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BAB I

PENDAHULUAN

1 Latar Belakang

  Di era globalisasi pada saat sekarang ini perusahaan harus mampu bersaing.

Persaingan di dalam negeri sudah amat dirasakan oleh perusahaan – perusahaan,

terutama yang berhubungan dengan sumber daya manusia, produksi, keuangan dan

pemasaran. Dengan kondisi seperti ini maka perusahaan dituntut untuk mempunyai

keunggulan dan bekerja secara efektif serta efesien agar mampu bertahan hidup.

Oleh karena itu, akuntansi sangat diperlukan di perusahaan, karena informasi yang

dibutuhkan oleh perusahaan adalah dalam bentuk laporan keuangan yang sangat

membantu bagi manajemen perusahaan untuk mengambil suatu keputusan dan

pemimpin perusahaan dituntut agar dapat menjalankan perannya semaksimal

mungkin terutama dalam fungsinya sebagai pengelolaan dan pengendalian seluruh

aktivitas perusahaan.

Di setiap perusahaan, penyusunan anggaran sangat penting untuk dibuat

oleh perusahaan, karena anggaran merupakan suatu rencana kerja terperinci dalam

bentuk tertulis atas segala kegiatan dan aktifitas perusahaan yang akan dilakukan

dalam jangka waktu tertentu. Anggaran juga harus dapat dipakai sebagai alat

pengendalian untuk membandingkan apakah hasil yang telah dicapai sesuai dengan

rencana yang telah ditetapkan. Apabila pengelolaan dan perencanaan tidak baik,

maka perusahaan tidak dapat berkembang dengan baik.
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Anggaran yang baik adalah anggaran yang melaporkan seluruh kegiatan

perusahaan sehingga fungsi anggaran sebagai alat pedoman kerja,

perencanaan koordinasi dan pengawasan kerja dapat berjalan

sesuai dengan rencana. Selain itu anggaran juga berperan sebagai manajemen dalam

pengendalian aktivitas penjualan agar tidak menyimpang jauh dari realisasi

penjualan yang dicapai.

Dengan melihat begitu pentingnya anggaran, maka penulis tertarik untuk

meneliti di sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang  perhotelan.

Dikarenakan tidak stabilnya harga sewa kamar hotel yang disebabkan adanya

persainggan diantara hotel-hotel di kota Bandung. Adapun judul yang diambil

untuk penulisan laporan Tugas Akhir ini adalah : “ TINJAUAN ATAS

PENYUSUNAN DAN REALISASI ANGGARAN PENJUALAN SEWA

KAMAR PADA HOTEL GRAND PASUNDAN BANDUNG “.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka masalah yang diidentifikasikan

adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyusunan anggaran penjualan sewa kamar pada

HOTEL GRAND PASUNDAN BANDUNG ?

2. Bagaimana realisasi anggaran penjualan sewa kamar pada HOTEL

GRAND PASUNDAN BANDUNG ?
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1.3 Tujuan Kerja Praktik

Sesuai dengan masalah-masalah yang telah diidentifikasi, maka

penelitian dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui proses penyusunan anggaran penjualan sewa kamar pada

HOTEL GRAND PASUNDAN BANDUNG.

2. Untuk mengetahui realisasi anggaran penjualan sewa kamar pada HOTEL

GRAND PASUNDAN BANDUNG.

1.4 Kegunaan Tugas Akhir

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi berbagai

pihak antara lain :

1. Bagi penulis

Dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai penyusunan dan realisasi

anggaran penjualan dengan mempelajari secara langsung serta membandingkan

antara teori yang didapat dari perkuliahan dengan kenyataan di lapangan.

3. Bagi perusahaan

Dapat memberikan masukan-masukan khususnya mengenai penyusunan

anggaran penjualan pada hotel Grand Pasundan Convention.
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3.  Bagi pihak lain

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi,

pengatahuan yang bermanfaat dan juga sebagai bahan referensi. Untuk

penulisan selanjutnya.
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1.5 Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu cara penelitian dengan

melakukan pengumpulan data, penyusunan dan mengolah data untuk kemudian

diadakan penganalisis serta penafsiran data tersebut untuk pengambilan

kesimpulan data dan saran.

Adapun data dan informasi yang digunakan diperoleh dengan melalui:

1. Penelitian lapangan

Yaitu mengadakan peninjauan dan pengamatan secara langsung dengan

cara:

a. Observasi yaitu penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap  

kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Melakukan praktik kerja atau magang pada perusahaan dengan cara 

mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek yang penulis teliti,

yaitu dengan melihat laporan anggaran penjualan perusahaan.

c. Interview yaitu penulis mengadakan wawancara langsung dengan pimpinan

perusahaan yang berhubungan dengan anggaran penjualan dimana penulis

melaksanakan praktik kerja untuk memperoleh data dan penjelasan yang

diperlukan.

2. Penelitian kepustakaan
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Yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan bahan-bahan

yang ada di perpustakaan seperti, buku-buku, bacaan dan data perusahaan yang

menunjang dan ada hubungannya dengan permasalahan budget pejualan.

1.6 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Untuk memperoleh data dan informasi yang di perlukan untuk

menyusun laporan Tugas Akhir ini, penulis melakukan kerja praktik pada

HOTEL GRAND PASUNDAN yang berlokasi di Jl. Peta147-149 (Lingakar

Selatan) Bandung. Penelitian waktu kerja praktik dimulai tanggal 20 Agustus

2007 sampai dengan selesai.


