
ABSTRAK 

Peranan Anggaran Biaya Promosi Sebagai Alat Pengendalian Manajemen  

Dalam Meningkatkan Volume Penjualan 

 

 Penyusunan anggaran semakin menarik untuk dipelajari. Hal ini dikarenakan 
semakin meningkatnya persaingan perusahaan dibidang pariwisata yaitu perhotelan, 
terutama di kota-kota besar. Pada perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan, proses 
promosi merupakan kegiatan yang sangat penting demi kelangsungan hidup dan 
perkembangan perusahaan. Untuk itu biasa digunakan anggaran yang dapat berfungsi 
selain sebagai alat perencanaan juga sebagai alat pengendalian. 
 Dalam penelitian ini, dilakukan penelitian mengenai peranan anggaran pada 
sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan, yaitu Hotel Geulis dengan 
membahas bagaiman penyusunan anggaran biaya promosisebagai alat bantu 
pengendalian manajemen yang memadai dilakukan dan bagaimana untuk meningkatkan 
volume penjualan. Setelah diketahui bagaimana penerapan kedua hal tersebu, maka dapat 
diteliti bagaimana peranan anggaran biaya promosi sebagai alat pengendalian manajemen 
dalam meningkatkan volume penjualan. 
 Langkah pertama yang dilakukan dalam penerapan anggaran adalah menetapkan 
besarnya biaya yang dianggarkan, lalu dilakukan pengukuran atas pelaksanaan yang 
sesungguhnya dan langsung dibandingkan dengan anggaran untuk mengetahui besarnya 
penyimpangan yang terjadi. Setelah itu dilakukan perhitungan selisih agar diketahui apa 
yang menjadi penyebab terjadinya penyimpangan tersebut sehingga dapat dilakukan 
perbaikan. 
 Metode penelitian menggunakan metode studi kasus dengan menggunakan 
pendekatan deskriptif analitis. Dalam penelitian penulis berusaha mengumpulkan data 
dan informasi yang memadai untuk diolah, dianalisis dan kemudian disimpulkan. 
Penelitian studi kasus adalah penelitian yang dilakukan pada satu perusahaan saja, 
sedangkan pendekatan deskriptif analitis adalah penelitian ditujukan untuk 
mengumpulkan data yang dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai suatu objek 
penelitian untuk kemudian dilakukan analisis terhadap objek penelitian tersebut 
 Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, Anggaran biaya promosi yang 
disusun perusahaan telah berperan dalam meningkatkan volume penjualan, hal ini 
ditunjang oleh persentase hasil perhitungan jawaban kuesioner yang dapat menunjukan 
hubungan antara anggaran biaya promosi dengan peningkatan volume penjualan adalah 
sebesar 90%, dengan demikian sesuai dengan kriteria yang sudah disebutkan, maka 
disimpulkan bahwa Anggaran biaya promosi sebagai alat pengendalian manajemen 
sangat berperan dalam meningkatkan volume penjualan. 
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