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BAB II

BAHAN RUJUKAN

2.1 Pengertian Anggaran Secara Umum

        Setiap perusahaan mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai yaitu

perusahaan dapat semakin berkembang dan adanya peningkatan laba dalam

usaha untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan perusahaan dari fungsi-fungsi

manajemen. Dua fungsi utama yang sangat dibutuhkan perusahaan dari

fungsi-fungsi tersebut adalah fungsi perencanaan dan pengendalian.

 Secara sederhana anggaran didefinisikan sebagai rencana keuangan, yaitu

suatu rencana tertulis mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan

dalam jangka waktu tertentu.

2.1.1 Pengertian Anggaran

        Banyak pendapat yang menerangkan tentang pengertian anggaran akan

tetapi pada dasarnya memiliki arti dan makna yang sama.

Berikut ini, penulis mengutip beberapa pengertian anggaran atau budget yang

dikemukakan oleh M. Munandar (2000:1) :
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“ Anggaran ialah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang

meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam kesatuan

(moneter) dan berlaku untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan

datang “.

Sedangkan Adisaputro (2003;6) mendefinisikan anggaran sebagai

berikut : “ Business Budget ialah suatu pendekatan yang

formal dan sistematis dari pada pelaksanaan tanggung jawab

manajemen di dalam perencanaan, koordinasi dan pengawasan “.

Jadi, pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan

perencanaan secara sistematis (dinyatakan dalam bentuk angka), yang bersifat

kuantitatif yang dinyatakan dalam satuan unit moneter dan berlaku untuk

periode tertentu di masa yang akan datang.

2.1.2 Tujuan dan Manfaat Anggaran

 Menurut M. Nafarin (2000;12) tujuan dan manfaat anggaran

dijabarkan sebagai berikut :

Ada beberapa tujuan disusunnya anggaran, antara lain :

1. Untuk digunakan  sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber

dan penggunaan dana.

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

3. Untuk merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis penggunaan

dana, sehingga dapat mempermudah pengawasan.

66
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4. Untuk melaksanakan sumber dan penggunaan dana agar dapat mencapai

hasil yang maksimal.

5. Untuk menyempurnakan rencana yang telah disusun, karena dengan

anggaran lebih jelas dan nyata terlihat.
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Manfaat penyusunan anggaran :

1. Segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama.

2. Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai.

3. Dapat memotivasi pegawai.

4. Menimbulkan tanggung jawab tertentu kepada pegawai.

5. Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu.

2.1.3  Jenis- Jenis Anggaran

Beberapa jenis anggaran menurut M. Nafarin (2004:22), yaitu :

1. Menurut dasar penyusunan

a. Anggaran variabel yaitu anggaran yang disusun berdasarkan interval

(kisar) kapasitas (aktivitas) tertentu dan pada intinya merupakan suatu

seri anggaran yang dapat disesuaikan pada tingkat-tingkat aktivitas

(kegiatan) yang berbeda.

b. Anggaran tetap yaitu anggaran yang disusun berdasarkan suatu

tingkat kapasitas tertentu.

2.  Menurut cara penyusunan

 a. Anggaran periodik adalah anggaran yang disusun untuk satu periode  

tertentu, umumnya satu tahun yang disusun setiap akhir periode

anggaran.
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b. Anggaran kontinyu adalah anggaran yang dibuat untuk memperbaiki

anggaran yang telah dibuat.

3. Menurut jangka waktu

a. Anggaran jangka pendek (anggaran taktis) adalah anggaran yang

dibuat dengan jangka waktu paling lama sampai satu tahun.

Anggaran untuk keperluan modal kerja merupakan anggaran jangka

pendek.

b. Anggaran jangka panjang (anggaran strategis) adalah anggaran yang

dibuat untuk jangka waktu lebih dari satu tahun.

Anggaran untuk keperluan investasi barang modal merupakan anggaran

jangka panjang yang disebut anggaran modal (capital budget).

Anggaran jangka panjang tidak harus berupa anggaran modal.

Anggaran jangka panjang diperlukan sebagai dasar penyusunan

anggaran jangka pendek.

4. Menurut bidangnya

Anggaran terdiri dari anggaran operasional dan anggaran keuangan.

Kedua anggaran ini bila dipadukan disebut “ anggaran induk (master

budget) “. Anggaran induk merupakan konsolidasi rencana keseluruhan

perusahaan untuk jangka pendek, biasanya disusun atas dasar tahunan.

Anggaran triwulanan kemudian dipecah lagi menjadi anggaran triwulanan.

Anggaran triwulanan kemudian dipecah lagi menjadi anggaran bulanan.
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a. Anggaran operasional adalah anggaran untuk menyusun anggaran

laporan laba rugi. Anggaran operasional antara lain terdiri dari :

Anggaran penjualan

Anggaran biaya pabrik

Anggaran beban usaha

Anggaran laporan laba rugi.

b. Anggaran keuangan adalah anggaran untuk menyusun anggaran

neraca. Anggaran keuangan, antara lain terdiri dari :

Anggaran kas

Anggaran piutang

Anggaran persediaan

Anggaran utang

Anggaran neraca

4 Unsur-Unsur Anggaran

Menurut M Munandar (2000;1) anggaran mempunyai 4 unsur,

yaitu :

1. Rencana ialah suatu penentuan terlebih dahulu tentang aktivitas atau

kegiatan yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. Anggaran

juga merupakan suatu rencana, karena anggaran merupakan penentuan

terlebih dahulu tentang kegiatan-kegitan perusahaan diwaktu yang akan

datang hanya saja anggaran merupakan suatu rencana yang mempunyai
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spesifikasi-spesifikasi khusus, seperti misalnya disusun secara

sistematis, mencakup seluruh kegiatan perusahaan, dinyatakan dalam

unit moneter. Dengan demikian jelas bahwa anggaran hanyalah

merupakan salah satu bagian saja dari rencana-rencana perusahaan,

sebab masih ada rencana perusahaan yang tidak termasuk anggaran,

karena tidak mempunyai spesifikasi-spesifikasi khusus seperti anggaran.

 Beberapa alasan yang mendorong perusahaan untuk menyusun

rencana untuk menghadapi waktu yang akan datang, antara lain ialah :

Waktu yang akan datang penuh dengan berbagai ketidakpastian,

sehingga perusahaan harus mempersiapkan diri sejak awal tentang

apa yang dilakukannya nanti.

Waktu yang akan datang penuh dengan berbagai alternatif pilihan,

sehingga perusahaan harus mempersiapkan diri sejak awal.

Rencana diperlukan oleh perusahaan sebagai pedoman kerja di

waktu yang akan datang. Oleh karena rencana dijadikan sebagai

pedoman kerja, maka sudah semestinyalah jika rencana disusun

secara sistematis, terperinci, jelas dan tidak menimbulkan berbagai

macam tafsiran, serta memungkinkan untuk dilaksanakan (tidak

terlampau muluk-muluk)

Rencana diperlukan oleh perusahaan sebagai alat pengkoordinasian

kegiatan-kegiatan dari seluruh bagian-bagian yang ada dalam

perusahaan.
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Rencana diperlukan oleh perusahaan sebagai alat pengawasan

terhadap pelaksanaan dari rencana tersebut diwaktu yang akan

datang. Dengan adanya suatu rencana, maka perusahaan

mempunyai tolak ukur untuk menilai (evaluasi) ralisasi

kegiatan-kegiatan perusahaan nanti.

2. Meliputi seluruh kegiatan perusahaan yaitu, mencakup semua kegiatan

yang akan dilakukan oleh semua bagian-bagian yang ada dalam

perusahaan. Secara garis besar kegiatan-kegiatan (fungsi) perusahaan

dapat dikelompokkan menjadi lima kelompok, yaitu : kegiatan

pemasaran (marketing), kegiatan produksi (producing), kegiatan

pembelanjaan (financing), kegiatan administrasi (administrating)

serta kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masalah-masalah

personalia (personel). Mengingat bahwa anggaran adalah suatu

rencana yang nantinya akan dijadikan sebagai pedoman kerja, sebagai

alat pengkoordinasian kerja dan alat pengawasan kerja, maka sudah

semestinyalah bahwa anggaran harus mencakup seluruh kegiatan

perusahaan. Bilamana ada sebagian dari kegiatan perusahaan yang tidak

direncanakan (tidak tercakup dalam anggaran) berarti ada sebagian dari

kegiatan perusahaan yang tidak mempunyai pedoman dan arah,

sehingga tidak bisa diharapkan partisipasinya didalam saling

bahu-membahu serta saling menunjang secara terkoordinasikan dengan

kegiatan-kegiatan yang lain.
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Dengan demikian, jelas bahwa jika anggaran tidak meliputi seluruh

kegiatan perusahaan akan dapat menganggu kelancaran jalannya

perusahaan nantinya, yang berati pula akan menganggu jumlahnya

kegiatan untuk merealisasikan budget itu sendiri. Walaupun demikian,

tidak tertutup kemungkinan untuk tidak memasukkan sesuatu kegiatan

ke dalam budget, yaitu bilamana kegiatan tersebut dipandang tidak

terlalu penting kaitannya dengan kegiatan-kegiatan perusahaan lainnya.

3. Dinyatakan dalam unit moneter yaitu unit (kesatuan) yang dapat

diterapkan pada berbagai kegiatan perusahaan yang beraneka ragam.

Unit moneter ini sangat diperlukan, mengingat bahwa masing-masing

kegiatan perusahaan yang beraneka ragam tersebut sering mempunyai

kesatuan unit yang berbeda-beda, misalnya bahan mentah menggunakan

kesatuan berat (kilogram), kesatuan panjang (meter), kesatuan luas

(meter persegi), kesatuan isi (liter), tenaga kerja menggunakan kesatuan

jam kerja atau kesatuan waktu (harian, mingguan, bulanan), tenaga

listrik menggunakan kesatuan waktu, penggangkutan kesatuan jarak

(kilometer). Dengan unit moneter dapatlah diseragamkan untuk

dijumlahkan, diperbandingkan serta dianalisis lebih lanjut.

4. Jangka waktu tertentu yang akan datang, yang menunjukkan bahwa

budget berlakunya untuk masa yang akan datang yang dimuat didalam

budget adalah taksiran (forecast) tentang apa yang akan terjadi serta

apa yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. 
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 Dalam kaitannya dengan masalah jangka waktu (periode)

budget, dikenal dua macam budget, yaitu :

a. Budget Strategis (strategic budget), ialah budget yang berlaku untuk

jangka panjang, yaitu jangka waktu yang melebihi satu periode

akuntansi (melebihi satu tahun).

b. Budget Taktis (tactical budget), ialah budget yang berlaku untuk jangka

pendek, yaitu satu periode akuntasi atau kurang.

5 Kegunaan Budget

Menurut M. Munandar (2000;10) budget mempunyai 3 kegunaan pokok,

yaitu :

1. Sebagai pedoman kerja

Budget berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta

sekaligus memberikan target-target yang harus dicapai oleh

kegiatan-kegiatan perusahaan di waktu yang akan datang.

2. Sebagai alat pengkoordinasian kerja

  Budget berfungsi sebagai alat untuk pengkoordinasian kerja agar

semua bagian-bagian yang terdapat di dalam perusahaan dapat saling

menunjang, saling bekerja sama dengan baik, untuk menuju ke

sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, kelancaran jalannya perusahaan akan lebih

terjamin.
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3. Sebagai alat pengawasan kerja

  Budget berfungsi pula sebagai tolak ukur, sebagai alat pembanding

untuk menilai (evaluasi) realisasi kegiatan perusahaan nanti dengan

membandingkan antara apa yang tertuang di dalam budget dengan

apa yang dicapai oleh realisasi kerja perusahaan, dapatlah dinilai

apakah perusahaan telah sukses bekerja ataukah kurang sukses

bekerja. Dari perbandingan tesebut dapat pula diketahui

sebab-sebab penyimpangan antara budget dengan realisasinya,

sehingga dapat pula diketahui kelemahan-kelemahan dan

kekuatan-kekuatan yang dimiliki perusahaan.

  Hal ini akan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan yang

sangat berguna untuk menyusun rencana-rencana (budget)

selanjutnya secara lebih matang dan lebih akurat.

6 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Budget

 Menurut M. Munandar (2000;11), secara garis besar dapat

dibedakan menjadi dua kelompok, ialah :

1. Faktor intern yaitu data, informasi dan pengalaman yang terdapat

didalam perusahaan sendiri. Faktor-faktor tersebut antara lain berupa :

a. Penjualan tahun-tahun yang lalu
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b. Kebijaksanaan perusahaan yang berhubungan dengan masalah harga

jual, syarat pembayaran barang yang dijual, pemilihan saluran distribusi

dan sebagainya.

c. Kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan.

d. Tenaga kerja yang dimiliki perusahaan, baik jumlahnya (kuantitatif)

maupuin keterampilan dan keahliannya (kualitatif).

e. Modal kerja yang dimiliki perusahaan.

f. Fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki perusahaan.

g. Kebijaksanaan- kebijaksanaan perusahaan yang berkaitan dengan

pelaksanaan fungsi-fungsi perusahaan, baik di bidang pemasaran, di

bidang produksi, di bidang pembelanjaan, di bidang administrasi

maupun di bidang personalia.

2. Faktor-faktor ekstern yaitu data, informasi dan pengalaman yang

terdapat di luar perusahaan, tetapi dirasa mempuyai pengaruh terhadap

kehidupan perusahaan. Faktor-faktor tersubut antara lain berupa :

a. Keadaaan persaingan

b. Tingkat pertumbuhan penduduk

c. Tingkat penghasilan masyarakat

d. Tingkat pendidikan  masyarakat

e. Tingkat penyebaran penduduk

f. Agama, adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat
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g. Berbagai kebijaksanaan pemerintah, baik di bidang politik, bidang

ekonomi, bidang sosial, bidang budaya maupun keamanan.

h. Keadaan perekonomian masyarakat maupun internasional, kemajuan

teknologi dan sebagainya.

7 Kelemahan dan Kekuatan Anggaran

 Menurut Tendi Haruman dan Sri Rahayu (2005;7) meskipun

begitu banyak manfaat yang diperoleh dengan menyusun anggaran, tetapi

masih terdapat beberapa kelemahan yang membatasi anggaran.

Kelemahan tersebut antara lain :

a. Karena anggaran disusun berdasarkan estimasi (permintaan efektif,

kapasitas produksi dan lain-lain) maka terlaksananya dengan baik

kegiatan-kegiatan tergantung pada ketepatan estimasi tersebut.

b. Anggaran hanya merupakan rencana, dan rencana tersebut baru

berhasil apabila dilaksanakan secara sungguh-sungguh.

c.   Anggaran hanya merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk

membantu manajer dalam melaksanakan tugasnya, bukan

menggantikannya.
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d. Kondisi yang terjadi tidak selalu seratus persen sama dengan yang

diramalkan sebelumnya, karena itu anggaran perlu memiliki sifat yang

luwes.

Selain ada beberapa kelemahannya, ada beberapa keunggulan anggaran yang

dapat diperoleh bila perusahaan menerapkan penyusunan anggaran yang baik,

antara lain :

a. Hasil yang diharapkan dari suatu rencana tetentu diproyeksikan

sebelum rencana tersebut dilaksanakan. Bagi manajemen, hasil

proyeksi ini menciptakan peluang untuk memilih rencana yang paling

menguntungkan untuk dilaksanakan.

b. Dalam menyusun anggaran, diperlukan analisis yang sangat teliti

terhadap setiap tindakan yang akan dilakukan. Analisis ini sangat

bermanfaat bagi manajemen sekalipun ada pilihan untuk tidak

melanjutkan keputusan tersebut.

c. Anggaran merupakan penelitian untuk kerja sehingga dapat dijadikan

patokan untuk menilai baik buruknya suatu hasil yang diperoleh.

d. Anggaran memerlukan adanya dukungan organisasi yang baik

sehingga setiap manajer mengetahui kekuasaan, kewenangan, dan

kewajibannya. Anggaran sekaligus berfungsi sebagai alat

pengendalian pola kerja karyawan dalam melakukan suatu kegiatan.
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e. Mengingat setiap manajer dan atau penyelia dilibatkan dalam

penyusunan anggaran, maka memungkinkan terciptanya perasaan ikut

berperan serta (sense of participation).

8 Proses Penyusunan Anggaran

 Prosedur penyususnan anggaran sangat dipengaruhi oleh jenis

perusahaan, sebab setiap perusahaan memiliki aktivitas dan permasalahan

yang berbeda. Sofyan Syafri Harahap (2001:83) mengemukakan 3 proses

penyusunan anggaran yang biasanya digunakan dalam suatu organisasi,

yaitu :

1. Top – Down Budgeting (Metode Otoriter)

 Merupakan proses penyusunan dan ditetapkan sendiri oleh pimpinan

tertinggi perusahaan dengan sedikit atau bahkan tidak ada konfirmasi pada

manajer tingkat bawah. Metode ini ada baiknya jika karyawan tidak mampu

menyusun budget atau dianggap akan terlalu lama dan tidak tepat jika

diserahkan kepada bawahan. Hal ini bias terjadi dalam perusahaan yang

karyawannya tidak memiliki keahlian cukup untuk menyusun suatu budget.

Atasan bisa saja menggunakan konsultan atau tim khusus untuk

menyusunnya.

2. Bottom – Up Budgeting (Metode Demokrasi)
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         Merupakan proses penyusunan anggaran yang disusun berdasarkan

hasil keputusan karyawan. Budget disusun mulai dari bawahan sampai ke

atasan. Bawahan diserahkan sepenuhnya menyusun budget yang akan

dicapainya di masa yang akan datang dan akan di berikan kepada pihak

yang lebih tinggi untuk mendapatkan persetujuan. Metode ini tepat

digunakan jika karyawan sudah memiliki kemampuan dalam menyusun

budget dan tidak dikhawatirkan akan menimbulkan proses yang lama dan

berlarut.

3. Top Down dan Bottom Up Budgeting  (Metode Campuran)

 Di sini perusahaan menyusun budget dengan memulainya dari atas

dan kemudian untuk selanjutnya dilengkapi dan dilanjutkan oleh karyawan

bawahan. Jadi ada pedoman dari atasan atau pimpinan dan dijabarkan oleh

bawahan sesuai dengan pengarahan atasan.

Menurut Mulyadi (2001;493), prosedur penyusunan anggaran memerlukan

tahapan sebagai berikut :

1. Penetapan sasaran oleh manajer tingkat atas

2. Pengajuan usulan aktivitas dan taksiran sumber daya yang diperlukan

untuk melaksanakan aktivitas tersebut oleh manajer tingkat bawah.

3. Penelaahan oleh manajer tingkat atas terhadap usulan anggaran yang

diajukan oleh manajer tingkat bawah
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4. Persetujuan oleh manajer atas terhadap usulan anggaran yang diajukan

oleh manajer tingkat bawah.

9 Jenis-Jenis Pertanggung Jawaban

1. Cost Center (Pusat Biaya)

Unit dalam suatu orang, dimana manajer hanya bertanggung jawab

terhadap semua biaya, pusat biaya ini tidak mempunyai kontrol atas

penjualan untuk menghasilkan penerimaan.

2. Revenue Center (Pusat Penerimaan)

 Suatu unit dalam suatu organisasi atau yang bertanggung jawab

untuk menghasilkan penerimaan. Pasti penerimaan merupakan suatu pusat

keuntungan (profit center) karena dalam prakteknya tidak ada pasti

penerimaan yang tidak mengeluarkan sejumlah biaya dalam menghasilkan

penerimaan. Perbedaan yang wajar terjadi apabila penerimaan aktual lebih

besar dari penerimaan yang diharapkan.

3. Profit Center (Pusat Laba/ keuntungan)

 Segmen/bagian organisasi bisnis yang bertangung jawab untuk

mengukur kinerja bagian/divisi, lini produk, wilayah geografis, atau unit lain

yang dapat diukur. Angka keuntugan bagian yang terbaik diperoleh melalui

pengurangan laba dengan biaya-biaya yang bisa dikontrol manajer divisi

(biaya divisi langsung) dan mengeliminasi biaya-biaya umum yang
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dialokasikan ke semua divisi. Keuntungan merupakan metode yang sangat

sering digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan keuangan divisi dan

kinerja manajer. Pusat keuntungan divisi memungkinkan untuk

disentralisasi, karena masing-masing divisi diperlakukan sebagai unit bisnis

yang terpisah, yang bertanggung jawab menghasilkan keuntungan sendiri.

4. Invesment Center (Pusat Investasi)

 Pusat keuntungan dimana jumlah aktiva yang diinvestasikan dalam

suatu segmen bisa diidentifikasi dengan mudah dan cepat. Apabila suatu

pusat keuntungan memenuhi kriteria ini, kinerjanya bisa dievaluasi dengan

menggunakan teknik pengembalian hasil atas aktiva dan pendapatan sisa. 
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2.2 Anggaran Penjualan

Anggaran penjualan merupakan rencana dalam penentuan tujuan

perusahaan, dan berguna sebagai dasar penyusunan semua anggaran-anggaran

dalam perusahaan. Sebab bagi perusahaan yang menghadapi pasar yang

bersaing, anggaran penjualan harus disusun paling awal dari semua anggaran

yang lain, yang ada dalam perusahaan.

 Tujuan utama perusahaan adalah memperoleh keuntungan.

Keuntungan akan diperoleh apabila perusahaan menjual barang/jasa dengan

harga yang lebih tinggi dari harga pokoknya.

Berikut ini pengertian anggaran penjualan menurut Munandar (2001:49),

yaitu :

“ Anggaran penjualan yaitu anggaran yang merencanakan secara lebih

terinci tentang penjualan perusahaan selama periode yang akan datang,

yang didalamnya meliputi rencana tentang jenis barang yang akan

dijual, jumlah barang yang akan dijual, harga barang yang akan dijual,

waktu penjualan serta tempat penjualannya “.

Jadi dari definisi di atas dapat diartikan bahwa anggaran penjualan

merupakan suatu rencana terinci yang menunjukan penjualan perusahaan, yang

biasanya dinyatakan dalam nilai uang dalam satuan periodik untuk periode yang

akan datang. Anggaran penjualan dapat membantu manajemen dalam

mengendalikan aktivitas perusahaan, karena anggaran penjualan dalam

perusahaan merupakan alat perencanaan dan pengendalian.
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2.2.1 Forecasting Budget

Forecasting Budget ialah budget yang berisi taksiran-taksiran

(forecast) tentang kegiatan-kegiatan perusahaan dalam jangka waktu

(periode) tetentu yang akan datang, serta berisi taksiran-taksiran (forecast)

tentang keadaan atau posisi financial perusahaan pada suatu saat yang akan

datang.

Metode-metode yang digunakan :

Metode forecast penjualan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Forecast Berdasarkan Pendapat (Judgment Method)

 Biasanya digunakan untuk menyusun forecast penjualan maupun

forecast   kondisi bisnis pada umumnya.

Sumber pendapat-pendapat yang dipakai sebagai dasar melakukan forecast

adalah:

a. Pendapat salesman

b. Pendapat sales manajer

c. Pendapat para ahli

d. Survey konsumen

2. Forecast Berdasarkan Perhitungan-perhitungan Statistik

  Pada metode statistik ini unsur subyektivitas ditekan sedikit

mungkin. Perhitungan lebih didasarkan pada data obyektif baik yang bersifat

mikro maupun makro.
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Analisa Trend

Trend adalah gerakan yang berjangka panjang, seolah-olah alun ombak dan

cenderung untuk menuju ke satu arah, menarik atau menurun.

Penerapan garis trend dapat dilakukan dengan cara-cara :

a. Penerapan garis trend secara bebas

b. Penerapan garis trend dengan setengah rata-rata

c. Penerapan garis trend secara matematis :

Metode moment

Metode least square.

Faktor yang mempengaruhi pemilihan cara untuk pembuatan forecast

penjualan :

 Sifat produk yang kita jual

 Metode distribusi yang dipakai

 Besarnya perusahaan dibanding pesaing-pesaing kita

 Tingkat persaingan yang dihadapi

 Data historis yang tersedia.

Beberapa kebijaksanaan yang dipengaruhi oleh hasil Forecast penjualan :

Kebujaksanaan dalam perencanaan produksi

Kebijaksanaan persediaan barang jadi

Kebijaksanaan penggunaan mesin-mesin
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Kebijaksanaan tentang investasi dalam aktiva tetap 

Rencana pembelian bahan mentah dan pembantu

Rencana aliran kas.


