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ABSTRAKSI 
 
 

Industri jasa perhotelan sekarang ini sedang dipuncak popularitasnya dikarenakan  
pemerintah Departemen Budaya dan Pariwisata sedang gencar-gencarnya 
menawarkan segala kekayaan yang dimiliki Indonesia dengan tema Visit 
Indonesia termasuk Yogyakarta salah satunya dengan icon Jogja Truly Asia. Hal 
ini menjadikan tantangan bagi Hotel ”X” yang terletak di Yogyakarta juga. Usaha 
mempertahankan bahkan memperluas pangsa pasarnya semakin besar dikarenakan 
banyaknya turis domestik maupun asing yang mengunjungi Yogyakarta. Salah 
satunya dengan cara tetap menjaga mutu perusahaannya yang berkolerasi dengan 
aktivitas operasional yang dilakukan perusahaan. Hotel ”X” selama ini 
menggunakan anggaran stastis dalam pengendalian aktivitas operasionalnya. 
Terkadang hal ini menyesatkan karena tidak dapat memberikan informasi yang 
akurat mengenai biaya operasional yang terjadi. Penelitian dengan metode 
kualitatif yang dilakukan penulis dengan judul ”penerapan flexible budget 
berdasarkan aktivitas sebagai sarana manajemen dalam mengendalikan biaya 
operasional departemen kamar pada hotel ”X” di Yogyakarta”, menampilkan 
salah satu jenis anggaran yaitu anggaran fleksibel yang berguna dalam 
mengendalikan biaya operasional perusahaan. Anggaran fleksibel merupakan 
anggaran yang mengelompokkan beberapa jenis biaya sejenis yang nantinya akan 
dicarikan pemicu biaya (driver) yang sesuai. Pada skripsi ini  dilakukan 
penyusunan anggaran fleksibel atas berbagai jenis aktivitas yang serupa pada 
kegiatan operasional departemen kamar hotel ”X” Yogyakarta. Dengan 
penyusunan anggaran fleksibel maka diharapkan perusahaan dapat memperoleh 
informasi yang lebih akurat tentang  biaya operasional hotel khususnya 
departemen kamar, sehingga dapat segera diambil tindakan korektif jika 
ditemukan penyimpangan, yang akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas perusahaan. 
 
Kata Kunci : Anggaran statis, anggaran fleksibel berdasarkan aktivitas, pemicu 
biaya (driver). 
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