
 

 

 

 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa persaingan yang dihadapi oleh 

perusahaan semakin berat. Hal ini disebabkan semakin berkembangnya teknologi 

dan informasi dimana setiap perusahaan dapat mengakses informasi dan 

mengembangkan teknologi sebaik-baiknya. Hal tersebut menjadi tantangan 

perusahaan dalam pencapaian tujuannya, yang salah satu tujuannya adalah 

memperoleh laba dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Sejalan dengan 

perkembangan dunia usaha, banyak perusahaan yang berusaha untuk berkembang 

menjadi perusahaan yang lebih besar dengan menganalisis sektor usaha yang 

mampu mendapatkan hasil yang optimal pada saat ini. 

Objek pariwisata merupakan bagian sektor usaha yang dapat 

menguntungkan perusahaan. Negara Indonesia mempunyai banyak objek wisata 

yang potensial dan tersebar di seluruh nusantara. Hal ini dimungkinkan dengan 

kondisi alam dan budaya negara kita yang beraneka ragam. Dunia pariwisata 

mempunyai manfaat selain sebagai sumber devisa negara, tetapi juga berperan 

dalam lapangan kerja baru bagi sebagian besar penduduk Indonesia. 

Kota Bandung merupakan salah satu daerah tujuan wisata nasional yang 

memiliki keragaman objek dan daya tarik wisata, baik itu wisata seni atau budaya, 

wisata sejarah, wisata belanja, wisata kerajinan maupun wisata olah raga. Akibat 

adanya keragaman objek wisata tersebut banyak turis lokal maupun mancanegara 

yang datang ke kota Bandung untuk berpariwisata. Selain oleh pesona wisatanya, 

Bandung terkenal pula dengan berbagai tempat peristirahatan dimana lokasinya 

strategis dan nyaman sehingga menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi kota 

Bandung. 



 

 

 

 

Hal ini juga yang kemudian membuat perusahaan khususnya tempat 

peristirahatan di Bandung kini berkembang pesat, karena semakin hari pendatang ke 

kota Bandung ini seakan-akan tak pernah berhenti khususnya pada saat weekend 

dan sudah pasti mereka memerlukan tempat peristirahatan yang lokasinya strategis 

serta nyaman bagi para pendatang.  

Agar sektor ini berkembang sesuai dengan yang diharapkan, dibutuhkan 

unsur-unsur lain yang mendukung yakni salah satunya unsur yang dianggap penting 

adalah penyediaan sarana perhotelan. Hotel merupakan jenis industri yang kompleks 

karena didalam aktivitasnya meliputi pemberian jasa dan perdagangan. Hal tersebut 

dapat dilihat dengan jelas pada hotel-hotel berbintang yang menyediakan fasilitas-

fasilitas utama, yaitu sebagai tempat penginapan yang dilengkapi dengan fasilitas 

pendukung lainnya seperti : coffee shop, restoran, ruang pertemuan, laundry, mini 

shop yang menjual kebutuhan sehari-hari, juga sarana komunikasi seperti telex dan 

facsimile. 

Perkembangan usaha hotel yang semakin pesat dan semakin kritisnya 

masyarakat dalam memperoleh jasa pelayanan terbaik dari sebuah hotel, ditambah 

lagi dengan terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan mengakibatkan 

persaingan yang ketat dalam merebut pasar atau konsumen. Untuk dapat bertahan 

atau bahkan berhasil dalam persaingan tersebut, diperlukan suatu perencanaan 

sekaligus pelaksanaan strategi pemasaran yang baik yaitu pemasaran yang 

terintegrasi atau bauran pemasaran yang terdiri dari unsur-unsur : 1) product, 2) 

price, 3) people, 4) place, 5) promotion, 6) process, 7) physical evident. 

Kegiatan promosi pada dasarnya merupakan salah satu bentuk komunikasi 

dari pihak produsen kepada pihak konsumen mengenai kegunaan, kualitas, harga, 

tempat dimana dapat didapatkan barang atau jasa, serta informasi produk lainnya, 

dimana pihak produsen mengharapkan balas jasa yang dikehendaki dari konsumen 

yang pada umumnya berupa jasa pelayanan bagi konsumen. 

Kegiatan yang dapat membentuk pandangan positif dari konsumen 

mengenai produk tersebut sangat perlu untuk dilakukan. Kegiatan yang dimaksud 

adalah kegiatan yang bersifat promosi, karena promosi merupakan alat bagi 



 

 

 

 

perusahaan untuk melakukan komunikasi yang bersifat persuasive (membujuk) pada 

konsumen. Sebagai alat komuniaksi, maka promosi berperan untuk menyampaikan 

informasi kepada konsumen guna mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen agar 

tertarik untuk mencoba membeli atau menikmati jasa yang dipromosikan. 

Kegiatan promosi yang teratur dan menggunakan media yang tepat, apakah 

itu dengan menayangkan iklan di radio, televisi, atau media cetak maupun 

pemasangan reklame di jalan-jalan yang strategis, akan mengakibatkan produk jasa 

yang tersedia di hotel menjadi mudah untuk diingat dan dikenal yang tentunya 

dapat berpengaruh terhadap penjualan, sehingga penjualan akan meningkat dan 

perusahaan juga akan mendapatkan keuntungan, karena konsumen yang sudah 

percaya terhadap suatu produk maupun jasa biasanya tidak mudah untuk 

terpengaruh oleh munculnya produk baru atau jasa yang ditawarkan oleh para 

pesaing. 

Perusahaan harus dapat menentukan alat yang tepat bagi promosi agar 

kegiatan ini dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu perusahaan 

perlu mengadakan perencanaan dan pengendalian kegiatan promosi yang efektif, 

agar biaya yang dikeluarkan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan, sehingga 

alat pengendalian dapat digunakan dalam anggaran biaya promosi dalam 

meningkatkan penjualan. Prestasi dari bagian promosi ini tidak diukur dari besarnya 

selisih biaya aktual dan biaya anggaran, tetapi dengan melihat pengaruh yang 

ditimbulkannya terhadap peningkatan  penjualan. 

Idealnya dari suatu perusahaan menginginkan pengrealisasian biaya promosi 

tidak lebih tinggi dari anggaran yang sudah ditetapkan, karena dari hasil 

pengrealisasian biaya promosi ini dapat dilihat melalui kinerja perusahaan. Hasil dari 

biaya promosi yang tidak efektif dan tidak dikendalikan secara baik menyebabkan 

biaya promosi dapat menjadi lebih besar dari pendapatan atau anggaran itu sendiri. 

Dalam pelaksanaannya, terkadang timbul masalah yang terjadi yaitu 

anggaran untuk biaya promosi yang dikeluarkan melebihi dari batas yang telah 

disediakan. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk mengetahui apa yang 

menjadi penyebab terjadinya hal tersebut dan ingin mengetahui bagaimana caranya 



 

 

 

 

agar pengendalian kegiatan promosi yang efektif dapat meningkatkan penjualan jasa 

sewa kamar. 

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai pengendalian kegiatan promosi pada perusahaan 

yang bergerak dalam bidang jasa penginapan atau biasa dikenal dengan perhotelan, 

dengan alasan yakni semakin banyaknya hotel-hotel di Bandung yang siap untuk 

bersaing yang dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas memadai dengan berbagai macam 

kegiatan promosi yang dilakukan guna menarik konsumen dalam rangka 

meningkatkan pengendalian penjualan. Penulis akan membahas penelitian mengenai 

biaya promosi ini dengan judul: “PENGARUH ANGGARAN BIAYA PROMOSI 

DALAM MENINGKATKAN EFEKTIFITAS PENJUALAN JASA SEWA KAMAR” 

(Studi survei pada Hotel-hotel di Bandung) 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengidentifikasi 

masalah-masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah proses penyusunan anggaran  biaya promosi yang dilaksanakan pada 

hotel-hotel di Bandung telah efektif. 

2. Apakah pengendalian kegiatan promosi yang dilakukan pada hotel-hotel 

berbintang di Bandung telah memadai. 

3. Bagaimana pengaruh kegiatan promosi terhadap peningkatan efektifitas 

penjualan jasa sewa kamar. 

 

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data, 

mengolah, menganalisa, dan menginterpretasikannya guna penyusunan skripsi yang 

merupakan salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang pada Universitas 

Widyatama Fakultas Ekonomi Bandung. 

 

 



 

 

 

 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui penyusunan anggaran biaya promosi yang dilaksanakan pada 

hotel-hotel di Bandung. 

2. Untuk mengetahui pengendalian kegiatan promosi yang dilakukan pada hotel-

hotel berbintang di Bandung  

3. Untuk mengetahui pengaruh kegiatan promosi terhadap peningkatan efektifitas 

penjualan jasa sewa kamar. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu : 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat memberikan masukan dan pengetahuan bagi penulis 

terutama kejelasan bagaimana dan sejauh mana pengaruh anggaran biaya 

promosi dalam meningkatkan efektifitas penjualan jasa sewa kamar, serta 

sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Ekonomi Jurusan 

Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

2. Bagi Perusahaan itu sendiri 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi manajemen perusahaan sebagai 

bahan masukan dan informasi tambahan yang dapat dijadikan dasar 

pertimbangan dalam melaksanakan kegitan promosi selanjutnya. 

3. Bagi Almamater 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan dan tambahan 

pengetahuan serta sebagai referensi bagi civitas akademik dan rekan mahasiswa  

Universitas Widyatama Fakultas Ekonomi. 

 

1.5. Kerangka Pemikiran 

Perusahaan dalam usahanya memasarkan produk maupun jasanya akan 

berorientasi pada konsumen dan tingkat penjualan. Keberhasilan perusahaan untuk 

memuaskan konsumen tersebut dapat diukur dari penjualan dan keuntungan yang 

diperoleh perusahaan. Dalam usaha untuk mencapai tingkat penjualan yang 



 

 

 

 

diharapkan, maka diperlukan adanya kejelasan arah dari usaha serta ukuran-ukuran 

yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi perusahaan. 

Anggaran diperlukan untuk mengarahkan perusahaan dalam mencapai 

sasarannya sebelum melakukan segala aktivitas. Berikut ini kutipan pengertian 

anggaran menurut Munandar (2000:1) dalam bukunya yang berjudul Budgeting 

: 

“Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematik 
yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam 
unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) 
tertentu di masa yang akan datang”. 

Menurut Horngren et all (2003:176) mendefinisikan anggaran sebagai berikut: 

“Budget is (a) the quantitative expression of proposed plan of 

action by management for a specified period and (b) aid to 

according what needs to be done to implement that plan”. 

Sedangkan menurut M. Nafarin (2000:9) mendefinisikan anggaran sebagai berikut 

: 

“Anggaran (budget) adalah suatu rencana keuangan periodic yang 
disusun berdasarkan program-program yang telah disahkan. 
Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiata suatu 
organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya 
dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. 
Anggaran merupakan alat manajeman dalam mencapai tujuan”. 

 
Dari beberapa pengertian di atas maka dapat dijelaskan bahwa inti dari 

definisi tersebut ialah : 

1. Formal; disusun secara resmi dan tertulis. 

2. Sistematis; disusun berurutan dan berdasarkan fakta. 

3. Tanggung jawab; merupakan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan 

oleh manajer. 

4. Perencanaan, koordinasi, dan pengawasan merupakan fungsi manajer. 

 
Anggaran disusun melalui proses yang berulang-ulang. Anggaran disiapkan, 

ditinjau kembali dan diperbaharui/direvisi dengan harapan hasil yang akan dicapai 

merupakan rencana paling baik yang telah disusun oleh manajer pelaksana. 



 

 

 

 

Anggaran dikatakan efektif apabila sasaran atau target yang telah ditetapkan 

perusahaan dapat tercapai, dengan demikain program kerja yang dijalankan dapat 

dikatakan berhasil. Anggaran haruslah realistis karena berpengaruh besar terhadap 

hasil yang dicapai oleh manajemen. Selain itu anggaran harus fleksibel, artinya tidak 

kaku sehingga terdapat peluang untuk perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi. 

Dan anggaran juga haruslah bersifat kontinyu, artinya bahwa anggaran perusahaan 

memerlukan perhatian secara terus-menerus dan bukan merupakan suatu usaha 

yang bersifat insidental. 

Banyaknya jenis anggaran yang disusun oleh suatu perusahaan, tergantung 

jenis perusahaan dan kebutuhan perusahaan itu sendiri yakni diantaranya anggaran 

penjualan, anggaran pendapatan, anggaran produksi, dan anggaran biaya yang 

didalamnya termasuk anggaran biaya pemasaran. Pemasaran memiliki lingkup yang 

sangat luas diantaranya kegiatan promosi, oleh karena itu penulis hanya akan 

membatasi penelitian mengenai promosi saja. 

Promosi merupakan salah satu komponen marketing mix (bauran 

pemasaran) yang sifatnya mengkomunikasikan informasi dari penjual kepada 

pembeli atau pihak lain, yang mempengaruhi sikap dan perilaku sehingga konsumen 

tertarik untuk mencoba dan membeli produk atau menggunakan jasa yang 

dipromosikan. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Kothler(2001:68), yaitu : 

“Promotion means activities that communicate the merits of the 

product and persuade target customers to buy it”. 

 
Promosi yang dilakukan oleh perusahaan untuk memenangkan persaingan 

dipasar harus disusun dengan cermat. Promosi tersebut dapat dilakukan dengan 

cara menginformasikan kepada konsumen mengenai produk/jasa, kegunaan mutu, 

harga dan tempat dimana produk/jasa itu dapat diperoleh. 

Perusahaan yang menginginkan kegiatan promosinya berjalan efektif harus 

mempertimbangkan media promosi yang sesuai bagi perusahaan dengan tidak 

mengabaikan keadaan yang sedang terjadi di masyarakat. 



 

 

 

 

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa promosi merupakan media yang sangat 

produktif dalam memperkenalkan suatu produk/jasa yang ditawarkan suatu 

perusahaan serta dalam usaha menjual produk/jasa tersebut kepada konsumen. 

Skripsi ini juga pernah diteliti oleh Yuan Dolly Veronica (mahasiswi 

Universitas Widyatama Tahun 2000) dengan judul: “Peranan Anggaran Biaya 

Promosi dalam Meningkatkan Efektivitas Penjualan Sewa Kamar”. 

Perbedaan yang penulis teliti dengan penelitian sebelumnya adalah pada   

objek penelitiannya. 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis membuat hipotesis 

sebagai berikut : 

“Penganggaran biaya promosi yang disusun dan diterapkan dengan 

baik akan berpengaruh dalam meningkatkan efektifitas penjualan 

jasa sewa kamar”. 

 

1.6. Metodologi Penelitian 

Penelitian yang dilaksanakan oleh penulis pada penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan studi survei pada beberapa 

perusahaan jasa yakni perhotelan di Bandung. Metode ini dimaksudkan untuk 

mendapatkan suatu gambaran tertentu mengenai suatu keadaan berdasarkan 

informasi yang ada, kemudian dikumpulkan untuk diolah, dianalisa dan diproses 

lebih lanjut dengan dasar teori yang telah dipelajari sehingga dapat memberikan 

gambaran yang cukup terhadap objek yang diteliti dan kemudian dapat diperoleh 

kesimpulan. 

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara : 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

yaitu dengan penelitian secara langsung ke perusahaan yang bersangkutan yang 

menjadi objek penelitian dan mengumpulkan data serta informasi dengan cara : 

a. Observasi 

Teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan secara langsung atas 

masalah yang sedang diteliti ke lokasi objek penelitian. 



 

 

 

 

b. Kuesioner 

Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dimana penulis 

membuat pertanyaan kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti. 

c. Wawancara 

Teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan interview/temu muka 

secara langsung dengan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab 

untuk memberikan data dan keterangan yang diperlukan oleh penulis 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Data dikumpulkan dengan cara studi literatur  di perpustakaan dengan tujuan 

untuk mendapatkan data sekunder yang relevan dengan masalah yang diteliti 

yang akan digunakan sebagai dasar perbandingan dalam melakukan penelitian 

dengan cara membaca, mempelajari buku-buku, majalah, dan literatur yang 

relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian untuk mendapatkan 

dasar teoritis dan bahan pertimbangan dalam memecahkan masalah yang 

dihadapi. 

1.7. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan jasa yang bergerak di bidang 

perhotelan, yaitu survei pada beberapa hotel yang terdapat di Bandung. Penelitian 

ini dilakukan mulai bulan April 2007 sampai dengan selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


