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Perencanaan keuangan sangat penting bagi perusahaan. Perencanaan keuangan yang dibuat 

dengan baik dan selaras dengan strategi yang telah ditetapkan akan dapat mengarahkan 

perusahaan dalam pencapaian tujuannya secara efektif dan efisien. Perencanaan keuangan 

mencakup kegiatan ramalan keuangan (forecasting) dan pengendalian keuangan. Ramalan 

keuangan dibuat untuk meramalkan kebutuhan dana tambahan yang diperlukan perusahaan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil peramalan keuangan PT Siantar Top, Tbk. tahun 

2006. Untuk menghitung besarnya AFN (Additional Fund Needed) atau tambahan dana PT 

Siantar Top, Tbk. tahun 2006 dan untuk mengetahui kinerja keuangan PT Siantar Top, Tbk tahun 

2006 yang diharapkan jika dibandingkan tahun 2006. Kegunaan dari hasil penelitian ini 

khususnya bagi manajemen perusahaan yaitu Hasil dari penelitian dapat digunakan oleh 

manajemen sebagai bahan pertimbangan atau acuan dalam menyusun ramalan keuangan di masa 

mendatang. 

Berdasarkan hasil analisis data atas peramalan keuangan PT. Siantar Top, Tbk. pada tahun 2006 

dapat disimpulkan bahwa nilai penjualan estimasi sebesar Rp. 739.690.307.102,- atau mengalami 

pertumbuhan sebesar 15,27%. Dengan tingkat pertumbuhan penjualan tersebut maka besarnya 

laba yang diestimasikan tahun 2006 yaitu sebesar Rp. 13.215.889.665,-. Untuk mendukung 

realisasi atas peningkatan penjualan tahun 2006, PT. Siantar Top, Tbk. membutuhkan nilai aset 

sebesar Rp. 550.349.192.008,-. Dengan demikian besarnya dana tambahan yang diperlukan 

(AFN) yaitu sebesar Rp. 23.420.430.446,-. 

Implikasi hasil penelitian yaitu PT Siantar Top, Tbk. sebaiknya melakukan perencanaan 

keuangan berdasarkan peramalan penjualan yang telah dilakukan sehingga dapat diketahui secara 

jelas besarnya dana tambahan yang diperlukan sehingga dapat mencapai jumlah laba yang telah 

ditetapkan. PT Siantar Top, Tbk. diharapkan untuk menggunakan peramalan keuangan sebagai 

alat pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan. Hal tersebut dikarenakan 

melalui perencanaan keuangan maka akan memberikan arah yang jelas dalam melakukan 

koordinasi dan mengontrol atas kegiatan perusahaan dalam rangka untuk pencapaian tujuan di 

masa yang akan datang. Bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk melanjutkan penelitian ini 

diharapkan untuk menyempurnakannya yaitu dengan menambah waktu atau periode pengamatan 

atas penjualan bersih yang telah dicapai oleh perusahaan 

 


