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“PENGARUH DEVIASI ANGGARAN TERHADAP KEPUASAN TAMU 

PADA UB HOTEL” 

(Studi Terhadap Seberapa Besar Deviasi Anggaran Dapat Mempengaruhi 

Kepuasan Tamu Pada UB Hotel) 

oleh : 

Ivan Tri Bramantyo 

Pembimbing :  Dr. AULIA FUAD RAHMAN, SE., M.Si., Ak., SAS. 

 

Saat ini, Universitas Brawijaya mengusung visi untuk menjadi 

entrepreneurial university. Untuk mewujudkan visi tersebut, Universitas 

Brawijaya telah merambah bisnis bisnis perhotelan. Hotel tersebut diberi nama 

UB Hotel. 

UB Hotel tiap tahun membuat anggaran sebagai panduan, arahan, dan 

pedoman bagi manajemen agar dapat mencapai tujuan, yaitu memperoleh laba. 

Untuk memperoleh laba, UB Hotel tentu harus memperoleh kepuasan pelanggan. 

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh deviasi 

anggaran terhadap kepuasan pelanggan dalam dimensi tangibility, reliability, 

emphaty, responsiveness, dan assuranse pada UB Hotel. 

Untuk mengukur pengaruh deviasi anggaran terhadap dimensi-dimensi 

kepuasan tamu tersebut, peneliti menggunakan metode regresi linier sederhana. 

Pertama-tama, peneliti menghitung rata-rata dari selisih anggaran dan realisasi 

untuk akun-akun yang terkait dengan dimensi tertentu. Kemudian, peneliti 

menyebarkan kuesioner kepada tamu UB Hotel dan mengukur tingkat kepuasan 

tamu. Langkah terakhir adalah mencari pengaruh dari 2 variabel tersebut dengan 

menggunakan analisis regresi sederhana. 

Dari pengujian yang dilakukan, terjadi penolakan terhadap semua hipotesis 

awal. Artinya, deviasi anggaran tidak berpengaruh pada kepuasan tamu pada UB 

Hotel. Beberapa penyebab hal tersebut dapat terjadi antara lain karena 

pengambilan sampel penelitian yang kurang dan penyerapan anggaran yang 

kurang efektif. 
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“BUDGET DEVIATION EFFECT ON THE UB HOTEL GUEST 

SATISFACTION” 

(Study Of How Much Budget Deviation Can Affect On The Ub Hotel Guest 

Satisfaction) 

By: 

Ivan Tri Bramantyo 

Adviser:  Dr. AULIA FUAD RAHMAN, SE., M.Si., Ak., SAS. 

 

Currently, University of Brawijaya carries a vision to becom entrepreneurial 

university. To realize this vision, University of Brawijaya has penetrated the 

hospitality business. The hotel was named UB Hotel. 

UB Hotel make a budget as a guide, directions, and guidance for the 

management in order to achieve the goal, tha is obtaining profit. To earn profit, 

UB Hotel certainly should obtain customer satisfaction. Therefore, this study aims 

to determinate the effect of deviation of the budget to customer satisfaction in the 

dimensions of tangibility, reliability, emphaty, responsiveness, dan assuranse at 

UB Hotel. 

To measure the effect of the budget deviation to the dimensions of guest 

satisfaction, the researcher used a simple linear regression method. First of all, the 

researcher calculated the average of the difference between budget and realization 

for the accounts associated with a particular dimension. Then, the researcher 

distributed questionnaires to the guest and then measured the level of guest 

satisfaction. The final step is to find the influence of two variables by 

using simple regressionanalysis. 

From the tests, there was a rejection of all initial hypothesis. That is, 

the deviation ofthe budget has no effect on guest satisfaction at 

the UB Hotel. Some causes of this can occur because of a lack of 

research sampling and absorption of the budget that are less effective. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini, dunia bisnis di Indonesia semakin berkembang dan maju pesat. 

Selalu saja muncul kreasi dan ide baru dan segar dalam perkembangan dunia 

bisnis yang muncul dari individu, kelompok, maupun instansi/ perusahaan. 

Konsekuensi dari berkembangnya dunia bisnis ini adalah adanya “tuntutan” bagi 

individu, kelompok, maupun instansi / perusahaan, sebagai pelaku bisnis, untuk 

berinovasi serta mengembangkan ranah bisnisnya. Artinya, bisnis tidak hanya 

dilakukan di satu bidang saja, tetapi bisa mengembangkan usaha di bidang lain, 

baik di bidang yang berhubungan maupun yang tidak berhubungan dengan bidang 

usaha sebelumnya. Hal ini mampu memberi ruang gerak yang luas kepada pelaku 

bisnis untuk selalu persaingan dengan pelaku bisnis lain. 

Contoh nyata dari berkembangnya dunia bisnis saat ini adalah munculnya 

sistem baru dalam perdagangan yang bersifat praktis yang dikenal dengan 

waralaba. Bisnis waralaba ini bisa dilakukan dengan membeli lisensi waralaba dan 

pelaksanaannya dituntun sesuai panduan pemberi lisensi waralaba. Bisnis 

waralaba memberikan kemudahan bagi pembeli lisensi waralaba untuk berbisnis 

tanpa berpikir untuk mencari ide dan membangun bisnis dari awal. Dengan 

kemudahan yang diberikan bisnis waralaba, tak heran jika banyak bermunculan 

gerai/ toko/ outlet waralaba yang menjamur di setiap daerah, khususnya kota 

besar, dengan berbagai produk atau jasa yang ditawarkan. Bisnis waralaba saat ini 
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didominasi oleh bisnis di bidang makanan maupun minuman. Biasanya bisnis 

waralaba di bidang ini menggunakan gerai sederhana dan penuh warna (full 

colour) sebagai tempat penjualan produknya.   

Contoh lain dari bisnis yang berkembang saat ini adalah fenomena 

maraknya bisnis MLM (Multi Level Marketing) yang mengusung ide mencari 

uang dengan menjadi sales di sebuah perusahaan MLM yang menggunakan 

sistem jaringan atau networking. Bisnis MLM sudah merambah ke produk 

kesehatan, pulsa handphone, bahkan voucher hotel & resort. Keunikan bisnis 

MLM adalah bisa dilakukan semua kalangan dengan modal yang relatif kecil. 

Keunikan lain yang dimiliki bisnis MLM adalah hadiah yang ditawarkan, baik 

berupa uang atau bentuk lain, dengan jumlah sangat besar bagi individu yang 

berhasil mencapai tingkat teratas ataupun berhasil menjual produk dengan volume 

penjualan tertentu. Karena bisnis MLM menggunkan sistem jaringan, volume 

penjualan yang ditargetkan akan semakin cepat dicapai dan  hadian pun semakin 

cepat diperoleh, sehingga bisnis MLM disebut pula sebagai “cara cepat menjadi 

kaya”. 

Tak hanya bisnis dengan format waralaba dan MLM saja yang digemari 

dewasa ini, namun juga terjadi pada bisnis investasi. Bisnis investasi dilakukan 

dengan mengikutsertakan modal pribadi pada bisnis di bidang tertentu dan akan 

menerima pembagian hasilnya dalam waktu yang telah dijanjikan. Prinsip High 

Risk High Return, yaitu semakin besar pengorbanan yang dikeluarkan, semakin 

besar pula keuntungan yang diperoleh, berlaku di bidang bisnis ini. Bisnis 

investasi memiliki hubungan simbiosis mutualisme atau hubungan timbal balik 
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yang bersifat saling menguntungkan antara pelaksana bisnis dengan investor. 

Namun jika terjadi kerugian, akan ditindaklanjuti sesuai perjanjian awal antara 

pelaksana bisnis dengan investor. Sekarang ini, bisnis investasi dilakukan pada 

bisnis dengan skala besar maupun bisnis dengan skala kecil, seperti perkebunan, 

pertanian, pertambangan, property, dll. 

Fenomena berkembangnya dunia bisnis di Indonesia menggerakkan instansi 

pendidikan, khususnya perguruan tinggi, untuk ikut terjun ke dunia bisnis. Fakta 

ini ditandai dengan munculnya istilah entrepreneurial university yang digagas 

sebagai visi beberapa perguruan tinggi di Indonesia yang mengharapkan 

perguruan tinggi mampu berperan sebagai tempat belajar dan menumbuhkan jiwa 

entrepreneurship, khususnya bagi mahasiswa, sekaligus mengadakan kegiatan 

bisnis di dalam maupun di luar bidang pendidikan. Sehingga tidak hanya 

keuntungan material saja yang akan diperoleh perguruan tinggi, tetapi juga 

peningkatan mutu pendidikan mahasiswa juga akan terwujud. 

Salah satu langkah yang dilakukan perguruan tinggi untuk memicu dan 

mengembangkan potensi mahasiswa di bidang bisnis adalah mengadakan seminar 

kewirasuahaan bagi mahasiswa. Langkah lain yang dilakukan perguruan tinggi 

adalah mengadakan kegiatan pendanaan kepada mahasiswa yang mengajukan 

proposal bisnis serta terpilih untuk mendapat bantuan dana untuk menjalankan ide 

bisnisnya di bawah pengawasan perguruan tinggi.  

Sedangkan langkah yang dilakukan perguruan tinggi untuk mengadakan 

kegiatan bisnis di dalam maupun di luar bidang pendidikan antara lain dengan  

memanfaatkan fasilitas yang ada untuk kegiatan bisnis dan menghasilkan nilai 
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tambah, misalnya dengan menyewakan aula untuk acara masyarakat umum atau 

dengan mendirikan gedung yang khusus dijadikan media penjualan bagi 

mahasiswa yang memiliki bisnis Contoh lainnya, perguruan tinggi juga bisa 

membangun penginapan tersendiri mengingat banyaknya tamu seperti kolega, 

rekan, maupun pejabat yang melakukan kegiatan dinas di perguruan tinggi. Bisnis 

di bidang penginapan inilah yang sekarang sedang menjadi bisnis yang paling 

potensial bagi perguruan tinggi di Indonesia. 

Fakta menunjukan bahwa banyak perguruan tinggi ternama di Indonesia 

mendirikan bisnis penginapan karena mereka melihan bisnis ini sebagai bisnis 

yang menjanjikan selain berfungsi sebagai fasilitas penunjang bagi pihak yang 

berkepentingan. Pergerakan bisnis penginapan di perguruan tinggi dirasa cepat 

mengingat semakin meningkatnya kebutuhan akomodasi yang dekat dengan 

perguruan tinggi bagi tamu penginapan yang datang khususnya dari luar daerah. 

Perguruan tinggi yang sudah meramaikan pasar persaingan di bisnis penginapan 

antara lain: 

- Universitas Brawijaya dengan  UB Hotel 

- Universitas Airlangga dengan Wisma Tamu Unair 

- Universitas Gajah Mada dengan Guest House UGM & University Club 

Hotel 

- Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) dengan Wisma Tamu ITS 

- Universitas Indonesia dengan Wisma Makara UI & Guest House PSJ UI 

- Universitas Padjadjaran dengan Wisma Unpad 

- Universitas Muhammadiyah Malang dengan Hotel UMM Inn, dll. 
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Penginapan yang dibangun perguruan tinggi biasanya terletak di sekitar area 

perguruan tinggi. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan kemudahan akses untuk 

mencapai penginapan. Kelebihan lain yang dimiliki penginapan yang dibangun 

perguruan tinggi adalah penginapan tersebut memiliki pasar yang jelas, antara lain 

kolega dari universitas atau perusahaan tertentu, pejabat dari dalam maupun luar 

kota, dan orang tua mahasiswa yang datang untuk mengikuti acara wisuda pada 

setiap periodenya, serta masih banyak calon tamu lain. Adanya pangsa pasar yang 

jelas seperti ini semakin membutikan bahwa perguruan tinggi sangat potensial 

menjalankan bisnis di bidang penginapan.  

Di dunia bisnis, akuntansi berperan sebagai jantung layaknya tubuh 

manusia, hal tersebut berlaku pula pada bisnis penginapan. Akuntansi menurut 

Kieso and Weygandt (1993,p .2) yaitu: 

       Accounting is the process of identifying, measuring, recording, and 

       communicating the economics events of an organization (business or non 

       business)to interested users of the information. 

 

Praktik akuntansi yang baik tidak dapat tercapai tanpa adanya perencanaan 

yang baik pula. Karena perencanaan tersebut dapat menjadi tuntunan, arah, tujuan, 

serta alat kontrol perusahaan untuk dapat mencapai tujuannya. Perencanaan ini, 

dalam bidang akuntansi, disebut dengan penganggaran.  

Penganggaran (budgeting) adalah proses pembuatan rencana kuantitatif 

aktivitas usaha sebuah organisasi. Aktivitas tersebut meliputi segala aspek 

perusahaan, yaitu pemasaran, produksi dan keuangan. Anggaran mengidentifikasi 

sumber daya dan komitmen yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan organisasi 

selama periode dianggarkan. 
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Bagaikan kapal, jika kapal tersebut tidak memiliki tujuan, kapal tersebut 

akan dengan mudahnya terombang-ambing ombak yang datang. Tanpa 

penganggaran, perusahaan juga dengan mudah terombang-ambing jika mendapat 

suatu masalah. Di sini lah pentingnya suatu penganggaran. Di samping itu, 

penganggaran juga bisa menjadi alat kontrol agar perusahaan tetap dalam jalur 

pencapaian tujuan perusahaan. 

Di bisnis penginapan, yang menjadi andalan adalah pelayanan. Karena, 

bisnis ini memang berfokus pada penyediaan layanan berupa fasilitas penginapan 

serta menyediakan konsumsi berupa makanan dan minuman yang tersedia di 

restoran. 

Dengan kata lain, salah satu tujuan dari bisnis penginapan, termasuk UB 

Hotel, adalah mencapai kepuasan tamu. Artinya, anggaran yang dibuat oleh UB 

Hotel juga memikirkan cara untuk mencapai tujuan tersebut. 

Oleh karena itu penulis mengambil judul “Pengaruh Deviasi Anggaran 

terhadap Kepuasan Tamu di UB Hotel”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh deviasi anggaran terhadap kepuasan tamu dalam dimensi 

tangible di UB Hotel? 

2. Bagaimana pengaruh deviasi anggaran terhadap kepuasan tamu dalam dimensi 

reliability di UB Hotel? 

3. Bagaimana pengaruh deviasi anggaran terhadap kepuasan tamu dalam dimensi 

emphaty di UB Hotel? 
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4. Bagaimana pengaruh deviasi anggaran terhadap kepuasan tamu dalam dimensi 

responsiveness di UB Hotel? 

5. Bagaimana pengaruh deviasi anggaran terhadap kepuasan tamu dalam dimensi 

assuranse di UB Hotel? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh deviasi anggaran terhadap kepuasan tamu dalam dimensi 

tangible di UB Hotel. 

2. Mengetahui pengaruh deviasi anggaran terhadap kepuasan tamu dalam dimensi 

reliability di UB Hotel. 

3. Mengetahui pengaruh deviasi anggaran terhadap kepuasan tamu dalam dimensi 

emphaty di UB Hotel. 

4. Mengetahui pengaruh deviasi anggaran terhadap kepuasan tamu dalam dimensi 

responsiveness di UB Hotel. 

5. Mengetahui pengaruh deviasi anggaran terhadap kepuasan tamu dalam dimensi 

assuranse di UB Hotel. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian “Pengaruh Deviasi Anggaran terhadap Kepuasan Tamu pada UB 

Hotel” ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak, antara lain: 

a. Bagi Instansi 

Memperoleh masukan, saran, serta sumbangsih pikiran mengenai 

penganggaran agar bisa memposisikan penganggaran sebagai acuan dalam 
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operasional perusahaan sehingga apa yang telah dianggarkan bisa 

terlaksana dengan baik. Pada akhirnya, visi, misi, dan tujuan perusahaan 

dapat tercapai. 

b. Bagi Peneliti   

Dapat memperdalam dan memperluas pengetahuan dan praktik 

penganggaran dan pengaruh penganggaran, khususnya pada bisnis 

penginapan. 

c. Bagi Akademisi 

Mendapat bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan 

dengan permasalahan maupun topik ini. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

1)  BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini memaparkan latar belakang permasalahan yang menjadi dasar 

dilakukan penelitian ini, tujuan penelitian, serta manfaat yang dapat 

diperoleh apabila tujuan penelitian ini tercapai. 

2)  BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini mendeskripsikan kajian pustaka seperti: penjelasan mengenai 

penganggaran dan hal-hal yang terkait dengan kepuasan tamu.  

3)  BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan metode dan pendekatan yang digunakan dalam 

menjawab rumusan masalah, jenis dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, teknik analisa data. 
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4)  BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini berisi pembahasan penelitian yang dilakukan beserta dengan 

hasil yang diperoleh. 

5)  BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari fokus penelitian, rekomendasi 

berdasar hasil penelitian, serta keterbatasan penelitian. 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

  

2.1 Anggaran 

2.1.1 Pengertian Anggaran 

Machintosh dan Williams (1992) dalam Syakhroza (2000) mendefinisikan 

anggaran sebagai alat utama bagi manajer untuk menjalankan fungsi manajemen, 

yaitu planning, organizing, coordinating, dan controlling dengan mengacu kepada 

target dan strategi perusahaan dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang 

maupun jangka pendek perusahaan. 

Menurut Nafarin (2004), anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik 

yang disusun berdasarkan program-program yang telah disahkan. Anggaran 

(budget) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang 

direncanakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang 

untuk jangka waktu tertentu. Anggaran merupakan alat manajemen dalam 

mencapai tujuan. Jadi, anggaran bukan tujuan dan tidak dapat menggantikan 

manajemen. 

Menurut Adisaputro dan Asri (2003), bussiness budget adalah suatu 

pendekatan yang formal dan sistematis dari pelaksanaan tanggung jawab 

manajemen di dalam perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Harahap (1997) 

menyatakan bahwa, “Budget merupakan suatu konsep yang membantu 

manajemen dalam mencapai tujuannya melalui upaya menuangkannya secara 
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tertulis sasaran yang akan dicapai perusahaan mulai dari sasaran utama, sasaran 

khusus, sampai rinciannya dan penyebabnya”. 

Penganggaran juga merupakan penciptaan suatu rencana kegiatan yang 

dinyatakan dalam ukuran keuangan. Penganggaran memainkan peran penting di 

dalam perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan.  

 

2.1.2 Karakteristik Anggaran 

Anthony dan Govindarajan (1995) mengungkapkan bahwa anggaran 

memiliki beberapa karakteristik. Karakteristik yang pertama adalah anggaran 

mengestimasi potensi laba satuan bisnis. Anggaran mengestimasi atau 

memproyeksikan pendapatan dan beban yang akan terjadi, sehingga potensi laba 

perusahaan dapat diestimasi pula. Karakteristik yang kedua adalah anggaran 

dinyatakan dalam satuan moneter. Walaupun begitu, anggaran juga dapat 

ditunjang dengan satuan nonmoneter, misalnya jumlah unit yang dijual atau 

diproduksi. Karakteristik yang ketiga adalah anggaran mencakup satu periode 

anggaran. Karakteristik yang keempat adalah anggaran merupakan komitmen 

manajemen. Manajer sepakat untuk mengemban tanggung jawab atas pencapaian 

tujuan yang dianggarkan. Karakteristik yang kelima adalah anggaran ditelaah dan 

disetujui oleh otoritas yang lebih tinggi dari pihak yang membuat anggaran 

(budgetee). Karakteristik yang keenam adalah anggaran hanya dapat diubah dalam 

kondisi yang ditetapkan. Karakter yang ketujuh adalah anggaran dengan kinerja 

finansial sesungguhnya dibandingkan secara berkala dan selisihnya dianalisis dan 

dijelaskan. 
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2.1.3 Tujuan Anggaran 

Nafarin (2004) mengungkapkan bahwa tujuan penyusunan anggaran ada 

enam. Tujuan pertama adalah anggaran digunakan sebagai landasan yuridis 

formal dalam memilih sumber dan investasi dana. Tujuan kedua adalah anggaran 

digunakan untuk mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan 

digunakan. Tujuan ketiga adalah untuk merinci jenis sumber dana yang dicari 

maupun jenis investasi dana sehingga dapat memudahkan pengawasan. Tujuan 

keempat adalah untuk merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat 

mencapai hasil yang maksimal. Tujuan kelima adalah untuk menyempurnakan 

rencana yang telah disusun, karena dengan anggaran lebih jelas dan nyata terlihat. 

Tujuan keenam adalah untuk menampung dan menganalisis, serta memutuskan 

setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan. 

 

2.1.4 Manfaat Anggaran 

Menurut Ahyari (2002), penggunaan anggaran dalam perusahaan akan 

memberikan beberapa manfaat. Manfaat pertama adalah dengan adanya anggaran, 

terdapat perencanaan yang terpadu. Dengan menggunakan anggaran, perusahaan 

dapat menyusun perencanaan seluruh kegiatan secara terpadu. Tidak ada satupun 

kegiatan yang dilakukan dalam perusahaan yang terlepas dari anggaran, karena 

seluruh kegiatan yang dilaksanakan tersebut akan memerlukan biaya.  

Manfaat kedua adalah terdapatnya pedoman pelaksanaan kegiatan 

perusahaan. Dengan adanya anggaran perusahaan, pelaksanaan kegiatan yang ada 

dalam perusahaan tersebut dapat dilaksanakan dengan lebih pasti, karena dapat 
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mendasarkan diri kepada anggaran yang telah ada. Pelaksanaan dengan 

mempergunakan anggaran yang telah ditetapkan akan menghasilkan kegiatan 

yang sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dalam perusahaan tersebut. 

Manfaat ketiga adalah terdapatnya alat koordinasi dalam perusahaan. 

Penyusunan anggaran akan meliputi seluruh kegiatan yang ada, dengan demikian 

akan melibatkan seluruh bagian dalam perusahaan. Pelaksanaan kegiatan dengan 

menggunakan anggaran sebagai pedoman berarti melakukan kegiatan dalam 

perusahaan tersebut di bawah koordinasi yang baik.  

Manfaat keempat adalah terdapatnya alat pengawasan yang baik. Jika 

perusahaan sedang menyelesaikan suatu kegiatan, menajemen perusahaan dapat 

membandingkan pelaksanaan kegiatan tersebut dengan anggaran yang telah 

ditetapkan dalam perusahaan tersebut. Dalam hal ini anggaran akan dapat 

digunakan sebagai alat pengawasan kegiatan yang sedang dilaksanakan dalam 

perusahaan.  

Manfaat kelima adalah terdapatnya alat evaluasi kegiatan perusahaan. 

Perusahaan yang mempunyai anggaran untuk kegiatan pelaksanaan kegiatan 

operasionalnya akan dapat melaksanakan evaluasi rutin setiap kali selesai 

melaksanakan kegiatan tersebut. Seberapa jauh penyimpangan pelaksanaan kerja 

dari rencana yang telah disusun serta penyebab yang menimbulkan penyimpangan 

kerja tersebut dapat didiskusikan di dalam perusahaan serta dicarikan solusinya. 
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2.1.5 Fungsi Anggaran 

Anggaran memiliki fungsi yang sama dengan manajemen, yaitu fungsi 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Menurut Nafarin (2004), fungsi 

anggaran yang pertama adalah fungsi perencanaan. Anggaran merupakan alat 

perencanaan tertulis yang menuntut pemikiran teliti, karena anggaran memberikan 

gambaran yang lebih nyata dan jelas karena mengggunakan ukuran unit dan uang.  

Fungsi yang kedua adalah fungsi pelaksanaan. Anggaran merupakan 

pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan 

secara selaras dalam mencapai tujuan, yaitu memperoleh laba. Jadi anggaran 

berperan penting untuk mengkoordinasi setiap bagian kegiatan, seperti bagian 

pemasaran, bagian umum, bagian produksi, dan bagian keuangan.  

Fungsi ketiga dari anggaran adalah fungsi pengawasan. Anggaran 

merupakan alat pengendalian (control). Pengawasan berarti melakukan evaluasi 

(menilai) atas pelaksanaan pekerjaan, dengan cara: 

a. Membandingkan realisasi dengan rencana anggaran. 

b. Melakukan tindakan koreksi apabila dianggap perlu. 

 

2.1.6 Keterbatasan Anggaran 

Dalam penyusunan anggaran, terdapat beberapa keterbatasan dalam 

anggaran. Menurut Harahap (1997), keterbatasan anggaran tersebut antara lain: 

1. Anggaran berdasarkan taksiran 

Anggaran merupakan taksiran saat ini tentang apa yang terjadi pada masa yang 

akan datang. Dalam penyusunannya, tentu apa yang akan dijadikan dasar 
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adalah pengetahuan dan informasi manajemen berdasarkan masa lalu, analisis, 

serta taksiran. 

2. Memerlukan penyesuaian yang terus menerus 

Karena sifatnya taksiran dan karena situasi yang ada bersifat dinamis, 

manajemen harus secara periodik melakukan perbaikan, penyesuaian, dan 

mengikuti perkembangan hal-hal yang dapat mempengaruhi anggaran. 

3. Pelaksanaan anggaran tidak berjalan secara otomatis 

Sistem anggaran tidak dapat dibiarkan berjalan tanpa dikendalikan oleh 

pimpinan. 

4. Anggaran tidak dapat mengambil alih tugas manajemen ataupun administrasi 

Karena sifatnya yang harus diikuti, dinilai, dan diperbaiki, anggaran tidak 

dapat menggantikan posisi pimpinan dan tidak dapat pula menggantikan posisi 

administrasi. 

5. Memerlukan dana, perhatian, dan sumber daya 

Anggaran tentu memerlukan dana, perhatian, dan sumber lainnya agar dapat 

berjalan efektif. 

6. Dapat mempengaruhi perilaku 

Anggaran dapat mempengaruhi perilaku manusia. Pengaruh ini bisa merupakan 

pengaruh positif maupun pengaruh negatif. 

7. Dapat menimbulkan “slack budgeting” 

Slack budgeting adalah situasi di mana orang menyalahgunakan anggaran 

untuk kepentingan pribadi. Hal ini harus diwaspadai oleh perusahaan. 

8. Harus memenuhi berbagai persyaratan yang kadang sukar disiapkan 
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Anggaran hanya dapat berjalan jika terpenuhi beberapa persyaratan yang 

ditetapkan. Seandainya persyaratan ini tidak dapat dipenuhi, tujuan anggaran 

tidak dapat dapat dicapai secara efisien. 

9. Tidak menjamin tercapainya target 

Anggaran hanya berupa rencana. Sehingga, anggaran tidak dapat menjamin 

secara mutlak bahwa anggaran tersebut akan tercapai. 

 

2.1.7 Proses Pengendalian Anggaran 

Proses pengendalian anggaran, menurut Welsch, Hiltong, dan Gordon 

(2000), didefinisikan sebagai proses mengukur dan mengevaluasi kinerja aktual 

dari setiap bagian organisasi suatu perusahaan, kemudian melaksanakan tindakan 

perbaikan apabila diperlukan. Menurut Mulyadi (2001), proses pengendalian 

anggaran dilaksanakan melalui tiga tahap utama, yaitu: 

1. Tahap Penetapan Sasaran 

Tujuan perusahaan dirinci lebih lanjut ke dalam sasaran dan dibebankan 

pencapaiannya kepada manajer tertentu dalam proses penyusunan 

anggarannya. Alokasi sumber daya dalam proses penyusunan anggaran perlu 

diukur dengan satuan moneter standar dengan menggunakan ukuran akuntansi. 

2. Tahap Implementasi 

Setelah sasaran ditetapkan dan ditunjuk manajer yang bertanggung jawab atas 

pencapaian sasaran tersebut dan telah dialokasikannya sumber daya kepada 

manajer yang terkait, tiap manajer tersebut mengkonsolidasikan anggaran yang 
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telah dibuat ke dalam suatu anggaran komprehensif yang formal untuk 

disahkan oleh direksi dan pemegang saham.  

3. Tahap Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 

Dalam tahap ini, kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan standar yang 

tercantum dalam anggaran, untuk menunjukkan bidang masalah dalam 

organisasi dan menyarankan tindakan pembetulan yang memadai bagi kinerja 

yang berada di bawah standar. 

 

2.1.8 Analisis Selisih (Deviasi) Anggaran 

Menurut Shim dan Siegel (2001), analisis selisih anggaran membandingkan 

antara kinerja standar dengan kinerja aktual. Analisis ini dapat dilakukan oleh 

divisi, departemen, program, produk, wilayah, atau unit tanggung jawab yang ada 

di dalam suatu perusahaan. Evaluasi ini dapat dilakukan per bulanan, per kuartal, 

per semester (6 bulan), tergantung pada penting atau tidaknya mengidentifikasi 

masalah dengan cepat. Karena perusahaan tidak dapat mengetahui angka aktual 

hingga akhir periode, selisih anggaran hanya dapat dilakukan pada akhir periode, 

yaitu setelah laporan keuangan dibuat. 

Menurut Mahsun (2006), analisis selisih anggaran adalah teknik pengukuran 

kinerja tradisional yang membandingkan antara anggaran dengan realisasi tanpa 

melihat keberhasilan program. Pengukuran kinerja ditekankan pada input, yaitu 

jika terjadinya overspending dan underspending. Analisis selisih anggaran adalah 

perbedaan antara biaya aktual input dan biaya yang direncanakan (Hansen and 

Mowen, 2006). 
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2.1.9 Akuntansi Keperilakuan yang Terkait dengan Penganggaran 

Aspek keperilakuan dari penganggaran mengacu pada perilaku manusia 

yang muncul dalam penyusunan anggaran dan perilaku manusia yang didorong 

ketika manusia menjalankan anggaran tersebut. 

Konsep–konsep keprilakuan yang terkait dengan anggaran adalah: 

1. Tahap penetapan tujuan 

Selama tahap penetapan tujuan, tujuan umum dari manajemen puncak 

diterjemahkan ke dalam target-target yang pasti dan dapat diukur bagi organisasi 

serta bagi setiap subunit utama (pusat-pusat pertanggungjawaban). 

Orang-orang di dalam organisasi bertanggungjawab untuk menentukan 

sasaran dan menetapkan tujuan. Orang-orang dalam organisasi juga 

bertanggungjawab atas pencapaian sasaran dan tujuan tersebut. Dengan demikian, 

fase penetapan tujuan dari perencanaan penuh dengan kekurangan dalam perilaku. 

2. Keselarasan tujuan 

Masalah utama yang dijumpai dalam tahap penetapan tujuan adalah 

mencapai suatu tingkat keselarasan tujuan atau kompatibilitas yang mungkin di 

antara tujuan-tujuan organisasi, subunit-subunitnya (divisi atau departemen), dan 

anggota-anggotanya yang berpartisipasi. Keselarasan tujuan atau kompatibilitas 

akan terjadi ketika individu memandang bahwa kebutuhan pribadinya dapat 

dipenuhi dengan mencapai tujuan organisasi. Jika tujuan organisasi dipandang 

sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadi atau untuk memenuhi kebutuhan 

pribadi, tujuan organisasi akan memotivasi karyawan untuk menyelesaikan 

tindakan yang diinginkan. 
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3. Partisipasi 

Partisipasi dalam proses penyusunan anggaran diklaim oleh sebagian besar 

orang sebagai obat mujarab untuk memenuhi kebutuhan akan harga diri dan 

aktualisasi diri dari para anggota organisasi. Partisipasi adalah suatu “proses 

pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih pihak di mana 

keputusan tersebut akan memilik dampak masa depan terhadap mereka yang 

membuatnya.” Dengan kata lain, pekerja dan manajer tingkat bawah memiliki 

suara dalam proses manajemen. Ketika diterapkan kepada perencanaan,partisipasi 

mengacu pada keterlibatan manajer tingkat menengah dan bawah dalam 

pengambilan keputusan yang mengarah pada penentuan tujuan operasional dan 

penetapan sasaran kinerja. Keterlibatan tersebut dapat bervariasi dari hanya 

sekedar hadir pada pertemuan-pertemuan anggaran sampai pada partisipasi dalam 

diskusi yang berkaitan dengan kewajaran dari kuota penjualan dan target produksi 

dan pada hak untuk melakukan negosiasi dalam menetapkan sasaran dari orang itu 

sendiri. 

Hampir semua studi mengenai partisipasi dalam proses manajemen 

menyimpulkan bahwa partisipasi menguntungkan organisasi. Partisipasi telah 

menunjukkan dampak positif terhadap sikap karyawan, meningkatkan kuantitas 

dan kualitas produksi, dan meningkatkan kerja sama diantara manajer. Namun, 

Becker dan Green menemukan bahwa ketika hal tersebut diterapkan dalam situasi 

yang salah, partisipasi dapat menurunkan motivasi dan usaha karyawan untuk 

mencapai tujuan organisasi. 
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Banyak studi mengenai pengambilan keputusan secara partisipatif tidak 

menyetujui suatu format eksklusif yang diinginkan untuk partisipasi karyawan 

yang akan bekerja di semua organisasi. Terdapat relative sedikit diskusi atau 

kesepakatan mengenai kedalaman, lingkup, atau bobot partisipasi. Yaitu, tidak ada 

pandangan yang seragam mengenai siapa yang sebaiknya berpartisipasi 

(kedalaman), jenis keputusan dimana mereka sebaiknya berpartisipasi (lingkup), 

atau tingkat kekuasaan partisipan dalam keputusan akhir (bobot). 

Dalam pengertian yang lebih luas, partisipasi merupakan inti dari proses 

demokratis dan oleh karena itu tidaklah alamiah jika diterapkan dalam struktur 

organisasi yang otoriter. Dengan demikian, dalam organisasi besar dan birokratis 

yang dikelola secara sentral, partisipasi dalam menentukan tujuan dan menetapkan 

sasaran akan berdasarkan definisi terbatas pada sekelompok eksklusif puncak. 

Perusahaan dengan gaya kepemimpinan demokratis dan/atau organisasi yang 

terdesentralisasi memungkinkan partisipasi manajemen yang lebih besar dalam 

keputusan penetapan anggaran. Banyak dari perusahaan ini mendorong baik 

manajer tingkat bawah maupun karyawan untuk memberikan kontribusi kepada 

proses perencanaan.  

Salah satu alasannya adalah bahwa orang bereaksi secara berbeda terhadap 

kemungkinan untuk berperan dalam menetapkan standar kinerja mereka sendiri. 

Karyawan yang otoriter dan/atau sangat bergantung dapat merasa terancam oleh 

kemungkinan untuk menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan. Mereka 

akan merasa lebih nyaman jika mereka menerima instruksi yang jelas dan tegas 

mengenai batas pengeluaran dan standar kinerja. Di pihak lain, orang dengan 



21 
 

independensi yang kuat dan kebutuhan akan harga diri akan maju ketika 

diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam memformulasikan sasaran kinerja 

mereka sendiri. 

Alasan lain mengapa partisipasi mungkin tidak berhasil adalah bahwa tidak 

ada usaha serius yang dibuat untuk menjamin partisipasi dan kerja sama dari para 

manajer tingkat bawah dan karyawan. 

4. Manfaat patisipasi 

Salah satu manfaat dari partisipasi yang berhasil adalah bahwa partisipan 

menjadi terlibat secara emosi dan bukan hanya secara tugas dalam pekerjaan 

mereka. Patisipasi dapat meningkatkan moral dan mendorong inisiatif yang lebih 

besar pada semua tingkatan manajemen. Partisipasi yang berarti juga 

meningkatkan rasa kesatuan kelompok, yang pada gilirannya cenderung untuk 

meningkatkan kerja sama antar anggota kelompok dalam penetapan tujuan. 

Tujuan organisasi yang dibantu penetapannya oleh orang-orang tersebut kemudian 

akan dipandang sebagai tujuan yang selaras dengan tujuan pribadi mereka. Proses 

ini disebut dengan internalisasi tujuan. Kurangnya internalisasi tujuan dapat 

menimbulkan konflik antara tujuan pribadi individual dan tujuan yang terkait 

dengan karyawan. Karena tujuan dan kebutuhan pribadi biasanya mendominasi 

tujuan organisasi, kurangnya internalisasi tujuan dapat dihubungkan dengan 

penurunan dalam moral produktivitas. Ketika orang menginternalisasi dan 

menerima tujuan organisasi, dan ketika terdapat tingkat kesatuan kelompok yang 

tinggi, maka persyaratan untuk efisiensi yang maksimal dalam pencapaian tujuan 

akan tercapai.  
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5. Batasan dan permasalahan partisipasi 

Partisipasi dalam penetapan tujuan mempunyai keterbatasannya tersendiri. 

Proses partisipasi memberikan kekuasaan kepada para manajer untuk menetapkan 

isi dari anggaran mereka. Kekuasaan ini bisa digunakan dengan cara yang 

memiliki konsekuensi disfungsional bagi organisasi itu. Sebagai contoh, para 

manajer bisa memasukkan “slack organisasional” ke dalam anggaran mereka. 

Slack adalah selisih antara sumber daya yang sebenarnya diperlukan untuk secara 

efisien menyelesaikan suatu tugas dan jumlah sumber daya yang lebih besar 

diperuntukkan bagi tugas tersebut. Dengan kata lain, slack adalah 

penggelembungan anggaran. Beberapa orang beragumentasi bahwa sejumlah 

kecil slack diperlukan karena mengurangi sebagian tekanan dan memungkinkan 

berpadunya tujuan pribadi dan organisasi, sehingga membuat keselarasan tujuan 

lebih mungkin terjadi. Tetapi, slack yang berlebihan jelas merugikan kepentingan 

organisasi. Slack yang berlebihan membuat batas pengeluaran, kuota produksi, 

dan standar kinerja menjadi tidak berarti. Masalah slack yang berlebihan dapat 

diatasi jika manajemen puncak menetapkan prosedur yang efektif untuk tinjauan 

mendalam selama proses penyusunan anggaran. 

Jika tujuan anggaran terlalu mudah untuk dicapai karena adanya slack atau 

factor-faktor lain yang ditimbulkan dari partisipasi dalam proses penyusunan 

anggaran, maka manfaat motivasional menjadi minimal atau tidak ada sama 

sekali. Jika di lain pihak, tujuan yang dianggarkan terlalu sulit untuk dicapai dan 

kinerja actual mulai menyimpang secara tidak menguntungkan dari standar, orang 

akan mencoba memperbaiki kinerja mereka pada awalnya. Akan tetapi, jika 
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penyimpangan anggaran menjadi semakin besar, maka orang pada akhirnya akan 

menjadi kecil hati dan menyerah untuk memperbaiki situasi tersebut. Jelas bahwa 

bukanlah kepentingan perusahaan untuk membuat orang menjadi begitu kecil hati.  

Intinya, anggaran yang terlalu ketat atau terlalu longgar atau disusun dengan 

slack yang berlebihan atau tanpa slack sama sekali dapat menciptakan tanggapan 

keperilakuan yang berlawanan dengan kepentingan perusahaan.  

6. Tahap implementasi 

Setelah tujuan organisasi ditetapkan, direktur perencanaan 

mengonsolidasikannya kedalam anggaran formal yang komprehensif. Cetak biru 

untuk tindakan di tingkat perusahaan ini kemudian disetujui oleh presiden direktur 

atau dewan komisaris. Anggaran tersebut kemudian diimplementasikan melalui 

komunikasi kepada karyawan kunci dalam organisasi. Hal ini menginformasikan 

kepada mereka mengenai harapan manajemen, alokasi sumber daya, kuota 

produksi, dan tenggang waktu.  

Untuk membuat anggaran bekerja, semua karyawan harus belajar untuk 

melihatnya sebagai wahana positif untuk tindakan organisasi dan sebagai 

perbaikan dan bukan sebagai beban atau senjata manajemen. Mereka harus belajar 

untuk mempertimbangkan anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian 

aktivitas organisasi. Tanpa pemahaman, bahkan proses penyusunan anggaran 

yang paling canggih secara teknis sekalipun dapat menjadi pemborosan bagi dana 

perusahaan dan gagal untuk memperbaiki efisiensi operasional.  
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7. Pengomunikasian anggaran 

Kontroler atau direktur perencanaan bertanggungjawab untuk 

mengimplementasikan anggaran. Hal ini dicapai dengan mengomunikasikan 

sasaran operasional yang disetujui kepada orang-orang di tingkat organisasi yang 

lebih rendah. Hal ini kadang kala disebut sebagai “menjual” anggaran ke bawah. 

Banyak masalah komunikasi yang kompleks dapat berkembang dalam tugas 

menjual ini karena pesan tersebut harus dipahami oleh orang yang memiliki latar 

belakang dan pelatihan yang beragam serta yang bekerja di tingkatan organisasi 

yang berbeda. Untuk menghilangkan beberapa dari masalah potensial, kontroler 

harus menerjemahkan sasaran organisasi secara keseluruhan ke dalam sasaran 

yang dapat dipahami bagi setiap subunit organisasi. 

Sasaran tersebut dapat dikomunikasikan dengan sangat efektif jika 

dijelaskan secara pribadi dan dilengkapi dengan pedoman tertulis atau diskusi 

tindak lanjut informal dengan pemimpin subbagian. Yaitu, direktur perencanaan 

sebaiknya menjelaskan dasar-dasar dari proses penyusunan anggaran dan asumsi-

asumsi yang menghasilkan jumlah anggaran akhir. 

Selain bertujuan untuk menginformasikan manajer tingkat bawah mengenai 

tanggungjawab mereka, komunikasi atas sasaran anggaran juga dimaksudkan 

untuk memenangkan kepercayaan dari karyawan tingkat bawah. 

8. Kerja sama dan koordinasi 

Implementasi anggaran yang berhasil membutuhkan kerja sama dari orang-

orang dengan beraneka ragam keterampilan dan bakat. Setiap dimensi dari 

rencana tersebut harus dijelaskan dengan hati-hati kepada mereka yang 
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betanggung jawab untuk mengambil tindakan guna mengembangkan dalam diri 

mereka suatu perasaan akan keterlibatan dan nilai penting mereka sendiri dalam 

konteks anggaran keseluruhan.  

Koordinasi adalah seni menggabungkan secara efektif seluruh sumber daya 

organisasi. Dari sudut pandang keperilakuan, hal ini berarti menggabungkan bakat 

dan kekuatan dari setiap partisipan organisasi dan membuatnya berjuang untuk 

mencapai tujuan yang sama. Untuk melaksanakan ini, pelaksana harus berhasil 

mengomunikasikan bagaimana pekerjaan setiap orang memberikan kontribusi 

pada pencapaian tujuan organisasi. Lebih dari itu, direktur perencanaan sebaiknya 

mengindikasikan departemen mana yang betanggungjawab untuk aspek tertentu 

dari pekerjaan yang dilakukan, dimana individu-individu dalam departemen 

tersebut bertanggungjawab, dan kemana mereka dapat meminta bantuan. Dengan 

demikian, pengetahuan karyawan mengenai struktur organisasi adalah penting 

untuk komunnikasi dan kerja sama yang berhasil. Untuk membuat segala 

sesuatunya dilakukan, maka orang harus mengetahui peran yang dimainkan oleh 

orang lain baik dalam organisasi formal maupun informal. Yaitu, beberapa 

individu yang mungkin bukanlah pemimpin yang “resmi” namun akan menjadi 

pemimpin “informal” dan memiliki kemampuan untuk mempercepat pekerjaan. 

Yang lain, meskipun bertanggung jawab atas fungsi organisasi tertentu, dapat 

dihindari jika mereka dianggap sulit untuk diajak bekerja sama. 

Direktur perencanaan memerlukan lebih dari sekedar pemahaman teknis atas 

dimensi keuangan organisasi. Ia juga harus memahami perilaku manusia, 

dinamika kelompok, struktur organisasi, dan peran formal. Pengetahuan dan 
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pemahaman terhadap factor-faktor yang memengaruhi perilaku individu dan 

kelompok dibutuhkan guna memodifikasi perilaku.  

9. Tahap pengendalian dan evaluasi kinerja 

Tujuan-tujuan yang dianggarkan jarang dicapai tanpa memantau kemajuan 

karyawan secara kontinu terhadap pencapaian tujuan mereka. Dalam tahap 

pengendalian dan evaluasi kinerja, kinerja actual dibandingkan dengan standar 

yang dianggarkan guna menentukan bidang-bidang permasalahan dalam 

organisasi tersebut dan menyarankan tindakan yang sesuai untuk memperbaiki 

kinerja yang dibawah standar. Perbandingan antara biaya actual dan biaya yang 

dianggarkan juga akan mengindikasikan kinerja diatas anggaran. 

10. Laporan-laporan kinerja 

Untuk mempertahankan kendali atas biaya dan untuk menjaga agar 

karyawan termotivasi kearah pencapaian sasaran, laporan kinerja sebaiknya 

disusun dan didistribusikan paling tidak secara bulanan. Pentingnya komunikasi 

berkala atas hasil kinerja telah berulang kali ditunjukkan dalam studi-studi 

empiris. Penerbitan laporan kinerja yang tepat waktu memiliki dampak 

mendorong pada moral karyawan. Kurangnya umpan balik kinerja, penundaan 

dalam umpan balik, dan jarangnya atau sporadisnya umpan balik memiliki 

dampak yang menghilangkan moral dan kinerja. Juga ditemukan bahwa umpan 

balik yang meningkat menghasillkan peningkatan dalam akurasi tugas dan 

keyakinan serta hubungan baik yang tinggi. Kurangnya umpan balik disertai 

dengan rendahnya keyakinan dan permusuhan.  
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Kurangnya umpan balik kinerja mencegah orang mengetahui tingkat 

pencapaian nyata dan dapat merugikan tingkat aspirasi mereka berikutnya. 

“Tingkat aspirasi” adalah standar yang dikenakan sendiri yang dituju oleh orang 

tersebut. Tingkat aspirasi adalah sasaran yang bahkan jika hampir dicapai 

mengarah pada perasaan berhasil yang subjektif dan bila tidak, mengarah pada 

perasaan gagal yang subjektif. Pergeseran dalam tingkat aspirasi dapat disebabkan 

oleh perubahan dalam keyakinan karyawan mengenai kemampuannya untuk 

mencapai sasaran kinerja. Hal tersebut telah ditunjuk secara empiris, misalnya, 

bahwa keberhasilan di satu bidang biasanya mengarah pada tingkat aspirasi yang 

lebih tinggi di bidang-bidang yang terkait.  

 

2.2 Kepuasan Pelanggan 

2.2.1 Pengertian Pelanggan 

Manusia memiliki akal, pikiran, dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu 

yang baru, kreatif, dan inovatif, sehingga ada kebutuhan dalam diri manusia untuk 

merealisasikan akal, pikiran, dan kemampuannya tersebut. Sehingga, manusia 

harus membeli maupun menukar barang atau jasa yang diperlukan agar 

kebutuhannya terpenuhi. Oleh karena itu, manusia berperan sebagai pembeli yang 

dalam dunia industri disebut pelanggan untuk melakukan transaksi dalam rangka 

memenuhi semua kebutuhan. 

Pelanggan, menurut Dharmmesta dan Handoko (1997:12), adalah individu-

individu yang melakukan pembelian untuk memenuhi kebutuhan pribadinya atau 

konsumsi rumah tangga. Definisi yang dikemukakan oleh Dharmmesta dan 
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Handoko senada dengan pernyataan Pamitra (2001:11) bahwa pelanggan adalah 

individu pembuatan keputusan yang menyebabkan seseorang harus terlibat atau 

tidak dalam pembelian suatu produk. Menurut Supranto (2001:21) pelanggan 

adalah setiap individu yang menerima suatu jenis barang atau jasa dari beberapa 

orang lain atau kelompok orang. 

Sedangkan Lupiyoadi (2001:134) mendefinisikan pelanggan sebagai 

individu yang secara berulang kali datang ke tempat yang sama untuk memuaskan 

keinginannya dengan memiliki suatu produk atau mendapatkan suatu jasa dan 

memuaskan produk atau jasa tersebut. 

Lain halnya menurut Umar (2003:11), pelanggan adalah individu atau 

kumpulan individu yang dipengaruhi oleh aspek-aspek eksternal dan internal yang 

mengarah untuk memilih dan mengkonsumsi barang atau jasa yang diinginkan. 

Dari semua pendapat para ahli di atas, dapat disimpukan bahwa pelanggan 

adalah individu yang melakukan pembelian kebutuhan yang bisa memberikan 

kepuasan dengan membandingkan beberapa aspek seperti harga, standar kualitas 

barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan pribadi dan rumah tangga. 

 

2.2.2 Pengertian Kepuasan Pelanggan 

Peluang usaha di Indonesia sangat besar karena Indonesia memiliki jumlah 

penduduk 234,2 juta jiwa, sehingga banyak perusahaan, baik milik Negara 

maupun swasta, berupaya meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan merangkul 

berbagai lapisan masyarakat. Dalam rangka menciptakan iklim pelanggan yang 
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loyal pada suatu produk atau jasa yang dihasilkan sebuah perusahaan diperlukan 

adanya usaha untuk melahirkan kepuasan pelanggan.  

Menurut Engel (1994:409), kepuasan adalah evaluasi setelah mengkonsumsi 

suatu produk untuk memilih beberapa alternatif dalam rangka memenuhi harapan. 

Kotler (2002:42) menyatakan bahwa perasaan senang atau kecewa seseorang yang 

muncul setelah membandingkan antara persepsi atau kesan seseorang terhadap 

kinerja atau hasil dari suatu produk dan harapan-harapannya. Menurut Supranto 

(2001:44) istilah kepuasan pelanggan merupakan label yang digunakan oleh 

pelanggan untuk meringkas suatu himpunan aksi atau tindakan yang terlihat, 

terkait dengan produk atau jasa.  

Kotler (2004:10) mempertegas pendapatnya tersebut dengan menyatakan 

bahwa kepuasan pelanggan adalah tingkatan di mana anggapan kinerja (perceived 

performance) produk sesuai dengan harapan seorang pelanggan. Jika kinerja 

produk jauh lebih rendah dibandingkan harapan pelanggan, pembelinya tidak 

puas. Sebaliknya, jika kinerja sesuai dengan harapan atau melebihi harapan, 

pembelinya merasa puas. Seiring dengan pendapat di atas, Purnomo (2003:195) 

mengartikan kepuasan pelanggan sebagai “Perbedaan antara harapan dan kinerja 

atau hasil yang diharapkan”, maksudnya adalah kepuasan pelanggan tercipta jika 

pelanggan merasakan output atau hasil pekerjaan sesuai dengan harapan, atau 

bahkan melebihi harapan pelanggan. 

Oliver dalam Barnes (2003:64) menyatakan kepuasan adalah tanggapan 

pelanggan atas terpenuhinya kebutuhan yang berarti bahwa penilaian pelanggan 

atas barang atau jasa memberikan tingkat kenyamanan yang terkait dengan 
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pemenuhan suatu kebutuhan, termasuk pemenuhan kebutuhan yang tidak sesuai 

harapan atau pemenuhan yang melebihi harapan pelanggan. 

Definisi kepuasan pelanggan juga dipaparkan oleh Tse dan Wilson (dalam 

Nasution, 2004:104) bahwa kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan adalah respon 

pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan 

sebelumnya dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaian. Artinya, 

pelanggan akan merasa puas bila hasilnya sesuai dengan yang diharapkan dan 

sebaliknya pelanggan akan merasa tidak puas bila hasilnya tidak sesuai dengan 

harapan. Sesuai dengan pendapat Kuswadi (2004:16), kepuasan pelanggan adalaj 

perbedaan antara harapan pelanggan dan persepsi pelanggan terhadap apa yang 

diberikan perusahaan.  

Menurut Amir (2005:13), kepuasan pelanggan adalah sejauh mana manfaat 

sebuah produk dirasakan (perceived) sesuai dengan apa yang diharapkan 

pelanggan. 

Dari berbagai pendapat yang diberikan oleh para ahli, bisa disimpulkan 

definisi kepuasan pelanggan adalah respon dari perilaku yang ditunjukkan oleh 

pelanggan dengan membandingkan antara kinerja atau hasil yang dirasakan 

dengan harapan. Jika hasil yang dirasakan di bawah harapan, pelanggan akan 

kecewa, kurang puas bahkan tidak puas. Sebaliknya, jika sesuai hasil yang 

dirasakan dengan harapan, pelanggan akan puas. 
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2.2.3 Konsep Kepuasan dan Ketidakpuasan 

Pada dasarnya, pelanggan berhak menilai produk maupun jasa yang 

dipasarkan oleh suatu perusahaan apakah telah memenuhi harapan pelanggan atau 

sebaliknya membuat pelanggan merasa kesal. Jika harapan pelanggan tidak 

terpenuhi, pelanggan akan merasa tidak puas sehingga mereka memberikan kritik. 

Sunarto (2003:246) menyatakan bahwa untuk memahami dan 

mempengaruhi kepuasan atau ketidakpuasan menggunakan model diskonfirmasi 

Ekspektasi. Teori Diskonfirmasi Ekspektasi mendefinisikan kepuasan dan 

ketidakpuasan sebagai evaluasi yang dilakukan pelanggan sebagai pengalaman 

yang setidaknya sama baiknya dengan apa yang diharapkan. Sehingga, ada tiga 

pendekatan tambahan dalam rangka untuk menjelaskan pembentukan kepuasan 

atau ketidakpuasan yaitu teori ekuitas, teori atribusi, dan perasaan afektif 

berdasarkan pengalaman, selain itu ada pula kinerja aktual produk. 

Sumarwan (2003:322) menerangkan teori kepuasan dan ketidakpuasan 

pelanggan terbentuk dari model Diskonfirmasi Ekspektasi yaitu menjelaskan 

bahwa kepuasan atau ketidakpuasaan pelanggan merupakan dampak dari 

perbandingan antara harapan pelanggan sebelum pembelian dengan sesungguhnya 

yang diperoleh  pelanggan dari produk atau jasa tersebut. Harapan pelanggan saat 

membeli sebenarnya mempertimbangkan produk tersebut berfungsi (product 

performance). Produk akan berfungsi sebagai berikut: 

1. Produk dapat berfungsi lebih baik dari yang diharapkan, disebut diskonfirmasi 

positif (positive disconfirmation). Bila hal ini terjadi, pelanggan akan merasa 

puas. 
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2. Produk dapat berfungsi seperti yang diharapkan, disebut konfirmasi sederhana 

(simple confirmation). Produk tersebut tidak memberi rasa puas dan produk 

tersebut tidak mengecewakan sehingga pelanggan akan memiliki perasaan 

netral. 

3. Produk dapat berfungsi lebih buruk dari yang diharapkan, disebut diskonfimasi 

negatif (negatif disconfirmation). Bila hal ini terjadi, akan menyebabkan 

kekecewaan dan ketidakpuasan pada pelanggan. 

Model Diskonfirmasi Ekspektasi bisa digambarkan melalui bagan berikut: 

Bagan 2.1 

Model Diskonfirmasi Ekspektasi 

 
Dari diagram di atas, dapat dijelaskan bahwa pelanggan akan memiliki 

harapan mengenai produk itu berfungsi, harapan itu berupa standar kualitas yang 

akan dibandingkan dengan fungsi atau kualitas produk yang sesungguhnya 

dirasakan pelanggan. Kemudian dalam mengevaluasi kepuasan ataupun tidak puas 
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dari sebuah produk atau jasa, pelanggan akan menilai berbagai atribut seperti 

pengalaman dan merk. 

Kesimpulan dari teori kepuasan dan ketidakpuasan mengenai model 

Diskonfirmasi Ekspektasi adalah kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan 

merupakan perbandingan antara harapan mengenai merk yang seharusnya 

berfungsi dengan evaluasi mengenai fungsi yang sesungguhnya, sehingga 

pelanggan akan merasa puas,  tidak puas atau dalam keadaan netral (tidak merasa 

puas dan tidak merasa tidak puas) terhadap produk atau jasa dari perusahaan. 

 

2.2.4 Pengertian Kualitas Pelayanan 

Roger (1995:157) mendefinisikan kualitas sebagai kecocokan penggunaan 

barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan atau pelanggan.  

Sedangkan Kotler (1985:352) berpendapat bahwa pelayanan adalah setiap 

kegiatan yang manfaatnya dapat diberikan dari satu pihak kepada pihak lain yang 

pada dasarnya tidak berwujud (intangible) dan tidak berakibat pemilikan sesuatu. 

Menurut Crosby dalam Nasution (2004:41), kualitas adalah conformance to 

requirement, yaitu sesuai dengan yang disyaratkan atau distandarkan. Suatu 

produk memiliki kualitas apabila sesuai dengan standar kualitas yang telah 

ditentukan. Hal ini meliputi standar bahan baku, standar proses produksi, dan 

standar produk jadi. 

Menurut Helien (2004:7), pelayanan pelanggan adalah kegiatan yang 

berorientasi kepada pelanggan yang terdiri dari elemen-elemen nyata berupa 

faktor yang bisa diraba, didengar, dan dirasakan seperti ukuran, berat, warna, dan 
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sebagainya. Kemudian, adanya elemen-elemen tidak nyata lebih sulit diukur dan 

sering kali subyektif karena tergantung pada sikap-sikap yang bisa dipengaruhi 

namun tidak diajarkan, sebagai contoh adalah rasa nyaman, rileks, percaya, dan 

lain sebagainya. 

Garvin dan Davis dalam Nasution (2004:41) berpendapat bahwa kualitas 

adalah kondisi dinamis lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan 

pelanggan. 

Nasution (2004:47) mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan adalah 

tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan 

tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. 

Definisi dari pelayanan, menurut Sugiarto (2002:216), adalah upaya 

maksimal yang diberikan oleh penyedia layanan dari sebuah perusahaan untuk 

memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan sehingga tercapai kepuasan. 

Pelayanan sering disebut juga sebagai jasa yang diberikan oleh perusahaan. 

Artinya, adanya suatu perbuatan yang dilaksanakan suatu pihak terhadap pihak 

lain (Tunggal, 1996:235). 

Dari berbagai definisi yang telah disebutkan di atas, bisa ditarik kesimpulan 

pengertian kualitas pelayanan adalah segala bentuk penyelenggaraan pelayanan 

secara maksimal yang diberikan perusahaan dengan segala keunggulan dalam 

rangka memenuhi kebutuhan pelanggan untuk memenuhi harapan pelanggan. 
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2.2.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Tamu Hotel 

Menurut Parasuraman (dalam Tjiptono, l996:26) untuk mengevaluasi 

kepuasan terhadap produk, jasa, atau perusahaan tertentu, konsumen umumnya 

mengacu pada berbagai faktor atau dimensi, antara lain: 

1. Bukti langsung (tangibility) yang meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, 

pegawai, dan sarana komunikasi yang ada di Hotel. 

2. Kehandalan (reliability) yang merupakan kemampuan Hotel memberikan 

pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. 

3. Daya tanggap (responsiveness) yang  merupakan keinginan para staf dan 

karyawan untuk membantu dan memberikan pelayanan dengan tanggap 

kepada para pelanggan. 

4. Jaminan (assurance) yang mencakup kemampuan, pengetahuan, 

kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf. Selain itu, 

faktor jaminan juga meliputi bebas dari bahaya, risiko, atau keragu-raguan 

oleh staf Hotel. 

5. Empati (emphaty) yang meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan 

komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan mcmahami kebutuhan para 

pelanggan Hotel. 

 

2.3 Penelitian Terdahulu 

Setelah melakukan studi literatur, yang meliputi pencarian jurnal, buku, 

maupun artikel ilmiah yang ada di dalam buku dan internet, peneliti tidak berhasil 

menemukan penelitian mengenai pengaruh deviasi anggaran terhadap kepuasan 
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pelanggan secara spesifik. Tetapi, peneliti menemukan beberapa penelitian yang 

terkait dengan deviasi anggaran dan kepuasan pelanggan. 

Megalow (2007), dengan judul “Analisis Selisih Anggaran Biaya Pabrik 

Sebagai Alat Pengendalian Manajemen Studi Kasus PT Unitex Tbk Bogor”, 

melaksanakan penelitian pada PT Unitex, Tbk yaitu sebuah perusahaan patungan 

Indonesia-Jepang yang bergerak dalam bidang tekstil terpadu (fully integrated 

textile manufacture). Penganggaran biaya pabrik pada PT Unitex, Tbk ini 

dilakukan dengan metode demokrasi atau Bottom-Up, yaitu bawahan menetapkan 

anggaran yang akan dibutuhkan untuk tahun berikutnya dan presiden direktur 

yang membuat keputusan mengenai anggaran yang akan digunakan. Pihak-pihak 

yang terlibat dalam penyusunan anggaran dimulai dari manajer bagian atau divisi, 

kepala bagian, manajer keuangan, dan presiden direktur. Setelah dilakukan 

penganggaran, dilakukan analisis varians sehingga diketahui beberapa 

penyimpangan yang signifikan antara realisasi dengan anggaran. Pengujian 

hipotesis juga dilakukan dengan “uji t”. Pada “uji t” diketahui bahwa 

penyimpangan yang terjadi antara anggaran dan realisasinya masih dalam batas 

pengendalian manajemen perusahaan.  

Selain itu, ada juga penelitian yang dilakukan oleh Prawatiningsih (2007) 

dengan judul, “Evaluasi Anggaran Belanja Sebagai Alat Pengendalian Keuangan 

Studi Kasus Badan Rumah Sakit Daerah Ciawi”. Rumah Sakit Daerah Ciawi 

merupakan salah satu rumah sakit yang berada di Kabupaten Bogor, pada tahun 

2002 RSD Ciawi berubah status menjadi Badan Rumah Sakit Daerah (BRSD) 

Ciawi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 29 Tahun 2002. 
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Penelitian ini mengungkapkan prosedur penyusunan anggaran belanja yang telah 

disusun oleh BRSD Ciawi pada tahun 2005-2006 dan evaluasi terhadap 

realisasinya. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan 

anggaran yaitu jumlah kunjungan pasien, jenis penyakit, rencana rumah sakit 

dalam penambahan sarana medis dan non medis, jumlah tempat tidur, rencana 

penambahan sarana fisik dan pelayanan baru, rencana penambahan karyawan, 

peraturan pemerintah, dan anggaran belanja tahun sebelumnya. Prosedur 

penyusunan anggaran belanja BRSD Ciawi menggunakan metode campuran (Top 

Down dan Bottom Up). Setelah dilakukan penganggaran, dilakukan analisis 

varians. Hasil dari analisis ini adalah secara keseluruhan penyimpangan yang 

terjadi favorable. Selanjutnya dilakukan uji-t yang diperoleh kesimpulan anggaran 

belanja tahun 2005 masih dalam batas pengendalian dapat diterima. Namun pada 

anggaran belanja tahun 2006 ada yang termasuk dalam batas pengendalian dapat 

diterima dan ada pula yang termasuk tidak dalam batas pengendalian dapat 

diterima. 

Rita, et al. (2001), dalam penelitian yang berjudul “Analisis Variabel-

Variabel Kualitas Pelayanan dan Pengaruhnya terhadap Kepuasan Konsumen 

pada Hotel Melati III di Kota Malang”, mengungkapkan bahwa analisis faktor 

menunjukkan bahwa kelima faktor yang meliputi assurance, tangible, 

responsiveness, empathy, dan reliabilty merupakan faktor-faktor yang 

menentukan tingkat kualitas pelayananHasil penelitian ini berarti didukung oleh 

Zeithaml dkk (1996), Steven dkk (1995), dan Philip Kotler (1995) yang 

mengemukakan bahwa, “Kualitas jasa pelayanan  para pelanggan ditentukan oleh 
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lima dimensi kualitas pelayanan yang meliputi Reability (kehandalan); yang 

menunjukan kemampuan untuk memberikan jasa atau pelayanan yang dijanjikan 

dengan segera, akurat, terpercaya, dan memuaskan. Kinerja harus sesuai dengan 

harapan pelanggan yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk 

semua pelanggan dan tanpa kesalahan. Responsiveness (ketanggapan); 

menunjukan adanya kemauan dan keinginan dari para staf atau karyawan untuk 

membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan secara cepat dan tepat. 

Assurance (jaminan kepastian); adanya pengetahuan, kemampuan, serta 

kesopanan yang dimiliki para karyawan dalam memberikan pelayanan sehingga 

dapat menimbulkan kepercayaan dan tidak menimbulkan keraguan pelanggan 

terhadap pelayanan. Tangibles (berwujud); bahwa penampilan sarana dan fasilitas 

fisik, perlengkapan atau peralatan, penampilan personil, dan media komunikasi 

yang dapat diandalkan, merupakan bukti nyata dari pelayanan yang diberikan. 

Emphaty (empati); adanya perhatian yang lebih bersifat pribadi kepada pelanggan, 

melakukan kontak, hubungan dan komunikasi dengan pelanggan, serta adanya 

upaya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan para pelanggan”. 

Merujuk pada penelitian Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988) dengan 

artikelnya “Servqual: A Multiple-item  Scale for Measuring Consumer Perseption 

of Service Quality”, di mana hasil penelitian Parasuraman, Zeithaml, dan Berry 

yang dituangkan dalam artikelnya bahwa adanya pengembangan instrumen 

penelitian dan menemukan struktur faktor atau dimensi baru dari kualitas 

pelayanan. Struktur dimensi kualitas pelayanan yang dimaksud adalah dimensi 

tangibles, reability, responsiveness, assurance, dan dimensi empathy. Implikasi 
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yang diperoleh dari hasil penelitian ini dan penelitian Parasuraman, Zeithaml, dan 

Berry adalah bersifat saling mendukung. 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Rita, et al. (2001), diperoleh 

bahwa faktor yang dominan pengaruhnya terhadap kepuasan konsumen adalah 

assuranse. Penelitian yang dilakukan oleh Suparman (1998) pada hotel-hotel 

melati di wisata Senggigi, Lombok, hasilnya menunjukkan: 1) Tingkat kualitas 

pelayanan berdasarkan persepsi pelangggan dari hotel melati di kawasan wisata 

senggigi Lombok dikategorikan baik; 2) Dimensi responsiveness (ketanggapan 

karyawan) sebagai dimensi yang paling dominan dalam membentuk dan 

mempengaruhi kualitas pelayanan; dan 3) Struktur faktor atau dimensi kualitas 

pelayanan yang dihasilkan adalah dimensi responsiveness, empathy, reliability, 

assurance, dan tangibles. 

Hasil penelitian Suparman (1998) dan hasil penelitian ini mempunyai 

kesamaan terutama dari faktor-faktor yang menentukan kualitas pelayanan. 

Perbedaannya adalah dari hasil penelitian diperoleh bahwa faktor assuranse yang 

meliputi variabel kemampuan karyawan berkomunikasi, kemampuan karyawan 

dalam memberikan pelayanan, kesopanan karyawan terhadap para tamu, 

kredibilitas dan tanggung jawab karyawan dalam pelayanan, dan jaminan akan 

keamanan dan keselamatan tamu merupakan faktor yang dominan pengaruhnya 

dalam kualitas pelayanan. Implikasi yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah 

bahwa kualitas pelayanan ternyata sangat ditentukan oleh assurance, tangible, 

responsiveness, empathy, dan reability. Lima faktor ini mempunyai pengaruh 
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dalam menentukan kepuasan konsumen. Sehingga, tanpa kelima variabel ini akan 

sulit bagi penyedia jasa perhotelan  untuk  menjamin kepuasan konsumen. 

 

2.4 Deviasi Anggaran terhadap Kepuasan Tamu Dimensi Tangibility 

Nafarin (2004) menyatakan bahwa anggaran digunakan untuk mencapai 

tujuan perusahaan, yaitu mencapai laba yang telah ditargetkan. Laba tersebut tidak 

akan tercapai jika perusahaan tidak dapat memuaskan pelanggan. Sehingga, dapat 

disimpulkan bahwa hubungan antara anggaran dengan kepuasan pelanggan sangat 

erat. Berdasarkan penelitian Rita, et al. (2001), salah satu dimensi kepuasan 

pelanggan adalah tangibility. Tangibility (berwujud) meliputi aspek penampilan, 

sarana dan fasilitas fisik, perlengkapan atau peralatan, penampilan karyawan, dan 

media komunikasi yang dapat diandalkan.  

Jika terjadi deviasi positif atau deviasi nol, yaitu realisasi melebihi atau 

sama dengan anggaran, kepuasan pelanggan akan meningkat. Sebaliknya, jika 

deviasinya negatif, yaitu realisasi lebih kecil daripada anggaran, kepuasan 

pelanggan akan menurun. Sebagai contoh, perusahaan menganggarkan untuk 

membeli spring bed dengan kualitas yang baik agar pelanggan dapat tidur dengan 

lebih nyenyak dan lebih nyaman. Jika anggaran pembelian spring bed tersebut 

direalisasikan, kepuasan pelanggan lah yang akan didapat perusahaan. Sehingga, 

pelanggan tersebut akan kembali lagi untuk membeli dan bahkan 

merekomendasikan produk atau jasa perusahaan kepada calon pelanggan lainnya. 

Jadi, deviasi anggaran dan dimensi tangibility  memiliki pengaruh yang positif. 

H1 : Deviasi anggaran berpengaruh positif terhadap dimensi tangibility. 
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2.5 Deviasi Anggaran terhadap Kepuasan Tamu Dimensi Reliability 

Nafarin (2004) menyatakan bahwa anggaran digunakan untuk mencapai 

tujuan perusahaan, yaitu mencapai laba yang telah ditargetkan. Laba tersebut tidak 

akan tercapai jika perusahaan tidak dapat memuaskan pelanggan. Sehingga, dapat 

disimpulkan bahwa hubungan antara anggaran dengan kepuasan pelanggan sangat 

erat. Berdasarkan penelitian Rita, et al. (2001), salah satu dimensi kepuasan 

pelanggan adalah reliability. Reability (kehandalan) menunjukan kemampuan 

untuk memberikan jasa atau pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, 

terpercaya, dan memuaskan. Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan yang 

berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua pelanggan dan tanpa 

kesalahan. Artinya, perusahaan harus memberikan pelatihan-pelatihan kepada 

seluruh karyawan agar menjadi karyawan yang handal. Anggaran untuk pelatihan 

karyawan tentu telah disiapkan perusahaan agar tujuan tersebut dapat tercapai dan 

karyawan dapat memiliki kehandalan sesuai yang diharapkan perusahaan.  

Jika terjadi deviasi positif atau deviasi nol, yaitu realisasi melebihi atau 

sama dengan anggaran, kepuasan pelanggan akan meningkat. Sebaliknya, jika 

deviasinya negatif, yaitu realisasi lebih kecil daripada anggaran, kepuasan 

pelanggan akan menurun. Sebagai contoh, jika perusahaan telah memberikan 

pelatihan kepada karyawan sesuai yang telah dianggarkan, karyawan dapat 

memberikan jasa atau pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, 

terpercaya, dan memuaskan sehingga pelanggan akan semakin puas. Jadi, deviasi 

anggaran dan dimensi reliability memiliki hubungan yang positif. 

H2 : Deviasi anggaran berpengaruh positif terhadap dimensi reliability. 
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2.6 Deviasi Anggaran terhadap Kepuasan Tamu Dimensi Emphaty 

Nafarin (2004) menyatakan bahwa anggaran digunakan untuk mencapai 

tujuan perusahaan, yaitu mencapai laba yang telah ditargetkan. Laba tersebut tidak 

akan tercapai jika perusahaan tidak dapat memuaskan pelanggan. Sehingga, dapat 

disimpulkan bahwa hubungan antara anggaran dengan kepuasan pelanggan sangat 

erat. Berdasarkan penelitian Rita, et al. (2001), salah satu dimensi kepuasan 

pelanggan adalah emphaty. Emphaty (empati) merupakan perhatian yang lebih 

bersifat pribadi kepada pelanggan, melakukan kontak, hubungan dan komunikasi 

dengan pelanggan, serta adanya upaya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan 

para pelanggan. Hampir sama dengan dimensi reliability, perusahaan harus 

memberikan pelatihan-pelatihan kepada seluruh karyawan agar menjadi karyawan 

yang dapat berempati kepada para pelanggan. Karyawan bagaikan melayani diri 

mereka sendiri atau dapat merasakan apa yang pelanggan rasakan, sehingga 

pelayanan terbaik lah yang diberikan karyawan kepada pelanggan. Anggaran 

untuk pelatihan karyawan tentu telah disiapkan perusahaan agar tujuan tersebut 

dapat tercapai dan karyawan dapat berempati kepada pelanggan. 

Jika terjadi deviasi positif atau deviasi nol, yaitu realisasi melebihi atau 

sama dengan anggaran, kepuasan pelanggan akan meningkat. Sebaliknya, jika 

deviasinya negatif, yaitu realisasi lebih kecil daripada anggaran, kepuasan 

pelanggan akan menurun. Sebagai contoh, jika perusahaan telah memberikan 

pelatihan kepada karyawan sesuai yang telah dianggarkan, karyawan dapat 

memberikan pelayanan yang sopan dan raman, berkomunikasi dengan baik, 

fleksibel dalam memberikan pelayanan, dll. sehingga kepuasan pelanggan akan 
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semakin meningkat. Jadi, deviasi anggaran dan dimensi emphaty memiliki 

hubungan yang positif. 

H3 : Deviasi anggaran berpengaruh positif terhadap dimensi emphaty. 

 

2.7 Deviasi Anggaran terhadap Kepuasan Tamu Dimensi Responsiveness 

Nafarin (2004) menyatakan bahwa anggaran digunakan untuk mencapai 

tujuan perusahaan, yaitu mencapai laba yang telah ditargetkan. Laba tersebut tidak 

akan tercapai jika perusahaan tidak dapat memuaskan pelanggan. Sehingga, dapat 

disimpulkan bahwa hubungan antara anggaran dengan kepuasan pelanggan sangat 

erat. Berdasarkan penelitian Rita, et al. (2001), salah satu dimensi kepuasan 

pelanggan adalah responsiveness. Responsiveness (ketanggapan) menunjukan 

adanya kemauan dan keinginan dari para staf atau karyawan untuk membantu para 

pelanggan dan memberikan pelayanan secara cepat dan tepat. Agar memiliki 

karyawan yang memiliki ketanggapan yang baik dalam melayani pelanggan, 

perusahaan harus memberikan pelatihan-pelatihan kepada karyawan. Karyawan 

bagaikan melayani diri mereka sendiri atau dapat merasakan apa yang pelanggan 

rasakan, sehingga karyawan dapat membantu para pelanggan dan memberikan 

pelayanan secara cepat dan tepat. Anggaran untuk pelatihan karyawan tentu telah 

disiapkan perusahaan agar tujuan tersebut dapat tercapai dan karyawan dapat 

memiliki ketanggapan yang baik dalam melayani pelanggan. 

Jika terjadi deviasi positif atau deviasi nol, yaitu realisasi melebihi atau 

sama dengan anggaran, kepuasan pelanggan akan meningkat. Sebaliknya, jika 

deviasinya negatif, yaitu realisasi lebih kecil daripada anggaran, kepuasan 



44 
 

pelanggan akan menurun. Sebagai contoh, jika perusahaan telah memberikan 

pelatihan kepada karyawan sesuai yang telah dianggarkan, karyawan dapat 

memiliki sikap tanggap dalam melayani pelanggan, solutif dalam menyelesaikan 

permasalahan pelanggan, dll. sehingga kepuasan pelanggan akan semakin 

meningkat. Jadi, deviasi anggaran dan dimensi responsiveness memiliki hubungan 

yang positif. 

H4 : Deviasi anggaran berpengaruh positif terhadap dimensi responsiveness. 

 

2.8 Deviasi Anggaran terhadap Kepuasan Tamu Dimensi Assuranse 

Nafarin (2004) menyatakan bahwa anggaran digunakan untuk mencapai 

tujuan perusahaan, yaitu mencapai laba yang telah ditargetkan. Laba tersebut tidak 

akan tercapai jika perusahaan tidak dapat memuaskan pelanggan. Sehingga, dapat 

disimpulkan bahwa hubungan antara anggaran dengan kepuasan pelanggan sangat 

erat. Berdasarkan penelitian Rita, et al. (2001), salah satu dimensi kepuasan 

pelanggan adalah assuranse. Assurance (jaminan kepastian) meliputi adanya 

pengetahuan, kemampuan, serta kesopanan yang dimiliki para karyawan dalam 

memberikan pelayanan sehingga dapat menimbulkan kepercayaan dan tidak 

menimbulkan keraguan pelanggan terhadap pelayanan. Dimensi ini menuntut 

perusahaan untuk dapat memberikan pelatihan yang memadai kepada karyawan 

agar memiliki pengetahuan, kemampuan, dan kesopanan sehingga pelanggan 

memiliki rasa percaya terhadap pelayanan yang diberikan. Anggaran untuk 

pelatihan karyawan tentu telah disiapkan perusahaan agar tujuan tersebut dapat 

tercapai sehingga kepuasan pelanggan dapat meningkat. 



45 
 

Jika terjadi deviasi positif atau deviasi nol, yaitu realisasi melebihi atau 

sama dengan anggaran, kepuasan pelanggan akan meningkat. Sebaliknya, jika 

deviasinya negatif, yaitu realisasi lebih kecil daripada anggaran, kepuasan 

pelanggan akan menurun. Sebagai contoh, jika perusahaan telah memberikan 

pelatihan kepada karyawan sesuai yang telah dianggarkan, karyawan dapat 

memiliki rasa aman terhadap barang-barang yang ditinggal di dalam kamar, 

keamanan dan keselamatan diri, dll. sehingga kepuasan pelanggan akan semakin 

meningkat. Jadi, deviasi anggaran dan dimensi assuranse memiliki hubungan 

yang positif. 

H5 : Deviasi anggaran berpengaruh positif terhadap dimensi assuranse. 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Berdasarkan karakteristik masalah yang diteliti, penelitian ini 

diklasifikasikan ke dalam penelitian deskriptif kuantitatif. Tujuan dari penelitian 

deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara 

sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan 

antara fenomena yang diteliti (Nazir, 1999 : 63). Dalam penelitian ini, peneliti 

menggambarkan pengaruh deviasi anggaran terhadap kepuasan tamu di UB Hotel 

yang meliputi dimensi tangibility, reability, responsiveness, assuranse, dan 

empathy. 

 

3.2    Populasi dan Sampel 

Penentuan populasi dan sampel penelitian diperlukan untuk membantu 

dalam pelaksanaan penelitian karena populasi dan sampel penelitian yang tepat 

dan sesuai dengan tujuan dan masalah penelitian akan memudahkan penelitian 

yang dilakukan menjadi lebih terarah dan berhasil dengan baik. Sejalan dengan 

tujuan penelitian. Penelitian ini difokuskan pada pencarian pengaruh deviasi 

anggaran terhadap kepuasan tamu di UB Hotel, Malang, Jawa Timur. 

Populasi dalam penelitian ini adalah tamu UB Hotel. Teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan metode random sampling 

(pemilihan sampel secara acak). 
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3.3    Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua 

berdasarkan sumbernya yaitu, data primer dan data sekunder. 

1. Data primer 

Merupakan data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya, diamati 

dan dicatat untuk pertama kalinya. Dalam penelitian ini, data primer 

diperoleh dari hasil kuesioner yang diberikan kepada tamu UB Hotel. 

2. Data Sekunder 

Merupakan data yang pengumpulannya tidak dilakukan sendiri oleh 

peneliti, tetapi diperoleh dari pihak kedua, yaitu dari manajemen UB 

Hotel. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

anggaran dan laporan keuangan UB Hotel untuk periode bulan Mei, Juni, 

dan Juli tahun 2011. 

 

3.4 Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya 

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini meliputi 1 (satu) variabel 

independen dan 1 (satu) variabel dependen. Instrumen yang digunakan untuk 

mengukur variabel independen (deviasi anggaran) dalam penelitian ini adalah 

deviasi antara anggaran dan laporan keuangan yang telah dibuat oleh manajemen 

UB Hotel. Sedangkan instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel 

dependen (kepuasan tamu) adalah kuesioner yang dibuat oleh peneliti. 

Untuk periode penelitian, peneliti menetapkan periode anggaran dan laporan 

keuangan adalah bulan Mei, Juni, dan Juli tahun 2011. Sedangkan, untuk 
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kepuasan tamu, peneliti menetapkan periodenya adalah juga periode bulan Mei, 

Juni, dan Juli tahun 2011.  

 

3.4.1 Variabel Independen (Deviasi Anggaran pada UB Hotel) 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah deviasi anggaran pada UB 

Hotel (X). Variabel deviasi anggaran pada UB Hotel merupakan selisih yang 

terjadi antara anggaran dan aktualisasinya. Aktualisasi anggaran dapat diperoleh 

di dalam laporan keuangan UB Hotel. Variabel ini terkait dengan anggaran dan 

laporan laba rugi dan neraca. Periode anggaran dan laporan keuangan yang dipilih 

peneliti adalah bulan Mei, Juni, dan Juli tahun 2011. 

Proses yang dilakukan peneliti untuk memperoleh hingga menganalisis data 

adalah dengan langkah-langkah berikut ini: 

1. Mencari data mengenai anggaran yang dibuat oleh manajemen UB Hotel bulan 

Mei, Juni, dan Juli tahun 2011.  

2. Mencari data mengenai laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen UB 

Hotel bulan Mei, Juni, dan Juli tahun 2011.  

3. Menghitung deviasi dan deviasi rata-rata yang terjadi antara anggaran dan 

realisasi anggaran (laporan keuangan) bulan Mei, Juni, dan Juli tahun 2011.  

Pengukuran deviasi anggaran dilakukan oleh peneliti dengan cara 

menghitung selisih antara anggaran yang telah dibuat oleh manajemen UB Hotel, 

yaitu anggaran laba rugi dan anggaran neraca, dengan aktualisasi anggaran yang  

dapat diperoleh dari laporan keuangan UB Hotel. Setelah itu, peneliti menghitung 
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deviasi rata-rata dari selisih atau deviasi tersebut. Rumus dari deviasi rata-rata 

untuk mengukur variabel deviasi anggaran pada UB Hotel adalah: 

 

Keterangan: 

r = realisasi suatu akun 

a = anggaran suatu akun 

n = jumlah akun 

Berikut ini, peneliti menampilkan daftar akun dari anggaran dan laporan 

keuangan yang dibuat oleh UB Hotel pada tahun 2011. 

Tabel 3.1 Daftar Akun Laporan Laba Rugi Tahun 2011 

No. Keterangan 

   Pendapatan        

1.    Kamar  

  

  

     Food and Beverage  

 

  

2.   

 

 Coffee Shop  

 

  

3.   

 

 Room Service  

 

  

4.   

 

 Breakfast  

  

  

5.   

 

 Banquet  

  

  

6.   

 

Mini Bar 

  

  

    

 
 Total Pendapatan Food and Beverage  

     Pendapatan Lain-Lain  

 

  

7.   

 

 Telepon  

  

  

8.   

 

 Laundry  

  

  

9.   

 

 Mini Shop  

 

  

10.   

 

 Miscellaneous  

 

  

    

 
 Total Pendapatan Lain-Lain  

   Total Pendapatan  

 

  

   Cost of Sales  

  

  

     Kamar  

  

  

11.   

 

 Perlengkapan Kamar    

12.   

 

 Koran  

  

  

13.   

 

 Laundry Tamu  

 

  

14.   

 

 Fruit Basket  
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 Total Cost of Sales Kamar    

     Food and Beverage  

 

  

15.   

 

 Cost of Sales Food and Beverage  

     Mini Shop  

  

  

16.   

 

 Cost of Sales Mini Shop    

   Total Cost of Sales  

 

  

   Laba Kotor  

  

  

  
 

Beban  

   

  

     Food and Beverage  

 

  

17.   

 

 Laundry  

  

  

18.   

 

 Beban Perlengkapan - F&B    

    

 
 Total Beban Food and Beverage  

     Administrasi dan Umum    

19.   

 

 Beban Gaji Karyawan    

20.   

 

 Beban Gaji Lembur  

 

  

21.   

 

 Beban Service Charge    

22.   

 

 Makan Karyawan  

 

  

23.   

 

 Beban Perlengkapan - AU    

24.   

 

 Beban Utilitas  

 

  

25.   

 

 Beban Asuransi  

 

  

26.   

 

 Beban Laundry  

 

  

27.   

 

 Beban Sewa  

 

  

28.   

 

 Beban Transportasi  

 

  

29.   

 

 Beban Pelatihan Karyawan  

30.   

 

 Beban Lain-Lain  

 

  

    

 

 Total Beban Administrasi dan Umum  

     Pemasaran  

  

  

31.   

 

 Perlengkapan - Pemasaran    

32.   

 

 Promosi  

  

  

33.   

 

 Beban Promosi Lain-Lain    

    

 
 Total Beban Promosi    

     POMEC  

  

  

34.   

 

 Perawatan Bangunan    

35.   

 

 POMEC Lain-Lain  

 

  

    

 
 Total POMEC  

 

  

     Beban Depresiasi  

 

  

36.   

 

 Beban Depresiasi Bangunan    

37.   

 

 Beban Depresiasi Kendaraan    

38.   

 

 Beban Depresiasi Furniture    

39.   

 

 Beban Depresasi Glassware    
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40.   

 

 Beban Depresiasi Silverware    

41.   

 

 Beban Depresiasi Linen    

42.   

 

 Beban Depresiasi Alat Elektronik  

43.   

 

 Beban Depresiasi Alat Nonelektronik  

    

 
 Total Beban Depresiasi    

   Total Beban  

  

  

   Laba Operasi  

  

  

   Pendapatan dan Beban Lain-Lain    

44.    Pendapatan Bunga  

 

  

45.    Beban Administrasi Bank    

46.    Beban Kerugian Akibat Koreksi    

     Total Pendapatan dan Beban Lain-Lain  

   Laba (Rugi) Sebelum Pajak    

47.  Beban Pajak  

  

  

     Beban Pajak  

  

  

   Laba (Rugi) Bersih      

 

 

Tabel 3.2 Daftar Akun Neraca Tahun 2011 

No. Keterangan 

  Aset 

  

  

1. Aset Lancar 

 

  

2. Kas dan Setara Kas 

 

  

3. Piutang Usaha 

 

  

4. Sewa Dibayar di Muka   

5. Persediaan 

 

  

  Total Aset Lancar 

 

  

    

  

  

6. Uang muka PPh 25   

7. Aset Tetap 

 

  

  Total Aset 

 

  

  Kewajiban 

 

  

8. Utang Usaha 

 

  

9. Utang Service Charge   

10. Utang Sewa 

 

  

11. Uang Muka 

 

  

  Total Kewajiban 

 

  

  Ekuitas 

  

  

12. Modal Saham 

 

  

13. Saldo Laba 

 

  

  Total Ekuitas 
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  Total Kewajiban dan Ekuitas 

 

Tetapi, tidak semua akun tersebut digunakan dalam penelitian ini. Karena, 

peneliti akan membandingkan deviasi anggaran dengan beberapa dimensi 

kepuasan yang meliputi tangibility, reability, responsiveness, assuranse, dan 

empathy sehingga perlu dipilih akun-akun mana saja yang terkait dengan dimensi-

dimensi tersebut. 

 

3.4.1.1 Akun yang Terkait dengan Dimensi Tangibility 

Karena dimensi tangibility (berwujud) meliputi aspek penampilan, sarana 

dan fasilitas fisik, perlengkapan atau peralatan, penampilan karyawan, dan media 

komunikasi, akun-akun yang terkait adalah biaya perawatan bangunan, aset tetap, 

cost of sales F&B, dan beban material supplies – administrasi dan umum. 

 

3.4.1.2 Akun yang Terkait dengan Dimensi Reliability 

Karena dimensi reability (kehandalan) menunjukan kemampuan untuk 

memberikan jasa atau pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, 

terpercaya, dan memuaskan, dimensi ini terkait dengan akun beban pelatihan 

karyawan.  

 

3.4.1.3 Akun yang Terkait dengan Dimensi Emphaty 

Karena dimensi emphaty (empati) merupakan perhatian yang lebih bersifat 

pribadi kepada tamu, melakukan kontak, hubungan dan komunikasi dengan tamu, 

serta adanya upaya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan para tamu, dimensi 
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ini terkait dengan akun beban pelatihan karyawan. Selain terkait dengan beban 

pelatihan karyawan, dimensi ini juga terkait dengan akun cost of sales room dan 

cost of sales F&B. 

 

3.4.1.4 Akun yang Terkait dengan Dimensi Responsiveness 

Karena dimensi responsiveness (ketanggapan) menunjukan adanya kemauan 

dan keinginan dari para staf atau karyawan untuk membantu para tamu dan 

memberikan pelayanan secara cepat dan tepat, dimensi ini terkait dengan akun 

beban pelatihan karyawan.  

 

3.4.1.5 Akun yang Terkait dengan Dimensi Assuranse 

Karena dimensi assuranse (jaminan kepastian) meliputi adanya 

pengetahuan, kemampuan, serta kesopanan yang dimiliki para karyawan dalam 

memberikan pelayanan sehingga dapat menimbulkan kepercayaan dan tidak 

menimbulkan keraguan tamu terhadap pelayanan, dimensi ini terkait dengan akun 

beban pelatihan karyawan.  

 

3.4.2 Variabel Dependen (Kepuasan Tamu) 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepuasan tamu (Y). Variabel 

ini adalah variabel tingkat kepuasan tamu yang telah menikmati layanan di UB 

Hotel yang meliputi layanan akomodasi (penginapan) dan layanan restoran. Tidak 

hanya layanan akomodasi dan restoran saja yang diukur, tetapi lokasi, kerapian, 
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kelayakan tarif, dan banyak aspek lain yang ada di UB Hotel juga diukur. Variabel 

ini diukur dengan cara mengajukan kuesioner kepada tamu UB Hotel.  

Proses yang dilakukan peneliti untuk memperoleh hingga menganalisis data 

kepuasan tamu adalah dengan langkah-langkah berikut ini: 

1. Menyebarkan kuesioner kepada tamu UB Hotel. 

2. Menghitung atau mengkuantifikasi construct yang berupa kepuasan tamu 

dengan cara menghitung rata-rata aritmatik dari data-data yang masuk. 

Obyek dari penelitian ini adalah UB Hotel yang terletak di Universitas 

Brawijaya Malang. Sasaran penelitian adalah tamu hotel yang menggunakan dan 

menikmati fasilitas jasa dan pelayanan pada Hotel. 

Populasi dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan jumlah kamar 

apabila terisi penuh diasumsikan untuk penentuan jumlah populasi. UB Hotel 

memiliki 39 kamar yang terdiri dari 4 jenis, yaitu Excecutive Deluxe (5 kamar), 

Junior Deluxe (4 kamar), Deluxe (23 kamar), dan Superior (7 kamar). 1 kamar 

hotel dapat diisi oleh 2 orang, sehingga jumlah populasi yang diperoleh sebanyak 

79 orang. Responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah individu 

yang menggunakan jasa hotel. Jumlah sampel yang ditetapkan sebanyak 40 

responden setiap bulannya. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah random sampling.  

Metode pengumpulan data adalah melalui kuesioner dan wawancara. Jenis 

dan sumber data adalah data primer. Pengukuran variabel menggunakan teknik 

skala likert 4 Point, yaitu skala 1 untuk tidak puas, skala 2 untuk kurang puas, 

skala 3 untuk puas, dan skala 4 untuk sangat puas. 
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Karena peneliti akan membandingkan deviasi anggaran dengan beberapa 

dimensi kepuasan yang meliputi tangibility, reability, responsiveness, assuranse, 

dan empathy, butir-butir pertanyaan dalam kuesioner yang diajukan kepada tamu 

juga berbeda-beda. 

 

3.4.2.1 Dimensi Tangibility 

Butir-butir pertanyaan untuk mengukur kepuasan tamu pada dimensi 

tangibility adalah: 

1. Kestrategisan lokasi hotel dan lingkungan sekitarnya  

2. Kerapihan penataan bangunan, taman, dan tempat parkir hotel 

3. Kelengkapan fasilitas kamar tamu dan kamar mandi 

4. Rasa dari makanan dan minuman 

5. Penampilan dan kerapihan karyawan 

6. Kebersihan kamar tamu, kamar mandi, dan toilet 

Butir-butir pertanyaan tersebut diadopsi peneliti dari penelitian yang 

dilakukan oleh Rita, et al. (2001). 

 

3.4.2.2 Dimensi Reliability 

Butir-butir pertanyaan untuk mengukur kepuasan tamu pada dimensi 

reliability adalah: 

7. Keterampilan karyawan dalam pelayanan 

8. Kelayakan dan kesesuaian tarif terhadap pelayanan Hotel 

9. Pengetahuan karyawan mengenai pelayanan Hotel 
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10. Kemudahan memperoleh pelayanan 

11. Ketepatan karyawan dalam menangani masalah 

Butir-butir pertanyaan tersebut diadopsi peneliti dari penelitian yang 

dilakukan oleh Rita, et al. (2001) untuk pertanyaan no. 7 dan no. 8. Sedangkan 

pertanyaan no. 9 hingga no. 11 diadopsi peneliti dari penelitian Meilinda (2004) 

dan Rokhman (2008). 

 

3.4.2.3 Dimensi Empathy 

Butir-butir pertanyaan untuk mengukur kepuasan tamu pada dimensi 

emphaty adalah: 

12. Kemauan karyawan memahami kebutuhan tamu 

13. Kesungguhan pihak hotel memperhatikan kepentingan tamu 

14. Adanya upaya pihak hotel memenuhi kebutuhan para tamu 

15. Keluwesan pihak hotel dalam menentukan waktu keluar masuk   hotel 

16. Sikap pelayan yang ramah dan sopan 

17. Komunikasi yang baik dan jelas 

18. Fleksibilitas dalam melayani permintaan 

Butir-butir pertanyaan tersebut diadopsi peneliti dari penelitian yang 

dilakukan oleh Rita, et al. (2001) untuk pertanyaan no. 12 hingga no. 15. 

Sedangkan pertanyaan no. 16 hingga no. 18 diadopsi peneliti dari penelitian 

Meilinda (2004) dan Rokhman (2008). 
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3.4.2.4 Dimensi Responsiveness 

Butir-butir pertanyaan untuk mengukur kepuasan tamu pada dimensi 

responsiveness adalah: 

19. Kesiapan dan kesediaan karyawan dalam memberikan pertolongan 

20. Kecepatan dan ketepatan pelayanan karyawan 

21. Tanggap dalam melayani permintaan tamu 

22. Solutif dalam menyelesaikan permasalahan tamu 

23. Kesigapan dalam melayani permintaan 

Butir-butir pertanyaan tersebut diadopsi peneliti dari penelitian yang 

dilakukan oleh Rita, et al. (2001) untuk pertanyaan no. 19 dan no. 20. Sedangkan 

pertanyaan no. 21 hingga no. 23 diadopsi peneliti dari penelitian Meilinda (2004) 

dan Rokhman (2008). 

 

3.4.2.5 Dimensi Assuranse 

Butir-butir pertanyaan untuk mengukur kepuasan tamu pada dimensi 

assuranse adalah: 

24. Kemampuan karyawan berkomunikasi  

25. Keramahan karyawan dalam memberikan pelayanan 

26. Kesopanan karyawan terhadap para tamu 

27. Kredibilitas dan tanggung Jawab karyawan dalam pelayanan 

28. Jaminan akan keamanan dan keselamatan tamu 

29. Kepercayaan tamu akan barang miliknya yang berada di Hotel  
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Butir-butir pertanyaan tersebut diadopsi peneliti dari penelitian yang 

dilakukan oleh Rita, et al. (2001) untuk pertanyaan no. 24 hingga no. 28. 

Sedangkan pertanyaan no. 29 diadopsi peneliti dari penelitian Meilinda (2004) 

dan Rokhman (2008). 

Untuk mengkuantifikasi construct yang berupa kepuasan tamu dan diukur 

dengan skala likert, peneliti menghitung rata-rata aritmatik dari data-data yang 

masuk. Untuk menghitung rata-rata aritmatiknya, peneliti menggunakan rumus: 

 

Keterangan: 

 = Rata-rata data. 

x = nilai data. 

n = jumlah data. 

 

3.5 Pengumpulan Data 

Langkah-langkah dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti 

adalah: 

1. Penelitian Kepustakaan 

Penelitian dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur maupun karya 

ilmiah lain dengan tujuan untuk mendapatkan landasan teori yang relevan 

dengan permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti. 

2. Penelitian Lapangan 

a. Kuesioner. Merupakan teknik pengumpulan data yang mengajukan sejumlah 

pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari 
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responden tentang kepuasan terhadap pelayanan UB Hotel. Kuesioner ini 

dibagikan kepada tamu UB Hotel. 

b.  Dokumentasi. Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara mempelajari berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti. Dokumen yang diperoleh dari teknik pengumpulan data ini adalah 

dokumen yang berupa anggaran dan laporan keuangan UB Hotel, yaitu 

sebagai alat ukur realisasi atau aktualisasi dari anggaran yang telah dibuat 

manajemen UB Hotel. 

 

3.6 Metode Analisa Data 

Dari data-data yang telah terkumpul, data akan diolah dan dianalisis 

sehingga didapat suatu pengertian yang logis dan relevan dengan tujuan 

penelitian. Analisis data dilakukan secara kuantitatif. Analisis data dibuat dalam 

bentuk angka berdasarkan laporan keuangan yang telah dibuat oleh manajemen 

UB Hotel serta kuesioner yang dibagikan kepada tamu UB Hotel. Proses 

pengolahan dan analisis data dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini: 

1. Mencari data mengenai anggaran yang dibuat oleh manajemen UB Hotel untuk 

periode bulan Mei, Juni, dan Juli tahun 2011.  

2. Mencari data mengenai laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen UB 

Hotel untuk periode bulan Mei, Juni, dan Juli tahun 2011.  

3. Menghitung deviasi dan deviasi rata-rata yang terjadi antara anggaran dan 

realisai anggaran (laporan keuangan) untuk periode bulan Mei, Juni, dan Juli 

tahun 2011.  
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4. Menyebarkan kuesioner kepada tamu UB Hotel. 

5. Menghitung atau mengkuantifikasi construct yang berupa kepuasan tamu 

dengan cara menghitung rata-rata aritmatik dari data-data yang masuk. 

6. Menghitung pengaruh deviasi dari anggaran dan realisasi anggaran dengan 

tingkat kepuasan tamu yang meliputi dimensi tangibility, reability, 

responsiveness, assuranse, dan empathy dengan menggunakan metode regresi 

linier sederhana. 

 

3.7 Uji Intrumen Penelitian 

3.7.1 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran 

tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala 

yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama. Dalam penelitian ini, 

peneliti melakukan uji reliabilitas untuk mengukur konsistensi jawaban kuesioner 

yang peneliti ajukan kepada tamu UB Hotel untuk mengukur tingkat kepuasan 

tamu. Uji reliabilitas yang dilakukan peneliti menggunakan teknik estimasi 

koefisien reliabilitas metode internal consistency dengan memakai teknik 

Cronbach’s Alpha α. Koefisien alpha mencerminkan koefisien reliabilitas seluruh 

item yang terdapat dalam suatu variabel yang diteliti. 

Formula Cronbach’s Alpha adalah sebagai berikut: 
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11
r   : reliabilitas instrument 

k  : banyaknya butir pertanyaan atau butir soal 

2
b   : jumlah varians butir 

2

t
   : varians total 

Cronbach’s alpha yang baik adalah yang semakin mendekati 1. Menurut 

Sekaran (1997) reliabilitas yang kurang dari 0,6 adalah kurang baik, 0,7 dapat 

diterima dan reliabilitas dengan Cronbach’s alpha 0,8 atau di atasnya adalah baik. 

 

3.7.2 Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat validitas suatu 

instrument Sebuah instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

ingin diukurnya. Faktor-faktor yang mengurangi validitas data antara lain 

kepatuhan responden mengikuti petunjuk pengisian kuesioner, keadaan responden 

pada waktu pengisian kuesioner, dan tidak tepatnya formulasi alat pengukur, yaitu 

bentuk dan isi kuesioner. Dalam uji validitas ini, faktor yang mempengaruhi 

validitas yang dipertimbangkan hanyalah yang menyangkut ketepatan alat 

pengukur saja (validitas konstruk). Sedangkan faktor yang menyangkut 

kesungguhan responden dalam mengisi kuesioner, di luar kemampuan peneliti. 

Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan teknik validitas 

korelasi product moment karena skor item bukan dikotomi. Setiap pertanyaan 

dikatakan valid apabila skor pertanyaan berkorelasi positif dengan skor totalnya. 

Angka korelasi yang diperoleh dari perhitungan kemudian dibandingkan dengan 

nilai kritisnya pada tingkat signifikansi tertentu (r-Tabel). Apabila angka korelasi 
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yang diperoleh lebih besar dari nilai kritisnya, instrumen yang digunakan 

dinyatakan valid. 

Rumus korelasi product moment: 

 

 

 

r : koefisien korelasi 

X : skor item 

Y : skor item total seluruh item 

N : banyaknya sampel 

 

3.8 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis bermaksud untuk membuktikan kebenaran atas dugaan 

sementara dari suatu fenomena. Karena penelitian ini bertujuan untuk mengukur 

pengaruh deviasi anggaran terhadap kepuasan tamu yang meliputi enam dimensi, 

yaitu dimensi tangibility, reability, empathy, responsiveness, dan assuranse di UB 

Hotel, pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 

linier sederhana. 

Peneliti menggunakan metode analisis regresi linear sederhana karena 

peneliti hanya mencari pengaruh deviasi anggaran dari akun-akun yang terkait 

dengan dimensi kepuasan tamu yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena 

akun-akun yang terkait dengan satu dimensi kepuasan tamu dapat berbeda dengan 

akun-akun yang terkait dengan dimensi kepuasan tamu lainnya. Selain itu, tiap 
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dimensi tidak memiliki pengaruh terhadap dimensi lain. Karena alasan itu lah 

peneliti menggunakan metode analisis regresi linier sederhana untuk menguji 

hipotesis yang telah dibuat peneliti. 

Persamaan regresi sederhana adalah sebagai berikut: 

Y a bX 

Keterangan: 

Y  tingkat kepuasan tamu pada suatu dimensi

a  = konstanta 

b = koefisien regresi 

X = rata-rata deviasi akun-akun yang terkait dengan suatu dimensi kepuasan tamu 



 
 

BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1   Gambaran Umum Objek Penelitian 

UB Hotel berada di tengah kota Malang tepatnya  berada  di  lokasi  

kampus Universitas  Brawijaya,  di antara  pusat   bisnis   Jl.   Soekarno   Hatta  

dan   pusat pendidikan kota yang berada di Jl. Veteran. Berbeda dengan hotel atau 

rumah tamu lainnya, UB Hotel berada  dalam lingkungan kampus yang asri. UB 

Hotel merupakan kombinasi yang sempurna antara tempat yang nyaman untuk 

beristirahat, pertemuan, dan media bisnis bagi para tamu UB Hotel. Selain 

keunggulan tersebut, UB Hotel juga menawarkan sisi kultural sekaligus edukasi 

yang tercermin dengan adanya fasilitas perpustakaan maupun mini shop yang 

menyediakan berbagai macam kerajinan khas nusantara yang sangat cocok bagi 

tamu UB Hotel demi memanjakan diri dari rutinitas yang dijalani.  UB Hotel juga 

mampu memposisikan diri sebagai hotel berkelas yang memberikan pelayanan 

terbaik serta menyuguhkan lingkungan sekitar yang asri dan menyejukan. Dengan 

lokasi yang tidak jauh dari obyek wisata Batu, obyek wisata gunung Bromo, 

gunung Kawi, dan wisata lain, UB Hotel dapat disinggahi wisatawan yang hendak 

melakukan perjalanan menuju Bali melalui Malang ataupun dari arah sebaliknya. 

Dengan menempati lahan di sisi utara Universitas Brawijaya, lurus dengan 

pintu masuk utara yang menghadap jembatan Jl. Soekarno Hatta, UB Hotel 

dikembangkan menjadi sarana hunian atau tempat tinggal sekelas hotel berbintang 

dengan pengelolaan profesional. Setelah diresmikan pada bulan Februari 2006, 



 

 

 
 

UB Hotel mempunyai fungsi dan fasilitas lebih dari sekedar rumah tamu. Adapun  

yang ditawarkan antara lain:  

(a) Room service  

(b) Coffee hop  

(c) Mini Shop 

(d) Plant corner  

(e) Internet Hot Spot  

(f) Library  

(g) Jogging track  

 

4.1.1   Visi dan Misi UB Hotel 

Visi dari UB Hotel adalah : 

“Menjadi unit usaha akomodasi unggulan dengan pelayanan dan akomodasi 

terbaik dalam skala Nasional” 

Adapun Misi dari UB Hotel adalah : 

1. Mampu merespon kebutuhan dan keperluan dari berbagai jenis tamu. 

2. Keberhasilan yang terus menerus dan kepuasan tamu yang berada pada di 

tingkat prima. 

3. Menyediakan nilai kompetitif yang tinggi untuk uang yang dikeluarkan. 

4. Berusaha semaksimal mungkin memperoleh keuntungan dengan meningkatkan 

pendapatan dan mengurangi biaya. Pada saat yang sama, kualitas pelayanan 

yang diberikan tetap terjaga. 

5. Meningkatkan citra UB Hotel di masyarakat luas. 



 

 

 
 

6. Memberikan pelayanan terbaik kepada tamu oleh tim yang terlatih dan 

termotivasi. 

7. Menghargai nilai-nilai di tempat kita berada dan lingkungannya. 

 

4.1.2   Struktur Organisasi UB Hotel 

Struktur organisasi  UB Hotel dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut ini: 



 
 

GENERAL 

MANAGER 

OPERATIONAL 

MANAGER

ACCOUNTING

LOGISTIK

MAINTENANCE &

ENGINEERING CAPT

FOOD AND 

BEVERAGE

MARKETING

 

COOK

SPV

ROOM 

DIVISION

SENIOR 

COOK

F & B CAPT

 
HOUSE

KEEPING

FRONT 

OFFICE

CAPT

PA. CAPT

 
LOGISTIK

 

ACCOUNTING

 

HRD

 

NIGHT

AUDIT

GENERAL

CASHIER

CASHIER

 

COOK

 

RECEPTION

 

ROOM BOY /

MAID

WAITER &
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Bagan 4.1 

Struktur Organisasi UB Hotel Malang 

 

Sumber : UB Hotel (2010) 



 

 

 
 

Tabel 4.1 

Karyawan Fungsional di Lingkungan UB Hotel 

Jabatan Nama 

General Manager Nina Effiana 

Sekretaris GM Anik Yuliati 

Manajer Operasional Mohammad Yusuf 

SPV. Room Division Juniar Sofyan Syah 

Captain Public Area Deris Ragil Kencono 

SPV. Cook M. Noor Rochmad 

SPV. Food Baverage Septa Ermawati 

Captain Food Baverage Dwi Joko Prawono 

Captain Maintenance Enginering Tri W Himawanto 

SPV. Accounting Subiyanti Ekasari 

General Cashier Adika Setia Hadi 

Cost Control Atiek Sariningtyas 

Income Recievable Cita Irmasari 

Human Resource Ali Budianto 

Marketing Nurul Aidin 
   Sumber : UB Hotel 2011 

 

4.1.3   Nilai – Nilai Perusahaan 

Falsafah dan nilai-nilai yang ditanamkan di UB Hotel adalah sebagai 

berikut : 

1. MONEY VALUE 

Memberikan pelayanan yang istimewa yang sesuai dengan nilai uang yang 

telah dikeluarkan oleh tamu. 

2. PERSONALIZED SERVICE 

Memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan keinginan tamu dan 

memperhatikan segala hal / detail secara terinci. 

 

 



 

 

 
 

3. HARD WORK, ETHIC, HUMILITY, AND SIMPLYCITY 

Memberikan semangat kerja keras, kesederhanaan, etika, profesi, hemat, dan 

kerendahan hati. 

4. CONSTANT SELF IMPROVEMENT 

Mengembangkan semangat untuk meningkatkan kemampuan diri secara terus 

menerus. 

5. TRAINING AND PROMOTION 

Mengembangkan karyawan melalui program pelatihan dan promosi internal. 

6. FAMILY COMPANY 

Menciptakan suasana kerja yang menyenangkan yang berawal dari bisnis 

keluarga dengan tujuan meningkatkan rasa kekeluargaan antara kepentingan 

perusahaan, karyawan, dan tamu. 

7. LEAD BY EXAMPLE 

Secara terus menerus menjadi teladan yang dimulai dari tingkat atas organisasi. 

8. TO DELEGATE AND TO ENCOURAGE 

Delegasikan tugas dan tanggung jawab sehingga tiap karyawan memiliki rasa 

tanggung jawab untuk dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. 

9. CONTROL 

Menerapkan fungsi kontrol dan pengawasan yang sepadan agar kualitas 

pelayanan yang diberikan kepada tamu UB Hotel sesuai dengan standar yang 

telah ditetapkan. 

 

 



 

 

 
 

4.1.4   Produk 

4.1.4.1   Produk utama 

UB Hotel terdiri dari tiga lantai di mana setiap lantai mempunyai kamar 

yang berbeda berdasarkan kelasnya dan ruang pertemuan yang berbeda pula 

berdasarkan kapasitas orangnya. Adapun tipe kamar yang ditawarkan oleh UB 

Hotel adalah Executive Suite, Junior Suite, Deluxe Room, dan Superior Room. 

Kamar-kamar tersebut ditata sedemikian rupa dan dilengkapi pula dengan fasilitas  

AC, TV Colors, private bathroom with hot & cool shower, room to room 

telephone serta mengedepankan budaya dan norma ketimuran sehingga nyaman, 

aman, dan bersih. 

 

4.1.4.2   Produk Penunjang 

Beberapa produk penunjang UB Hotel yang disediakan antara lain : 

a. Meeting room. Selain menyediakan kamar untuk menginap, UB Hotel juga 

menyewakan 5 meeting room dengan masing-masing kapasitas 250 

peserta, 75 peserta, dan 30 peserta. 

b. Mini shop. UB Hotel menyediakan berbagai macam kebutuhan, seperti 

souvenir, obat-obatan, snack, peralatan mandi, dan rokok, yang dapat 

diperoleh di mini shop. 

c. Mini bar. Tamu UB Hotel dapat membeli berbagai macam jenis minuman 

ringan yang disediakan di dalam kulkas yang terdapat di dalam kamar. 

Fasilitas ini lah yang dinamakan dengan mini bar.  



 

 

 
 

d. Laundry. UB Hotel menyediakan layanan laundry untuk membantu tamu 

agar pakaian yang digunakan tamu dapat kembali bersih setelah dipakai. 

e. Outgoing Call. UB Hotel menyediakan pesawat telepon di setiap kamar 

yang dapat digunakan untuk melakukan panggilan keluar. Biaya panggilan 

dihitung tersendiri, tidak termasuk dalam harga kamar yang ada. 

f. Miscellaneous charge. UB Hotel juga menyediakan beberapa fasilitas lain, 

seperti menerima dan mengirim fax, mencetak softcopy, dan fotocopy. 

 

4.1.5   Harga 

Penetapan harga ditentukan berdasar fasilitas dan kualitas yang diberikan. 

Berikut merupakan daftar harga yang diterapkan oleh UB Hotel : 

Tabel 4.2 

Daftar Produk & Harga 

ITEM HARGA 

Room: 

 Executive Suite 

 Junior Suite 

 Deluxe Room 

 Superior Room 

 Extra Bed 

 

 

Rp 550.000.- 

Rp 500.000,- 

Rp 400.000,- 

Rp 325.000,- 

Rp 175.000,- 

Meal (minimal 15 pax): 

 Breakfast 

 Lunch 

 Dinner 

 Coffee & snack 

 

Rp   35.000,- 

Rp   50.000,- 

Rp   60.000,- 

Rp   30.000,- 

Meeting Packages (minimal 20 pax) 

 Half day package 

 Full day package 

 Full board meeting 

 

Rp 100.000,- 

Rp 130.000,- 

Rp 225.000,- 

Wedding Packages 

 Matahari 

 

Rp 15.000.000,-/200 pax (additional 



 

 

 
 

(hall,dekor,electone,MC,menu) 

 Jasmine 

(hall, electone,MC,menu) 

 Rose 

(hall,menu) 

60.000/pax) 

Rp 12.500.000,-/200 pax (additional 

55.000/pax) 

Rp 11.000.000,-/200 pax (additional 

50.000/pax) 

Table Manner Packages 

 Professional packages 

 Student packages 

 

Rp 75.000,- 

Rp 60.000,- 

Room Rental (3 Hours) 

 Room 1 

 Room 2 

 Room 3 

 Room 4 

 Room 5 

 

Rp 3.500.000.- (max 250 class room) 

Rp 1.500.000.- (max   75 class room) 

Rp    450.000.- (max   30 class room) 

Rp    450.000.- (max   30 class room) 

Rp    450.000.- (max   30 class room) 

Sumber : UB Hotel 2011 

 

4.1.6   Promosi 

Promosi yang dilakukan UB Hotel adalah advertising promotion, yaitu  

memasang  sejumlah  neon  box  dan  papan  iklan  di  tempat-tempat  yang 

strategis,  pembuatan  website, pemasangan iklan pada  yellow pages, serta 

pembagian kartu nama,  brosur, dan  liflet. Selain  itu,  Guest  House UB  juga 

menggunakan sponsorship   sebagai   media   promosi. Divisi   Marketing   juga 

memiliki agenda visiting  pada seluruh tamu dan calon tamu untuk  melakukan 

tugas sales and marketing. 

 
 
4.1.7   Sumber Daya Manusia 
 
 
4.1.7.1 Komposisi Sumber Daya Manusia 
 
 

Karyawan UB Hotel  berjumlah 61 orang dengan komposisi sebagai 

berikut: 

 



 

 

 
 

12% 

66% 

20% 

2% 

Fungsional 

Operasional 

Acc Logistic 

Marketing 

2% 5%

25%

52%

9%

2%
5%

SD

SMP

SMU

SMK

D 1

D 3

S 1

 

a. Berdasar Divisi 

 

Bagan 4.2 

Komposisi Karyawan UB Hotel Berdasarkan Divisi 

 

 

 

 

Sumber : UB Hotel 2011, data diolah 

 

Pengalokasian karyawan UB Hotel memberikan porsi paling besar pada  

divisi  operasional, mengingat  divisi  ini  memiliki  subdivisi  paling banyak 

dibanding divisi lain. 

b. Berdasar Tingkat Pendidikan 
 

 

Bagan 4.3 

Komposisi Karyawan UB Hotel Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

 

         
 

 

 

Sumber : UB Hotel 2011, data diolah 

 

Karyawan UB Hotel mayoritas merupakan lulusan SMK dengan jurusan 

Restoran dan Perhotelan. Karyawan tersebut banyak ditempatkan pada divisi 

operasional. 

c. Berdasar Status Kerja 
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Bagan 4.4 

Komposisi Karyawan UB Hotel Berdasarkan Status Kerja 

 

 

 

 

 

Sumber : UB Hotel 2011, data diolah 

 

UB Hotel menggunakan tenaga outsource lebih dari setengah jumlah total 

karyawan. Hal ini dilakuakan selain untuk mengefisienkan biaya juga untuk 

mendapat jaminan bahwa tenaga kerja yang digunakan memiliki kompetensi dan 

keterampilan di bidangnya. 

 

4.1.7.2 Metode Rekruitmen 

UB Hotel menggunakan dua metode pada rekruitmen karyawan. 

a.   Metode Tertutup.  

 UB Hotel menginformasikan pada link-link yang dimiliki saat membutuhkan 

karyawan.  Link  ini terdiri dari SMK dan Akademi dengan fokus utama  

memiliki  jurusan Restoran dan  Perhotelan.  Link lain yang dimiliki oleh UB 

Hotel adalah perusahaan outsource. Metode tertutup digunakan  untuk  

mendapat  tenaga  kerja  yang  sudah  mendapat  jaminan kualitasnya. 

b.   Metode Terbuka.  

 UB Hotel menginformasikan kebutuhan tenaga kerjanya melalui media cetak 

untuk jenis pekerjaan tertentu yang membutuhkan tenaga kerja skill. Seperti 



 

 

 
 

untuk divisi cook . Dengan metode terbuka ini diharapkan banyak lamaran 

yang  akan  masuk sehingga kesempatan untuk mendapatkan karyawan yang 

qualified menjadi lebih besar. 

Jadwal  kerja  untuk  staf  kantor  UB Hotel adalah 6  hari  kerja dalam 

seminggu, dengan 7 jam kerja dimulai pukul 08.00 hingga pukul 16.00. Sedang 

front office  memiliki jadwal dengan sistem shift, yaitu : 

Shift I : 06.00 - 02.00 

Shift II : 02.00 - 10.00 

Shift III : 22.00 - 06.00 

Sedangkan divisi-divisi  lain memiliki  shift yang berbeda  namun dengan  

jam kerja yang sama, yaitu 24 jam untuk beberapa shift. 

 

4.1.8 Keuangan 

Berikut kebijakan yang berlaku pada UB Hotel dalam hal kebijakan 

akuntansi : 

a.   Penyajian Laporan Keuangan. 

 Laporan keuangan disusun dengan  menggunakan  prinsip  dan  praktik 

akuntansi  yang  berlaku  umum  di  Indonesia.  Laporan  keuangan  UB Hotel 

disusun  berdasarkan konsep  harga perolehan.  Laporan keuangan  yang 

disajikan terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan 

laporan arus kas.  Semua transaksi  dicatat  berdasarkan  nilai rupiah penuh.  

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung. 

b.   Kas dan Setara Kas. 



 

 

 
 

Kas dan setara kas terdiri atas kas di tangan dan kas bank. UB Hotel memiliki 

master cashier yang dikelola oleh kepala kasir yang pencatatannya dilakukan 

dengan sistem  fluktuatif.  Sementara  house bank  yang  dikelola  oleh kasir  

Front  Office (FO) dan kasir Food and Beverage (FB) menggunakan sistem 

imprest. 

c.   Penyisihan Kerugian Piutang 

UB Hotel tidak membentuk  penyisihan  kerugian  piutang   karena 

manajemen UB Hotel beranggapan bahwa piutang usaha dapat ditagih. 

Piutang dihapuskan dalam periode dimana piutang tersebut dipastikan tidak 

akan tertagih. 

d.   Persediaan 

Persediaan dicatat berdasarkan harga perolehan (at cost) dengan menggunakan 

metode FIFO (First In First Out). 

e.   Aktiva Tetap 

Aktiva tetap yang dimiliki UB Hotel dicatat  berdasarkan harga perolehannya  

(at cost)  dan  disusutkan  berdasarkan  metode  garis lurus  (straight line 

method). Perbaikan dan pemeliharaan rutin dibebankan pada laporan laba rugi 

pada saat terjadinya. Perbaikan dan pemeliharaan dalam jumlah besar dan 

mempunyai manfaat  ekonomi  pada masa  mendatang  dikapitalisasi.  Aktiva  

tetap  pemilikan langsung  yang sudah tidak dipergunakan  lagi atau  yang 

dijual,  dikeluarkan dari kelompok aktiva tetap pemilikan langsung.  

f.   Pendapatan dan Beban 

Pendapatan diakui  berdasarkan  jasa  yang  telah  diberikan pada  tamunya 



 

 

 
 

berdasarkan  dokumen  night  audit  worksheet  setelah  dicocokkan  dengan  

dokumen active bill.  Beban diakui sesuai  manfaanya  pada  periode  yang  

meliputi proses yang bersangkutan (Accrual Basis). 
 
 
g.   Pajak Penghasilan (PSAK46) 
 

UB Hotel merupakan unit  usaha dari Rektorat  Universitas  Brawijaya. Oleh 

sebab itu,  segala kewajiban perpajakan  yang  meliputi  proses  menghitung, 

membayar, dan melapor dilaksanakan oleh rektorat, namun terhitung mulai 

tahun 2007 kewajiban perpajakan dilaksanakan oleh manajemen UB Hotel. 

 

4.2 Penganggaran di UB Hotel 

UB Hotel menggunakan sistem inkremental dalam proses penyusunan 

anggaran, yaitu metode penyusunan anggaran yang hanya mempertimbangkan 

perubahan sumber daya dari anggaran tahun sebelumnya. Dalam hal ini, anggaran 

pada periode sebelumnya menjadi landasan dalam penyusunan anggaran periode 

berikutnya. 

UB Hotel menggunakan sistem inkremental dalam proses penyusunan 

anggaran karena mempertimbangkan kelebihan sistem ini, yaitu sistem 

inkremental ini menyederhanakan proses pembuatan anggaran dengan hanya 

memperhitungkan kenaikan berbagai pos anggaran. 

Di lain sisi, sistem inkremental ini juga memiliki kelemahan, yaitu 

pemborosan dan inefisiensi dapat menumpuk dari tahun ke tahun tanpa pernah 

diketahui. Hal ini disebabkan karena anggaran pada periode lalu digunakan 

sebagai landasan dalam penyusunan anggaran pada periode selanjutnya. Sehingga, 



 

 

 
 

jika pada anggaran periode lalu terdapat pemborosan dan inefisiensi, anggaran 

periode mendatang juga akan mengandung pemborosan dan inefisiensi tersebut. 

Kelemahan sistem inkremental ini telah diketahui oleh manajemen UB 

Hotel. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, manajemen UB Hotel tidak hanya 

mengandalkan anggaran tahun 2010 untuk menyusun anggaran tahun 2011, tetapi 

juga memperhitungkan laporan keuangan tahun 2010. Sehingga, manajemen UB 

Hotel dapat mengetahui pos-pos mana yang overbudgeted dan yang 

underbudgeted. Setelah mengetahui pos-pos mana yang mengalami overbudgeted 

dan underbudgeted, manajemen UB Hotel melakukan penyesuaian anggaran 

tahun 2011 agar mendekati keadaan riil. Dengan cara ini, manajemen UB Hotel 

berharap agar anggaran tahun 2011 dapat tercapai dan mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien. 

Selain mempertimbangkan anggaran dan laporan keuangan tahun 2010, 

manajemen UB Hotel juga mempertimbangkan beberapa faktor dalam 

penyusunan anggaran tahun 2011. Faktor-faktor tersebut adalah faktor internal 

dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi penjualan tahun 2010, kebijakan UB 

Hotel mengenai harga jual, tingkat okupansi tahun 2010, kualitas tenaga kerja 

yang dimiliki oleh UB Hotel, modal kerja yang dimiliki, dan fasilitas-fasilitas lain 

yang menunjang kinerja UB Hotel. Sedangkan faktor eksternal meliputi keadaan 

persaingan, tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat penghasilan penduduk, 

berbagai kebijaksanaan pemerintah, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, 

budaya, dan keamanan, dan faktor terakhir adalah kemajuan teknologi. 



 

 

 
 

UB Hotel menggunakan metode campuran (top down dan bottom up) dalam 

proses penyusunan anggaran. Artinya, aggaran disusun dengan dimulai dari 

pedoman yang diberikan oleh General Manager UB Hotel. Kemudian, pedoman 

tersebut dijabarkan oleh pegawai tingkat manajer untuk dijadikan sebagai bahan 

penyusunan anggaran.  

Proses penyusunan anggaran tahun 2011 dimulai sejak bulan Oktober 2010. 

Sehingga, manajemen UB Hotel memiliki waktu sebanyak tiga bulan untuk 

menyelesaikan anggaran tahun 2011. Pada bulan Oktober tersebut, General 

Manager UB Hotel memberikan pedoman mengenai anggaran tahun 2011. 

Kemudian operational manager, room division, F&B division, marketing, 

manajer logistic, dan manajer accounting mengumpulkan data-data yang 

diperlukan, seperti anggaran tahun 2010 dan laporan keuangan bulanan tahun 

2010 untuk proses penyusunan anggaran tahun 2011. Selama masa tiga bulan 

tersebut, seluruh jajaran manajer melakukan rapat penyusunan anggaran tahun 

2011.  

Setelah 2011 disahkan oleh General Manager, rancangan anggaran tersebut 

telah menjadi anggaran yang defenitif yang dijadikan sebagai pedoman kerja, 

sebagai alat pengkoordinasian kerja, dan sebagai alat pengawasan. Saat tugas 

penyusunan anggaran telah selesai, tiap manajer secara berkala mengadakan rapat 

untuk membahas pelaksanaan anggaran tersebut dari waktu ke waktu, untuk 

meningkatkan kerja sama dan koordinasi, dan mengadakan revisi-revisi terhadap 

anggaran yang telah disusun jika memang dirasa perlu. 

 



 

 

 
 

4.3 Tamu UB Hotel 

Tamu yang menginap di UB Hotel dapat dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu 

company account dan personal account. Company account adalah tamu yang 

berasal dari perusahaan yang telah menjalin kerja sama dengan UB Hotel. Tamu 

tipe ini mendapatkan fasilitas potongan harga jika menginap di UB Hotel. 

Biasanya, company account ini mengadakan acara rapat, pelatihan, seminar, dan 

acara-acara lain di UB Hotel. Sedangkan tipe personal account adalah tamu 

individu yang menginap tanpa ada ikatan perjanjian kerja sama dengan UB Hotel. 

Tamu ini bisa berasal dari orang tua mahasiswa atau mahasiswi, wisatawan, 

pembicara seminar, dll. Tamu personal account tidak mendapat fasilitas potongan 

harga kecuali telah beberapa kali menjadi tamu di UB Hotel. 

Memang, harus diakui bahwa tamu yang menginap di UB Hotel sebagian 

besar adalah company account dan orang-orang yang memiliki urusan atau 

hubungan dengan Universitas Brawijaya. Misalnya pembicara seminar yang 

diadakan oleh salah satu fakultas di Universitas Brawijaya, tamu rektor, pejabat 

negara, dll. Untuk tamu personal account masih lebih kecil porsinya, kecuali tamu 

tersebut ada urusan di Universitas Brawijaya. Misalnya adalah orang tua 

mahasiswa yang sedang mengurus administrasi di Universitas Brawijaya, orang 

tua wisudawan / wisudawati, peserta seminar, dll. Tetapi, manajemen UB Hotel 

terus mengupayakan agar tamu yang menginap tidak hanya dari pihak-pihak yang 

menjalin kerja sama dengan UB Hotel dan yang terkait dengan Universitas 

Brawijaya saja, tetapi juga meningkatkan jumlah personal account agar okupansi 

UB Hotel terus meningkat. 



 

 

 
 

 

4.4 Analisis Deviasi Anggaran 

Penelitian ini mengukur pengaruh deviasi anggaran terhadap kepuasan tamu 

UB Hotel. Periode anggaran dan laporan keuangan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah bulan Mei, Juni, dan Juli 2011. Perbandingan antara anggaran 

dan laporan keuangan UB Hotel untuk periode bulan Mei, Juni, dan Juli akan 

ditampilakan oleh peneliti pada halaman lampiran. 

 

4.4.1 Deviasi Anggaran untuk Akun yang Terkait dengan Dimensi Tangibility 

Seperti yang telah disebutkan pada Bab III, akun-akun yang terkait dengan 

dimensi tangibility adalah beban perawatan bangunan, aset tetap, cost of sales 

F&B, cost of sales room, dan beban beban perlengkapan – administrasi dan 

umum. 

Berdasarkan data yang diperoleh, akun-akun tersebut dapat ditabulasi dan 

dihitung rata-rata deviasinya: 

Tabel 4.3 

 Deviasi Anggaran – Dimensi Tangibility 

Akun Mei Juni Juli  

Beban perawatan 

bangunan 
-21.094.301 -18.306.500 24.685.000 

 

Aset tetap 228.398.908 234.103.708 20.108.908  

Cost of sales F&B -167.312 -167.312 -26.775.312  

Cost of sales room -7.755.888 -1.645.011 -5.124.933  

Beban perlengkapan – 

administrasi dan 

umum 

-24.096.267 -27.110.405 -26.863.775 

 

Rata-rata deviasi 35.057.028 37.374.896 -2.794.022  

 



 

 

 
 

4.4.2 Deviasi Anggaran untuk Akun yang Terkait dengan Dimensi Reliability 

Seperti yang telah disebutkan pada Bab III, akun yang terkait dengan 

dimensi reliability adalah beban pelatihan karyawan karena pelatihan karyawan 

dapat meningkatkan kemampuan karyawan untuk memberikan jasa atau 

pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, terpercaya, dan memuaskan.  

Berdasarkan data yang diperoleh, akun beban pelatihan karyawan tersebut 

dapat ditampilkan sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Deviasi Anggaran – Dimensi Reliability 

Akun Mei Juni Juli  

Beban pelatihan karyawan -700.000 -850.000 -800.000  

 

4.4.3 Deviasi Anggaran untuk Akun yang Terkait dengan Dimensi Empathy 

Seperti yang telah disebutkan pada Bab III, akun-akun yang terkait dengan 

dimensi empathy adalah beban pelatihan karyawan, cost of sales room dan cost of 

sales F&B. 

Berdasarkan data yang diperoleh, akun-akun tersebut dapat ditabulasi dan 

dihitung rata-rata deviasinya: 

Tabel 4.5 

Deviasi Anggaran – Dimensi Empathy 

Akun Mei Juni Juli  

Beban pelatihan karyawan -700.000 -850.000 -800.000  

Cost of sales F&B -167.312 -167.312 -26.775.312  

Cost of sales room -7.755.888 -1.645.011 -5.124.933  

Rata-rata deviasi -2.874.400 -887.441 -10.900.082  

 

 



 

 

 
 

4.4.4 Deviasi Anggaran untuk Akun yang Terkait dengan Dimensi 

Responsiveness 

Seperti yang telah disebutkan pada Bab III, akun-akun yang terkait dengan 

dimensi responsiveness adalah beban pelatihan karyawan. Karena dengan adanya 

pelatihan tersebut, kemauan dan keinginan dari para staf atau karyawan untuk 

membantu para tamu dan memberikan pelayanan secara cepat dan tepat akan 

semakin meningkat. 

Berdasarkan data yang diperoleh, akun beban pelatihan karyawan tersebut 

dapat ditampilkan sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Deviasi Anggaran – Dimensi Responsiveness 

Akun Mei Juni Juli  

Beban pelatihan karyawan -700.000 -850.000 -800.000  

 

4.4.5 Deviasi Anggaran untuk Akun yang Terkait dengan Dimensi Assuranse 

Seperti yang telah disebutkan pada Bab III, akun-akun yang terkait dengan 

dimensi assuranse adalah beban pelatihan karyawan. Karena dengan diadakannya 

pelatihan, pengetahuan, kemampuan, serta kesopanan yang dimiliki para 

karyawan dalam memberikan pelayanan akan semakin meningkat.  

Berdasarkan data yang diperoleh, akun beban pelatihan karyawan tersebut 

dapat ditampilkan sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Deviasi Anggaran – Dimensi Assuranse 

Akun Mei Juni Juli  

Beban pelatihan karyawan -700.000 -850.000 -800.000  

 



 

 

 
 

4.5 Analisis Kepuasan Tamu 

Kepuasan tamu UB Hotel dibagi menjadi lima dimensi, yaitu dimensi 

tangibility, reability, empathy, responsiveness, dan assuranse. Karena peneliti 

akan menghitung pengaruh deviasi anggaran dengan dimensi-dimensi kepuasan 

tersebut, butir-butir pertanyaan dalam kuesioner yang diajukan kepada tamu juga 

berbeda-beda. 

Sebelum menyebarkan kuesioner, Peneliti berkoordinasi terlebih dahulu 

dengan pihak UB Hotel mengenai mekanisme penyebaran kuesioner kepada tamu. 

Kemudian, pihak UB Hotel dan peneliti sepakat bahwa kuesioner diberikan saat 

tamu check-in dan diserahkan kepada receptionist saat tamu tersebut check-out. 

Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi tamu UB Hotel yang merasa terganggu 

dengan penyebaran kuesioner ini.  

Efeknya dari mekanisme tersebut adalah tidak banyak tamu yang 

mengembalikan kuesioner kepada receptionist. Hal ini tentu menghambat 

penelitian ini. Untuk bulan Mei, peneliti dapat mengumpulkan kuesioner 

sebanyak 44. Untuk bulan Juni, kuesioner yang dikembalikan oleh tamu adalah 

sebanyak 48. Sedangkan pada bulan Juli, kuesioner yang terkumpul adalah 

sebanyak 45. 

 

4.5.1 Dimensi Tangibility 

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah dibagikan oleh peneliti tamu UB 

Hotel, berikut ini adalah tabulasi jawaban yang diberikan oleh tamu untuk dimesi 

tangibility. 



 

 

 
 

Tabel 4.8 

Tabel Kepuasan Tamu – Dimensi Tangibility 

Pertanyaan 

Mei Juni Juli 

SP 

(4) 

P 

(3) 

KP 

(2) 

TP 

(1) 

SP 

(4) 

P 

(3) 

KP 

(2) 

TP 

(1) 

SP 

(4) 

P 

(3) 

KP 

(2) 

TP 

(1) 

Pertanyaan 

1 3 17 8 16 2 18 8 20 3 17 8 17 

Pertanyaan 

2 4 11 11 18 4 12 10 22 4 12 10 19 

Pertanyaan 

3 7 19 9 9 8 16 13 11 8 17 9 11 

Pertanyaan 

4 4 17 7 16 5 19 5 19 4 17 7 17 

Pertanyaan 

5 4 22 7 11 3 22 7 16 4 21 8 12 

Pertanyaan 

6 3 16 9 16 4 14 9 21 3 15 8 19 

Jumlah 25 102 51 86 26 101 52 109 26 99 50 95 

Nilai 100 306 102 86 104 303 104 109 104 297 100 95 

Rata-rata 2,25 2,15 2,21 

 

Setelah peneliti melakukan perhitungan rata-rata data ( ) kepuasan tamu 

pada dimensi tangibility tersebut, diperoleh tingkat kepuasan tamu bulan Mei 

sebesar 2,25, bulan Juni sebesar 2,15, dan bulan Juli sebesar 2,21. Sehingga, dapat 

disimpulkan bahwa tamu kurang puas dengan aspek penampilan, sarana dan 

fasilitas fisik, perlengkapan dan peralatan, penampilan karyawan, dan media 

komunikasi yang ada di UB Hotel selama tiga bulan tersebut.. 

 

4.5.2 Dimensi Reliability 

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah dibagikan oleh peneliti tamu UB 

Hotel, berikut ini adalah tabulasi jawaban yang diberikan oleh tamu untuk dimesi 

reliability. 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

Tabel 4.9 

Tabel Kepuasan Tamu – Dimensi Reliability 

Pertanyaan 

Mei Juni Juli 

SP 

(4) 

P 

(3) 

KP 

(2) 

TP 

(1) 

SP 

(4) 

P 

(3) 

KP 

(2) 

TP 

(1) 

SP 

(4) 
P (3) 

KP 

(2) 

TP 

(1) 

Pertanyaan 

7 4 18 7 15 4 17 7 20 4 18 6 17 

Pertanyaan 

8 3 19 7 15 3 17 6 22 3 19 6 17 

Pertanyaan 

9 2 22 7 13 3 23 6 16 2 24 6 13 

Pertanyaan 

10 5 17 8 14 9 15 8 16 5 17 7 16 

Pertanyaan 

11 2 26 7 9 3 26 7 12 2 26 7 10 

Jumlah 16 102 36 66 22 98 34 86 16 104 32 73 

Nilai 64 306 72 66 88 294 68 86 64 312 64 73 

Rata-rata 2,31 2,23 2,28 

 

 

Setelah peneliti melakukan perhitungan rata-rata data ( ) kepuasan tamu 

pada dimensi reliability tersebut, diperoleh tingkat kepuasan tamu bulan Mei 

sebesar 2,31, bulan Juni sebesar 2,23, dan bulan Juli sebesar 2,28. Sehingga, dapat 

disimpulkan bahwa tamu kurang puas dengan kemampuan karyawan UB Hotel 

untuk dapat memberikan jasa atau pelayanan yang dijanjikan dengan segera, 

akurat, terpercaya, dan memuaskan. 

 

4.5.3 Dimensi Empathy 

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah dibagikan oleh peneliti tamu UB 

Hotel, berikut ini adalah tabulasi jawaban yang diberikan oleh tamu untuk dimesi 

empathy. 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

Tabel 4.10 

Tabel Kepuasan Tamu – Dimensi Empathy 

Pertanyaa

n 

Mei Juni Juli 

SP 

(4) 

P 

(3) 

KP 

(2) 

TP 

(1) 

SP 

(4) 

P 

(3) 

KP 

(2) 

TP 

(1) 

SP 

(4) 

P 

(3) 

KP 

(2) 

TP 

(1) 

Pertanyaan 

12 2 23 9 10 3 21 10 14 2 24 8 11 

Pertanyaan 

13 4 21 7 12 3 19 10 16 4 21 8 12 

Pertanyaan 

14 3 18 7 16 4 15 8 21 3 17 6 19 

Pertanyaan 

15 4 21 8 11 5 22 7 14 4 22 8 11 

Pertanyaan 

16 1 25 11 7 2 24 15 7 1 25 13 6 

Pertanyaan 

17 1 20 10 13 2 17 12 17 1 20 9 15 

Pertanyaan 

18 4 19 6 15 5 18 6 19 4 19 6 16 

Jumlah 19 147 58 84 24 136 68 108 19 148 58 90 

Nilai 76 441 116 84 96 408 

13

6 108 76 444 116 90 

Rata-rata 2,33 2,23 2,3 

 

 

Setelah peneliti melakukan perhitungan rata-rata data ( ) kepuasan tamu 

pada dimensi empathy tersebut, diperoleh tingkat kepuasan tamu bulan Mei 

sebesar 2,33, bulan Juni sebesar 2,23, dan bulan Juli sebesar 2,30. Sehingga, dapat 

disimpulkan bahwa tamu kurang puas dengan kemampuan karyawan untuk 

memberikan perhatian yang lebih bersifat pribadi kepada tamu, melakukan 

kontak, hubungan dan komunikasi dengan tamu, serta adanya upaya untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan para tamu. 

 

 

 



 

 

 
 

4.5.4 Dimensi Responsiveness 

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah dibagikan oleh peneliti tamu UB 

Hotel, berikut ini adalah tabulasi jawaban yang diberikan oleh tamu untuk dimesi 

responsiveness. 

Tabel 4.11 

Tabel Kepuasan Tamu – Dimensi Responsiveness 

Pertanyaan 

Mei Juni Juli 

SP 

(4) 

P 

(3) 

KP 

(2) 

TP 

(1) 

SP 

(4) 

P 

(3) 

KP 

(2) 

TP 

(1) 

SP 

(4) 

P 

(3) 

KP 

(2) 

TP 

(1) 

Pertanyaan 

19 3 25 6 10 3 24 10 11 3 26 6 10 

Pertanyaan 

20 5 17 7 15 6 16 9 17 5 17 7 16 

Pertanyaan 

21 6 17 5 16 7 16 9 16 6 17 5 17 

Pertanyaan 

22 4 14 8 18 7 12 10 19 4 14 8 19 

Pertanyaan 

23 7 19 9 9 9 16 12 11 8 17 9 11 

Jumlah 25 92 35 68 32 84 50 74 26 91 35 73 

Nilai 100 276 70 68 128 252 100 74 104 273 70 73 

Rata-rata 2,34 2,31 2,31 

 

 

Setelah peneliti melakukan perhitungan rata-rata data ( ) kepuasan tamu 

pada dimensi responsiveness tersebut, diperoleh tingkat kepuasan tamu bulan Mei 

sebesar 2,34, bulan Juni sebesar 2,31, dan bulan Juli sebesar 2,31. Sehingga, dapat 

disimpulkan bahwa tamu kurang puas dengan kemauan dan keinginan dari para 

staf dan karyawan untuk membantu para tamu dan memberikan pelayanan secara 

cepat dan tepat. 

 

 

 

 



 

 

 
 

4.5.5 Dimensi Assuranse 

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah dibagikan oleh peneliti tamu UB 

Hotel, berikut ini adalah tabulasi jawaban yang diberikan oleh tamu untuk dimesi 

responsiveness. 

Tabel 4.12 

Tabel Kepuasan Tamu – Dimensi Assuranse 

Pertanyaan 

Mei Juni Juli 

SP 

(4) 

P 

(3) 

KP 

(2) 

TP 

(1) 

SP 

(4) 

P 

(3) 

KP 

(2) 

TP 

(1) 

SP 

(4) 

P 

(3) 

KP 

(2) 

TP 

(1) 

Pertanyaan 

24 4 11 12 17 4 11 13 20 4 12 12 17 

Pertanyaan 

25 6 18 5 15 7 18 5 18 6 19 5 15 

Pertanyaan 

26 4 9 11 20 4 11 13 20 4 9 13 19 

Pertanyaan 

27 4 14 9 17 4 14 12 18 4 15 9 17 

Pertanyaan 

28 4 12 2 26 4 13 4 27 4 12 2 27 

Pertanyaan 

29 8 26 3 7 8 26 4 10 8 28 3 6 

Jumlah 30 90 42 102 31 93 51 113 30 95 44 101 

Nilai 120 270 84 102 124 279 102 113 120 285 88 101 

Rata-rata 2,18 2,15 2,2 

 

 

Setelah peneliti melakukan perhitungan rata-rata data ( ) kepuasan tamu 

pada dimensi assuranse tersebut, diperoleh tingkat kepuasan tamu bulan Mei 

sebesar 2,18, bulan Juni sebesar 2,15, dan bulan Juli sebesar 2,2. Sehingga, dapat 

disimpulkan bahwa tamu kurang puas dengan pengetahuan, kemampuan, serta 

kesopanan yang dimiliki para karyawan dalam memberikan pelayanan sehingga 

dapat menimbulkan kepercayaan dan tidak menimbulkan keraguan tamu terhadap 

pelayanan. 

 

 



 

 

 
 

4.6 Analisis Pengaruh Deviasi Anggaran terhadap Kepuasan Tamu pada UB 

Hotel 

4.6.1 Dimensi Tangibility 

Setelah melakukan perhitungan pada bagian 4.3 dan 4.4, telah didapat data-

data yang diperlukan untuk mengukur pengaruh deviasi anggaran (X) terhadap 

kepusan tamu (Y) pada UB Hotel pada dimensi tangibility. Data-data tersebut 

adalah: 

Tabel 4.13 

Tabulasi Data Dimensi Tangibility 

Bulan Rata-rata Deviasi Anggaran Tingkat Kepuasan Tamu 

Mei 35.057.028 2,25 

Juni 37.374.896 2,15 

Juli -2.794.022 2,21 

 

Untuk menghitung pengaruh deviasi anggaran terhadap kepuasan tamu 

bidang tangibility, peneliti menggunakan teknik analisis regresi sederhana. Untuk 

mempermudah perhitungan ini, peneliti menggunakan program SPSS. Hasil 

perhitungan tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.14 

Hasil SPSS Dimensi Tangibility 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95% Confidence 

Interval for B 

B 
Std. 

Error 
Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

 

(Constant) 2.212 0,065 

  

33.918 0,02 1.383 3.041 

 

Deviasi 

Rata-rata -0,00000037 0 -0,166 -0,168 0,89 0 0 

 

Dari hasil tersebut, dapat dibuat persamaan linier dari pengaruh deviasi 

anggaran terhadap kepuasan tamu dimensi tangibility. Persamaan tersebut adalah:  



 

 

 
 

Y = 2.212 – 0,00000037x 

Hasil perhitungan SPSS tersebut juga menunjukkan signifikansi nilai t 

sebesar 0,894. Sedangkan nilai alpha yang digunakan oleh peneliti dalam 

penelitian ini adalah sebesar 0,05. Karena signifikansi nilai t lebih dari nilai alpha, 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis awal ditolak. Artinya, deviasi anggaran tidak 

berpengaruh terhadap kepuasan tamu di bidang tangibility (H0). 

Karena hasil penelitian ini menolak H1 dan menerima H0, tentu ada alasan 

atau penyebab mengapa teori yang ada tidak berlaku pada penelitian ini. Seperti 

yang telah dinyatakan sebelumnya bahwa signifikansi nilai t lebih dari  0,05, tidak 

berarti bahwa deviasi anggaran sama sekali atau benar-benar tidak mempengaruhi 

kepuasan tamu pada dimensi tangibility ini. Namun, data yang peneliti kumpulkan 

tidak berhasil membuktikan bahwa deviasi anggaran mempengaruhi kepuasan 

tamu pada dimensi tangibility. Dengan demikian, peneliti menganalisis beberapa 

penyebabnya. Pertama, pengambilan sampel yang kurang banyak. Kedua, 

anggaran yang ada tidak dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan 

pelayanan sehingga kepuasan tamu dapat meningkat. Misalnya, pada bulan Mei 

UB Hotel membeli aset tetap Rp 228.398.908 lebih banyak daripada yang 

dianggarkan. Hal ini dilakukan bukan untuk menaikkan kualitas aset tetap yang 

dimiliki, tetapi hanya untuk menambah unit pada aset tetap. Sehingga, pembelian 

yang dilakukan tidak efektif dan tidak efisien untuk meningkatkan kepuasan tamu 

pada dimensi tangibility. 

 

 



 

 

 
 

4.6.2 Dimensi Reliability 

Setelah melakukan perhitungan pada bagian 4.3 dan 4.4, telah didapat data-

data yang diperlukan untuk mengukur pengaruh deviasi anggaran (X) terhadap 

kepusan tamu (Y) pada UB Hotel pada dimensi reliability. Data-data tersebut 

adalah: 

 

Tabel 4.15 

Tabulasi Data Dimensi Reliability 

Bulan Rata-rata Deviasi Anggaran Tingkat Kepuasan Tamu 

Mei -700.000 2,31 

Juni -850.000 2,23 

Juli -800.000 2,28 

 

Untuk menghitung pengaruh deviasi anggaran terhadap kepuasan tamu 

bidang reliability, peneliti menggunakan teknik analisis regresi sederhana. Untuk 

mempermudah perhitungan ini, peneliti menggunakan program SPSS. Hasil 

perhitungan tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.16 

Hasil SPSS Dimensi Reliability 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95% Confidence 

Interval for B 

B 
Std. 

Error 
Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

 

(Constant) 2.665 0,136 

  

19.580 0,032 0,936 4.394 

 

Deviasi 

Rata-rata 0,0005 0 0,945 2.887 0,212 0 0 

 

 

Dari hasil tersebut, dapat dibuat persamaan linier dari pengaruh deviasi 

anggaran terhadap kepuasan tamu dimensi reliability. Persamaan tersebut adalah:  

Y = 2.665 + 0,0005x 



 

 

 
 

Hasil perhitungan SPSS tersebut juga menunjukkan signifikansi nilai t 

sebesar 0,212. Sedangkan nilai alpha yang digunakan oleh peneliti dalam 

penelitian ini adalah sebesar 0,05. Karena signifikansi nilai t lebih dari nilai alpha, 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis awal ditolak. Artinya, deviasi anggaran tidak 

berpengaruh terhadap kepuasan tamu di bidang reliability (H0). 

Karena hasil penelitian ini menolak H2 dan menerima H0, tentu ada alasan 

atau penyebab mengapa teori yang ada tidak berlaku pada penelitian ini. Seperti 

yang telah dinyatakan sebelumnya bahwa signifikansi nilai t lebih dari  0,05, tidak 

berarti bahwa deviasi anggaran sama sekali atau benar-benar tidak mempengaruhi 

kepuasan tamu pada dimensi reliability ini. Namun, data yang peneliti kumpulkan 

tidak berhasil membuktikan bahwa deviasi anggaran mempengaruhi kepuasan 

tamu pada dimensi reliability. Dengan demikian, peneliti menganalisis beberapa 

penyebabnya. Pertama, pengambilan sampel yang kurang banyak. Kedua, 

manajemen UB Hotel tidak memberikan pelatihan kepada karyawan sesuai yang 

telah dianggarkan. Selain itu, walaupun manajemen UB Hotel telah memberikan 

pelatihan kepada karyawannya, materi-materi yang telah diberikan saat pelatihan 

tersebut tidak sepenuhnya dapat diserap dan dipraktikkan oleh karyawan UB 

Hotel saat melayani tamu. Sehingga, hal ini tidak dapat membuat tamu merasa 

lebih puas dengan pelayanan UB Hotel pada dimensi reliability. 

 

4.6.3 Dimensi Empathy 

Setelah melakukan perhitungan pada bagian 4.3 dan 4.4, telah didapat data-

data yang diperlukan untuk mengukur pengaruh deviasi anggaran (X) terhadap 



 

 

 
 

kepusan tamu (Y) pada UB Hotel pada dimensi empathy. Data-data tersebut 

adalah: 

Tabel 4.17 

Tabulasi Data Dimensi Empathy 

Bulan Rata-rata Deviasi Anggaran Tingkat Kepuasan Tamu 

Mei -2.874.400 2,33 

Juni -887.441 2,23 

Juli -10.900.082 2,3 

 

Untuk menghitung pengaruh deviasi anggaran terhadap kepuasan tamu 

bidang empathy, peneliti menggunakan teknik analisis regresi sederhana. Untuk 

mempermudah perhitungan ini, peneliti menggunakan program SPSS. Hasil 

perhitungan tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.18 

Hasil SPSS Dimensi Empathy 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95% Confidence 

Interval for B 

B 
Std. 

Error 
Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

 

(Constant) 2.268 0,058 

  

39.218 0,016 1.533 3.002 

 

Deviasi 

Rata-rata -0,00000391 0 -0,404 -0,441 0,735 0 0 

 

 

Dari hasil tersebut, dapat dibuat persamaan linier dari pengaruh deviasi 

anggaran terhadap kepuasan tamu dimensi empathy. Persamaan tersebut adalah:  

Y = 2.268 - 0,00000391x 

Hasil perhitungan SPSS tersebut juga menunjukkan signifikansi nilai t 

sebesar 0,735. Sedangkan nilai alpha yang digunakan oleh peneliti dalam 

penelitian ini adalah sebesar 0,05. Karena signifikansi nilai t lebih dari nilai alpha, 



 

 

 
 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis awal ditolak. Artinya, deviasi anggaran tidak 

berpengaruh terhadap kepuasan tamu di bidang empathy (H0). 

Karena hasil penelitian ini menolak H3 dan menerima H0, tentu ada alasan 

atau penyebab mengapa teori yang ada tidak berlaku pada penelitian ini. Seperti 

yang telah dinyatakan sebelumnya bahwa signifikansi nilai t lebih dari  0,05, tidak 

berarti bahwa deviasi anggaran sama sekali atau benar-benar tidak mempengaruhi 

kepuasan tamu pada dimensi empathy ini. Namun, data yang peneliti kumpulkan 

tidak berhasil membuktikan bahwa deviasi anggaran mempengaruhi kepuasan 

tamu pada dimensi empathy. Dengan demikian, peneliti menganalisis beberapa 

penyebabnya. Pertama, pengambilan sampel yang kurang banyak. Kedua, 

manajemen UB Hotel tidak memberikan pelatihan kepada karyawan sesuai yang 

telah dianggarkan. Selain itu, walaupun manajemen UB Hotel telah memberikan 

pelatihan kepada karyawannya, materi-materi yang telah diberikan saat pelatihan 

tersebut tidak sepenuhnya dapat diserap dan dipraktikkan oleh karyawan UB 

Hotel saat melayani tamu. Sehingga, hal ini tidak dapat membuat tamu merasa 

lebih puas dengan pelayanan UB Hotel pada dimensi empathy. 

 

4.6.4 Dimensi Responsiveness 

Setelah melakukan perhitungan pada bagian 4.3 dan 4.4, telah didapat data-

data yang diperlukan untuk mengukur pengaruh deviasi anggaran (X) terhadap 

kepusan tamu (Y) pada UB Hotel pada dimensi responsiveness. Data-data tersebut 

adalah: 

 

 



 

 

 
 

Tabel 4.19 

Tabulasi Data Dimensi Responsiveness 

Bulan Rata-rata Deviasi Anggaran Tingkat Kepuasan Tamu 

Mei -700.000 2,34 

Juni -850.000 2,31 

Juli -800.000 2,31 

 

Untuk menghitung pengaruh deviasi anggaran terhadap kepuasan tamu 

bidang empathy, peneliti menggunakan teknik analisis regresi sederhana. Untuk 

mempermudah perhitungan ini, peneliti menggunakan program SPSS. Hasil 

perhitungan tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.20 

Hasil SPSS Dimensi Responsiveness 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95% Confidence 

Interval for B 

B 
Std. 

Error 
Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

 

(Constant) 2.488 0,058 

  

42.650 0,015 1.747 3.229 

 

Deviasi 

Rata-rata 0,0002143 0 0,945 2.887 0,212 0 0 

 

 

Dari hasil tersebut, dapat dibuat persamaan linier dari pengaruh deviasi 

anggaran terhadap kepuasan tamu dimensi responsiveness. Persamaan tersebut 

adalah:  

Y = 2.488 + 0,0002143x 

Hasil perhitungan SPSS tersebut juga menunjukkan signifikansi nilai t 

sebesar 0,212. Sedangkan nilai alpha yang digunakan oleh peneliti dalam 

penelitian ini adalah sebesar 0,05. Karena signifikansi nilai t lebih dari nilai alpha, 



 

 

 
 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis awal ditolak. Artinya, deviasi anggaran tidak 

berpengaruh terhadap kepuasan tamu di bidang responsiveness (H0). 

Karena hasil penelitian ini menolak H4 dan menerima H0, tentu ada alasan 

atau penyebab mengapa teori yang ada tidak berlaku pada penelitian ini. Seperti 

yang telah dinyatakan sebelumnya bahwa signifikansi nilai t lebih dari  0,05, tidak 

berarti bahwa deviasi anggaran sama sekali atau benar-benar tidak mempengaruhi 

kepuasan tamu pada dimensi responsiveness ini. Namun, data yang peneliti 

kumpulkan tidak berhasil membuktikan bahwa deviasi anggaran mempengaruhi 

kepuasan tamu pada dimensi responsiveness. Dengan demikian, peneliti 

menganalisis beberapa penyebabnya. Pertama, pengambilan sampel yang kurang 

banyak. Kedua, manajemen UB Hotel tidak memberikan pelatihan kepada 

karyawan sesuai yang telah dianggarkan. Selain itu, walaupun manajemen UB 

Hotel telah memberikan pelatihan kepada karyawannya, materi-materi yang telah 

diberikan saat pelatihan tersebut tidak sepenuhnya dapat diserap dan dipraktikkan 

oleh karyawan UB Hotel saat melayani tamu. Sehingga, hal ini tidak dapat 

membuat tamu merasa lebih puas dengan pelayanan UB Hotel pada dimensi 

responsiveness. 

 

4.6.5 Dimensi Assuranse 

Setelah melakukan perhitungan pada bagian 4.3 dan 4.4, telah didapat data-

data yang diperlukan untuk mengukur pengaruh deviasi anggaran (X) terhadap 

kepusan tamu (Y) pada UB Hotel pada dimensi assuranse. Data-data tersebut 

adalah: 



 

 

 
 

 

Tabel 4.21 

Tabulasi Data Dimensi Assuranse 

Bulan Rata-rata Deviasi Anggaran Tingkat Kepuasan Tamu 

Mei -700.000 2,18 

Juni -850.000 2,15 

Juli -800.000 2,2 

 

Untuk menghitung pengaruh deviasi anggaran terhadap kepuasan tamu 

bidang assuranse, peneliti menggunakan teknik analisis regresi sederhana. Untuk 

mempermudah perhitungan ini, peneliti menggunakan program SPSS. Hasil 

perhitungan tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.22 

Hasil SPSS Dimensi Assuranse 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95% Confidence 

Interval for B 

B 
Std. 

Error 
Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

 

(Constant) 2.289 0,233 

  

9.808 0,065 -0,676 5.253 

 

Deviasi 

Rata-rata 0,000143 0 0,434 0,481 0,715 0 0 

 

 

Dari hasil tersebut, dapat dibuat persamaan linier dari pengaruh deviasi 

anggaran terhadap kepuasan tamu dimensi assuranse. Persamaan tersebut adalah:  

Y = 2.289 + 0,000143x 

Hasil perhitungan SPSS tersebut juga menunjukkan signifikansi nilai t 

sebesar 0,715. Sedangkan nilai alpha yang digunakan oleh peneliti dalam 

penelitian ini adalah sebesar 0,05. Karena signifikansi nilai t lebih dari nilai alpha, 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis awal ditolak. Artinya, deviasi anggaran tidak 

berpengaruh terhadap kepuasan tamu di bidang assuranse (H0). 



 

 

 
 

Karena hasil penelitian ini menolak H5 dan menerima H0, tentu ada alasan 

atau penyebab mengapa teori yang ada tidak berlaku pada penelitian ini. Seperti 

yang telah dinyatakan sebelumnya bahwa signifikansi nilai t lebih dari  0,05, tidak 

berarti bahwa deviasi anggaran sama sekali atau benar-benar tidak mempengaruhi 

kepuasan tamu pada dimensi assuranse ini. Namun, data yang peneliti kumpulkan 

tidak berhasil membuktikan bahwa deviasi anggaran mempengaruhi kepuasan 

tamu pada dimensi assuranse. Dengan demikian, peneliti menganalisis beberapa 

penyebabnya. Pertama, pengambilan sampel yang kurang banyak. Kedua, 

manajemen UB Hotel tidak memberikan pelatihan kepada karyawan sesuai yang 

telah dianggarkan. Selain itu, walaupun manajemen UB Hotel telah memberikan 

pelatihan kepada karyawannya, materi-materi yang telah diberikan saat pelatihan 

tersebut tidak sepenuhnya dapat diserap dan dipraktikkan oleh karyawan UB 

Hotel saat melayani tamu. Sehingga, hal ini tidak dapat membuat tamu merasa 

lebih puas dengan pelayanan UB Hotel pada dimensi assuranse. 

 

4.7 Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Pengukuran terhadap variabel kepuasan tamu dilakukan dengan 

menyebarkan kuesioner kepada tamu UB Hotel. Kuesioner tersebut terdiri dari 

lima dimensi, yaitu tangibility, reability, empathy, responsiveness, dan assuranse. 

Penilaian jawaban pada kuesioner disusun dengan menggunakan skala likert yang 

terdiri dari  skala jawaban, skor tertinggi (4) menunjukkan tamu sangat puas, dan 

skor terendah (1) menunjukkan tamu sangat tidak puas. 



 

 

 
 

Pengujian terhadap validitas dan reliabilitas instrumen kuesioner dilakukan 

dengan menggunakan metode construct validity. Pengukuran ini menguji makna 

dan isi dari suatu konsep dan alat ukur yang dipakai untuk mengukur konsep 

tersebut. Construct validity ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi antar skor 

item yang lebih besar dari batasan r-tabel yang ditentukan, sedangkan suatu 

konstruk atau variabel dikatakan relibel jika menghasilkan nilai Cronbach’s Alpha 

lebih besar dari 0,6 (Nunnally, 1967 dalam Ghozali, 2005:42). 

Karena peneliti menyebarkan kuesioner selama 3 bulan, yaitu dari bulan Mei 

hingga bulan Juli 2011, uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk masing-

masing bulan. Hal ini dilakukan agar diperoleh data yang valid dan reliabel untuk 

tiap-tiap bulannya. 

Untuk bulan Mei, data observasi sebanyak 44 responden, penggunaan 

derajat signifikansi (α) sebesar 5% akan menghasilkan r-tabel sebesar 0,355.  

Hasil uji validitas dan uji reliabilitas terhadap masing-masing butir pertanyaan 

dalam kuesioner dijelaskan sebagai berikut: 

Tabel 4.23 

Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Bulan Mei 

Pertanyaan 
Koefisien 

Korelasi 
r tabel 

Cronbach's 

Alpha 
Keterangan 

Pertanyaan 1 0,561 0,355 0,947 valid 

Pertanyaan 2 0,564 0,355 0,947 valid 

Pertanyaan 3 0,596 0,355 0,947 valid 

Pertanyaan 4 0,538 0,355 0,947 valid 

Pertanyaan 5 0,708 0,355 0,947 valid 

Pertanyaan 6 0,476 0,355 0,947 valid 

Pertanyaan 7 0,728 0,355 0,947 valid 

Pertanyaan 8 0,607 0,355 0,947 valid 



 

 

 
 

Pertanyaan 9 0,562 0,355 0,947 valid 

Pertanyaan 10 0,547 0,355 0,947 valid 

Pertanyaan 11 0,438 0,355 0,947 valid 

Pertanyaan 12 0,559 0,355 0,947 valid 

Pertanyaan 13 0,690 0,355 0,947 valid 

Pertanyaan 14 0,668 0,355 0,947 valid 

Pertanyaan 15 0,628 0,355 0,947 valid 

Pertanyaan 16 0,485 0,355 0,947 valid 

Pertanyaan 17 0,536 0,355 0,947 Valid 

Pertanyaan 18 0,712 0,355 0,947 Valid 

Pertanyaan 19 0,412 0,355 0,947 Valid 

Pertanyaan 20 0,682 0,355 0,947 Valid 

Pertanyaan 21 0,624 0,355 0,947 Valid 

Pertanyaan 22 0,595 0,355 0,947 Valid 

Pertanyaan 23 0,699 0,355 0,947 Valid 

Pertanyaan 24 0,634 0,355 0,947 Valid 

Pertanyaan 25 0,716 0,355 0,947 Valid 

Pertanyaan 26 0,650 0,355 0,947 Valid 

Pertanyaan 27 0,505 0,355 0,947 Valid 

Pertanyaan 28 0,637 0,355 0,947 Valid 

Pertanyaan 29 0,605 0,355 0,947 Valid 

 

Berdasarkan hasil pengujian seperti pada tabel 4.22 di atas, setiap butir 

pertanyaan menghasilkan koefisien korelasi yang lebih besar dari r-Tabel (0,355). 

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan tiap item pertanyaan dalam 

kuesioner lolos uji validitas. Hasil pengujian terhadap reliabilitas kuesioner 

menghasilkan angka Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,6 yaitu sebesar 0,947. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan item pertanyaan kuesioner sudah 

memiliki reliabilitas yang tinggi. 



 

 

 
 

Untuk bulan Juni, data observasi sebanyak 48 responden.  Hasil uji validitas 

dan uji reliabilitas terhadap masing-masing butir pertanyaan dalam kuesioner 

dijelaskan sebagai berikut: 

Tabel 4.24 

Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Bulan Juni 

Pertanyaan 
Koefisien 

Korelasi 
r tabel 

Cronbach's 

Alpha 
Keterangan 

Pertanyaan 1 0,563 0,355 0,954 Valid 

Pertanyaan 2 0,579 0,355 0,954 Valid 

Pertanyaan 3 0,496 0,355 0,954 Valid 

Pertanyaan 4 0,620 0,355 0,954 Valid 

Pertanyaan 5 0,678 0,355 0,954 Valid 

Pertanyaan 6 0,488 0,355 0,954 Valid 

Pertanyaan 7 0,750 0,355 0,954 Valid 

Pertanyaan 8 0,625 0,355 0,954 Valid 

Pertanyaan 9 0,627 0,355 0,954 Valid 

Pertanyaan 10 0,617 0,355 0,954 Valid 

Pertanyaan 11 0,596 0,355 0,954 Valid 

Pertanyaan 12 0,624 0,355 0,954 Valid 

Pertanyaan 13 0,656 0,355 0,954 Valid 

Pertanyaan 14 0,662 0,355 0,954 Valid 

Pertanyaan 15 0,672 0,355 0,954 Valid 

Pertanyaan 16 0,513 0,355 0,954 Valid 

Pertanyaan 17 0,622 0,355 0,954 Valid 

Pertanyaan 18 0,756 0,355 0,954 Valid 

Pertanyaan 19 0,397 0,355 0,954 Valid 

Pertanyaan 20 0,702 0,355 0,954 Valid 

Pertanyaan 21 0,667 0,355 0,954 Valid 

Pertanyaan 22 0,631 0,355 0,954 Valid 

Pertanyaan 23 0,639 0,355 0,954 Valid 

Pertanyaan 24 0,633 0,355 0,954 Valid 

Pertanyaan 25 0,756 0,355 0,954 Valid 



 

 

 
 

Pertanyaan 26 0,716 0,355 0,954 Valid 

Pertanyaan 27 0,538 0,355 0,954 Valid 

Pertanyaan 28 0,695 0,355 0,954 Valid 

Pertanyaan 29 0,675 0,355 0,954 Valid 

 

Berdasarkan hasil pengujian seperti pada tabel 4.23 di atas, setiap butir 

pertanyaan menghasilkan koefisien korelasi yang lebih besar dari r-Tabel (0,355). 

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan tiap item pertanyaan dalam 

kuesioner lolos uji validitas. Hasil pengujian terhadap reliabilitas kuesioner 

menghasilkan angka Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,6 yaitu sebesar 0,954. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan item pertanyaan kuesioner sudah 

memiliki reliabilitas yang tinggi. 

Untuk bulan Juli, data observasi sebanyak 45 responden.  Hasil uji validitas 

dan uji reliabilitas terhadap masing-masing butir pertanyaan dalam kuesioner 

dijelaskan sebagai berikut: 

Tabel 4.25 

Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Bulan Juli 

Pertanyaan 
Koefisien 

Korelasi 
r tabel 

Cronbach's 

Alpha 
Keterangan 

Pertanyaan 1 0,572 0,355 0,947 Valid 

Pertanyaan 2 0,567 0,355 0,947 Valid 

Pertanyaan 3 0,580 0,355 0,947 Valid 

Pertanyaan 4 0,553 0,355 0,947 Valid 

Pertanyaan 5 0,695 0,355 0,947 Valid 

Pertanyaan 6 0,490 0,355 0,947 Valid 

Pertanyaan 7 0,679 0,355 0,947 Valid 

Pertanyaan 8 0,610 0,355 0,947 Valid 

Pertanyaan 9 0,526 0,355 0,947 Valid 

Pertanyaan 10 0,554 0,355 0,947 Valid 



 

 

 
 

Pertanyaan 11 0,456 0,355 0,947 Valid 

Pertanyaan 12 0,567 0,355 0,947 Valid 

Pertanyaan 13 0,684 0,355 0,947 Valid 

Pertanyaan 14 0,672 0,355 0,947 Valid 

Pertanyaan 15 0,650 0,355 0,947 Valid 

Pertanyaan 16 0,480 0,355 0,947 Valid 

Pertanyaan 17 0,543 0,355 0,947 Valid 

Pertanyaan 18 0,722 0,355 0,947 Valid 

Pertanyaan 19 0,384 0,355 0,947 Valid 

Pertanyaan 20 0,695 0,355 0,947 Valid 

Pertanyaan 21 0,638 0,355 0,947 Valid 

Pertanyaan 22 0,606 0,355 0,947 Valid 

Pertanyaan 23 0,675 0,355 0,947 Valid 

Pertanyaan 24 0,618 0,355 0,947 Valid 

Pertanyaan 25 0,728 0,355 0,947 Valid 

Pertanyaan 26 0,669 0,355 0,947 Valid 

Pertanyaan 27 0,465 0,355 0,947 Valid 

Pertanyaan 28 0,647 0,355 0,947 Valid 

Pertanyaan 29 0,614 0,355 0,947 Valid 

 

Berdasarkan hasil pengujian seperti pada tabel 4.24 di atas, setiap butir 

pertanyaan menghasilkan koefisien korelasi yang lebih besar dari r-Tabel (0,355). 

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan tiap item pertanyaan dalam 

kuesioner lolos uji validitas. Hasil pengujian terhadap reliabilitas kuesioner 

menghasilkan angka Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,6 yaitu sebesar 0,947. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan item pertanyaan kuesioner sudah 

memiliki reliabilitas yang tinggi. 



BAB V 

PENUTUP 

 

5.1    Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh deviasi anggaran 

terhadap kepuasan tamu pada UB Hotel. Kepuasan tamu dibedakan menjadi lima 

dimensi, yaitu dimensi tangibility, reliability, empathy, responsiveness, dan 

assuranse. Periode yang diambil peneliti adalah tiga bulan, yaitu tahun Mei, Juni, 

dan Juli tahun 2011.  

Hipotesis awal yang dibuat oleh peneliti adalah bahwa deviasi anggaran 

berpengaruh positif terhadap kepuasan tamu di UB Hotel. Hipotesis ini 

berdasarkan dari teori bahwa tiap perusahaan, termasuk UB Hotel, membuat 

anggaran tiap tahun. Tujuan dari pembuatan anggaran tersebut adalah agar 

perusahaan dapat memperoleh dan mencapai tujuan, yaitu memperoleh laba yang 

ditargetkan. Sedangkan, laba perusahaan tidak dapat diperoleh tanpa adanya 

kepuasan pelanggan karena tanpa adanya kepuasan pelanggan, pelanggan tersebut 

tidak akan membeli atau menggunakan jasa perusahaan lagi. Bahkan, pelanggan 

tersebut dapat mempengaruhi orang lain agar tidak membeli di perusahaan 

tersebut. Dengan kata lain, tidak terjadi penjualan, penghasilan berkurang, laba 

pun tidak dapat tercapai. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa perusahaan juga 

menganggarkan kepuasan pelanggan agar dapat mencapai laba yang ditargetkan. 

Hasil pengujian yang telah dilakukan oleh peneliti untuk menjawab 

pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut: 
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1. Deviasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kepuasan tamu di bidang 

tangibility. 

2. Deviasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kepuasan tamu di bidang 

reliability. 

3. Deviasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kepuasan tamu di bidang 

empathy.  

4. Deviasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kepuasan tamu di bidang 

responsiveness.  

5. Deviasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kepuasan tamu di bidang 

assuranse.  

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya menfokuskan pada satu badan usaha, yaitu UB Hotel. 

Kelemahan yang ditimbulkan adalah hasil analisis mempunyai kemampuan 

generalisasi yang rendah sehingga belum tentu dapat digunakan pada bidang 

usaha lainnya. 

2. Penggunaan periode penelitian yang pendek dan jumlah sampel yang sedikit 

memungkinkan hasil penelitian ini kurang representatif. 

3. Belum adanya standar akun-akun yang terkait dengan dimensi-dimensi 

kepuasan tamu. Sehingga, peneliti melakukan diskusi dengan pihak objek 

penelitian untuk menentukan akun-akun yang terkait dengan dimensi-dimensi 

kepuasan tamu. 
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4. Alasan mengapa deviasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kepuasan tamu 

belum ditemukan oleh peneliti secara pasti. Sehingga, peneliti mengharapkan 

adanya penelitian selanjutnya yang meneliti faktor-faktor lain yang dapat 

mempengaruhi dimensi-dimensi kepuasan tamu. 

5. Masih lebih berfokus pada aspek tangibility, sedangkan aspek intangibility 

masih belum diperhatikan secara mendalam. Padahal, intangibility adalah 

aspek yang bisa meninggalkan kesan mendalam terhadap hotel, yang meliputi 

keramahan, kesopanan, kesigapan, dan respon yang diberikan pelayan atau 

karyawan hotel pada tamu sehingga tamu merasa homy dan cozy saat 

menginap atau menggunakan fasilitas yang tersedia di hotel. 

 

5.3 Implikasi untuk Penelitian Selanjutnya 

Dengan adanya beberapa keterbatasan pada penelitian ini, implikasi untuk 

penelitian selanjutnya adalah: 

1. Apabila dimungkinkan, penelitian selanjutnya bisa dikembangkan dengan 

memperpanjang periode penelitian dan menggabungkan dengan perusahaan 

pada sektor lainnya. Dengan periode yang diperpanjang dan 

menggabungkan dengan perusahaan pada sektor lainnya diharapkan dapat 

diperoleh jumlah sampel yang cukup memadai sehingga hasil analisis 

diharapkan dapat lebih representatif dan akurat. 

2. Diharapkan penelitian selanjutnya mencari data, penelitian, jurnal, maupun 

sumber lainnya untuk menentukan akun-akun yang terkait dengan dimensi-

dimensi kepuasan tamu. 
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3. Diharapkan penelitian selanjutnya bisa juga menggunakan model atau skema 

“anggaran naik  kualitas pelayanan naik  pelanggan puas”. Sehingga, 

menggunakan perbandingan anggaran antarperiode untuk menganalisis 

pengaruhnya terhadap kepuasan tamu. 

4. Diharapkan penelitian selanjutnya lebih memperhatikan dan 

memperhitungkan aspek intangibility. Karena, aspek ini lah yang dapat 

memberikan dan menancapkan kesan yang mendalam pada tamu hotel 

sehingga tamu hotel dapat merasa puas. 
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