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ABSTRAK 

FUNGSI ANGGARAN SEBAGAI ALAT PERENCANAAN DAN 

PENGENDALIAN PADA RIO CITY HOTEL PALEMBANG 

OLEH  

NOPRIANDI IRHAM 

1701130012 

 

 Rio city hotel Palembang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di 

bidang perhotelan. Rio City Hotel Palembang ini di dirikan pada tanggal 22 

Februari 2012, Hotel berbintang tiga ini terletak di pusat kota Palembang, 

sumatera selatan. Hotel ini memiliki bangunan bercorak klasik yang indah dengan 

sentuhan modern ,memiliki jumlah 78 kamar yaitu Superior 14 kamar, Deluxe 26 

, Business 34, junior suite 3 kamar dan Suite 1 kamar . terdapat juga 3 Ruangan 

Meeting yaitu Musi Room , Ampera Room , Sriwijaya Room dengan kapasitas 

maximal 200 Pax . dan Emilio Restaurant  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah anggaran yang 

disusun oleh RIO City Hotel Palembang telah berfungsi sebagai alat perencanaan 

dan pengendalian 

Dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode deskriptif metode 

pengumpulan data dengan cara observasi dan dokumentasi , wawancara langsung 

dengan bagian keuangan mengenai kegiatan perusahaan dan pelaksanaan 

anggaran dalam perusahaan. Data anggaran yang disusun dan selanjutnya di 

bandingkan dengan teori yang relavan sehingga dapat diambil suatu kesimpulan 

Dari hasil pembahasan yang dilakukan dapat diketahui bahawa anggaran 

pada Rio City Hotel Palembang telah berfungsi sebagai alat perencanaan dan 

pengendalian. Hal ini dapat dilihat dari laporan realisasi anggaran yang anggaran 

belanjanya tidak satupun mengalami penyimpangan yang tidak menguntungkan 

sehingga penyimpangan menguntungkan ini akan menjadi penghematan. Dalam 

menyusun anggaran sebaiknya Rio City Hotel Palembang tidak hanya 

menggunakan data dan informasi dari data actual tahun-tahun sebelumnya tetapi 

juga harus melihat keadaan kedepan. 
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ABSTRACT 

BUDGET FUNCTION AS A PLANNING AND CONTROL TOOL AT RIO 

CITY HOTEL PALEMBANG 

BY 

NOPRIANDI IRHAM 

1701130012 

Rio city hotel Palembang is a company engaged in the hospitality sector. 

Rio City Hotel Palembang was founded on February 22, 2012, this three-star hotel 

is located in the city center of Palembang, South Sumatra. This hotel has a 

beautiful classical patterned building with modern touches, has a total of 78 

rooms, namely Superior 14 rooms, Deluxe 26, Business 34, 3 rooms junior suite 

and 1 room Suite. There are also 3 Meeting Rooms namely Musi Room, Ampera 

Room, Sriwijaya Room with a maximum capacity of 200 Pax. and Emilio 

Restaurant 

 The purpose of this research is to find out whether the budget prepared by 

RIO City Hotel Palembang has functioned as a planning and control tool 

In conducting this research using descriptive methods of data collection 

methods by means of observation and documentation, direct interviews with the 

finance department regarding company activities and budget execution within the 

company. Budget data are compiled and then compared with relevant theories so 

that a conclusion can be drawn 

From the results of the discussion, it can be seen that the budget at Rio City 

Hotel Palembang has functioned as a planning and control tool. This can be seen 

from the budget realization report, where none of the spending budgets 

experienced an unfavorable deviation so that this profitable deviation would 

become a savings. In preparing a budget, Rio City Hotel Palembang should not 

only use data and information from previous years' actual data but also have to 

look at the future. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perkembangan bisnis dan pariwisata saat ini sangat terasa di kota 

Palembang. Sebagai ibu kota dari provinsi Sumatera Selatan, banyaknya momen-

momen penting baik ditingkat daerah dan provinsi telah menjadikan kota ini 

sebagai salah satu tempat pilihan utama penyelenggaran event-event besar. Hal ini 

menciptakan suatu potensi bisnis yang selain memberi keuntungan bagi investor 

juga bagi perkembangan perekonomian kota. 

Salah satu sarana tersebut adalah bisnis dibidang perhotelan.Bisnis ini 

merupakan usaha dibidang jasa pelayanan yang memberikan tempat/akomondasi 

atau bermalam bagi para wisatawan atau pelaku bisnis. Dengan semakin 

banyaknya bermunculan hotel-hotel baru di kota ini, mengakibatkan persaingan 

ketat untuk memperebutkan pasar konsumen yang ada. 

Dalam mengendalikan organisasi perlu membuat perencanaan yang 

akuratuntuk mencapai tujuan.Anggaran sebagai alat manajemen untuk 

keperluanperencanaan dan pengendalian mengalami perkembangan dari waktu ke 

waktu.Perkembangan ini diukur dari segi manfaat yang ingin diperoleh 

daripenggunaan sistem dalam pelaksanaannya.Semakin banyak dan rumitmanfaat 
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yang dituju, semakin banyak persyaratan yang dituntut di dalampersiapan dan 

penyusunannya. 

 Penyusunan anggaran merupakan siklus penting bagi perusahaan 

danlembaga yaitu untuk membantu pelaksana dalam merencanakan kegiatan 

danmemberikan gambaran awal seberapa besar dana yang akan dikeluarkan 

untukmewujudkan kegiatan tersebut yang dimonitori oleh pusat 

pertanggungjawabansehingga penyimpangan-penyimpangan dapat 

diminimalisasi.Tujuan utama perencanaan adalah untuk memberikan proses 

umpan majuagar dapat memberikan arahan kepada setiap manager dalam 

pengambilankeputusan. Di dalam suatu perencanaan, kita harus memperhitungkan 

berbagaikondisi yang terjadi di berbagai perusahaan ataupun 

lembaga.Perencanaanharus menghubungkan sasaran jangka pendek, jangka 

menengah, dan jangkapanjang.Anggaran tahunan harus sesuai dengan sasaran 

proyek jangka panjangyang meliputi satu periode.Perencanaan juga harus saling 

berhubungan denganpengawasan agar dapat mencapai sasaran rancangan. 

 Pengendalian sangatlah penting dalam proses penganggaran, 

karenapengawasan diperlukan untuk mengevaluasi kinerja karyawan 

yangmemerlukan perbaikan atas setiap aktivitas yang dilakukan perusahaan 

danlembaga, apakah telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan 

sebelumnya.Pengendalian dicapai melalui pelaporan kemajuan dan pembelajaran 

actual dibandingkan dengan perencanaan yang terus menerus. Dengan demikian, 

apayang menjadi tujuan perusahaan atau lembaga akan dapat dicapai 

dengansemaksimal mungkin. 
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 Berdasarkan uraian diatas terlihat jelas bahwa perencanaan 

danpengendalian mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

mendukungperusahaan maupun lembaga mencapai tujuannya.Oleh karena itu, 

penulistertarik untuk mengetahui fungsi anggaran sebagai alat perencanaan 

danpengendalian.Maka melalui tugas akhir ini penulis membahas 

mengenaianggaran yang berfokus pada fungsi perencanaan dan pengendalian. 

Adapunjudul dari tugas akhir ini adalah “Fungsi Anggaran Sebagai Alat 

Perencanaan dan Pengendalian Pada Rio City Hotel  Palembang”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah pokok yang dibahas 

dalam tugas akhir ini adalah : “ Apakah anggaran yang disusun oleh RIO City 

Hotel Palembang  telah berfungsi sebagai alatperencanaan dan pengendalian ?”. 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dalam melakukan suatu penelitian tentunya terdapat tujuan yang ingin 

dicapai. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yang dilakukan 

oleh penulis adalah untuk mengetahui apakah anggaran yang disusun 

oleh RIO City Hotel Palembang telah berfungsi sebagai alat 

perencanaan dan pengendalian 

 

2. Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan peneliti adalah: 
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1. Menambah pengetahuan peneliti tentang anggaran yang berfungsi 

sebagai alat perencanaan dan pengendalian, 

2. Sebagai bahan masukan bagi perusahaan maupun lembagasehingga 

dapat lebih memperhatikan dan mengetahui bagaimana  Fungsi 

Anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian, 

agarperusahaan atau lembaga dapat melaksanakan aktivitas 

denganlebih efektif dan efisien, serta lebih bijaksana dalam 

mengambilkeputusan, 

3. Sebagai bahan rujukan atau sumber informasi bagi yang 

inginmempelajari dan membahas lebih jauh tentang anggaran. 

 

1.4 Metode Penelitian  

1. Desain Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk melaksanakan 

taraf ilmu pengetahuan ilmiah yang menyimpulkan fakta-fakta maupun 

prinsip prinsip untuk mencapai kepastian mengenai suatu masalah. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, artinya data 

yang dikumpulkan bukan berupa angka angka melainkan data  tersebut 

berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, 

catatan memo, dan dokumen resmi lainya. Tujuan dari penelitian 

kualitatif ini adalah menggambarkan realita empiric di balik fenomena 

secara lebih mendalam, rinci, jelas, dan tuntas.Oleh karena itu 

penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan 
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mencocokan antara realita empric (kenyataan di lapangan) dengan 

teori yang berlaku dengan menggunakan pendekatan deskriptif. 

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

kualitatif. Penelitian kualitatif menurut bogdan dan taylor (Moleong, 

1990) adalah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata kata tertulis maupun lisan dari orang orang yang 

diamati. Sedangkan metode deskriptif menurut Whitney dalam Mob. 

Nazir (dalam Moleong,2010:11) adalah pencarian fakta dengan 

intepretasi yang tepat. 

 

2. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dikota Palembang di salah satu Hotel 

berbintang 3 Rio City Hotel yang bealamat di Jl. Lingkaran No. 1 

Dempo, Palembang. Peneliti melakukan penelitian di Rio City Hotel 

Palembangdengan  beberapa alasan, yang pertama karena Rio City 

Hotel adalah tempat peulis bekerja. Alasan yang kedua yaitu 

kemudahan akses bagi peneliti. Waktu penelitian ini berlangsung 

sepanjang proses penilisan laporan akhir.  

 

3. Sumber dan Jenis Data 

1. Data primer  

Menurut S.Nasution data primer adalah data yang dapat 

diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian (dalam 

Moleng, 2010:157).Jadi data primer yaitu data yang diperoleh dari 
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keterangan dan penjelasan secara langsung dari lapangan.Dalam 

penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara dan 

observasi dari pihak – pihak yang berkaitan dengan penelitian. 

Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan 

informasi langsung dengan terjun langsung melakukan penelitian 

di dalam perusahaan.Dalam penelitian ini.Peneliti menjadi peran 

sebagai pengamat, jadi dalam penelitian ini peneliti mengamati 

semua data yang berkaitan dengan anggaran perusahaan di Rio 

City Hotel Palembang.Pengamatan dilakukan secara optimal agar 

data yang diperoleh sesuai dengan yang diinginkan. 

 

2. Data Sekunder  

Data sekunder (Moleong, 2010:159) adalah data yang 

didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya 

yang terdiri dari surat-surat pribadi, buku harian, notula rapat, 

sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi 

pemerinta.Data sekunder juga dapat berupa majalah, buku – buku 

panduan, kebijakan-kebijakan terkait, bulletin, lampiran-lampiran 

resmi dari badan-badan resmi seperti dinas-dinas, hasil-hasil studi, 

hasil survey, internet, dan sebagainya. 

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari internet, 

buku buku panduan, buku pelajaran tentang anggaran perusahaan 

dan sebagainya 
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 4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu observasi dan dokumentasi 

1. Observasi 

Observasi merupakan penelitian dengan melalui melakukan 

pengamatan intensif terhadap berbagai faktor sehingga dapat 

memberikan gambaran permasalahan yang ada.Observasi 

(pengamatan) sangat penting dalam melakukan penelitian karena 

dengan menggunakan teknik observasi ini dapat diketahui secara 

nyata permasalahan yang ada. Data yang diperoleh melalui 

observasi akan dipergunakan untuk melengkapi atau memperkuat 

data primer maupun sekunder. 

Pengamatan merupakan pemahaman terhadap situasi di 

lapangan dengan terjun secara langsung di lapangan serta 

memungkinkan peneliti mampu melihat dan mengamati sendiri 

kemudian mencatat perilaku serta mencari data sebagaimana 

keadaan sebenarnya dilapangan.Dalam penelitian ini pengamatan 

dilakukan untuk mengetahui bagaimana program yang dilakukan 

Dinas Pendidikan dalam pemenuhan hak pendidikan kaum difabel 

di lapangan. Alasan peneliti memilih teknik pengamatan ini adalah 

: 
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a. Teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara 

langsung ,jadi untuk mencari benar atau tidaknya suatu 

peristiwa, peneliti bisa langsung menanyakan kepada 

sumber yang terpercaya, karena pengalaman merupakan 

alat yang ampuh untuk mengetes suatu kebenaran. Teknik 

pengamatan juga memungkinkan melihat dan mengamati 

sendiri kejadian yang benar–benar terjadi di lapangan, 

kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana 

yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Didalam konsep ini 

peneliti dapat langsung terjun di kawasan Rio City Hotel 

Palembang dengan melihat aktifitas, kegiatan team 

Accounting dalam menyusun anggaran perusahaan.  

b.  Pengamatan memungkinkan peneliti mencatat peristiwa 

dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan 

proporsional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh 

dari data.  

c. Pengamatan memungkinkan pula peneliti menjadi sumber 

data karena semua yang didapat oleh peneliti pada saat 

pengamatan itu merupakan fakta dan sumber informasi 

yang diamati secara langsung.  

Observasi dalam penelitian ini dilakukakan dengan melihat 

apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh team 
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Accountingdalam menyusun anggaran perusahaan sudah berguna 

sebagai alat perencanaan dan pengendalian . 

 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan 

cara pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen–dokumen 

yang terkait dengan kegiatan Penyusunan anggaran perusahaan, 

seperti laporan anggaran tahunan tahunan. Dokumen yang telah 

diperoleh, kemudian akan diterapkan dan disesuaikan (dicocokkan) 

berdasarkan tujuan penelitian. Hasil dari kesesuaian dokumen ini 

tadi akan digunakan untuk menunjukkan jalan pemecahan 

permasalahan penelitian untuk menjawab permasalahan yang telah 

dikemukakan. Dalam peneltian ini, 

 

 5. Teknik Analisis Data  

 Setelah data terkumpul tahap selanjutnya adalah mengolah data 

dan menganalisis data. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara 

deskriptif yaitu dengan cara menghimpun fakta dan mendiskripsikannya. 

Analisis ini dilakukan pada seluruh data yang diperoleh dari hasi 

observasi dan dokumen. 

 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam penulisan laporan akhir ini penulis membuat 

rencana isi dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab 
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yang sesuai dengan kebutuhan penulsi. Secara garis besar pokok pembahasannya 

adalah sebagai berikut : 

 BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode 

penelitian, serta sistematika penulisan 

 

 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan diuraikan teori-teori keilmuan, prinsip-

prinsip, asumsi-asumsi yang mendasari permasalahan yang 

diteliti. 

 

 BAB III RIO CITY HOTEL PALEMBANG 

Pada bab ini meliputi sejarah singkat perusahaan, struktur 

organisasi, job description, dan rencana usaha/ kegiatan Rio City 

Hotel  

 

BAB IV FUNGSI ANGGARAN SEBAGAI ALAT PERENCANAAN 

DAN PENGENDALIAN PADA RIO CITY HOTEL  

PALEMBANG 

  Pada bab ini penulis mencoba untuk menguraikan 

mengenaipengertian anggaran, karakteristik anggaran, tujuan 

anggaran manfaat anggaran, hubungan anggaran dengan 

perencanaan, fungsi anggaran sebagai alat perencanaan, 

hubungan anggaran dengan pengendalian, fungsi anggaran 
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sebagai alatpengendalian, serta analisis anggaran pada Rio City 

Hotel Palembang 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

  fungsi anggaran sebagai alat perencanaan, hubungan anggaran 

dengan pengendalian, fungsi anggaran sebagai alat 

pengendalian, serta analisis anggaran pada Rio City Hotel 

Palembang 
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