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Abstract—DETERMINATION LEVEL ROOM SHELTER PROSPECT MINISTRY ANALYSIS OF DEPARTMENT BUDGET HOTEL ROOM JAYAKARTA Ervina
Julianty Undergraduate Program, 2011 Gunadarma University http://www.gunadarma.ac.id Key Words: budget,
cost, sales, occupancy rate ABSTRACT : Hotel Jayakarta
as one form of accommodation in the hospitality industry
was established in 1972. The hotel stands in an effort to
help the government create jobs in addition to helping the
tourism sector. The efforts made by the management to
stay alive in an increasingly complex competition is to plan
and predict what will be done and achieved by the company. Department of rooms as the most important factor
in assessing the success or failure of goals to be achieved
by the company requires a projection of activities in the future. Amid uncertain economic conditions currently would
be difficult to determine the projected state of the future
but at least the management company must do something
for the sake of survival. Penamaan File: 20296840

I. Chapter 1
1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Perhotelan merupakan suatu jenis kegiatan yang memberikan
jasa dalam bidang penginapan, makanan dan minuman
serta fasilitas lainnya. Hal ini dijelaskan dalam SK Menteri
Perhubungan mengenai usaha dan klasifikasi hotel yakni
: Hotel adalah suatu bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh penginapan berikut makan dan minum. Sejarah
perkembangan industri perhotelan mulai digalakkan pada
saat didirikannya Hotel Indonesia pada tahun 1962, yang
bertaraf internasional, dimana dalam pengembangan selanjutnya merupakan embrio pemicu perkembangan hotelhotel baru sampai saat ini di berbagai tempat di Indonesia. Hotel Jayakarta sebagai salah satu bentuk akomodasi
dalam industri perhotelan berdiri pada tahun 1972. Hotel
ini berdiri dalam upaya membantu pemerintah mewujudkan lapangan pekerjaan disamping membantu sektor pariwisata. Usaha pertama yang dilakukan oleh pihak manajemen adalah melakukan promosi besar-besaran untuk
menarik para wisatawan dengan
2 memberikan pelayanan yang terbaik yang mereka bisa
berikan. Dalam usaha memberikan pelayanan yang terbaik tentunya pihak manajemen berupaya untuk mengelola manajemen perusahaan sebaik mungkin. Menentukan besarnya anggaran perusahaan merupakan salah
satu bentuk usaha yang harus dilakukan mengingat operasional perusahaan membutuhkan dana yang tidak sedikit
dalam kegiatan sehari-hari. Dalam kondisi persaingan
yang semakin komplek ini tentunya pihak manajemen ho-

tel memerlukan perencanaan dan peramalan untuk saat
ini dan masa yang akan datang terhadap seluruh kegiatan
dalam rangka mencapai tujuan yang akan dicapai. Gambaran akan kegiatan masa depan dan tujuan yang akan dicapai penting didalam menilai keberhasilan kerja suatu perusahaan. Departemen kamar sebagai faktor paling penting didalam menilai berhasil tidaknya tujuan yang akan
dicapai oleh perusahaan perhotelan memerlukan proyeksi
kegiatan pada masa yang akan datang. Sehingga pihak
manajemen itu sendiri dapat membuat perubahan sekiranya dalam realita yang sebenarnya tujuan tesebut tidak
tercapai dan memperkirakan faktor faktor yang sangat
berpengaruh terhadap penerimaan departemen kamar itu
sendiri.
3 .......
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II. Chapter 2
8 BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Pengertian Budget
Anggaran Merupakan rencana tertulis dari manajemen perusahaan yang dinyatakan dalam satuan keuangan. Hal ini
dinyatakan oleh Niswwonger dan Fess sebagai berikut : A
budget is a formal written statement of managements plans
for the future, expressed in financial terms ( Accounting
Principles 13th, 1983, page 7 ). Sedangkan pengertian
budget menurut Drs. M. Munandar dalam buku Budgeting adalah Suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk
jangka waktu tertentu yang akan datang . 2.2 Unsur- unsur
Dalam Budget Pengertian yang dikemukakan oleh Drs. M.
Munandar tentang Budget menggambarkan unsur - unsur
yang terdapat dalam budget, yakni : 1. Rencana, ialah suatu penentuan terlebih dahulu tentang kegiatan yang akan
dilakukan di waktu yang akan datang.
9 2. Meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yaitu mencakup semua kegiatan yang akan dilakukan oleh semua
bagian yang ada dalam perusahaan. 3. Dinyatakan dalam
unit moneter, yaitu unit yang dapat diterapkan pada
berbagai kegiatan perusahaan yang beraneka ragam. 4.
Jangka waktu tertentu yang akan datang, yang menunjukkan bahwa budget berlakunya untuk masa yang akan
datang. Ini berarti bahwa apa yang dimuat dalam budget
adalah taksiran-taksiran (forecast) tentang apa yang akan
terjadi serta apa yang akan dilakukan pada masa yang
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akan datang. 2.3 Fungsi Budget Pada umumnya budget
mempunyai 3 (tiga) fungsi, yakni : 1. Sebagai alat pedoman kerja Budget berfungsi sebagai pedoman kerja dan
memberikan arah serta sekaligus memberikan target-target
yang harus dicapai oleh kegiatankegiatan perusahaan diwaktu yang akan datang. 2. Sebagai alat pengkoordinasian kerja Budget berfungsi sebagai alat perngkoordinasian kerja agar semua bagian-bagian yang terdapat didalam perusahaan dapat saling menunjang, saling bekerja
sama untuk menuju sasaran.......
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III. Chapter 3
24 BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
3.1. Sejarah Singkat Perusahaan Pada tahun 1972 telah
didirikan sebuah hotel yang bernama Jayakarta Tower Hotel ( selanjutnya berganti nama Hotel Jayakarta - Jakarta
pada tahun 1995 ). Pada saat itu perkembangan hotel belum sangat berarti dikarenakan jumlah wisatawan
yang datang ke negara kita belum banyak. Selain itu,
hal tersebut juga dikarenakan belum gencarnya promosi
terhadap obyek wisata dan belum tergalinya potensi pariwisata. Berdirinya Hotel Jayakarta - Jakarta selain sebagai sarana akomodasi pariwisata juga sebagai alat penyerap tenaga kerja yang tentu saja membantu pemerintah
didalam memberdayakan tenaga kerja padat karya. Atas
pertimbangan itulah, PT Pudjiadi and Sons Estate sebagai pemilik mendirikan perusahaan ini. Hotel Jayakarta
Jakarta berdasarkan akte pendirian, berdiri tanggal 17 Desember 1970, disahkan pada Ridwan SH, di tanggal 2 Agustus 1973 oleh Bapak Jakarta. Hotel Jayakarta berlokasi
di Jalan Hayam Wuruk 126, Jakarta. Alasan dipilihnya
daerah tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :
25 1. Jakarta sebagai Ibukota Negara yang merupakan
pusat dari berbagai kegiatan kenegaraan. 2. Melihat kebutuhan pasar untuk areal sekitar Jakarta Kota yang membutuhkan sarana akomodasi. 3. Ada anggapan bahwa sekitar
75
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IV. Chapter 4
39 BAB IV PEMBAHASAN 4.1 Hasil Penelitian
Berdasarkan data departemen kamar 1994 1996, tingkat
hunian (room occupied) yang dicapai oleh perusahan mencapai tingkat occupancy 60
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V. Chapter 5
BAB V PENUTUP 5.1. Kesimpulan Berdasarkan hasil
analisis, perhitungan dan interpretasi data dapat disimpulkan : 1. Perkiraan room occupied dan anggaran
departemen kamar pada 3 tahun mendatang dengan
metode linear moving average bergerak kearah pertumbuhan walaupun data historis mengalami penurunan. 2.

Penentuan anggaran departemen kamar mengikuti pergerakan room occupied tetapi hubungan antara keduanya
hanya 38,6
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