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ABSTRAK 

 

Evaluasi Efektivitas Anggaran Pendapatan Sebagai Alat Pengendalian 

Manajemen Pada Hotel Aston Palembang 

 

Oleh : 

Mentari Revina Binu  

 

 

    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penyusunan 

Anggaran dan efektivitas peran anggaran pendapatan dalam pengendalian 

manajemen pada hotel Aston Palembang .  Data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode analisis kuantitatif untuk mengetahui penyimpangan anggaran 

dengan cara membandingkan antara anggaran dengan realisasi pendapatan, 

mencari selisih anggaran dan realiasi pendapatan dan menganalisis penyebab 

terjadinya selisih tersebut.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyusunan 

anggaran pada Hotel Aston Palembang kurang memperhatikan kemampuan 

karyawannya, karena anggaran yang disusun tersebut disusun di daerah tetapi 

ditetapkan Holding Company. 
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                                               NIP 196503111992032002 

 

ABSTRACT 

 

Effectiveness Evaluation Budget as a Tool Management Control 

 At Aston Palembang 

 

by : 

Mentari Revina Binu ;Yulia Saftiana, SE, M.Si, Ak; 

 Eka Meirawati, SE,M.Si, Ak 

 

 

This study aims to determine the effectiveness of the procedures and the 

preparation of budget revenue budget role in management control at Aston 

Palembang. The data used in this study is secondary data. The method of analysis 

used in this study is a quantitative analysis method to determine the budget 

deviation by comparing the budget with revenue realization, seeking the 

difference between budget and realization of revenue and analyze the causes of 

such difference. The results showed that the preparation of the budget at Aston 

Palembang less attention to the ability of their employees, because the budget is 

prepared is prepared in the area but determined Holding Company.  

   

Keywords: Budget and Management Control  
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Suatu perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya berusaha dengan segala 

kemampuannya untuk mendapatkan laba, baik jangka pendek maupun jangka 

panjang. Keberhasilan perusahaan pada umumnya ditandai dengan kemampuan 

manajemen dalam melihat kemungkinan dan kesempatan di masa yang akan 

datang, oleh karena itu sudah menjadi tugas manajemen untuk merencanakan 

masa depan perusahaannya, agar sedapat mungkin kemungkinan yang akan 

terjadi di masa mendatang telah disadari dan direncanakan untuk antisipasi 

sejak sekarang. Ukuran yang sering dipakai untuk menilai keberhasilan suatu 

manajemen adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba.  

Bagi perusahaan yang telah berkembang pesat sangat memerlukan 

desentralisasi dalam melaksanakan kegiatan usaha agar, masalah yang ada di 

dalam perusahaan dapat di atasi. Banyaknya unit dalam pusat 

pertanggungjawaban memerlukan alat perencanaan dan pengendalian yang 

memadai, perencanaan merupakan langkah awal bagi pihak manajemen untuk 

melaksanakan kegiatan perusahaan. 

Pusat pertanggungjawaban merupakan unit operasi yang dikepalai oleh 

seorang manajer yang bertanggungjawab atas bagian yang dipimpinnya. Anthony 

Dearden diterjemahkan oleh Agus Maulana (2008:196) mengemukakan empat 

jenis pusat pertanggungjawaban yaitu : 

a. Pusat biaya yaitu pusat pertanggungjawaban atau unit organisasi yang prestasi 

manajernya dinilai atas dasar biaya dalam pusat pertanggungjawaban yang 

dipimpinnya. 
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b. Pusat pendapatan yaitu pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi 

yang prestasi manajernya dinilai atas dasar pendapatan dalam pusat 

pertanggungjawaban yang dipimpinnya. 

c. Pusat laba yaitu pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi yang 

prestasi manajernya dinilai atas dasar selisih pendapatan dengan biaya dalam 

pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. 

d. Pusat investasi yaitu pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi yang 

prestasi manajernya dinilai atas dasar pendapatan, biaya dan aktiva pada pusat 

pertanggungjawaban yang dipimpinnya. 

Dari keempat pusat pertanggungjawaban tersebut salah satunya adalah 

pusat pendapatan yang ada di dalam suatu perusahaan, pusat pendapatan banyak 

ditemui pada organisasi pemasaran. Manajer yang berhubungan dengan pusat 

pendapatan adalah manajer penjualan, dimana kinerja manajer tersebut diukur atas 

dasar satuan moneter pendapatan yang dicapai oleh unit organisasi yang 

dipimpinnya. Anggaran dapat dijadikan sebagai alat perencanaan dan 

pengendalian yang efektif apabila anggaran tersebut realistis, luwes dan kontinyu. 

Perusahaan dapat menyusun dan menggunakan anggaran sebagai alat pengukur 

bagi manajemen  untuk kepentingan perusahaan untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan yang dibuat berdasarkan kebijaksanaan perusahaan. Adapun fungsi 

anggaran sendiri menurut Robert N. Anthony diterjemahkan oleh Agus Maulana 

(2008:576) adalah sebagai alat pengawas kerja, sebagai tolak ukur, sebagai alat 

pembanding, untuk menilai (mengevaluasi) realisasi kegiatan nanti. 
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Pada umumnya pengelolaan perusahaan terdiri dari beberapa tingkat 

mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengarahan, 

pengkoordinasian, dan pengendalian. Seluruh tingkatan itu mempunyai tujuan 

yang sama yaitu memperoleh keuntungan dan menjaga kelangsungan hidup 

perusahaan agar tetap berjalan, sehingga tingkatan tersebut dapat dijalankan 

dengan baik. 

Manajemen sebagai pihak yang terlibat langsung berfungsi sebagai 

pengelola jalannya perusahaan, perlu menetapkan kebijakan dan keputusan yang 

harus diambil guna mengantisipasi berbagai permasalahan yang mungkin dihadapi 

perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan di masa yang akan datang. Untuk 

itu perlu adanya perencanaan dan pengkoordinasian yang baik  serta alat bantu 

manajemen berupa pengendalian yang mampu menjangkau semua lapisan dalam 

ruang lingkup perusahaan. 

Alat bantu manajemen tersebut berupa anggaran. Anggaran merupakan 

suatu rencana kerja dalam bentuk tertulis yang disusun secara sistematis yang 

meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan secara kuantitatif dan 

berlaku untuk jangka waktu tertentu. Anggaran berfungsi sebagai alat 

perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan dari seluruh aktivitas perusahaan. 

Anggaran terdiri dari beberapa jenis yaitu anggaran penjualan, anggaran 

pembelian, anggaran produksi, anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja, 

anggaran biaya overhead  pabrik, dan lainnya.  Anggaran dapat dikatakan efektif 

jika anggaran tersebut dapat menyelamatkan harta perusahaan. 
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Agar tujuan perusahaan dapat tercapai dengan optimal manajer dan pihak 

yang terlibat dalam penyusunan anggaran harus membuat suatu program kerja 

yang baik. Salah satunya dengan menyusun anggaran penjualan yang pada 

umumnya disusun terlebih dahulu dibandingkan dengan anggaran lainnya. 

Dengan kata lain, dalam proses kegiatan perusahaan, anggaran produksi dan 

anggaran-anggaran lainnya tidak dapat disusun terlebih dahulu tanpa mengetahui 

serta memperhatikan rencana kegiatan atau anggaran penjualan yang ditetapkan 

oleh perusahaan. Hal ini terjadi karena dalam proses kegiatan perusahaan, 

anggaran penjualan merupakan ujung tombak perusahaan dimana jika proses 

penjualannya berjalan baik sesuai dengan rencana perusahaan dan telah memenuhi 

target perusahaan, maka tujuan akhir untuk memperoleh keuntungan yang optimal 

bagi perusahaan akan tercapai dengan baik pula. Keberhasilan yang dicapai dalam 

penjualan perusahaan tidak terlepas dari peranan bagian penjualan yang 

meningkatkan penjualannya dengan menentukan target penjualan yang harus 

dijalankan perusahaan.  

Bagi perusahaan yang bergerak di bidang jasa, tingkat penjualan 

merupakan salah satu indikator utama yang menggambarkan jumlah pendapatan 

perusahaan. Untuk dapat memperkirakan tingkat penjualan perusahaan pada 

umumnya melakukan forecasting untuk mempermudah dalam hal penyusunan 

anggaran penjualan secara berkala. Jika perusahaan ingin meningkatkan penjualan 

maka perusahaan harus merencanakannya dengan menetapkan anggaran penjualan 

untuk memperoleh pendapatan yang optimal sesuai dengan yang diharapkan. 

Supriyono (2008:365) menyatakan bahwa anggaran penjualan adalah 

suatu anggaran yang disusun dengan cara mengalikan penjualan dalam unit 
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yang diharapkan dengan harga jual perunit. Anggaran penjualan dalam satu 

tahun biasanya diperinci lebih lanjut ke dalam anggaran triwulan, anggaran 

setiap triwulan dapat dirinci lebih lanjut ke dalam anggaran per bulan. 

Kesalahan dalam penyusunan anggaran penjualan yang disebabkan oleh 

kesalahan manusia (human error) atau pun karena terjadinya unsur 

ketidaksengajaan dan penyimpangan-penyimpangan akan mengakibatkan 

anggaran yang lainnya mengalami kesalahan, hal ini terjadi karena tanpa adanya 

petunjuk awal yang benar dari anggaran penjualan. Maka untuk mengerjakan 

anggaran selanjutnya akan mengalami kesulitan. Pada akhirnya dapat 

menimbulkan kerugian bagi perusahaan sehingga efektivitas  penjualan tidak 

dapat dicapai secara optimal. 

Dasar suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya adalah untuk 

menjaga kelangsungan hidupnya sehingga dibutuhkan suatu pengendalian 

terhadap kegiatan perusahaan. Pengendalian merupakan proses mengevaluasi 

pelaksanaan nyata setiap komponen organisasi dan melaksanakan tindakan 

korektif jika diperlukan. Salah satu unsur terpenting pengendalian penjualan 

adalah rencana penjualan yang realistis berdasarkan analisis terhadap penjualan di 

masa lalu dan keadaan pasar pada masa kini sehingga efektivitas penjualan dapat 

tercapai. 

Dalam pelaksanaan setiap sasaran yang ditetapkan oleh perusahaan, 

diperlukan pemantauan dan pengendalian, untuk mengetahui sampai berapa jauh 

setiap manajer terutama membidangi penjualan dan hasilnya, serta mencegah 

kesalahan-kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang dapat menghambat 

kelangsungan hidup perusahaan. 
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Untuk menjaga agar setiap kegiatan penjualan dapat berjalan dengan baik 

maka Hotel Aston sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa 

akomodasi yang memfokuskan pada penjualan sewa kamar memerlukan suatu 

pemikiran yang jeli di dalam merencanakan dan mengendalikan penjualan 

perusahaannya. Hal ini dilakukan agar dapat memenangkan peluang yang ada dan 

mampu menghadapi ancaman baik yang datang dari dalam perusahaan maupun 

yang datang dari luar perusahaan serta menarik konsumen sehingga proses 

penjualan perusahaan berjalan dengan lancar dan tujuan perusahaan untuk 

memperoleh keuntungan yang maksimal dapat tercapai. 

Hotel Aston  merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa 

perhotelan berbintang empat, kegiatan yang ada di dalamnya sangat komplek 

karena terdiri dari beberapa departemen, untuk itu memerlukan suatu perecanaan 

dengan adanya  anggaran penjualan diharapkan kegiatan perusahaan agar berjalan 

dengan lancar. 

 Untuk kelancaran usahanya Hotel Aston menyusun anggaran penjualan, 

anggaran penjualan merupakan pedoman kerja bagi perencanaan perusahaan 

dalam bidang keuangan guna tercapainya pendapatan maksimal yang diinginkan. 

Dengan penyusunan anggaran penjualan dilaksanakan oleh suatu perusahaan 

diharapkan memberikan manfaat bagi perusahaan. 

Salah satu kegiatan perusahaan yang penting adalah penjualan, dengan 

penjualan perusahaan akan menjaga kelangsungan hidup, karena hasil pendapatan 

penjualan akan digunakan kembali untuk membiayai kegiatan perusahaan. 
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Tabel 1.1 

Jumlah Kunjungan Konsumen 

Tahun 2013 

Bulan Jumlah Kunjungan Target 

Kunjungan 

Selisih 

(Tingkat Hunian) (Tingkat 

Hunian) 

(Tingkat 

Hunian) 

Januari 3.115 4.240 (1.125) 

Febuari 3.980 4.800 (820) 

Maret 3.750 4.100 (350) 

April 3.172 4.320 (1.148) 

Mei 3.985 4.000 (15) 

Juni 3.764 4.530 (766) 

Juli 3.094 4.493 (1.399) 

Agustus 3.700 3.975 (275) 

September 3.854 4.100 (246) 

Oktober 3.753 4.525 (772) 

November 3.017 4.300 (1.283) 

Desember 3.322 4.250 (928) 

Total 42.506 51.633 (9.127) 

               Sumber : Aston Palembang, 2014 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari bulan Januari hingga 

Desember 2013 target occupancy (hunian hotel) tidak tercapai sehingga jika 

terus berlangsung dalam jangka panjang dapat mempengaruhi kelangsungan 

hidup perusahaan dan karyawan. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul Evaluasi Efektivitas Anggaran Pendapatan Sebagai 

Alat Pengendalian Manajemen Pada Hotel Aston Palembang. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada hotel Aston Palembang maka 

permasalahan yang terjadi dalam perusahaan dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana prosedur penyusunan anggaran pada Hotel Aston Palembang ? 



xx 

 

2. Apakah anggaran pendapatan telah berperan secara efektif dalam pengendalian 

manajemen pada hotel Aston Palembang ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui prosedur penyusunan Anggaran pada hotel Aston 

Palembang. 

2. Untuk mengetahui efektivitas peran anggaran pendapatan dalam pengendalian 

manajemen pada hotel Aston Palembang. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan agar menambah wawasan berfikir penulis, khususnya 

yang berkaitan dengan anggaran sebagai alat pengendalian manajemen. 

2. Bagi Perusahaan 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan tentang 

faktor-faktor penyebab menurunnya penjualan dan pengendalian manajemen. 

3. Bagi pihak yang terkait  

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi tambahan bagi pihak 

yang akan membuat penelitian dengan topik yang sama. 

 

1.5. Objek Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian dan penulisan skripsi ini, data dan informasi 

diperoleh dari Hotel Aston Palembang yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat.  
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1.6. Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu 

sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui 

media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) yang didapat dari bagian 

finance dan accounting Hotel Aston. Data sekunder umumnya berupa bukti, 

catatan yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan tidak 

dipublikasikan. Data yang diperoleh yaitu gambaran umum perusahaan, struktur 

organisasi dan pembagian tugas dan prosedur penyusunan anggaran, anggaran dan 

realisasi pendapatan Tahun 2013.  

 

1.7. Metode Pengumpulan Data 

Di dalam penelitian ini diperlukan metode-metode tertentu untuk 

mendapatkan data. Metode yang dipakai dalam penelitian ini antara lain adalah : 

1. Metode dokumentasi adalah metode  pengumpulan data yang 

penyelidikannya ditujukan pada penguraian dan pengumpulan apa 

yang telah lalu, melalui sumber-sumber dokumen seperti catatan-

catatan keuangan hotel Aston. 

2. Metode studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang 

diperoleh dari bahan ilmiah, internet dan buku serta literatur yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

3. Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung terhadap 

pihak yang dianggap berkompeten terhadap penelitian. 
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1.8. Metode Analisa Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 

kuantitatif untuk mengetahui penyimpangan anggaran dengan cara 

membandingkan antara anggaran dengan realisasi pendapatan, mencari selisih 

anggaran dan realiasi pendapatan dan menganalisis penyebab terjadinya selisih 

tersebut. 

Dengan menganalisis anggaran tersebut, dapat diketahui efisiensi dari 

pengendalian pendapatan yang telah dilakukan perusahaan. Realisasi 

pendapatam yang terjadi dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan 

sebelumnya dimana hasil analisis tersebut disajikan berupa persentase 

perbandingan. 

Rasio realisasi pendapatan terhadap anggaran : 

       Realisasi pendapatan 

Persentase =     x 100 

       Anggaran Pendapatan 

 

atau : 

Rupiah = Realisasi Pendapatan – Anggaran Pendapatan 

Sumber : Adisaputro (2008) 

 

Analisis efektivitas 

Efektivitas Pendapatan 

1. 100% Efektif   

2. > 100 % Sangat  Efektif 

Realisasi 

Pendapatan 

3. 90%-100% Cukup Efektif   

4. 75% -  90% Tidak Efektif 

Anggaran 

Pendapatan 

5. < 74% Sangat Tidak Efektif   

Sumber : Guruh Syarif, 2010 



lxix 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Abdul Halim, Achmad. T, Muh. Fakhri Husein. 2008. Sistem Pengendalian 

Manajemen. Edisi Revisi. Penerbit UPP AMP YKPN. Yogyakarta. 

 

Amin Widjaja Tunggal,  2006. Struktur Pengendalian Intern, Penerbit Rineka 

Cipta, Jakarta. 

 

Anthony dkk.2008. Sistem Pengedalian Manajemen, diterjemahkan oleh Agus 

Maulana, Edisi Keenam, Jilid 1, Binaruka Aksara, Jakarta. 

 

Arief Suadi. 2006. Sistem Pengendalian Manajemen, Edisi Kesatu, BPFE, 

Yogyakarta. 

 

Agus Maulana. 2008. Sistem Pengedalian Manajemen. Edisi Keenam, Jilid 1, 

Binaruka Aksara, Jakarta. 

 

Gunawan Adi Saputro. 2008. Anggaran Perusahaan, Edisi Ketiga, BPFE, 

Yogyakarta. 

 

Hongren dkk.2009. Akuntansi di Indonesia, Buku I, Alih Bahasa Oleh Gunawan 

Hutauruk, Penerbit Salemba 4, Jakarta. 

 

Heckert. 2007. Controllship, diterjemahkan oleh Gunawan Hutauruk, Edisi, 

Ketiga, Erlangga, Jakarta. 

 

Harnanto.2009. Sistem Akuntansi, Survey dan Teknik Analisis, BPFE-

Yogyakarta. 



lxx 

 

 

Handoko. 2009. Analisis Anggaran Pendapatan Sebagai Alat Pengendalian 

Manajemen pada Hotel Ibis Jakarta. UNISBA. Bandung. 

 

Matz dkk.2008. Akuntansi Biaya, diterjemahkan oleh Alfonsus Sirait dan 

Herman Wibowo, Edisi Ke 9, Erlangga, Jakarta. 

 

Mulyadi.2007. Akuntansi Manajemen; Konsep, Manfaat dan Rekayasa, STIE 

YKPN, Yogyakarta. 

 

Mahesa. 2009. Pengaruh Anggaran Pendapatan Food and Beverage Terhadap 

Kinerja Manajemen pada Hotel Fm7 Jakarta. Universitas 

Muhammadiyah Malang. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia. Vol. 1, No. 1 

(Januari) 

 

Munandar.2008. Budgeting; Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, 

Pengawasan Kerja, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta. 

 

Stoner, James, A.F. 2008. Manajemen. Jilid II, Edisi Indonesia. Penerbit PT. 

Rajagrafindo Utama. Jakarta. 

 

Soemarso. 2007. Akuntansi Suatu Pengantar, Edisi Revisi, LPFE-UI, Jakarta. 

 

Susi Trisnawati. 2006. Pengaruh Anggaran Pendapatan Terhadap Kinerja Pada 

Novotel Solo. Uiversitas Tarumanegara. Jakarta. Kajian Bisnis,  Vol.22: 

67- 78 

 

Sulistiono. 2008. Analisis Anggaran Pendapatan Sebagai Alat Pengendalian pada 

PT. Dharma Niaga Palembang. Universitas Muhammadiyah Palembang. 

Makalah SNA IX, Vol. 9: 1-23 



lxxi 

 

 

Supriyono. 2008. Akuntansi Manajemen; Konsep Dasar Akuntansi 

Manajemen dan Proses Perencanaan, BPFE, Yogyakarta. 

Suad Husnan .2007. Anggaran Perusahaan. Edisi Ke Tiga, BPFE-Yogyakarta. 

 

 


