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ABSTRAKSI 
 

EVALUASI ANGGARAN PENJUALAN DITINJAU 
DARI BERBAGAI METODE PERAMALAN  

PADA HOTEL SAHID RAYA SOLO 
 

INTANI PRAMESWARI 
F. 3300018 

 

Hotel Sahid Raya Solo adalah salah satu dari sekian banyaknya hotel 
berbintang di Solo. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa yang 
mempunyai tujuan memberikan pelayanan maksimal untuk kepuasan tamu-tamu 
hotel yang datang. 
 Dalam kegiatan usahanya, perusahaan merencanakan dan mengalokasikan 
sumber daya yang dimiliki dengan menggunakan sistem penganggaran. Ada 
kalanya dalam kenyataannya realisasi pendapatan dari penjualan jasa 
menyimpang dari jumlah anggaran yang ditargetkan. Untuk mengevaluasi 
penerapan anggaran tersebut, maka penulis menggunakan berbagai metode 
peramalan penjualan secara kuantitatif sehingga hasilnya lebih bisa 
dipertanggungjawabkan karena bersifat lebih obyektif. 
 Hasil evaluasi yang telah penulis lakukan adalah bahwa dengan metode 
parabolik menghasilkan tingkat penjualan yang paling tinggi, dengan nilai SKP 
yang tinggi pula. Dengan demikian meski nilai SKPnya tinggi tetapi tingkat 
penjualannya tinggi dapat dijadikan alternatif dalam perhitungan penyusunan 
anggaran dan memotivasi karyawan untuk lebih meningkatkan kinerjanya. 
 Saran yang dikemukakan penulis bisa digunakan untuk kemajuan dan 
perkembangan Hotel Sahid Raya Solo dengan lebih meningkatkan kualitas 
layanan, menyusun anggaran penjualan dengan menggunakan metode peramalan 
tanpa meninggalkan unsur subyektifitas, misal pendapat para manajer dan 
karyawan, serta memperhatikan faktor ekstern perusahaan.  
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BAB I 

DESKRIPSI  PERUSAHAAN 

 

A. Sejarah Perkembangan Perusahaan 

Hotel Sahid Raya Solo yang dahulu bernama Hotel Sahid Sala 

merupakan cikal bakal dari berdirinya jaringan Hotel Sahid yang berada di 

seluruh Indonesia. Sebelum mendirikan Hotel Sahid Sala, Bapak Dr. H. 

Sukamdani S. Gitosardjono dan Ny. Juliah Sukamdani yang merupakan 

pendiri sekaligus pemilik dari jaringan Hotel Sahid, merintis usahanya dengan 

mendirikan PT. Sahid & Co. Pada tanggal 13 Januari 1960 dengan Akta 

Pendirian No. 20 yang bergerak di bidang penerbitan dan percetakan. 

Dilanjutkan dengan mendirikan CV. Masyarakat Baru yang namanya diubah 

menjadi PT. Tema Baru pada tanggal 7 Oktober 1963 yang juga bergerak di 

bidang penerbitan dan percetakan. 

Sebagai seorang pengusaha yang bergerak di bidang penerbitan dan 

percetakan, Bapak Dr. H. Sukamdani S. Gitosardjono yang juga sebagai 

Dewan Pengurus Pusat Gabungan Perusahaan Sejenis (GPS) sektor Grafika 

dan Percetakan, sering mengadakan perjalanan keliling Indonesia dalam 

rangka tugas sebagai Dewan Pengurus tersebut. Pada tahun 1961 setelah 

menjalankan tugas di Medan, Bapak Sukamdani mempunyai pemikiran, 

apakah usaha di bidang akomodasi kamar atau perhotelan itu menguntungkan 

atau tidak. Dari banyaknya pemikiran, maka tersimpullah suatu gagasan 

bagaimana agar pada suatu saat nanti beliau dapat memiliki hotel yang multi 
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guna dalam cakupan lokal, regional, maupun internasional. Belum lagi 

dikaitkan dengan pariwisata, tanah air Indonesia yang kaya akan obyek-obyek 

parawisata, alamnya yang menakjubkan, budaya yang beraneka ragam, dan 

peninggalan sejarah yang tersebar di seluruh Nusantara. 

Semua itu semakin membulatkan tekad Bapak Sukamdani S. 

Gitosardjono untuk merintis usaha di bidang perhotelan. Dan setelah melalui 

pertimbangan yang matang antara tahun 1961 dan 1962, maka diputuskan 

untuk membeli sebidang tanah seluas 3.749 m2 sebagai modal untuk 

mendirikan hotel di Surakarta. Setelah itu dimulailah pembangunan sebuah 

hotel di sebidang tanah tersebut antara tahun 1963 sampai dengan tahun 1965. 

Karena situasi politik pada saat itu yang tidak menentu, segala cara 

diupayakan oleh Bapak Sukamdani demi terwujudnya sebuah hotel. Bapak 

Sukamdani berkonsentrasi dalam pembangunan hotel di Solo, sedangkan Ny. 

Juliyah Sukamdani menjalankan roda perusahaan percetakan PT. Sahid & Co., 

serta PT. Tema Baru di Jakarta dengan mengerahkan segenap kemampuan  

untuk menopang pendanaan yang lemah. 

Pada akhirnya pembangunan sebuah hotel terlaksana dengan cukup 

lancar dan kemudian diresmikan pada tanggal 8 Juli 1965 dan dinamakan 

Hotel Sahid Sala. Sejak saat itulah tonggak sejarah Kelompok Usaha Sahid 

ditanamkan. Setelah kurang lebih tiga puluh (30) tahun sejak diresmikannya 

Hotel Sahid Sala, sekitar tahun 1995 Hotel Sahid Sala direnovasi untuk 

mengikuti perkembangan jaman dan namanya diubah menjadi Hotel Sahid 

Raya Solo dengan klasifikasi bintang 4, dan tentunya dengan menambah 
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jumlah kamar menjadi 140 kamar tamu serta menambah fasilitas-fasilitas 

penunjang untuk meningkatkan pelayanan kepada tamu. Sampai saat ini, 

Kelompok Usaha Sahid yang bergerak di bidang perhotelan sudah menyebar 

di seluruh pelosok Nusantara. Hotel-hotel yang berada di bawah Kelompok 

Usaha Sahid yaitu sebagai berikut. 

1. Hotel Sahid Raya Solo, dengan jumlah kamar 140. 

2. Hotel Sahid Jaya Jakarta, dengan jumlah kamar 844. 

3. Hotel Sahid Kusuma Solo, dengan jumlah kamar 142. 

4. Hotel Sahid Kawanua Manado, dengan jumlah kamar 100. 

5. Hotel Sahid Yogyakarta, dengan jumlah kamar 144. 

6. Hotel Sahid Bali, dengan jumlah kamar 400. 

7. Hotel Sahid Bandar Lampung, dengan jumlah kamar 98. 

8. Hotel Sahid Manado, dengan jumlah kamar 50. 

9. Hotel Sahid Toraja, dengan jumlah kamar 52. 

10. Hotel Sahid Surabaya, dengan jumlah kamar 239. 

11. Hotel Sahid Lippo Cikarang, dengan jumlah kamar 142. 

12. Hotel Sahid Makasar Ujung Pandang, dengan jumlah kamar 200. 

13. Hotel Sahid Tamara Lombok, dengan jumlah kamar 200. 

14. Hotel Sahid Mariat Sorong, dengan jumlah kamar 100. 

15. Hotel Sahid Topas Galeria Bandung. 

16. Hotel Sahid Rasinta Batam. 

17. Apartemen Istana Sahid Jakarta, dengan jumlah kamar 150 kamar 

apartemen. 
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B. Lokasi Perusahaan 

Hotel Sahid Raya Solo yang beralamatkan Jalan Gajah Mada 82 Solo 

57132 terletak sangat strategis di pusat kota Solo. Lokasi tersebut dapat 

ditempuh dalam waktu 20 menit dari Bandara Adisumarmo Solo, 5 menit dari 

Terminal Bus Tirtonadi Solo, dan hanya 800 meter dari Stasiun Kereta Api 

Balapan Solo. Hotel Sahid Raya Solo letaknya juga sangat berdekatan dengan 

Istana Mangkunegaran, karena hanya berjarak 400 meter ke arah barat Istana 

Mangkunegaran. Bagi yang ingin melihat suasana Keraton Kasunanan Solo, 

dari Hotel Sahid Raya Solo dapat ditempuh dalam waktu 10 menit. Di luar 

kompleks Keraton Kasunanan juga terdapat pusat tekstil dan sandang yang 

terbesar di Jawa Tengah yaitu Pasar Klewer. Bagi wisatawan yang ingin 

berburu barang antik, wisatawan dapat berburu barang antik di Pasar Barang 

Antik Triwindu, yang hanya berjarak 1 km dari Hotel Sahid Raya Solo. Bagi 

yang ingin menikmati hawa segar daerah pegunungan, di daerah Surakarta 

juga terdapat kawasan wisata Tawangmangu yang terletak di lereng gunung 

Lawu, yang berjarak kurang lebih 40 km ke arah timur kota Solo. Sebelumnya 

wisatawan juga dapat melihat obyek wisata Candi Sukuh sambil melihat 

keindahan panorama kota Solo dari kejauhan. Dengan letak Hotel Sahid Raya 

Solo yang sedemikian strategis, maka tidak heran apabila Hotel Sahid Raya 

Solo sering menjadi pilihan utama bagi wisatawan yang ingin tinggal dan 

menginap. 
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C. Fasilitas pada Perusahaan 

Fasilitas-fasilitas yang ada di Hotel Sahid Raya Solo tersedia cukup 

lengkap. Bagi yang ingin mengadakan rapat ataupun seminar terdapat ruang 

pertemuan dengan sarana yang memadai, yaitu Sukoharjo Meeting Room 

yang terletak di lantai 1, dan Pedan Ballroom yang terletak di lantai 3. Bagi 

yang ingin bersantai dan menikmati alunan live music, dapat ditemui di Sekar 

Jagad Pub yang terletak di lantai 1. Juga terdapat Ratu Ratih Café di lantai 1 

bagi yang ingin menikmati hidangan dari para koki Hotel Sahid Raya Solo 

yang handal. Bagi yang ingin berolah raga, terdapat Sahid Raya Fitness 

Centre dan Gajah Mungkur Swimming Pool, yang semuanya terletak di lantai 

2. Di lantai 9 juga terdapat Langenharjo Executive Lounge bagi mereka para 

eksekutif yang ingin mengadakan pertemuan bisnis. Di samping itu juga 

disediakan fasilitas-fasilitas lain untuk kebutuhan tamu yang tinggal dan 

menginap di hotel. Antara lain layanan dari layanan kamar 24 jam, layanan 

binatu melayani baik menurut permintaan para tamu maupun permintaan dari 

umum atau luar hotel, pemesanan taksi, salon kecantikan, persewaan mobil 

bagi yang ingin menyewa kendaraan, toko obat, dan galeri yang menyediakan 

barang-barang khas buatan Solo, serta tersedia juga agen perjalanan, mushola, 

dan parkir bawah tanah. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa Hotel Sahid 

Raya Solo merupakan satu-satunya hotel yang mempunyai fasilitas terlengkap 

di kota Solo pada saat ini. 
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D.  Macam dan Harga Kamar 

Seperti juga hotel lain, Hotel Sahid Raya Solo mempunyai beberapa tipe 

kamar dengan harga atau room rates yang berbeda-beda. Harga dan tipe 

kamar yang berlaku selama tahun 1998, yaitu sebagai berikut. 

Tipe Kamar Harga Kamar 

Moderate US $   95.00 

Superior US $ 135.00 

Executive Suite US $ 200.00 

Presidental Suite US $ 600.00 

E. Struktur Organisasi 

Sebagai sebuah hotel dengan klasifikasi bintang 4, Hotel Sahid Raya 

Solo mempunyai struktur organisasi dengan garis kepemimpinan yang 

kompleks. Dikatakan kompleks karena sebagai hotel yang besar, Hotel Sahid 

Raya Solo mempunyai ratusan karyawan untuk kelancaran operasional hotel. 

Oleh karena itu dalam menjalankan tugasnya, General Manager Hotel Sahid 

Raya dibantu oleh 2 orang asisten, yaitu Executive Assistant Manager (EAM) 

yang bertanggung jawab atas pelayanan kamar dan pemasaran serta EAM 

yang bertanggung jawab atas penyediaan makanan dan minuman. Jadi 

departemen-departemen yang ada di bawah naungan Divisi pelayanan kamar, 

pemasaran, dan penyediaan makanan minuman tidak bertanggung jawab 

langsung kepada General Manager, tetapi bertanggung jawab kepada EAM 

yang membawahi ketiga departemen tesebut. Termasuk diantaranya Duty 
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Manager yang juga bertanggung jawab kepada EAM room and marketing.

Sedangkan departemen yang bertanggung jawab kepada General Manager 

secara langsung adalah Departemen Akuntansi yang dipimpin oleh seorang 

Chief Accountant (CA), Departemen Personalia yang dipimpin oleh seorang 

Personnel Manager (PM), dan Departemen Mesin yang dipimpin oleh 

seorang Chief Engineer (CE). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat bagan 

struktur organisasi pada lampiran. 

F. Perumusan Masalah  

Agar bisnis hotel dapat bertahan dan berkembang dalam persaingan 

bisnis yang semakin ketat ini, maka perusahaan harus memiliki alat untuk 

membantu mereka dalam merencanakan dan mengalokasikan sumber daya 

yang terbatas, yaitu anggaran, yang terdiri dari anggaran penjualan dan 

anggaran pembelian. Seringkali realisasi penjualan tidak sesuai dengan 

anggarannya, sehingga perlu dievaluasi bagaimana hal tersebut bisa terjadi. 

Berkaitan dengan hal itu, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai 

berikut.  

1. Sejauh mana pembandingan realisasi penjualan dengan anggaran 

penjualan pada Hotel Sahid Raya Solo selama periode 1998 s.d 

2002?  

2. Bagaimanakah penerapan dan peranan ramalan penjualan pada 

tahun-tahun mendatang dari berbagai metode peramalan penjualan?  

3. Metode manakah yang sesuai diterapkan pada proses penyusunan 

anggaran penjualan Hotel Sahid Raya Solo?   
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS DATA 

 
A. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Hotel 

Di dalam Keputusan Dirjen Pariwisata No. 14 tahun 1988 (Bab I Pasal 1 

ayat 4) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan hotel adalah sebagai berikut.  

Salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian 
atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan 
penginapan, makan, dan minum serta jasa lainnya bagi umum 
yang dikelola secara komersial, serta memenuhi persyaratan 
tertentu. 

 

Sedangkan menurut keputusan Dirjen Pariwisata No. 14 tahun 1988 (Bab 

I pasal 1, ayat 3) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan akomodasi adalah 

“sarana untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi 

dengan pelayanan makan dan minum serta jasa lainnya”. Adapun pengertian jasa 

disini menurut Kotler (1990: 126) adalah sebagai berikut.  

Setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu 
pihak lain dan pada dasarnya tidak berwujud serta tidak 
menghasilkan kepemilikan sesuatu. Proses produksinya mungkin 
juga tidak dikaitkan dengan produk fisik. 

 

Sedangkan pengertian dari jasa lainnya menurut Keputusan Dirjen 

Pariwisata No. 14 tahun 1988 (Bab I pasal 1, ayat 14) yaitu “semua jenis sarana 

dan kemudahan yang disediakan oleh hotel untuk melayani kebutuhan sehari-hari, 

kebutuhan olah raga, kebutuhan rekreasi, dan hiburan umum”. 

8
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Bisnis perhotelan merupakan salah satu dari berbagai jenis perusahaan 

jasa yang ada. Pada umumnya perusahaan jasa tidak terlalu berbeda jauh dengan 

perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang. Hal itu dapat dilihat dari tuuan 

perusahaan secara umum adalah untuk mendapatkan keuntungan. Menurut 

Stanton (1993: 223) berpendapat bahwa perbedaan yang mendasar dari 

perusahaan jasa dibandingkan dengan perusahaan manufaktur dapat dilihat dari 

karakteristiknya berikut ini. 

a. Perusahaan jasa bersifat padat karya, sedangkan perusahaan 
manufaktur bersifat padat modal. Ketrampilan para karyawan 
merupakan kekuatan perusahaan jasa. 

b. Perusahaan jasa tidak mempunyai persediaan sebagaimana 
yang terdapat di perusahaan manufaktur. 

c. Pengukuran produk perusahaan jasa sulit dilakukan. Dalam hal 
pengukuran kualitas, perusahaan jasa tidak mempunyai ukuran 
yang pasti mengenai cukup tidaknya jasa yang diberikan 
kepada konsumen. 

 

Perusahaan jasa dalam hal ini perhotelan, selain mempunyai 

tujuan mencari keuntungan juga mempunyai tujuan utama yaitu 

memberikan pelayanan maksimal untuk kepuasan tamu-tamu hotel yang 

datang. Karena sifatnya yang customer oriented, peningkatan kinerja 

manajemen hotel sangat dipengaruhi oleh kemampuan manajemen hotel 

itu sendiri dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan 

para tamu dan memperhatikan kepuasan pelanggan dengan terus 

meningkatkan kinerja yang lebih baik dari waktu ke waktu. Hotel yang 

ingin berkembang dan mendapatkan keunggulan kompetitif harus dapat 

memberikan layanan yang baik kepada pelanggan dari pada pesaingnya, 

penyerahan lebih cepat, dan dengan harga yang lebih murah. Untuk 
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memenuhi kepuasan pelanggan pada industri jasa, seperti hotel, kualitas 

pelayanan yang terbaik sangat penting dikelola perusahaan dengan baik, 

karena merupakan suatu profit strategi agar perusahaan mampu memikat 

lebih banyak pelanggan-pelanggan baru, mempertahankan pelanggan 

yang sudah ada, menghindari hilangnya pelanggan dan menciptakan 

keunggulan khusus sehingga perusahaan tidak hanya bersaing dari segi 

harga. 

2.   Pengertian dan Karakteristik Anggaran  

 Persaingan dunia usaha dewasa ini telah meningkatkan kondisi 

ketidakpastian lingkungan bisnis, sehingga lebih menyulitkan dalam 

prosese perencanaan dan pengendalian manajerial. Oleh karena itu, dunia 

bisnis membutuhkan seperangkat kiat untuk tetap bertahan. Proses 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian perusahaan harus ditangani 

secara sungguh-sungguh. Dalam organisasi perusahaan, para manajer dan 

karyawan perlu diarahkan pada pencapaian tujuan bersama. Tujuan 

menunjukkan rencana yang ingin dilaksanakan organisasi untuk 

mengkoordinir kegiatan para manajer dan karyawan, dikembangkan 

strategi yang menggambarkan arah yang harus dilalui yang meliputi 

kebijakan-kebijakan, petunjuk-petunjuk umum serta program-program 

kegiatan dalam pencapaian tujuan. Menurut Ahyari (1994: 8) yang 

mengemukakan bahwa.  

Salah satu alat perencanaan dan pengendalian manajerial 
untuk menjamin agar keputusan yang dibuat oleh manajemen 
puncak tidak menyimpang dari kegiatan yang dilaksanakan oleh 
para manajer adalah sistem penganggaran yang merupakan suatu 



xxvi

perencanaan yang disusun secara formal dari seluruh kegiatan 
perusahaan di dalam jangka waktu tertentu yang dinyatakan dalam 
unit kuantitatif atau moneter. 

 
Adisaputro dan Asri (1996: 6) mengartikan anggaran sebagai “suatu 

pendekatan yang formal dan sistematis dari tanggung jawab manajemen di dalam 
perencanaan, koordinasi, dan pengawasan”. Sedangkan menurut Fauzi (1994: 
111) yang dimaksud anggaran adalah “rencana manajemen yang disertai langkah-
langkah kongkret untuk merealisasikan rencana tersebut”. Nafarin (2000: 9) 
mendefinisikan anggaran dalam dua pengertian seperti berikut ini. 

a. Anggaran adalah rencana keuangan periodik yang disusun 
berdasarkan program-program yang telah disahkan. 

b. Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu 
organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya 
dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. 

 

Anggaran merupakan suatu rencana keuangan dan menyediakan 

suatu dasar untuk mengarahkan dan mengevaluasi kinerja individu atau 

bagian dari organisasi (Bruns dan Waterhouse, 1975: 180). Sedangkan 

menurut Anthony dan Govindajaran (1998: 373) bahwa yang dimaksud  

anggaran adalah sebagai berikut.  

 

Suatu rencana yang rinci, yang dinyatakan secara formal 
dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam ukuran uang, yang 
menunjukkan sumber-sumber daya suatu organisasi dalam jangka 
waktu tertentu, biasanya satu tahun. 

 

Pendapat lain (M. Munandar, 1996) mengemukakan bahwa yang 

dimaksud anggaran adalah sebagai berikut ini.  

Suatu rencana yang disusun secara sistematis yang 
meliputi seluruh kegiatan organisasi yang dinyatakan dalam unit 
(kesatuan) moneter yang berlaku untuk jangka waktu (periode) 
tertentu yang akan datang.  
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Dari beberapa definisi tersebut dapat diambil inti dari karakteristik 

anggaran adalah sebagai berikut. 

a. Bahwa anggaran harus bersifat formal, artinya anggaran disusun 

dengan sengaja dan bersungguh-sungguh dalam bentuk 

tertulis. 

b. Bahwa anggaran harus bersifat sistematis, artinya anggaran 

disusun dengan berurutan dan berdasarkan suatu logika. 

c. Bahwa setiap manajer perusahaan dihadapkan pada suatu 

tanggung jawab untuk mengambil keputusan yang merupakan 

pelaksanaan fungsi manajer suatu organisasi perusahaan dari 

segi perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. 

d. Bahwa anggaran mengungkapkan suatu kegiatan operasional 

perusahaan dengan langkah-langkah tambahan untuk 

merealisasikan rencana tersebut dengan maksud untuk 

mencapai sasaran yang telah ditetapkan. 

 Menurut Glenn A. Welch (1982) anggaran seringkali juga disebut 

sebagai rencana manajemen. Sebagai rencana manajemen, anggaran 

memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut ini. 

a. Dinyatakan dalam satuan uang (moneter). 
b. Mencakup kurun waktu satu tahun. 
c. Isinya mencakup komitmen manajemen, yaitu para manajer 

setuju untuk menerima tanggung jawab atas pencapaian 
sasaran yang dianggarkan. 

d. Usulan anggaran sudah disahkan, maka anggaran tidak dapat 
diubah kecuali dalam hal khusus. 

e. Realisasi anggaran dibandingkan dengan anggaran secara 
periodik dan penyimpangan yang terjadi dianalisis dan 
dijelaskan. 
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3. Pengertian Anggaran Penjualan 

Nafarin (2000: 17) mengelompokkan anggaran menjadi enam 

macam yang dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda, menurut 

bidangnya, anggaran terdiri dari anggaran operasional dan anggaran 

keuangan. Kedua anggaran ini bila dipadukan disebut anggaran induk. 

Anggaran induk yang mengkoordinasikan rencana keseluruhan perusahaan 

untuk jangka pendek, biasanya disusun atas dasar tahunan. Anggaran 

operasional adalah anggaran untuk menyusun anggaran laporan Rugi Laba, 

sedangkan anggaran keuangan adalah anggaran untuk menyusun anggaran 

Neraca. Dalam anggaran operasional terdapat salah satu unsurnya adalah 

anggaran penjualan yang merupakan Master of Budget, maksudnya 

anggaran penjualan digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran yang 

lainnya, misalnya: sebagai dasar penyusunan anggaran pembelian, anggaran 

pengeluaran kas, anggaran gaji tenaga kerja, dan lain-lain. Atau bisa 

dikatakan, anggaran penjualan merupakan anggaran yang merencanakan 

secara lebih terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode yang 

akan datang,yang didalamnya meliputi rencana tentang kegiatan yang akan 

dilaksanakan, dana yang dikeluarkan. 

4.   Pengertian Peramalan Penjualan 

Mengingat pentingnya kedudukan anggaran penjualan tersebut maka 

dalam penyusunan anggaran ini, hendaknya dilakukan dengan cermat dan 

teliti. Sehingga dibutuhkan peramalan (forecasting) penjualan yang 
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merupakan suatu proses penaksiran atau cara yang digunakan untuk 

meramal hasil kegiatan penjualan di masa yang akan datang. Gunawan 

Adisaputra dan Marwan Asri (1996: 148) mengartikan forecasting sebagai 

“suatu cara untuk mengatur atau menaksir kondisi bisnis di masa yang akan 

datang”. Dalam menjalankan aktivitas usaha sangatlah diperlukan 

perencanaan yang matang. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam rencana 

adalah semua faktor-faktor yang berada di dalam jangkauan kekuasaan 

(controllable) dan semua yang berada di luar jangkauan kekuasaan 

(uncontrollable). Suatu rencana dapat dijadikan arah dan petunjuk yang jelas 

mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga rencana perlu disusun 

secara sistematis, terperinci, jelas, dan tidak menimbulkan banyak tafsiran 

serta memungkinkan untuk dilaksanakan.  

Menurut Gunawan A. dan M. Asri (1996: 145) cara pendekatan 

peramalan yang sering digunakan adalah sebagai berikut. 

a. Speculative Approach, yaitu suatu pendekatan dimana tidak 
memperhitungkan risiko yang diakibatkan oleh ketidak pastian 
faktor-faktor intern maupun ekstern. 

b. Calculative Risk Approach, yaitu suatu pendekatan dimana 
secara aktif melakukan estimasi terhadap risiko yang 
diakibatkan oleh ketidakpastian faktor-faktor intern maupun 
ekstern. 

 

Dalam melakukan ramalan penjualan, sebaiknya dilakuan dengan 

memanfaatkan berbagai teknik peramalan, termasuk pengecekan apakah 

teknik yang dipergunakan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. 

Adapun teknik yang sering digunakan untuk mengatur ramalan penjualan 

adalah dengan melakukan pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif. 
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Pengukuran secara kuantitatif biasanya menggunakan metode statistik dan 

matematik, sedangkan pengukuran secara kualitatif biasanya 

menggunakan pendapat. Dengan mengumpulkan, menggunakan, dan 

menganalisis data-data historis serta menginterprestasikan peristiwa-

peristiwa di masa mendatang maka peramalan penjualan dapat dibuat. 

Adapun pemilihan cara yang dipakai untuk pembuatan peramalan 

penjualan, menurut Gunawan A. dan M. Asri (1996: 148) dipengaruhi 

oleh berbagai faktor seperti. 

a. Sifat produk atau jasa yang dijual. 
b. Metode distribusi yang dipakai. 
c. Besar badan usaha dibanding pesaing-pasaing yang ada. 
d. Tingkat persaingan yang dihadapi. 
e. Data historis yang tersedia. 

 

5. Pengertian Evaluasi Anggaran 

Menurut Kennis (1979), evaluasi anggaran (Budgetary Evaluation)

mencerminkan sejauh mana pencapaian anggaran ditelusuri kembali kepada 

setiap manajer pusat pertanggung jawaban dan digunakan untuk 

mengevaluasi prestasinya. Evaluasi anggaran bukan saja untuk mengetahui 

sejauh mana keberhasilan pelaksanaan anggaran, akan tetapi lebih jauh dari 

itu, dimaksudkan untuk menilai kembali apakah anggaran yang ditetapkan 

sudah mencerminkan kemampuan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan 

serta kesempatan dan ancaman yang dihadapi perusahaan. Evaluasi 

anggaran pada dasarnya dilakukan dengan cara membandingkan antara 
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rencana atau anggaran dengan pelaksanaan (realisasi) sehingga dapat 

ditentukan penyimpangan yang terjadi. Penyimpangan tersebut akan 

digunakan sebagai dasar untuk mengukur efisiensi serta penilaian prestasi. 

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah evaluasi yang bersifat punitive dapat 

menyebabkan rendahnya motivasi, dan sebaliknya evaluasi yang bersifat 

supportive dapat menghasilkan sikap dan tingkah laku positif. 

6.  Manfaat dan Tujuan Anggaran 

Apapun karakteristik anggaran dan dimensi-dimensi yang ada di 

dalamnya, kehadiran anggaran haruslah memberikan manfaat. Sebagai 

rencana manajemen, anggaran memiliki beberapa manfaat seperti yang 

dikemukakan oleh Nafarin (2000: 12) sebagai berikut ini. 

a. Segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama. 
b. Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan 

kekurangan pegawai. 
c. Dapat memotivasi pegawai. 
d. Menimbulkan tanggung jawab tertentu pada pegawai. 
e. Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu. 
f. Sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan dana dapat 

dimanfaatkan seefisien mungkin. 
g. Sebagai alat pendidik bagi para manajer. 

 

Anggaran, termasuk di dalamnya anggaran penjualan mempunyai 

banyak fungsi yang pada dasarnya sama, yang sangat berguna bagi 

perusahaan, yakni dalam hal perencanaan, pengkoordinasian, pengawasan 

komunikasi, motivasi, pengendalian, dan pendidikan.  

a. Dalam bidang perencanaan. 

1) Menentukan tujuan-tujuan perusahaan. 
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2) Membantu atau menunjang kebijaksanaan-kebijaksanaan 

perusahaan. 

3) Membantu menstabilkan kesempatan kerja yang tersedia. 

4) Mendasarkan kegiatan-kegiatan pada penyediaan-

penyediaan studi dan pendidikan. 

5) Mengerahkan seluruh tenaga dalam perusahaan untuk 

menentukan arah atau kegiatan yang sesuai dengan 

program kerja perusahaan. 

b. Dalam bidang koordinasi 

1) Membantu mengkoordinasikan faktor manusia dan 

perusahaan. 

2) Menghubungkan aktivitas perusahaan dengan dunia usaha. 

3) Menempatkan penggunaan modal pada saluran-saluran 

yang menguntungkan, dalam arti seimbang dengan 

program-program organisasi. 

4) Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dalam 

perusahaan. 

c. Dalam bidang pengawasan 

1) Untuk mengawasi kegiatan-kegiatan dan pengeluaran-

pengeluaran. 

2) Untuk mencegah secara umum pemborosan-pemborosan. 

d. Fungsi komunikasi 
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Jika organisasi diinginkan berfungsi secara efisien, maka 

organisasi tersebut harus menentukan saluran komunikasi 

melalui berbagai unit dalam organisasi tersebut. Komunikasi 

merupakan penyampaian informasi dan pengertian dari satu 

pihak kepada pihak lain. Dalam penyusunan anggaran semua 

tingkatan dalam perusahaan berkomunikasi dan berperan serta 

dalam proses penyusunan anggaran. 

e.    Fungsi pengendalian  

Anggaran dapat berfungsi sebagai alat pengendalian kegiatan 

karena anggaran yang sudah disetujui merupakan komitmen 

dari para pelaksana yang ikut berperan serta di dalam 

penyusunan anggaran tersebut. Pengendalian pada dasarnya 

adalah membandingkan antara rencana dengan realisasinya 

sehingga dapat ditentukan penyimpangan yang terjadi. 

Penyimpangan tersebut dapat digunakan mengevaluasi atau 

menilai prestasi dan umpan balik untuk perubahan di masa 

yang akan datang. 

f. Fungsi pendidikan  

Anggaran dapat mendidik para manajer mengenai bagaimana 

secara terinci pada pusat pertanggungjawaban yang dia pimpin 

dan sekaligus menghubungkan dengan pusat 

pertanggungjawaban lain di dalam organisasi yang 

bersangkutan. 
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Dengan melihat uraian-uraian di atas, secara tegas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa dengan penyusunan anggaran secara cermat dan baik 

akan mendatangkan manfaat-manfaat bagi perusahaan yang pada intinya. 

a. Mendorong setiap individu di dalam perusahaan untuk berpikir 

ke depan. 

b. Mendorong terjadinya kerja sama antara masing-masing 

bagian karena menyadari bahwa mereka tidak dapat berdiri 

sendiri. 

c. Mendorong adanya pelaksanaan asas partisipasi, karena setiap 

bagian terlibat untuk ikut serta memikirkan rencana kerjanya. 

Menurut Nafarin (2000: 12) anggaran mempunyai beberapa tujuan 

antara lain seperti berikut ini. 

a. Untuk digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam 
memilih sumber dan penggunaan dana. 

b. Untuk mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan 
digunakan.  

c. Untuk merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis 
penggunaan dana sehingga dapat mempermudah pengawasan. 

d. Untuk merasionalkan sumber dan penggunaan dana agar dapat 
mencapai hasil yang maksimal. 

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

f.   Untuk menampung dan menganalisa serta memutuskan setiap 
usulan yang berkaitan dengan keuangan 

7. Syarat Anggaran 

Adisaputro dan Asri (1996: 7) menyatakan bahwa anggaran yang 

disusun akan bermanfaat dan berfungsi bagi perusahaan bila memenuhi 

syarat-syarat sebagai berikut. 
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a. Anggaran tersebut harus realistis artinya tidak terlalu optimis 
dan tidak terlalu pesimis. 

b. Anggaran tersebut harus luwes artinya tidak terlalu kaku, 
mempunyai peluang untuk disesuaikan dengan keadaan yang 
mungkin berubah. 

c. Anggaran tersebut kontinyu artinya membutuhkan perhatian 
yang terus menerus dan tidak merupakan usaha yang 
insendentil. 

 

Syarat-syarat lain yang perlu mendapat perhatian yaitu seperti 

berikut ini. 

a. Adanya organisasi yang sehat. 

Organisasi yang sehat adalah organisasi yang membagi tugas 

fungsional yang jelas dan menentukan garis wewenang dan 

tanggung jawab yang tegas. 

 

b. Adanya sistem akuntansi yang memadai, meliputi. 

1) Penggolongan rekening yang sama antara anggaran dan 

realisasinya sehingga dapat dibandingkan dan dihitung 

penyimpangannya. 

2) Laporan didasarkan pada akuntansi pertanggungjawaban. 

3) Pencatatan akuntansi dapat memberikan informasi 

mengenai realisasi anggarannya. 

c. Adanya penelitian dan analisis. 

Penelitian dan analisis diperlukan untuk menetapkan alat 

pengukur prestasi, sehingga anggaran sebagai salah satu 
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informasi akuntansi dapat digunakan dalam penentuan tolok 

ukur prestasi. 

d. Adanya dukungan para pelaksana. 

Anggaran dapat dipakai sebagai alat yang baik bagi 

manajemen, jika ada dukungan aktif dari para pelaksana dari 

tingkat atas maupun bawah. 

8. Langkah dalam Penyusunan Anggaran Penjualan 

Di dalam pelaksanaannya penyusunan anggaran ini agak sulit 

dilakukan karena harus memperhatikan beberapa faktor pembatas seperti 

kemampuan yang dimiliki perusahaan. Akibatnya penyusunan memerlukan 

teknik-teknik peramalan (forecasting) yang tepat, yang memuat estimasi 

kegiatan masa depan, dengan mendasarkan diri pada pengalaman-

pengalaman masa yang lalu. Untuk itu diperlukan cara atau langkah tertentu 

dalam panyusunan anggaran. Adapun langkah-langkah penyusunan 

anggaran penjualan menurut Ahyari (1988: 153) tersebut adalah sebagai 

berikut ini. 

a. Pengumpulan data. 
Pengumpulan data tersebut berkaitan dengan hasil penjualan 
yang diperoleh pada masa yang lalu atau sering disebut dengan 
data historis. Selain itu data yang juga sangat diperlukan 
adalah tentang keadaan umum perekonomian dan keadaan 
pesaing. 

b. Pemilihan dan penerapan model. 
Dalam pemilihan dan penerapan model peramalan harus 
disesuaikan dengan keadaan perusahaan tersebut. Adapun 
model peramalan yang dapat digunakan antara lain: 1) metode 
moment, 2) metode least square, 3) metode semi rata-rata, 4) 
metode trend parabolik. Setelah ditetapkan model yang 
digunakan selanjutnya dilakukan perhitungan atas dasar model 
yang ada tersebut. 
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c.    Revisi dan evaluasi. 
Walaupun manajemen perusahaan telah mempergunakan 
model penyusunan peramalan yang paling sesuai dengan 
keadaan perusahaan, ada kalanya terdapat hambatan dan 
penyimpangan dalam pelaksanaannya, untuk itu perlu 
diadakan evaluasi dan revisi terhadap penyusunan anggaran. 

 

Dengan adanya langkah-langkah penyusunan anggaran tersebut, 

maka diharapkan anggaran penjualan yang telah dibuat dapat lebih efektif. 

B. Analisis Data 

Penyimpangan merupakan hasil perbandingan dari apa yang tertuang 

dalam anggaran dengan yang terjadi sesungguhnya atau realisasinya dalam 

periode tersebut. Dari perbandingan tersebut juga dapat dilihat kesuksesan 

perusahaan dalam melaksanakan rencana yang dituangkan dalam anggaran. 

Berikut ini disajikan analisis data penjualan Hotel Sahid Raya Solo 

yang dalam perhitungan nanti akan didasarkan pada total penjualan pada 

tahun 1998 s.d tahun 2002. Adapun dalam menganalisis ini akan didasarkan 

pada teknik peramalan penjualan secara kuantitatif yang dengan cara ini 

diharapkan sejauh mungkin dapat menghilangkan unsur-unsur subyektifitas 

sehingga lebih dapat dipertanggung jawabkan. 

Di bawah ini disajikan anggaran penjualan beserta realisasinya secara 

keseluruhan dalam tahunan selama lima tahun terakhir sebagai berikut. 

Tabel 2.1 
Data Realisasi Penjualan 

Tahun 1998 s.d 2002 

Tahun Realiasi Anggaran 

1998 5.870.788.600 6.150.050.000 
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1999 

2000 

2001 

2002 

6.961.526.285

8.284.545.540

9.619.062.060

10.864.494.830

7.269.383.810 

7.939.024.840 

9.173.858.080 

11.353.669.730

1. Analisis Variance 

Antara anggaran dengan kenyataan (realisasi = aktual) jarang 

terdapat kesamaan, sehingga hampir selalu terjadi penyimpangan (selisih). 

Dalam realisasinya yang kita kehendaki bila terjadi penyimpangan maka 

penyimpangan tesebut merupakan selisih (variance) yang menguntungkan, 

dan bukan selisih yang merugikan.  

Untuk melakukan pengawasan anggaran, disamping dengan cara 

membuat laporan realisasi anggaran seperti yang telah dikemukakan pada 

Tabel 2.1, perusahaan mungkin memerlukan analisis yang lebih tajam 

mengenai penyimpangan tersebut, yaitu dengan menggunakan analisis 

selisih (analisis variance) seperti terlihat pada Tabel 2.2 berikut ini. 

Tabel 2.2.  
Analisis Variance  

Tahun 1998 s.d 2002 

Tahun Y (relisasi) Y1 (anggaran) 
%100

1

x
Y

Y Y−

1998 

1999 

2000 

5.870.788.600 

6.961.526.285 

8.284.545.540 

6.150.050.000 

7.269.383.810 

7.939.024.840 

4,7 % (negatif) 

4,4 % (negatif) 

4,2 % (positif) 
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2001 

2002 

9.619.062.060 

10.864.494.830

9.173.858.080 

11.353.669.730

4,6 % (positif) 

4,5 % (negatif) 

Penyimpangan yang bersifat negatif, yaitu realisasi yang tidak 

menguntungkan dibandingkan anggarannya, terjadi di tahun 1998 dan 1999 

disebabkan kondisi ekonomi negara kita yang sedang tidak stabil (krisis 

moneter yang terjadi pada tahun 1997 s.d 1999) dan kondisi keamanan sedang 

dalam keadaan tidak terkendali, khususnya Solo, pernah terjadi huru-hara di 

sejumlah tempat, yang menyebabkan wisatawan domestik dari luar kota 

apalagi wisatawan asing enggan datang ke Solo. Lain halnya pada tahun 2002, 

sebenarnya total penjualan bisa melebihi target, tapi terjadinya kasus bom di 

Bali yang berimbas juga pada kondisi pariwisata di Solo. Meski demikian 

karena tarif layanan jasa pada Hotel Sahid Raya Solo menggunakan kurs 

Dollar, saat inflasi tetap bisa mencapai target penjualan. Sebaliknya, bila 

penyimpangan bersifat positif, yaitu realisasi lebih bagus dibandingkan 

anggarannya, seperti yang terjadi di tahun 2000 dan 2001. Hal ini disebabkan 

karena mulai stabilnya kondisi ekonomi negara kita, dan keamanan berangsur-

angsur pulih. Dengan diketahuinya penyimpangan-penyimpangan beserta 

sebab-sebabnya tersebut, maka dapat dinilai apakah kegiatan pelaksanaan 

anggaran penjualan dapat dikatakan berhasil atau tidak berhasil, apakah 

efisien atau tidak efisien.  

Seharusnya perusahaan lebih memperhatikan faktor-faktor dari luar 

perusahaan yang tidak dapat dikendalikan perusahaan, misalnya kondisi 

ekonomi, kondisi keamanan, selera konsumen, adat istiadat masyarakat, dan 
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lain-lain. Sehingga anggaran yang disusun tidak hanya menyesuaikan keadaan 

di dalam perusahaan, namun juga mempertimbangkan pendapat dari luar 

perusahaan. Agar hasilnya lebih dapat dipertanggungjawabkan dan akurat, 

serta penyimpangan yang terjadi tidak terlalu tajam dan dapat dipikirkan cara 

untuk mengatasi penyimpangan yang tidak menguntungkan tersebut. 

2. Analisis Trend 

Trend merupakan gerakan lamban yang berjangka panjang dan 

cenderung menuju ke satu arah, menaik atau menurun.  

Perhitungan forecast dengan Metode Trend menggunakan cara-cara 

penghitungan statistika dan matematika untuk mengetahui fungsi garis lurus 

sebagai pengganti garis patah-patah yang dibentuk oleh data historis 

perusahaan. Dengan demikian taksiran untuk waktu-waktu yang akan datang 

dapat diketahui dan pengaruh unsur subyektif dapat dihindarkan.  

Dari data total penjualan yang dihasilkan Hotel Sahid Raya Solo 

selama lima tahun terakhir, dapatlah kita hitung forecast penjualan dengan 

menggunakan metode trend garis lurus (metode least square, metode 

moment, dan metode semi rata-rata), maupun dengan metode garis lengkung 

(metode parabolik) sebagai berikut. 

a. Perhitungan Forecast Penjualan dengan Metode Trend Garis 

Lurus 

Garis lurus yang merupakan hasil dari taksiran yang 

dibuat sebagai pengganti garis patah-patah yang dibentuk dari 

data-data historis tersebut, diperoleh dari perhitungan-
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perhitungan statistika dan metematika tetentu, sehingga unsur 

subyektif dapat dihilangkan   

1) Metode Least Square (Kuadrat Terkecil) 

Metode ini menggunakan variabel yang 

sedikit dan sederhana, sehingga perhitungan paling 

mudah diantara metode lainnya. 

Berdasarkan data historis tentang total 

penjualan yang dihasilkan oleh Hotel Sahid Raya 

Solo, dapatlah diadakan penaksiran (forecasting)

total penjualan selama beberapa tahun mendatang, 

seperti terlihat pada Tabel 2.3 hal. 27. 

Tabel 2.3  
Perhitungan Trend Penjualan  

Metode Kuadrat Terkecil Tahun 1998 s.d 2002 

Tahun Penjualan Y X X2 XY 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

5.870.788.600 

6.961.526.285 

8.284.545.540 

9.619.062.060 

10.864.494.830

- 2

- 1

0

1

2

4

1

0

1

4

- 11.741.577.200 

- 6.961.526.285 

0

9.619.062.060 

21.728.989.660

41.600.417.315 

 ∑Y

10 

 ∑X2

12.644.948.235 

 ∑XY 

Dengan Persamaan Trend : Y = a + bx 

dimana  :  I. a. = 
n
Y∑
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II. b = 
∑
∑

x
XY

2

Sehingga :  I. a = 
n
Y∑ =

5
315.417.600.41 = 8.320.083.463 

 II. b = 
∑
∑

x
XY

2 =
10

235.948.644.12 = 1.264.494.823,5 

Persamaan Trend : Y = 8.320.083.463 + 1.264.494.823,5 (x) 

Nilai Trend pada setiap tahun adalah : 

Tahun 1998 : Y = 8.320.083.463 + 1.264.494.823,5 (-2) = 5.791.093.816 

Tahun 1999 : Y = 8.320.083.463 + 1.264.494.823,5 (-1) = 7.055.588.640 

Tahun 2000 : Y = 8.320.083.463 + 1.264.494.823,5 (0)  = 8.320.083.463 

Tahun 2001 : Y = 8.320.083.463 + 1.264.494.823,5 (1) =   9.584.578.287 

Tahun 2002 : Y = 8.320.083.463 + 1.264.494.823,5 (2) = 10.849.073.110 

Nilai Trend pada tahun-tahun berikutnya dapat dihitung, seperti : 

Tahun 2003 : Y = 8.320.083.463 + 1.264.494.823,5 (3) = 12.113.567.934 

Tahun 2004 : Y = 8.320.083.463 + 1.264.494.823,5 (4) = 13.378.062.757 

Tahun 2005 : Y = 8.320.083.463 + 1.264.494.823,5 (5) = 14.642.557.581 

Tahun 2006 : Y = 8.320.083.463 + 1.264.494.823,5 (6) = 15.907.052.404 

Tahun 2007 : Y = 8.320.083.463 + 1.264.494.823,5 (7) = 17.171.547.228 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan Metode Least Square dapat 

diketahui bahwa kenaikan total penjualan tiap tahunnya sebesar Rp 

1.264.494.824,00. Dengan metode ini angka taksiran yang dihasilkan untuk 

tahun-tahun mendatang terus menanjak, menunjukkan keoptimisan 

perusahaan dalam usaha mencapai tujuan perusahaan dan meningkatkan 
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kinerjanya. Karena dalam perhitungannya paling mudah, maka disarankan 

perusahaan lebik baik menggunakan Metode Kudrat Terkecil ini.  

2) Metode Moment 

Metode Moment merupakan penjabaran dari metode Least 

Square, tetapi menggunakan lebih banyak variabel, sehingga 

dalam perhitungannya lebih rumit.  

Rumus-rumus dasar yang digunakan :   I. Y = a + bx 

 II. ∑Y = n.a + bΣ x

III. XYΣ = aΣ x + bx2

Rumus II dan III dipergunakan untuk menghitung nilai a dan b 

yang akan dipergunakan sebagai dasar penerapan garis linear 

(garis trend). Sedangkan rumus I merupakan persamaan garis 

trend yang akan digambarkan. 

Bila data historis tentang total penjualan yang dihasilkan 

oleh Hotel Sahid Raya Solo tersebut dikerjakan dengan 

menggunakan Metode Moment, maka akan terlihat seperti pada 

Tabel 2.4 berikut ini. 

Tabel 2.4  
Perhitungan Trend Penjualan  

Metode Moment Tahun 1998 s.d 2002 

Tahun X Penjualan Y XY X2 Y1

1998 

1999 

2000 

2001 

0

1

2

3

5.870.788.600 

6.961.526.285 

8.284.545.540 

9.619.062.060 

0

6.961.526.285 

16.569.091.080 

28.857.186.180 

0

1

4

9

5.791.093.816 

7.055.588.640 

8.320.083.463 

9.584.578.287 
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2002 4 10.864.494.830 43.457.979.320 16 10.849.073.110

10 

Σ x

41.600.417.315 

Σ y

95.845.782.865 

Σ xy 

30 

Σ x2

ΣY = n.a + bΣ x

41.600.417.315 = 5a + b.10 ………………….. (i) 

Σ xy  = a Σ x + bΣX2

95.845.782.865 = 10a + b.30 …........................ (ii) 

(i) 10a + 10b = 41.600.417.315 (x2) 

(ii) 10a + 30b = 95.845.782.865 (x1) 

 

10a + 20b  = 33.200.834.630 

10a + 30b  = 95.845.782.865 

- 10b = - 12.644.948.235 

b = 1.264.494.823,5

5a + 10b  = 41.600.417.315 

5a + 10 (1.264.494.823,5) = 41.600.417.315 

 5a = 28.955.469.080 

 a = 5.791.093.816 

Sehingga persamaan Trend : Y = 5.791.093.816 + 1.264.494.823,5 (x) 

Nilai Trend setiap tahun adalah : 

Tahun 1998 : Y = 5.791.093.816 + 1.264.494.823,5 (0) = 5.791.093.816 

Tahun 1999 : Y = 5.791.093.816 + 1.264.494.823,5 (1) = 7.055.588.640 
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Tahun 2000 : Y = 5.791.093.816 + 1.264.494.823,5 (2) = 8.320.083.463 

Tahun 2001 : Y = 5.791.093.816 + 1.264.494.823,5 (3) = 9.584.578.267 

Tahun 2002 : Y = 5.791.093.816 + 1.264.494.823,5 (4) = 10.849.073.110 

Nilai Trend pada tahun-tahun berikutnya dapat dihitung : 

Tahun 2003 : Y = 5.791.093.816 + 1.264.494.823,5 (5) = 12.113.567.934 

Tahun 2004 : Y = 5.791.093.816 + 1.264.494.823,5 (6) = 13.378.062.757 

Tahun 2005 : Y = 5.791.093.816 + 1.264.494.823,5 (7) = 14.642.557.581 

Tahun 2006 : Y = 5.791.093.816 + 1.264.494.823,5 (8) = 15.907.052.404 

Tahun 2007 : Y = 5.791.093.816 + 1.264.494.823,5 (9) = 17.171.547.228 

Berdasarkan perhitungan peramalan penjualan dengan metode kuadrat 

terkecil dan metode moment, dapat diketahui bahwa total penjualan Hotel 

Sahid Raya Solo setiap tahunnya akan terus mengalami kenaikan dalam 

jumlah yang sama. Besarnya angka kenaikan pada tiap tahunnya diperkirakan  

sebesar Rp 1.264.494.824,00. Dengan diketahuinya perkiraan besarnya angka 

kenaikan volume penjualan maka dapat digunakan dalam membantu kegiatan 

operasional yang akan dilaksanakan.  

Penggunaan metode kuadrat terkecil sering digunakan karena 

penggunaannya sangat praktis dan sederhana, namun pada metode ini sangat 

sedikit dalam pemakaian variabel-variabel yang ada. Sedangkan pada metode 

moment pemakaian variabelnya lebih banyak dan cara pengerjaannya lebih 

rumit. Untuk itu ada kecenderungan lebih baik menggunakan metode kuadrat 

terkecil meskipun hasil dalam perhitungannya nanti akan sama. 

3) Metode Semi Rata-rata (Semi Average Method)
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Rumus yang digunakan dalam metode ini : 

Y1 = a + bx

Dimana:  

Y1 = Nilai trend pada periode tertentu 

a = rata-rata kelompok 

b =
n

IkelompokxIIkelompokx )()( −

n = jumlah tahun dalam kelompok II dan I 

x = banyaknya unit tahun yang dihitung dari periode dasar 

Berdasarkan data historis tentang total penjualan yang 

dihasilkan oleh Hotel Sahid Raya Solo selama 5 tahun terakhir, 

dapatlah dilakukan penaksiran (forecasting) jumlah penjualan jasa 

yang diharapkan dapat terealisasi selama beberapa tahun 

mendatang, seperti terlihat pada Tabel 2.5 di bawah ini.  

Tabel 2.5 
Perhitungan Trend Penjualan 

Metode Semi Rata-rata tahun 1998 s.d 2002 

Tahun Y Semi Total Semi rata-rata X 

1998 

1999 

2000 

2000 

2001 

2002 

5.870.788.600 

6.961.526.285 

8.284.545.540 

8.284.545.540 

9.619.062.060 

10.864.494.830

21.116.860.425 

 

28.768.102.430

7.038.953.475 

 

9.589.367.476,67

- 1,5

- 0,5

- 0,5

1,5 

2,5 

3,5
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Berdasarkan tabel 2.5 diatas, data historis yang tersedia dalam jumlah ganjil, 

maka data historis pada tahun yang berada pada deretan paling tengah ditulis 

dua kali (dalam Tabel 2.5 tersebut adalah data tahun 2000).   

Trend penjualan dapat dicari sebagai berikut : 

a =
3

425.860.116.21

= 7.038.953.475

b =
3

475.953.038.767,476.367.589.9 −

= 850.138.001 

Persamaan Garis Trend : Y = a + bx 

 Y = 7.038.953.475 + 850.138.001 (x) 

Nilai Trend setiap tahun sebagai berikut : 

Tahun 1998 : Y = 7.038.953.475 + 850.138.001 (- 1,5) = 5.763.746.474 

Tahun 1999 : Y = 7.038.953.475 + 850.138.001 (- 0,5) = 6.613.884.475 

Tahun 2000 : Y = 7.038.953.475 + 850.138.001 (0,5)   = 7.464.022.476 

Tahun 2001 : Y = 7.038.953.475 + 850.138.001 (1,5)   = 8.314.160.477 

Tahun 2002 : Y = 7.038.953.475 + 850.138.001 (2,5) = 9.164.298.478 

Nilai Trend pada tahun berikutnya dapat dihitung seperti berikut ini : 

Tahun 2003 : Y = 7.038.953.475 + 850.138.001 (3,5) = 10.014.436.479 

Tahun 2004 : Y = 7.038.953.475 + 850.138.001 (4,5) = 10.864.574.480 

Tahun 2005 : Y = 7.038.953.475 + 850.138.001 (5,5) = 11.714.712.481 

Tahun 2006 : Y = 7.038.953.475 + 850.138.001 (6,5) = 12.564.850.481 

Tahun 2007 : Y = 7.038.953.475 + 850.138.001 (7,5) = 13.414.988.483 



xlviii

Dari hasil perhitungan peramalan penjualan dengan metode semi rata-

rata dapat diketahui adanya kenaikan pada total penjualan dari tahun ke tahun 

sebesar Rp. 850.138.001,00. Untuk metode semi rata-rata jarang digunakan, 

karena penggunaan variabelnya terlalu sederhana, yang berarti banyak faktor 

yang tidak diperhatikan dalam proses penghitungannya, seperti faktor ekstern 

yang tidak dapat dikendalikan perusahaan.  

Namun dapat dijadikan alternatif dalam pemakaian metode peramalan 

khususnya dalam hal penjualan di masa datang karena perkiraan hasil 

penjualan dengan metode ini merupakan hasil terendah dibanding dengan 

ketiga metode lainnya. Sehingga dalam pelaksanaannya nanti akan dapat 

mencapai target dengan mudah.    

b.   Perhitungan Forecast Penjualan dengan Metode Garis Lengkung 

Metode garis lengkung biasanya digunakan pada 

perusahaan yang mempunyai deretan data historis yang jika 

digambarkan cenderung mengarah ke bentuk garis lengkung, 

menyerupai bentuk parabola.  

Namun jasa yang dijual oleh Hotel Sahid Raya Solo tidak 

dipengaruhi oleh penjualan jasa lainnya, atau lebih tepatnya 

dikatakan bahwa jasa yang dijual adalah penjualan jasa bukan 

permintaan turunan. Sehingga metode ternd garis lengkung, 

berupa metode parabolik tetap dapat diterapkan berdasarkan data 

historis lima tahun terakhir pada Hotel Sahid Raya Solo.    
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Metode Trend Parabolik ini menggunakan banyak 

variabel, yang berarti dalam proses penyusunan anggaran 

mempertimbangkan banyak faktor yang nantinya akan  

mempengaruhi penerapannya dalam kegiatan perusahaan, baik 

faktor dalam perusahaan, maupun luar perusahaan. 

Rumus yang dipergunakan sebagai berikut : 

Y1 = a + bx + cx2

(I) Σ y = n.a + cΣ x2

(II) Σ xy = bΣ x2

(III) Σ x2y = aΣ x2 + cΣ x4

b dan c = pertambahan nilai trend untuk tahun yang dihitung 

Berdasarkan data historis tentang total penjualan jasa dari 

Hotel Sahid Raya Solo selama lima tahun terakhir, maka 

penaksiran (forecasting) penjualan jasa yang diharapkan terjual 

selama beberapa tahun mendatang, seperti pada Tabel 2.6 berikut. 

Tabel 2.6  
Perhitungan Trend Penjualan 

Metode trend Parabolik tahun 1998 s.d 2002 

Tahun Y X XY X2 X2 Y X4

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

5.870.788.600 

6.961.526.285 

8.284.545.540 

9.619.062.060 

10.864.494.830

- 2

- 1

0

1

2

- 11.741.577.200 

- 6.961.526.285 

0

9.619.062.060 

21.728.989.660

4

1

0

1

4

23.483.154.400 

6.961.526.285 

0

9.619.062.060 

43.457.979.320

16 

1

0

1

16 

41.600.417.315  12.644.948.235 10 83.521.722.065 34 
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ΣY ΣXY ΣX2 ΣX2Y ΣX4

Berdasarkan tabel 2.5. di atas maka persamaan trend dapat dicari sebagai 

berikut : 

(I) ΣY = n.a + c Σ x2

41.600.417.315 = 5a + c.10 …………………. (i) 

(III) Σ x2Y = a Σ x2 + c Σ x4

83.521.722.65 = a.10 + c.34 ……………….. (ii) 

dari persamaan (i) dan (ii) kemudian dieliminasi  

41.600.417.315 = 5a + 10c (x2) 

83.521.722.62 = 10a + 34c (x1) 

maka 83.200.834.630 = 10a + 20c 

83.521.722.062 = 10a + 34c 

- 320.887.432 = - 14 c

c = 22.920.530,85

dimasukkan ke dalam persamaan  

(I) 41.600.417.315 = 5a + 10c 

41.600.417.315 = 5a + 10 (22.920.530,85) 

(II) Σ XY = bΣ X2

12.644.948.235 = 10b

b = 1.264.494.823,5

sehingga persamaan trend : 

Y = 8.274.242.401 + 1.264.494.824 (x) + 22.920.531 (X2)

Perhitungan trend penjualan untuk tahun 1998 – 2002 sebesar : 
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Tahun 1998 : Y = 8.274.242.401 + 1.264.494.824 (-2) =  5.836.934.877 

Tahun 1999 : Y = 8.274.242.401 + 1.264.494.824 (-1) =  7.032.678.108 

Tahun 2000 : Y = 8.274.242.401 + 1.264.494.824 (0)  =   8.274.242.401 

Tahun 2001 : Y = 8.274.242.401 + 1.264.494.824 (1)  =   9.561.667.755 

Tahun 2002 : Y = 8.274.242.401 + 1.264.494.824 (4)  = 10.894.914.171 

Perhitungan Trend Penjualan untuk tahun-tahun berikutnya sebagai 

berikut. 

Tahun 2003 : Y = 8.274.242.401+1.264.494.824 (3)+22.920.531 (9)  

 = 12.274.101.649 

Tahun 2004 : Y = 8.274.242.401+1.264.494.824 (4)+22.920.531 (16)  

 = 13.699.110.189 

Tahun 2005 : Y = 8.274.242.401+1.264.494.824 (5)+22.920.531 (25)  

 =15.169.979.790 

Tahun 2006 : Y = 8.274.242.401+1.264.494.824 (6)+22.920.531 (36)  

 =16.686.710.453 

Tahun 2007 : Y = 8.274.242.401+1.264.494.824 (7)+22.920.531 (49)  

 = 18.249.302.177 

Berdasarkan perhitungan peramalan penjualan dengan metode trend 

parabolik dapat diketahui adanya perkiraan hasil penjualan untuk tahun 

2003 mendatang sebesar Rp 12.274.101.650,00. Dengan metode ini, 

penggunaan variabel-variabel lebih banyak dibandingkan dengan metode-

metode lainnya, namun dalam perhitungan lebih rumit, sehingga jarang 

digunakan oleh perusahaan-perusahaan. 
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Meskipun demikian tetap dapat dipertimbangkan sebagai alternatif 

pemilihan metode peramalan dalam menyusun anggaran penjualan, karena 

Metode Parabolik ini mempertimbangkan banyak faktor yang 

mempengaruhi penerapan anggaran penjualan di tahun-tahun mendatang. 

Selain itu, dengan Metode Parabolik perkiraan hasil penjualan paling 

besar diantara ketiga metode lainnya, sehingga diharapkan dapat 

memotivasi karyawan untuk lebih meningkatkan kinerjanya.  

3.   Standar Kesalahan Peramalan 

SKP (Standar Kesalahan Peramalan) merupakan suatu cara yang 

digunakan dalam menentukan apakah peramalan (forecasting) yang disusun 

mendekati realisasi penjualan atau tidak terjadi selisih yang terlalu besar 

antara realisasi dengan yang dianggarkan. Dengan cara ini perusahaan akan 

memilih model peramalan yang mempunyai nilai SKP terkecil diantara 

model peramalan yang ada. Nilai SKP yang kecil menunjukkan bahwa 

peramalan yang disusun mendekati kenyataan yang ada. Demikian pula 

sebaliknya jika nilai SKP yang semakin besar akan menunjukkan bahwa 

peramalan yang disusun tersebut semakin jauh dari kenyataan yang ada.  

Untuk mengetahui SKP yang terjadi pada penggunaan beberapa 

metode maka dapat dicari dengan rumus : 

SKP =
( )

n
YY 1 2

−Σ

Dimana : 

Y= penjualan riil 
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Y1 = trend penjualan 

n = banyaknya data 

Di dalam Tabel 2.7 hal. 39 disajikan perbandingan total  

penjualan yang sesungguhnya dengan jumlah trend penjualan yang 

sekiranya dapat direalisasi untuk tahun-tahun mendatang dari berbagai 

metode peramalan. Dengan mengetahui perbandingan tersebut maka kita 

akan dapat melakukan penghitungan SKP untuk menentukan metode 

yang paling sesuai digunakan dalam proses penyusunan anggaran 

penjualan pada Hotel Sahid Raya Solo. 

 

Tabel 2.7  
Perbandingan Penjualan Riil dengan Trend Penjualan 

 dari Metode Peramalan Penjualan 
 

Trend Penjualan 

Tahun Penjualan Riil M. Kuadrat 

Terkecil 

M. Moment M. Semi Rata-

rata 

M. Trend 

Parabolik 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

5.870.788.600 

6.961.526.285 

8.284.545.540 

9.619.062.060 

10.864.494.830 

-

-

-

5.791.093.816 

7.055.588.640 

8.320.083.463 

9.584.578.287 

10.849.073.110 

12.113.567.934 

13.378.062.757 

14.642.557.581 

5.791.093.816 

7.055.588.640 

8.320.083.463 

9.584.578.287 

10.849.073.110 

12.113.567.934 

13.378.062.757 

14.642.557.581 

5.763.746.474 

6.613.884.475 

7.464.022.476 

8.314.160.477 

9.164.298.478 

10.014.436.479 

10.864.574.480 

11.714.712.481 

5.836.934.877 

7.032.678.108 

8.274.242.401 

9.561.667.755 

10.894.914.171 

12.274.101.649 

13.699.110.189 

15.169.979.490 
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2006 

2007 

-

-

15.907.052.404 

17.171.547.228 

15.907.052.404 

17.171.547.228 

12.564.850.482 

13.414.988.483 

16.686.710.453 

18.249.302.177 

a. SKP pada Metode Kuadrat Terkecil 

Berdasarkan data perbandingan penjualan riil dengan trend 

penjualan, dapat dilakukan penghitungan SKP seperti terlihat pada 

Tabel 2.8 berikut ini.  

Tabel 2.8  
Perhitungan SKP 

Metode Kuadrat Terkecil (dalam jutaan) 
 

Tahun Y (relisasi) Y1 (nilai trend) Y – Y1 (Y – Y1)2

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

5.871 

6.962 

8.285 

9.619 

10.864 

5.791 

7.055 

8.320 

9.585 

10.849 

80. 

- 94

- 35

34 

15 

6.400 

8.836 

1.225 

1.156 

225 

41.601 

ΣY

41.600 

Σ Y1

0

ΣY – Y1

17.842 

Σ (Y – Y1)2

SKP dapat dihitung : SKP = 
( )

n
YY 1 2

−Σ

=
5
842.17

= 59,7 

b. SKP pada Metode Moment 

Di bawah ini disajikan perbandingan penjualan riil dengan trend 

penjualan berdasarkan Metode Moment. Sehingga dapat dilakukan 

penghitungan SKP untuk menentukan sesuai atau tidak Metode Moment  

diterapkan pada perusahaan. 
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Tabel 2.9  
Perhitungan SKP 

Metode Moment (dalam jutaan) 
 

Tahun Y (relisasi) Y1 (nilai trend) Y – Y1 (Y – Y1)2

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

5.871 

6.962 

8.285 

9.619 

10.864 

5.791 

7.055 

8.320 

9.585 

10.849 

80. 

- 94

- 35

34 

15 

6.400 

8.836 

1.225 

1.156 

225 

41.601 
ΣY

41.600 
Σ Y1

0
ΣY – Y1

17.842 
Σ (Y – Y1)2

41.601 
ΣY

SKP dapat dihitung : SKP = 
( )

n
YY 1 2

−Σ

=
5
842.17

= 59,7 

c.   SKP pada Metode Semi Rata-rata 

Tabel 2.10  
Perhitungan SKP 

 Metode Semi Rata-rata (dalam jutaan) 

Tahun Y Y1 Y – Y1 (Y – Y1)2

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

5.871 

6.962 

8.285 

9.619 

10.864 

5.764. 

6.614 

7.464 

8.314 

9.164 

107 

348 

821 

1.305 

1.700 

11.449 

121.104 

674.041 

1.703.025 

2.890.000 

41.601 

ΣY

37.320 

Σ Y1

4.281 

ΣY – Y1

5.399.619 

Σ (Y – Y1)2
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SKP dapat dihitung : SKP = 
( )

n
YY 1 2

−Σ

=
5

619.399.5

= 1.039,2 

d.   SKP pada Metode Trend Parabolik 

Tabel 2.11  
Selisih Realisasi Penjualan dan Nilai Trend 

Metode Trend Parabolik 

Tahun Y Y1 Y – Y1 (Y – Y1)2

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

5.871 

6.962 

8.285 

9.619 

10.864 

5.837 

7.033 

8.274 

9.562 

10.895 

34 

- 71 

11 

57 

- 31 

1.156 

5.041 

121 

3.249 

961 

41.601 
ΣY

41.601 
Σ Y1

0
ΣY – Y1

10.528 
Σ (Y – Y1)2

SKP dapat dihitung : SKP = 
( )

n
YY 1 2

−Σ

9,45

5
528.10

=

=

Selisih antara anggaran dan penjualan dengan realisasinya  

mengakibatkan SKP penjualan menjadi besar, seperti yang terlihat pada 

perhitungan SKP metode semi rata-rata. Dengan metode least square dan 

metode moment dari tahun ke tahun mengalami kenaikan penjualan yang 

relatif stabil tetapi dengan metode parabolik mengalami kenaikan yang 
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cukup tinggi seperti prediksi perusahaan. Dari perhitungan SKP dapat 

diketahui adanya perbedaan nilai diantara metode-metode peramalan yang 

ada. Dengan metode trend parabolik menghasilkan nilai SKP terkecil 

diantara ketiga metode lainnya, sedangkan dengan metode semi rata-rata 

menghasilkan nilai SKP terbesar diantara ketiga metode lainnya. Jadi 

dengan metode garis lengkung, yang berupa metode parabolik lebih sesuai 

untuk forecast penjualan pada Hotel Sahid Raya Solo. Sehingga penggunaan 

metode parabolik dirasa lebih menguntungkan karena perkiraan penjualan di 

tahun mendatang yang kiranya dapat diraih cukup tinggi dan dengan SKP 

yang kecil pula.  
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BAB III 

TEMUAN 

 

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari Hotel Sahid Raya Solo, penulis 

telah melakukan pembahasan dan analisis mengenai pelaksanaan anggaran 

penjualan pada tahun 1998 sampai dengan 2002. Dari hasil analisis tersebut 

penulis menemukan kelebihan dan kelemahan dari anggaran penjualan yang 

disusun oleh Hotel Sahid Raya Solo, berikut ini adalah kelebihan dan kelemahan 

pelaksanaan anggaran penjualan pada Hotel Sahid Raya Solo. 

Analisis Variance

Kelebihan 

Dari hasil analisis variance, penulis tidak menemukan kelebihan pada 

pelaksanaan anggaran penjualan Hotel Sahid Raya Solo, karena selisih 

antara realisasi dan anggarannya cenderung bersifat negatif. 

2.   Kelemahan 

Hasil analisis variance diketahui bahwa penyimpangan realisasi penjualan 

dibandingkan anggarannya cenderung bersifat negatif, disebabkan 

perusahaan kurang memperhatikan faktor-faktor dari luar perusahaan yang 

mempengaruhi pelaksanaan anggaran tersebut.  

B.  Analisis Trend 

1.   Kelebihan 
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Hasil perhitungan forecast penjualan dengan metode least square (kuadrat 

terkecil) menunjukkan keoptimisan perusahaan, dapat dilihat dari terus 

meningkatnya jumlah penjualan yang sekiranya dapat direalisasi pada 

tahun-tahun mendatang, dengan menggunakan variabel yang praktis dan 

sederhana.  

 Kelemahan 

Dari hasil perhitungan metode moment didapat hasil yang sama dengan 

menggunakan metode least square untuk taksiran total penjualan pada tiap 

tahun yang akan datang. Akan tetapi karena pemakaian variabel lebih 

banyak dan cara penghitungannya lebih rumit  maka jarang digunakan 

perusahaan.    

C.  Standar Kesalahan Peramalan 

1.   Kelebihan 

Dengan metode parabolik, diperoleh nilai SKP yang paling kecil, dan hasil 

taksiran total penjualan untuk tahun-tahun berikutnya paling tinggi diantara 

ketiga metode lainnya, sehingga dapat memotivasi karyawan untuk 

meningkatkan kinerjanya agar mencapai target.   

2.   Kelemahan
Dengan perhitungan SKP pada metode semi rata-rata diperoleh nilai 

paling besar diantara ketiga metode lainnya, karena trend penjualan yang 

dihasilkan terlalu jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan realisasi 

penjualannya. Selain itu, metode semi rata-rata hanya menggunakan 

variabel yang sangat sederhana sekali, sehingga hasilnya tidak akurat. 

BAB IV 
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REKOMENDASI 

 

Berdasarkan hasil temuan dari analisis data anggaran penjualan pada Hotel 

Sahid Raya Solo, dengan penggunaan berbagai metode peramalan penjualan serta 

SKP maka penulis merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut. 

1. Dalam menyusun anggaran penjualan, manajer perusahaan dituntut untuk 

lebih cermat dalam membaca situasi lingkungan (faktor-faktor ekstern, 

seperti: kondisi ekonomi dan adanya kejadian-kejadian luar biasa) ke depan, 

yang sangat mempengaruhi total penjualan jasa sehingga tidak lagi terjadi 

penyimpangan dari anggaran penjualan terhadap realisasinya atau anggaran 

penjualan menjadi akurat. 

2. Perusahaan lebih baik menggunakan metode least square (kuadrat terkecil) 

dibandingkan dengan metode moment, bila menginginkan cara penghitungan 

yang praktis dan sederhana, serta tidak menggunakan banyak variabel.  

Meskipun hasil penaksiran penjualan nanti akan sama, karena pemakaian 

variabelnya lebih sedikit dan cara penghitungannya lebih mudah. 

3. Dengan nilai SKP yang paling kecil dibandingkan ketiga metode lainnya, 

metode parabolik dirasa lebih sesuai diterapkan dalam proses penyusunan 

anggaran perusahaan. Selain itu, metode parabolik menghasilkan tingkat trend 

penjualan tertinggi, sehingga lebih dapat memotivasi karyawan untuk 

mencapai target. 
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