nomor OC bill. 

(b) Masukkan Req. Date dengan tanggal pada HU/Ent/Cpl 

Record. 
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(c) Pada bagian Department: pilih nama departemen dari 

pegawai yang melakukan konsumsi tersebut. 

(d) Pada bagian Allocation: pilih nama departemen-employee 

meals. 

(e) Pada bagian Request by: ketik inisial jabatan dari pegawai 

yang melakukan konsumsi tersebut (lihat di OC Bill). 

(f)   Isi bagian Description dengan format:  

Officer Check (spasi) inisial jabatan (spasi) tanggal 

terjadinya transaksi (misalnya: Officer Check GM 

15/09/2014). 

(g) Lalu, klik save. 

4) Setelah diinput, ke bagian detail, add new, lalu masukkan 

Product ID dengan Officer Check Food atau Officer Check 

Beverage. 

5) Pada bagian quantity req. & quantity out masukkan angka 1. 

6) Pada bagian cost unit, masukkan hasil kali dari persentase dan 

nominal food/ beverage. 

7) Klik save, cancel, return, modify, hilangkan tanda centang 

pada draft, save. 

8) Lakukan hal yang sama pada bill lainnya dan sesuaikan dengan 

jabatan dan departemennya.   

g. Melakukan input ke dalam tabel pada file excel  mengenai setiap 

pegawai yang meliputi tanggal (yang tertera pada OC bill), nama 
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pegawai, total food dan total beverage (jumlah sebelum dikali 

persentase berdasarkan HU/Ent/Cpl Record), serta keterangan 

Officer Check/ MOD. 

h. Mengurutkan OC bill sesuai dengan yang tercantum pada 

HU/Ent/Cpl Record dan menggabungkannya untuk dimasukkan ke 

file HU/Ent/Cpl Record 

 

3. Melakukan closing atas Receiving Record. 

Receiving Record yang telah dibuat pihak Receiving akan ditinjau 

kembali oleh bagian Cost Control dan akan di-close jika semuanya 

sudah benar. Tujuan dari closing atas receiving record adalah untuk 

memastikan ulang bahwa receiving record sudah sesuai dengan 

supplier invoice dan PO/ML yang dibuat. 

Langkah-langkah yang dilakukan: 

a. Memastikan apakah berkas-berkas RR sudah lengkap. 

b. Menjalankan sistem Realta, pilih Group: LOG CC à Transaction 

à Receiving Record. 

c. Setelah tampilan RR terbuka, lakukan langkah-langkah berikut. 

1) Klik find, lalu pada Ref. No. pilih sesuai dengan nomor RR 

yang akan di-close à klik find à modify à checklist pada 

draft à save à detail.  

2) Setelah tampilan terbuka, cek RR type-nya apakah sesuai 

dengan jenis barang yang tertera pada invoice. 
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3) Cek apakah jumlahnya di detail, invoice, dan di PO/ML 

sudah sesuai/ sama. 

4) Cek document date-nya sama atau tidak dengan tanggal pada 

saat terima barang. 

5) Cek apakah allocation-nya sudah benar. 

6) Isi bagian notes: jenis barang.  

7) Lalu klik save, close. 

d. Pihak Cost Control tanda tangan di kertas RR-nya, kemudian 

memberikan berkas tersebut pada pihak AP. 

 

3.2.8. Storekeeper 

1. Membuat Store Requisition (SR). 

Store Requisition adalah laporan yang dibuat oleh pihak departemen 

ketika memiliki request atau permintaan atas barang yang diperlukan 

baik untuk kebutuhan pegawai maupun operasional hotel. Tujuan 

dibuatnya SR ini adalah untuk mengetahui barang apa saja yang 

dikeluarkan dari store dan akan diproses dan disimpan juga oleh Cost 

Control sebagai bukti/ dokumen. 

Hotel Mercure memiliki tiga store yang meliputi:  

a. General store 

Adalah gudang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan 

berbagai supplies, seperti ordner folio, tinta printer, tissue, 

shampoo, buku, pensil, dan sebagainya. 
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b. Food store 

Gudang untuk menyimpan bahan-bahan makanan yang tahan lama 

seperti pasta, cereal, permen, coklat, beras, pudding, dan 

sebagainya. 

c. Beverage Store 

Gudang untuk menyimpan minuman-minuman dalam botol atau 

kemasan yang akan digunakan dalam melayani keperluan atau 

keinginan para tamu hotel. 

 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam membuat SR: 

a. Buka sistem Realta, pilih Group: REQ à Transaction à Store 

Requisition. 

b. Setelah tampilan terbuka, lanjutkan langkah-langkah berikut. 

1) klik add new 

2) ketika tampilan muncul, maka lakukan langkah-langkah 

berikut. 

(a) Pada bagian from: 

department: yang memerlukan atau meminta barang store. 

allocation: isi posisi user dalam departemen 

(b) Pada bagian to: 

Department: isi Admin & General (A&G) Department. 

Warehouse: isi dengan jenis store mana yang menyimpan 

barang yang diinginkan (general store, food store, atau 
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beverage store). 

(c) Pada bagian Document No.: isi dengan nomor urut SR. 

(d) Pada bagian Date: masukkan tanggal.  

(e) Pada bagian By: masukkan nama orang yang melakukan 

request atas barang tersebut. 

(f)   Pada bagian Description: isi nama barang yang 

dibutuhkan. Kemudian, klik save. 

3) Selanjutnya, klik add new, kemudian: 

(a) pada bagian Product ID: pilih barang yang diinginkan. 

(b) pada bagian quantity: masukkan jumlah barang yang 

diinginkan. 

(c) Klik save, cancel. 

4) Kemudian klik return, modify, hilangkan checklist pada draft, 

save, dan print. 

 

2. Mempersiapkan bin card, mencatat tanggal kadaluarsa pada barang, 

serta menyusun barang saat barang dikirim oleh supplier. 

Pencatatan tersebut dilakukan oleh storekeeper dengan menuliskan 

tanggal, inisial supplier, quantity in, dan tanda tangan storekeeper pada 

bin card. Tujuan dilakukannya pencatatan ini adalah untuk 

memudahkan storekeeper untuk mengetahui jumlah stok yang ter-

update.  
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Pihak storekeeper juga mencatat tanggal kadaluarsa pada kemasan 

nonperishable foods yaitu bahan-bahan makanan yang tahan lama serta 

pada minuman-minuman dalam botol atau kemasan. Tujuan 

dilakukannya pencatatan tanggal kadaluarsa adalah agar storekeeper 

dapat memperkirakan kapan memesan barang agar stock tetap stabil 

(tidak kekurangan/ kelebihan). 

Kemudian, storekeeper melakukan penyusunan barang dengan metode 

First In First Out (FIFO). Tujuannya agar storekeeper dapat 

mengetahui barang yang harus dikeluarkan terlebih dahulu agar tidak 

melewati batas waktu penggunaan barang tersebut (expired date). 

 

3. Mempersiapkan bin card ketika terjadi permintaan barang. 

Bin card merupakan kartu yang terdiri dari keterangan atas setiap 

barang yang ada di store, seperti nomor SR, department yang 

melakukan permintaan, quantity out, balance, dan tanda tangan pihak 

storekeeper. Saat menyiapkan barang-barang yang akan diambil oleh 

pegawai hotel, Store keeper harus menuliskan quantity out pada bin 

card. Tujuan dilakukannya pencatatan ini adalah untuk memudahkan 

storekeeper untuk mengetahui jumlah stok yang ter-update. 

Langkah-langkah yang dilakukan: 

a. Mengecek apakah SR pada bagian Prepared by dan Acknowledge 

by telah ditandatangani. Jika sudah ditandatangani, maka pihak 

yang membuat SR tersebut baru dapat mengambil barang tersebut. 
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b. Mengambil bin card sesuai dengan nama barang-barang yang 

tertera pada SR yang dibuat user serta menuliskan semua 

keterangan terkait di bin card. 

c. Mengambil barang-barang yang diinginkan dan memastikan semua 

barang telah sesuai dengan yang tertera pada SR. 

d. Meminta pihak yang mengambil barang tersebut untuk 

menandatangani SR pada bagian Received by. 

 

4. Melakukan closing atas Store Requisition 

Closing tersebut dilakukan oleh Storekeeper pada saat SR sudah 

ditandatangani semua pihak yang bersangkutan dan user yang membuat 

SR sudah menerima semua barang yang dibutuhkan. Tujuannya adalah 

untuk meng-update jumlah stock yang terdapat dalam sistem. 

Langkah-langkah yang dilakukan: 

a. Buka sistem Realta, kemudian pilih Group: LOG-ST à 

Transaction à Daily Usage Out. 

b. Lalu, klik add new dan lanjutkan langkah-langkah berikut. 

1) Isi Warehouse, SR no., dan Ref. Date (tanggal saat barang 

dikeluarkan oleh storekeeper) sesuai dengan SR. 

2) Bagian Description: masukkan nama barang yang diambil, lalu 

klik save. 

3) Cek benar/ tidak bagian outfrom dan jumlah barang yang 

dikeluarkan (bagian approved) pada SR dengan yang di sistem. 
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4) Klik return, modify, hilangkan checklist pada draft, save.  

5) Memberikan checklist pada SR yang telah di-close, lalu di-

filing. 

 

3.3. Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1. Proses Pelaksanaan 

Adanya keterbatasan pengambilan data dalam proses pelaksanaan  magang, 

maka terdapat beberapa data yang diperoleh berdasarkan data tahun lalu 

(2013). 

Uraian kegiatan yang dilaksanakan meliputi:  

3.3.1.1. Income Audit 

1. Melakukan print dan input atas Consolidated Daily Revenue (CDR) 

pada Daily  Tax Report mulai dari periode tanggal 1 hingga 15 Juli 

2014. 

Input atas Daily Tax Report yang dilakukan dari tanggal 1 Juli sampai 

dengan 7 Juli 2014 di file excel.  

a. Pada sheet room, input nominal room revenue & other sundry 

revenue (telephone, laundry, transportation, spa, business center, 

cigars, dan  shop and others).  

b. Pada sheet restaurant, input total nominal food & beverage (FB) 

revenue pada masing-masing outlet Mint & Pepper, Maniz, Mocca, 

Banquet, dan Room service. 
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     Gambar 3.1. Hasil print Consolidated Daily Revenue 

           Sumber: Income Audit MSAS. 

   

2. Memisahkan berkas-berkas transaksi (cash, credit, city ledger, dan 

room charge) yang disimpan dalam ruangan Front Office untuk periode  

1 Juli hingga 15 Juli 2014.  

3. Mengelola dan mengecek cash transaction untuk periode 1 Juli hingga 

15 Juli 2014. 

Contoh: transaksi yang terdapat CR dicocokkan bill-nya dengan guest 

folio dan samakan jumlahnya dengan yang tercatat pada DCC (31 
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Desember 2013) serta memastikan tamu sudah tanda tangan pada CR 

bill tersebut. 

Gambar 3.2. Guest Folio atas CR 

 

 

 

 

                    

    

    

    

       Sumber: Income Audit MSAS. 

 

                    Gambar 3.3. CR Bill 

 

 

 

 

 

 

                Sumber: Income Audit MSAS. 
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         Gambar 3.4. Detail Cash Cashier (nomor bill dan jumlahnya) 

 

Contoh transaksi DCR, yaitu bill alaya spa yang harus dicocokkan 

DCR, dan guest folio atas jumlahnya, nomor order, nomor bill spa, serta 

nama tamu dan tanda tangan yang harus tercantum dalam bill spa. Jika 

semuanya telah sesuai, maka IA akan memberi checklist.     

      Gambar 3.5. Bill Alaya Spa 

             (nomor bill, nama dan tanda tangan tamu, serta amount) 

 

 

 

 

 

              Sumber: Income Audit MSAS. 
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                            Gambar 3.6. Guest Folio atas spa 

  

                    

 

                         Sumber: Income Audit MSAS. 

 

                  Gambar 3.7. 

                   Daily Cashier’s Record (nomor bill, amount, dan keterangan guest) 

                  Sumber: Income Audit MSAS. 

 

4. Membuat Bank Receipt Voucher (BRV) selama periode 1 Juli hingga 15 

Juli 2014. Contoh pengisian BRV pada 31 Desember 2013 yang di-

posting pada 2 Januari 2014 atas penyetoran sejumlah uang sebesar Rp 

11.235.900 ke rekening incoming bank BCA.  

a. Isi bagian Receive from: General Cashier 

b. Isi pada bagian Bank: BCA 604 046 6868 (rekening incoming 

Mercure) 

c. Pada bagian Rupiah: Rp 11.235.900. 

d. Isi Account No. : nomor rekening incoming Mercure. 
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e. Pada bagian Description, IA akan menuliskan: 

1) Cash Remittance (31 Desember 2013) 

2) Received on 2 Januari 2014. 

3) Posted on 2 Januari 2014. 

4) Bank Incoming (00-110-001) tulis di posisi debit sebesar  

Rp11.235.900 

               Gambar 3.8. Bukti Setoran 

 

 

 

 

  

  

Sumber: Income Audit MSAS. 

 

(a) Cash Sales Clearance (00-100-007) dan Cash Over & Shortages 

(50-300-120) di posisi kredit. Jumlah Cash Over & Shortages 

sebesar Rp 1.247 yaitu selisih antara Bank Incoming dengan Cash 

Sales Clearance (Rp11.235.900 – Rp11.234.653) 
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 Gambar 3.9. 

 Total pada Detail Cash Cashier (Cash Sales Clearance) 

 

 

 

 

Sumber: Income Audit MSAS. 

 

(b) Penulisan jumlah di grand total sama dengan jumlah bank 

incoming sebesar Rp11.235.900 

(c) Setelah semua diisi, IA tanda tangan pada bagian posted by. 

                           Gambar 3.10. Hasil pengisian BRV 

 

 

        

 

 

 

 

     

Sumber: Income Audit MSAS. 
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Kode WRJ-0000xxx diperoleh dari sistem pada tahap akhir ketika IA 

sudah menginput BRV tersebut. Sedangkan, Kemudian, BRV yang 

selesai dibuat akan dicek ulang dan ditandatangani oleh Asst. CA dan 

FC. 

 

3.3.1.2. Account Payable 

1. Membuat Bank Payment Voucher (BPV) untuk periode 16 Juli 2014. 

Contoh pengisian pada 7 Januari 2014. 

Bagian date isi tanggal pengisian BPV, isi paid to dengan nama 

supplier XX, isi deskripsi dengan keterangan atas pemesanan barang, 

misalnya mini french toast, miniature chocolate roll. Kemudian, 

masukkan nominal yang dibayarkan, sebesar Rp1.189.127,28 dan 

dikenakan biaya transfer Rp 5.000 karena pembayaran melalui e-

banking, sehingga menjadi  Rp1.184.127,28, serta menuliskan jumlah 

secara terbilang.  
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   Gambar 3.11. Bank Payment Voucher 

      

 

 

 

 

 

 

              Sumber: Account Payable MSAS. 

 

2. Melakukan tukar faktur untuk periode 8 Juli dan 23 Juli 2014 (setiap 

hari selasa). Contohnya pada 24 Desember 2013. 

Gambar 3.12. Contoh Kwitansi 

 

 

   

         Sumber: Account Payable MSAS. 

Setelah berkasnya sudah lengkap semua, maka dilakukan pengecekan 

terhadap total yang ada pada RR setiap invoice. Kemudian totalnya 

samakan dengan yang ada pada kwitasi sehingga dapat dibuat tanda 

terimanya dengan menulis: 
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a. Sudah diterima dari: PT Cahaya Graha Kencana. 

b. Untuk: SUPPLIER XX 

c. Berupa: total pada kwitansi. 

Setelah distempel, ditulis tanggal saat tukar faktur, dan ditandatangani 

oleh pihak Receiving, kemudian minta tanda tangan ke supplier. Lalu 

memberikan lembaran tanda terima asli untuk supplier dan lembaran 

salinannya (kuning) disimpan AP.  

                       Gambar 3.13. Tanda Terima  

 

 

 

 

                          

 

                       Sumber: Account Payable MSAS. 

 

3. Input Wire Transfer Payment Slip untuk periode 23 Juli 2014.  

Langkah-langkah yang dilakukan dalam input: 

a. Pilih Group: BO-AP à Transaction à Wire Transfer Payment To 

Supplier. 

b. Setelah tampilan terbuka, kemudian: 

1) Klik add new, lalu isi Voucher date & Reference date : 

10/01/2014 (lihat pada lembar transfer dana ke rekening lain) 
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Gambar 3.14. Voucher date & Reference date 

 

 

 

                         Sumber: Account Payable MSAS. 

2) Isi Bank code dan Account No. dengan nomor rekening 

outgoing Mercure & isi Voucher No: 00409  

 
       Gambar 3.15. Voucher No.  

 

                  Sumber: Account Payable MSAS. 

3) Bagian description: diisi sesuai dengan yang tertera pada BPV. 

Lalu klik save, add new. 

4) Pilih nama supplier, lalu masukkan jumlah di payment amount, 

dan save.              

     Gambar 3.16. Payment Amount 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Account Payable MSAS.    
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5) Klik allocate, alloc to, rapid, pilih RR No. (lihat dari berkas 

RR), checklist, process, return, dan print.  

 
 Gambar 3.17. RR No. 

 

 

            

  Sumber: Account Payable MSAS. 

 

                   Gambar 3.18. Hasil Print Wire Transfer Payment Slip 

 

  

 

 

 

          

         Sumber: Account Payable MSAS. 

 

3.3.1.3. Account Receivable 

1. Mengelola credit card transaction untuk periode 4 Agustus hingga 15 

Agustus 2014. 

Contoh Credit Card Transaction 24 Juli 2014. 
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Gambar 3.19. Credit Card Transaction 

 

Sumber: Account Receivable MSAS. 

 
2. Melakukan invoicing berdasarkan bill settlement bank untuk periode 4 

Agustus hingga 15 Agustus 2014. 

3. Melakukan input atas bill yang sudah di-invoicing dalam Daily Credit 

Card Report untuk periode 4 Agustus dan 5 Agustus 2014. Contoh 

input pada tanggal 26 Juli 2014. 

a. Isi tanggal pada bagian Date: 26 Juli 2014. 

b. Batch, card, & amount berdasarkan bill settlement bank. 

c. Percentage diisi dengan bank charge: 3% (Amex) dan 1,7% 

(Danamon)  

d. Pada bagian amount of commission: % x nominal  

(misalnya amex pada no. batch 097: 3% x  3.045.840 = 91.375) 

dan dihitung dengan cara yang sama untuk no. batch lainnya. 

e. Selanjutnya hitung total masing-masing jenis card dan hitung 

grand total (keseluruhan). 
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f. Setelah laporan tersebut di-print, pihak AR tanda tangan pada 

bagian posted by. 

    Gambar 3.20. Daily Credit Card Report 

                            Sumber: Account Receivable MSAS. 

 

3.3.1.4. General Cashier 

1. Memproses Cash Advance untuk periode 20 Agustus 2014.  

a. Pegawai tanda tangan pada bagian request by dan user (jika 

memang pegawai tersebut yang mengambilnya), 

b. Meminta tanda tangan pihak GM, kemudian pihak GC akan 

memberikan jumlah uang yang dibutuhkan. 

       Gambar 3.21. Cash Advance 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan accounting...,Debbie Ardelia, FB UMN, 2014



	   71	  

2. Memproses Petty Cash untuk periode 20 Agustus 2014. 

Setelah uang sudah diberikan kepada user, maka terdapat form petty 

cash yang harus dibuat untuk memastikan jumlah biaya yang 

sebenarnya dikeluarkan.  

a. Cek terlebih dahulu apakah bon yang diberikan user telah  

distempel Receiving. 

                            Gambar 3.22. Bukti pembayaran 

 

 

 

 

 

     

             Sumber: General Cashier MSAS. 

 
b. Setelah itu, user meminta form petty cash dan melengkapi semua 

tanda tangan pihak yang terkait, maka GC baru dapat memproses 

form petty cash tersebut. 

c. Berdasarkan bon, totalnya sama dengan cash advance sebesar 

Rp100.000. Keterangan tersebut dicatat ulang di form petty cash. 

d. Jika terdapat kasus, jumlah uang yang terpakai Rp80.000, maka di 

form petty cash harus ditulis juga Rp80.000 dan sisanya sebesar Rp 

20.000. Kemudian, sisa uang tersebut harus dikembalikan ke GC. 
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Sedangkan, jika uangnya kurang Rp20.000, semua keterangannya 

ditulis di form dan selanjutnya GC akan mengganti Rp20.000 yang 

merupakan uang pribadi user tersebut. 

 
              Gambar 3.23. Petty Cash Disbursement 

 

 

 

 

 

                                  

        

Sumber: General Cashier MSAS. 

 

3.3.1.5. Purchasing 

1. Membuat Purchase Order dan Market List untuk periode 25 Agustus 

hingga 12 September 2014. 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat PO:  

a. Membuka sistem Realta, pilih Group: LOG-PC à Transaction à 

Assignment PR.  

b. Setelah tampilan Assignment PR terbuka, maka ikuti langkah-

langkah berikut. 
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1) Pilih request type: Normal, PR date: 12 Agustus 2014, dan PR 

Dept.: A&G Department 

    Gambar 3.24. PR Non-Rapid 

      Sumber: Purchasing MSAS. 

 
2) Klik Rapid untuk memasukkan harga. 

3) Pilih supplier terbaik untuk setiap barang yang ingin diorder dan 

tercantum dalam PR tersebut. 

4) Klik save, lalu print sehingga muncul nominal yang tercantum di 

PR karena sudah melakukan rapid.  

 
   Gambar 3.25. PR Rapid 

                 Sumber: Purchasing MSAS. 
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5) Klik Generate PO, lalu save. 

6) Pada bagian Product/ Expenditure, cek apakah nomor PR di sistem 

sama dengan yang di kertas. Jika ada yang beda nomornya, maka 

klik remove. Jika nomor PR atas semua barang yang akan dipesan 

sudah sama, maka klik return. 

7) Hilangkan centang pada draft, kemudian save (sehingga draft 

berubah menjadi approved). Kemudian, klik print, print setup, lalu 

pilih printer untuk kertas Dot Matrix (khusus untuk PO), lalu print. 

8) Staf Purchasing selanjutnya akan tanda tangan pada PO dan 

meminta tanda tangan FC & GM untuk disetujui. 

                       Gambar 3.26. Contoh Purchase Order 

 

 

 

 

 

 

          

            

       Sumber: Purchasing MSAS. 
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Langkah-langkah yang dilakukan dalam membuat ML: 

a. Memastikan bahwa ML yang di-request pihak kitchen telah 

ditandatangani oleh Executive Chef.              

Jika yang melakukan request adalah Exc. Chef, maka tidak perlu 

lagi ditanda tangan bagian Dept Head. Namun, jika pegawai dapur 

yang melakukan request, maka harus tanda tangan di bagian 

prepared by dan minta tada tangan Exc. Chef.  

b. Pilih Group: LOG-PC à Transaction à Assignment PR  

c. Setelah tampilan Assignment PR terbuka, maka ikuti langkah-

langkah berikut. 

1) PR date diubah sesuai dengan request date yang tertera pada ML.        

  Gambar 3.27. PR Date 

 

   

Sumber: Purchasing MSAS. 

 

2) Pilih Request type: Market List sehingga PR Dept. akan terpilih 

secara otomatis menjadi F&B Kitchen. 

3) Klik di sembarang tempat, lalu klik rapid. Kemudian pilih supplier 

terbaik (lama/ baru) dan masukkan jumlahnya di bagian unit price. 

4) Kemudian klik save, dan print 2 lembar (sort by product dan sort 

by supplier) 
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Gambar 3.28. ML Rapid (by product) 

 

 

 

 

 

      

              Sumber: Purchasing MSAS. 

 

                     Gambar 3.29. ML Rapid (by supplier) 

 

 

 

 

   

        

Sumber: Purchasing MSAS. 

 

2. Mengirimkan ML melalui fax kepada supplier untuk periode 25 

Agustus hingga 12 September 2014. 
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3.3.1.6. Receiving 

1. Menerima barang yang telah diorder sebelumnya (melakukan 

penerimaan barang) untuk periode 26 Agustus hingga 12 September 

2014. 

Saat barang dikirim oleh supplier, cek apakah terdapat PO/ ML atas 

barang tersebut. Kemudian, cek barang dari segi fisik (bersih/fresh, 

tidak rusak, tidak melewati expired date) dan segi harga atau jumlah 

yang harus sesuai antara supplier invoice dengan barangnya secara riil. 

Gambar 3.30.  

Contoh supplier invoice (yang telah diberikan cap) 

 

 

 

 

 

   

          

Sumber: Receiving MSAS. 

 

2. Membuat Receiving Record untuk periode 26 Agustus hingga 12 

September 2014.  

Langkah-langkah yang dilakukan: 
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a. Menggabungkan ML dengan invoice-nya atau PO dengan invoice-

nya. 

b. Pilih Group: LOG-RCV à Transaction à Receiving Record 

c. Ketika tampilan RR sudah terbuka, kemudian: 

1) Klik Add new, kemudian ubah RR type F(Food) berdasarkan 

jenis barang pada invoice yang ada (croissant dll). 

  
       Gambar 3.31. RR Type: Food 

 

 

 

 

      

        
   Sumber: Receiving MSAS. 

 
2) Masukkan no. supplier invoice pada Document No.  

 
           Gambar 3.32. Document No. 

 

 

   

  

               Sumber: Receiving MSAS. 

Pelaksanaan accounting...,Debbie Ardelia, FB UMN, 2014



	   79	  

3) Pilih supplier name-nya sesuai dengan nama yang tercantum 

pada invoice, lalu save. 

4) Klik order. Kemudian ketika tampilan terbuka, pada bagian: 

Ref. type: pilih ML. 

Dept: departemen yang melakukan request, yaitu F&B Kitchen. 

Req. No: pilih sesuai no. ML; lalu klik OK. 

    
      Gambar 3.33. Req. No. 

 

      

      
                    Sumber: Receiving MSAS. 

 

5) Tandai (checklist) barang-barang yang sesuai dengan invoice 

6) Klik process, return. Kemudian cek jika jumlah, unit, dan 

barang yang diinput sudah benar dan sesuai invoice, maka klik 

return, modify, hilangkan centang pada draft, save, dan print. 

7) Hasil print tersebut ditandatangani oleh Receiving dan 

memberikannya kepada pihak Cost Control untuk diproses lebih 

lanjut. 
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 Gambar 3.34. Receiving Record  

      Sumber: Receiving MSAS. 

 

3.3.1.7. Cost Control 

1. Menginput jumlah pendapatan yang diterima setiap hari untuk periode 

16 September hingga 26 September 2014. 

2. Menginput jumlah biaya yang dikeluarkan untuk periode 16 September 

hingga 26 September 2014. Langkah-langkah yang dilakukan: 

a. Membuka sistem Realta, pilih Group: LOG-CC à Report FO & 

FB à HU/Ent/Cpl Record. 

b. Setelah tampilan terbuka, lanjutkan langkah-langkah berikut. 

1) Pada bagian From Date: masukkan tanggal sehari sebelumnya 

(contoh: hari ini tanggal 19 Agustus 2014, maka masukkan 

tanggal 18 Agustus 2014), lalu klik enter. 

2) Di bagian print by: pilih officer, lalu OK, print. 
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                           Gambar 3.35. HU/Ent/Cpl Record 

                                                  Sumber: Cost Control MSAS. 
 

c. Lalu, Cost Control mengambil Officer Check Bill ke Mint & 

Pepper. dan menyesuaikannya dengan HU/Ent/Cpl Record. Cost 

Control selanjutnya melakukan perhitungan food maupun beverage 

yang dikalikan dengan % cost masing-masing dan mencatat di 

sebelah nominalnya. 

d. Kemudian diproses lebih lanjut ke dalam sistem Realta, yaitu pilih 

Group: LOG-CC à Transaction à Expense Out. 

e. Setelah tampilannya terbuka, maka lakukan langkah-langkah 

berikut. 

1) Klik add new. 

2) Pada bagian Out From: 

Bagian department: nama outlet atau restaurant yang tertera 

pada OC bill, yaitu Mint & Pepper. 

Bagian Allocation: pilih sesuai nama outlet atas biaya food atau 

beverage.  
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Gambar 3.36. Nama Outlet 

 

 

 

 

                               
                                   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

          Sumber: Cost Control MSAS. 
 

Ref. Date: masukkan berdasarkan tanggal pada HU/Ent/Cpl 

Record (18 Agustus 2014). 

3) Pada bagian Request From: 

Masukkan Request No. dengan nomor OC bill. 

  Gambar 3.37. Nomor OC Bill 

 

 

                                                   Sumber: Cost Control MSAS. 

 
Masukkan Req. Date dengan tanggal pada HU/Ent/Cpl Record (18 

Agustus 2014). 
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Pada bagian Department: pilih nama departemen, yaitu SM dari 

pegawai yang melakukan konsumsi tersebut (DOSM). 

 
        Gambar 3.38. Department 

 

 
 

                   Sumber: Cost Control MSAS. 
 

Pada bagian Allocation: pilih nama departemen-employee meals (SM 

– Employee Meals). 

Pada bagian Request by: ketik inisial jabatan dari pegawai yang 

melakukan konsumsi tersebut, yaitu DOSM. 

Isi bagian Description dengan format: Officer Check DOSM 

16/08/2014. Lalu, klik save. 

4) Ke bagian detail, add new, lalu masukkan Product ID dengan 

Officer Check Food karena yang tertera di OC bill adalah food 

total. 

5) Pada bagian quantity req. & quantity out masukkan angka 1. 

6) Pada bagian cost unit, masukkan hasil kali dari persentase dan 

nominal food, yaitu 29.033. 

7) Klik save, cancel, return, modify, hilangkan tanda centang pada 

draft, save. 

f. Melakukan input ke dalam tabel pada file excel atas setiap pegawai 

yang meliputi tanggal transaksi (16/08/2014), nama pegawai (Mrs. 
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Weni), total food (75.000), serta keterangan Officer Check. 

g. Lakukan hal yang sama mulai dari klik add new hingga input ke 

dalam excel untuk dua OC Bill lainnya dan disesuaikan dengan 

departemen outlet dan pegawai, serta jabatan pegawainya. 

h. Mengurutkan OC bill sesuai dengan yang tercantum pada 

HU/Ent/Cpl Record dan menggabungkannya untuk dimasukkan ke 

file. 

 

3. Melakukan closing atas Receiving Record untuk periode 16 September 

hingga 26 September 2014. 

 

3.3.1.8. Storekeeper 

1. Membuat Store Requisition 

Contohnya SR yang dibuat pegawai Mint & Pepper atas alat tulis 

(stationary) pada tanggal 18 Agustus 2014. 

Langkah yang dilakukan: 

a. membuka sistem Realta dan pilih Group: REQ, Transaction, lalu 

ke Store Requisition. 

b. Klik add new, pada bagian allocation, pilih M&P-Printing & 

Stationary. 

c. Pilih department: M&P. 

d. Isi Warehouse: General Store. 

e. Pada bagian By: masukkan nama orang yang melakukan request 

atas barang tersebut (Rangga). 
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f. Pada bagian Description: Stationary. Kemudian, klik save. 

g. Klik add new, kemudian: 

1) Product ID: pilih nama barang yang diinginkan (kertas struk, 

Paper A4, dsb). Kemudian, masukkan quantity masing-masing 

barang yang diinginkan. Lalu, klik save. 

2) Kemudian klik cancel, return, modify, hilangkan checklist pada 

draft, save, dan print. 

 
   Gambar 3.39. Store Requisition 

                          
                  Sumber: Storekeeper MSAS. 

 

h. Selanjutnya, pihak M&P tanda tangan dan melengkapi tanda 

tangan Dept Head-nya, Cost Control, dan FC sehingga dapat 

mengambil barang yang diperlukan ke store. 

i. Saat pengambilan barang, pihak M&P tanda tangan di bagian 

Received by. Kemudian SR tersebut ditandatangani dan disimpan 

storekeeper. 
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2. Mempersiapkan bin card, mencatat tanggal kadaluarsa pada barang, 

serta menyusun barang saat barang dikirim oleh supplier untuk periode 

30 September hingga 10 Oktober 2014. 

Contoh pada tanggal 30 September 2014 ada barang yang dikirim, yaitu 

kismis yang dibungkus plastik dan diletakkan ke dalam kardus. Kismis 

tersebut di masukkan ke dalam plastik dan ditimbang agar semuanya 

masing-masing 1 kg. Lalu, plastik tersebut diberi label nama barang, 

tanggal expired, dan jumlahnya. Kismis tersebut disusun dengan 

metode FIFO dan storekeeper mencatat jumlah barang yang diterima 

(quantity in) dan inisial supplier pada bin card serta 

menandatanganinya. 

 

3. Mempersiapkan bin card ketika terjadi permintaan barang untuk 

periode 30 September hingga 10 Oktober 2014. 

Contohnya saat M&P ingin mengambil barang sesuai SR yang 

dibuatnya. 

a. Storekeeper mengecek kelengkapan tanda tangan pada SR tersebut. 

b. Mengambil bin card atas setiap barang yang tercantum  pada SR 

(kertas struk, Paper A4, dll) 

c. Mengisi jumlah barang yang akan diberikan (quantity out) pada 

masing-masing bin card.  

d. Mengecek jika barang yang dibutuhkan sudah lengkap, dan 

meminta tanda tangan pegawai M&P sebagai pihak yang menerima 
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barang (Received by). Lalu tanda tangan dan menyimpan SR 

tersebut untuk di-closing. 

 

4. Melakukan closing atas Store Requisition untuk periode 30 September 

hingga 10 Oktober 2014. 

Langkah-langkah yang dilakukan: 

a. Buka sistem Realta, kemudian pilih Group: LOG-ST à 

Transaction à Daily Usage Out. 

b. Setelah tampilan terbuka, lakukan langkah-langkah berikut. 

1) Klik add new. 

2) Isi Warehouse: General Store, SR no.: 00004176, dan Ref. 

Date (tanggal keluarnya barang): 18 Agustus 2014. 

 
          Gambar 3.40. SR No. dan Warehouse 

                                
     

     
 

3) Bagian Description: masukkan nama barang yang diambil, lalu 

klik save. 

4) Cek benar/ tidak outfrom dan jumlah barang yang dikeluarkan 

(bagian approved) pada SR dengan yang di sistem. 

5) Klik return, modify, unchecked draft, save, close.  

6) Memberikan checklist pada SR yang telah di-close, lalu di-

filing. 
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3.3.2. Kendala yang ditemukan 

3.3.2.1. Income Audit 

Tidak ada berkas dari pihak FO terkait saat memeriksa DCC atau 

DCR. 

 

3.3.2.2. Account Payable 

Proses tukar faktur tertunda karena dokumen tidak lengkap atau 

jumlah perhitungan kwitansi tidak sama dengan Receiving Record. 

 

3.3.2.3. Account Receivable 

Kesulitan melakukan invoicing saat terdapat kesalahan alokasi jenis 

card yang tidak sesuai dengan bill settlement-nya (Misalnya: 

invoicing atas visa card, tetapi jumlahnya masuk ke master card/ 

credit card/ debit sehingga harus dipindahkan nominal tersebut ke 

visa card). 

 

3.3.2.4. General Cashier 

Terjadi perbedaan jumlah uang secara fisik dengan nominal yang 

tertulis di amplop. 
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3.3.2.5. Purchasing 

a. Adanya barang sudah dikirim supplier tetapi belum dibuat PR 

oleh user-nya 

b. Sulit menentukan supplier pada saat memasukkan harga 

(melakukan rapid). 

 

3.3.2.6. Receiving 

a. Saat membuat RR, salah memasukkan jumlah barang yang 

benar-benar diterima. 

b. Ada perubahan harga produk sehingga total yang masuk di 

sistem berbeda dengan yang di faktur. 

 

3.3.2.7. Cost Control 

Kesulitan menentukan departemen user pada saat menginput OC bill 

ke sistem. 

 

3.3.2.8. Storekeeper 

Pada saat closing SR tidak menemukan nomor SR yang bersangkutan. 
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3.3.3. Solusi atas Kendala yang Ditemukan 

3.3.3.1. Income Audit 

Melakukan konfirmasi ke pihak FO yang bersangkutan atau 

mengecek kembali berkas-berkas/ file di dekat FO room atau 

mengestimasi berkas tersebut diberikan keesokkan harinya.  

 

3.3.3.2. Account Payable 

Konfirmasi ke pihak supplier untuk menghitung ulang karena jumlah 

di kwitansi tidak sesuai dengan total keseluruhan yang tertera pada 

Receiving Record. 

 

3.3.3.3. Account Receivable 

Mengecek di mana nominal tersebut berada dengan menelaah setiap 

jenis card, mentransfer nominal tersebut pada jenis card yang 

seharusnya, baru melanjutkan proses invoicing. 

 

3.3.3.4. General Cashier 

Memeriksa uang secara fisik dengan teliti dan konfirmasi ke FO jika 

salah penulisan atau jumlahnya tidak sesuai (kurang/ lebih) 
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3.3.3.5. Purchasing 

a. Faktur yang diterima dibuat dulu tanda terimanya sebagai bukti, 

lalu diinfokan ke user untuk buat PR. 

b. Harus mengamati dengan baik mana supplier yang lebih bagus 

barangnya, dan tidak selalu berpatokan pada harga yang relatif 

murah (perlu perhatian yang tepat dari pihak purchasing untuk 

memilih yang lebih berkualitas). 

 

3.3.3.6. Receiving 

a. Memeriksa kembali invoice dengan benar kemudian 

memodifikasi jumlah barang yang sesuai ke sistem dan manual. 

Jika ada sisa barang yang pengirimannya menyusul, maka 

faktur/ surat jalannya ditahan oleh pihak receiving dan 

menunggu barang datang, kemudian memproses penerimaan 

barang dan membuat RR. 

b. Memperbaharui harga barang menjadi harga ter-update pada 

sistem komputer pihak purchasing, kemudian memproses 

Receiving Record-nya. 

 

3.3.3.7. Cost Control 

a. Saat menginput harus mengecek dengan cermat tanda tangan 

yang tercantum pada OC bill dan berapa besar jumlah makanan 

atau minuman yang dikonsumsi serta dari outlet atau 

Pelaksanaan accounting...,Debbie Ardelia, FB UMN, 2014



	   92	  

departemen mana user berada dengan mengacu pada 

HU/Ent/Cpl Record dan OC bill. 

b. Jika tanda tangan pegawai yang melakukan konsumsi tersebut 

tidak jelas dan tidak dikenal oleh Cost Control, maka akan 

dilakukan konfirmasi ke staf restaurant yang melayani pegawai 

pada waktu terjadinya transaksi tersebut. 

 

3.3.3.8. Storekeeper 

Meminta pihak departemen yang melakukan request untuk mengubah 

draft menjadi approved pada SR yang dibuatnya di sistem. 
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BAB IV 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Simpulan 

Kerja magang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan tanggal 

10 Oktober 2014 di Hotel Mercure Serpong Alam Sutera divisi Accounting 

yang ditempatkan sebagai Income Auditor dan Account Payable pada minggu 

pertama sampai pada minggu keempat. Kemudian di minggu kelima hingga 

ketujuh di bagian Account Receivable dan General Cashier. Pada minggu 

kedelapan hingga kesebelas ditempatkan di Receiving Office pada bagian 

Purchasing dan Receiving. Lalu, minggu keduabelas hingga keempatbelas di 

bagian Cost Control dan General Store. Berikut merupakan pekerjaan yang 

dilakukan selama kerja magang: 

1. Income Auditor: 

a. Melakukan print dan input atas Consolidated Daily Revenue (CDR) 

pada Daily Tax Report. 

b. Memisahkan berkas-berkas transaksi yang disimpan dalam ruangan 

Front Office.  

c. Mengelola dan mengecek cash transaction (Detail Cash Cashier 

dan Daily Cashier’s Record). 

d. Membuat Bank Receipt Voucher (BRV) 
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2. Account Payable 

a. Membuat Bank Payment Voucher (BPV). 

b. Mengambil berkas yang sudah ingin jatuh tempo (1 bulan) ke 

Receiving Office dan melakukan proses tukar faktur. 

c. Input Wire Transfer Payment Slip.  

 

3. Account Receivable 

a. Mengelola credit card transaction. 

b. Melakukan invoicing berdasarkan bill settlement bank.  

c. Melakukan input atas bill yang sudah di-invoicing dalam Daily 

Credit Card Report. 

 

4. General Cashier 

a. Membantu melakukan tugas General Cashier setiap pagi 

(mengambil uang setoran dari FO & FB, membuat laporan, dan 

menyetor uang ke bank atas pendapatan yang diterima). 

b. Memproses Cash Advance 

c. Memproses Petty Cash Disbursement 

 

5. Purchasing 

a. Membuat Purchase Order. 

b. Memproses request atas Market List yang dibuat pihak kitchen. 

c. Mengirimkan ML melalui fax kepada supplier. 
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6. Receiving 

a. Menerima barang yang telah diorder sebelumnya. 

b. Membuat Receiving Record 

 

7. Cost Control 

a. Menginput jumlah pendapatan yang diterima setiap hari. 

b. Menginput jumlah biaya yang dikeluarkan setiap hari. 

c. Melakukan closing atas Receiving Record. 

 

8. Storekeeper 

a. Membuat Store Requisition (SR). 

b. Mempersiapkan bin card, mencatat tanggal kadaluarsa pada barang, 

serta menyusun barang saat barang dikirim oleh supplier. 

c. Mempersiapkan bin card ketika terjadi permintaan barang. 

d. Melakukan closing atas Store Requisition. 

 

Selama melaksanakan kerja magang terdapat beberapa kendala umum, 

yaitu: 

1. Income Audit 

Tidak ada bill dan berkas dari pihak FO terkait saat memeriksa 

DCC atau DCR. 
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2. Account Payable 

Proses tukar faktur tertunda karena dokumen tidak lengkap atau 

jumlah perhitungan kwitansi tidak sama dengan Receiving 

Record. 

 

3. Account Receivable 

Kesulitan melakukan invoicing saat terdapat kesalahan alokasi 

jenis card yang tidak sesuai dengan bill settlement-nya (Misalnya: 

invoicing atas visa card, tetapi jumlahnya masuk ke master card/ 

credit card/ debit sehingga harus dipindahkan nominal tersebut ke 

visa card). 

 

4. General Cashier 

Terjadi perbedaan jumlah uang secara fisik dengan nominal yang 

tertulis di amplop. 

 

5. Purchasing 

a. Adanya barang sudah dikirim supplier tetapi belum dibuat PR 

oleh user-nya 

b. Sulit menentukan supplier pada saat memasukkan harga 

(melakukan rapid). 

 

 

Pelaksanaan accounting...,Debbie Ardelia, FB UMN, 2014



	   97	  

6. Receiving 

a. Saat membuat RR, salah memasukkan jumlah barang yang 

benar-benar diterima. 

b. Ada perubahan harga produk sehingga total yang masuk di 

sistem berbeda dengan yang di faktur. 

 

7. Cost Control 

Kesulitan menentukan departemen user pada saat menginput OC 

bill ke sistem. 

 

8. Storekeeper 

Pada saat closing SR tidak menemukan nomor SR yang 

bersangkutan. 

 

Solusi yang diterapkan untuk mengatasi kendala yang ditemukan 

sebagai berikut. 

3. Income Audit 

Melakukan konfirmasi ke pihak FO yang bersangkutan atau 

mengecek kembali berkas-berkas/ file di laci ruangan FO atau 

mengestimasi bahwa berkas tersebut diberikan keesokkan 

harinya.  
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4. Account Payable 

Konfirmasi ke pihak supplier untuk menghitung ulang karena 

jumlah di kwitansi tidak sesuai dengan total keseluruhan yang 

tertera pada Receiving Record. 

 

5. Account Receivable 

Mengecek di mana nominal tersebut berada dengan menelusuri 

setiap jenis card, mentransfer nominal tersebut pada jenis card 

yang seharusnya, baru melanjutkan proses invoicing. 

 

6. General Cashier 

Memeriksa uang secara fisik dengan teliti dan konfirmasi ke FO 

jika salah penulisan atau jumlahnya tidak sesuai (kurang/ lebih). 

 

7. Purchasing 

a. Faktur yang diterima dibuat terlebih dahulu tanda terimanya 

sebagai bukti, lalu diinfokan ke user untuk membuat PR 

secepatnya. 

b. Harus mengamati dengan baik mana supplier yang lebih bagus 

barangnya, dan tidak selalu berpatokan pada harga yang relatif 

murah (perlu perhatian yang tepat dari pihak purchasing untuk 

memilih barang yang lebih berkualitas). 
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8. Receiving 

a. Memeriksa kembali invoice dengan benar kemudian 

memodifikasi jumlah barang yang sesuai ke sistem dan 

manual. Jika ada sisa barang yang pengirimannya menyusul, 

maka faktur/ surat jalannya ditahan oleh pihak receiving dan 

menunggu barang datang, kemudian memproses penerimaan 

barang dan membuat RR. 

b. Memperbaharui harga barang menjadi harga ter-update pada 

sistem komputer pihak purchasing, kemudian memproses 

Receiving Record-nya. 

 

9. Cost Control 

a. Saat menginput harus mengecek dengan cermat tanda tangan 

yang tercantum pada OC bill dan departemen mana user 

berada dengan mengacu pada HU/Ent/Cpl Record dan OC bill. 

b. Jika tanda tangan pegawai yang melakukan konsumsi tersebut 

tidak jelas dan tidak dikenal oleh Cost Control, maka akan 

dilakukan konfirmasi ke staf restaurant yang melayani 

pegawai pada waktu terjadinya transaksi tersebut. 
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10. Storekeeper 

Meminta pihak departemen yang melakukan request untuk 

mengubah draft menjadi approved pada SR yang dibuatnya di 

sistem. 

 

4.2  Saran 

Saran yang diberikan kepada Hotel Mercure Serpong Alam Sutera adalah: 

1) agar semua pihak accounting saling komunikasi dan memberikan 

informasi yang lengkap dan jelas atas berbagai transaksi yang terjadi 

agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan error,  

2) harus mengikuti standar dan prosedur yang diberlakukan hotel dalam 

hal mengatur kelengkapan berkas dan ketentuan lainnya agar setiap 

pekerjaan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik, dan 

3) Pihak IT juga harus melakukan maintenance atas sistem komputer 

yang digunakan semua staf hotel untuk mempermudah dan 

mempercepat pemrosesan transaksi. 
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