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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

        Indonesia adalah negara yang berkembang, dengan sumber daya alam 

yang beragam dan melimpah. Seiring dengan krisis multi dimensi yang 

melanda di Indonesia, banyak masalah yang dialami negara ini. Aspek 

ekonomi adalah aspek yang paling menonjol dari masalah yang dihadapi, 

yakni terpuruknya kegiatan ekonomi. Perusahaan asing dengan produknya 

yang memasuki pasar di Indonesia, ditambah dengan kebijakan pemerintah 

yang sering melakukan kegiatan impor khususnya dalam bentuk bahan baku 

makanan, membuat industri-industri bahan baku makanan di Indonesia ini 

banyak yang merugi.  

Banyaknya kebutuhan atau konsumsi bahan baku makanan yang kurang 

terpenuhi di dalam negeri, membuat pemerintah melakukan kebijakan untuk 

mengimpor bahan baku dari luar negeri, salah satunya adalah gula. Gula 

merupakan komuditi penting di Indonesia, jika dilihat dari sejarahnya, industri 

gula di Indonesia diperkerkenalkan pada abad ke sembilan oleh kolonial 

Belanda sebagai eksportir.  

Pada masa itu terdapat 178 pabrik gula yang beroperasi. Gula yang 

dikenal masyarakat adalah gula berbahan baku tebu, yang dikenal dengan gula 

putih atau gula pasir. Di Indonesia, jenis gula berbahan baku tebu dibagi 
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menjadi tiga jenis, yaitu gula mentah (raw sugar), gula kristal putih 

(plantation white sugar) dan gula kristal rafinasi (refined sugar).  

Jenis gula berbahan baku tebu yang diperuntukkan konsumsi langsung 

oleh masyarakat adalah gula kristal putih (plantation white sugar) atau lebih 

dikenal dengan  gula pasir atau gula putih. Raw sugar digunakan sebagai 

bahan baku  utama produksi gula rafinasi dan penggunaan gula rafinasi 

diperuntukkan sebagai bahan baku  industri makanan, minuman dan farmasi.  

Pada periode 1991-2001, industri gula Indonesia mulai mengalami 

berbagai masalah. Salah satu faktor kemunduran industri gula adalah 

kecenderungan volume impor yang terus meningkat dari tahun ke tahun. 

Tabel 1.1 Jumlah Impor Raw Sugar untuk Pabrik Gula Rafinasi 

Tahun 2003-2008 

 

 

 

 

 

Sumber: Gapmmi, 2010 

Tabel 1.1 menunjukkan pelaku-pelaku dalam industri gula rafinasi dalam 

negeri yang sepenuhnya mengimpor raw sugar untuk kemudian diolah 

sebagai gula rafinasi. Seiring peningkatan jumlah pabrik gula rafinasi dalam 

negeri maka meningkat juga jumlah raw sugar yang diimpor setiap tahunnya. 

Penurunan produksi dan kenaikan defisit yang dihadapi disebabkan oleh 

faktor internal dan eksternal yang saling terkait. Harga gula impor yang ada 

memang relatif lebih murah dari pada gula produk negeri sendiri atau gula 
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lokal, itulah sebabnya mengapa para konsumen lebih memilih gula impor 

yang lebih murah.  

Dewan Gula Indonesia telah merekomendasikan impor gula mentah 

sebanyak 240.000 ton atau setara 220.000 gula kristal putih (GKP) sepanjang 

tahun 2012. Usulan itu berdasarkan hasil audit dewan gula Indonesia (DGI), 

yang menyimpulkan perlunya tambahan gula konsumsi atau GKP hingga 

261.068 ton di awal 2012. Perhitungan stok fisik gudang oleh DGI tercatat ada 

530.578 ton gula. Ketersediaan GKP sampai Mei 2012 diperkirakan mencapai 

598.932 ton, sementara kebutuhannya diperkirakan sebanyak 860.000 ton 

(Sumber: Kompas.com, 2012).  

BUMN gula saat ini menguasai 66% total area tebu dengan kontribusi 

sekitar 63% terhadap total produksi gula nasional. Produksi gula BUMN 

hanya 80% dari target dengan jumlah pabrik gula yang rugi semakin 

bertambah sementara pabrik gula swasta relatif lebih baik dibanding BUMN 

gula (Sumber : Dewan Gula Indonesia, 2012).  

Faktor lain yang menyebabkan penurunan rendemen di tingkat pabrik 

gula adalah, kondisi pabrik gula terutama yang ada di Jawa, umumnya sudah 

tua, sehingga tidak dapat mencapai efisiensi yang maksimal. Ketersediaan 

jumlah bahan baku yang terbatas akibat dari menyempitannya ketersediaan 

lahan sehingga pabrik beroperasi dibawah kapasitas optimal. Penurunan areal 

tebu menyebabkan ketersediaan bahan baku semakin terbatas sehingga P.G 

sering mengalami kesulitan untuk mencapai kapasitas minimum.  
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Ditunjuknya P.T Perusahaan Perdagangan Indonesia sebagai importir 

gula mentah menambah persaingan akan industri pabrik gula. Kebijakan ini 

secara perlahan akan menggerogoti pasar gula lokal sehingga petani semakin 

rugi dan mengurangi tingkat produksi pada perusahaan gula lain. Kamar 

Dagang dan Industri (Kadin) mempertanyakan sikap pemerintah yang 

memaksakan agar P.T Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) Persero 

memegang hak penuh impor gula, padahal sudah jelas apa yang dilakukan itu 

melanggar peraturan perundang-undangan dan SK 527 tentang izin importir 

terdaftar (Sumber : analisadaily.com, 2012). 

Perkembangan industri gula menunjukkan adanya persaingan yang begitu 

ketat. Selain persaingan terjadi diantara produk  gula rafinasi dalam negeri, 

adanya gula rafinasi impor yang dilakukan oleh industri perusahaan gula lain 

menambah ketatnya persaingan industri gula yang terjadi, dengan kondisi 

demikian, perusahaan dituntut kemampuannya untuk beradaptasi agar 

perusahaan tetap bertahan dan mampu memenangkan persaingan. Perusahaan 

harus dapat merumuskan perencanaan yang tepat dalam menghadapi 

perubahan lingkungan dan kondisi kompetisi yang ketat. 

Perencanaan keuangan adalah salah satu cara memikirkann masa depan 

secara sistematis dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan masalah 

sebelum masalah terjadi. Perencanaan keuangan akan merumuskan bagaiman 

sasaran-sasaran keuangan akan dapat dicapai. Keadaan yang tidak pasti seperti 

sekarang ini, mengharuskan perusahaan memperkirakan masa depan yang 

akan terjadi untuk dibuatnya sebuah keputusan. Manajemen perusahaan 
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memerlukan suatu pedoman berupa perencanaan yang berisikan langkah-

langkah yang akan dilakukan perusahaan dalam mencapai tujuannya.  

Perencanaan dapat pula berupa alat ukur dan evaluasi atas hasil 

sesungguhnya, apabila kenyataannya tidak sesuai dengan perencanaannya 

maka diperlukan evaluasi ketidaksesuaian tersebut dan mengambil tindakan 

yang diperlukan untuk mengatasinya. Perencanaan juga merupakan alat 

pengendalian terhadap kegitan yang dilakukan perusahaan, dengan demikian 

peran perencaan sangat penting dalam menunjang kebaikan perusahaan. 

Kurangnya perencanaan adalah alasan yang paling sering dikemukakan 

oleh perusahaan atas kegagalan dan kerugian yang terjadi. Suatu perencanaan 

keuangan nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran bagi perusahaan. 

Perencanaan keuangan yang dibuat dengan baik dan searah dengan strategi 

yang telah ditetapkan perusahaan, akan dapat mengarahkan perusahaan pada 

tujuannya secara efektif dan efisien. Proses perencanaan keuangan mungkin 

mengharuskan masing-masing bagian perusahaan untuk menyiapkan tiga 

rencana bisnis alternatif, yaitu : 

1. Kondisi terburuk, rencana ini akan meminta dibuatnya asumsi-asumsi 

yang relatif pesimistis tentang produk perusahaan dan kondisi 

perekonomian. 

2. Kondisi normal, rencana ini meminta dibuatnya asumsi-asumsi tentang 

perusahaan dan perekonomian yang paling mungkin terjadi. 

3. Kondisi terbaik, masing-masing divisi akan diminta untuk membuat kasus 

berdasarkan asumsi-asumsi yang optimistis. Kasus ini dapat melibatkan 
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produk dan ekspansi baru dan kemudian merinci pendanaan yang 

dibutuhkan. 

Proses perencanaan dimulai dengan meramalkan penjualan aktiva untuk 

memenuhi target penjualan tersebut, dan keputusan diambil setelah 

mempertimbangkan biaya yang dibutuhkan dalam aktiva. Pada tahap tersebut, 

laba rugi dan neraca dapat di proyeksikan. Umumnya keuangan proforma dan 

berbagai anggaran operasi digunakan untuk melakukan perencanaan dan 

kontrol untuk dilaporkan pada kreditur, pemegang saham, dan investor. 

Hampir semua rencana keuangan meminta adanya ramalan penjualan 

yang diberikan secara eksternal. Ramalan penjualan akan menjadi penggerak 

yang artinya pengguna model perencanaan akan memberikan nilai dari 

peramalan, dan kebanyakan nilai yang lain akan dihitung berdasarkan atas 

nilai tersebut. Perencanaan akan berfokus pada proyeksi penjualan dimasa 

yang akan datang dan aset serta pendanaan yang dibutuhkan untuk 

mendukung penjualan tersebut. 

Ramalan penjualan (sales forecasting)  merupakan ramalan untuk unit 

dan nilai uang penjualan suatu perusahaan, untuk suatu periode tertentu di 

masa yang akan datang yang umumnya didasarkan pada data penjualan selama 

lima tahun terakhir yang dipadukan dengan ramalan prospek perekonomian 

yang akan datang juga, jika ramalan penjualan menyimpang, konsekwensinya 

dapat sangat berpangaruh bagi perusahaan. Contohnya, jika pasar berkembang 

lebih besar dari apa yang di perkirakan oleh perusahaan, maka perusahaan 

tidak akan mampu memenuhi permintaan.  
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Ramalan keuangan dibuat untuk meramalkan kondisi keuangan 

perusahaan dimasa yang akan datang dan mengetahui kebutuhan dana 

tambahan perusahaan yang akan datang, dengan mengetahui berapa jumlah 

dana yang akan dibutuhkan perusahaan untuk operasi periode akan datang, 

menejemen keuangan dapat memikirkan cara yang terbaik untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut dan akan menjadi dasar pengendalian efektif keuangan. 

Manajer dapat mengelolah sumber daya yang dimiliki, dengan cara 

melihat perubahan serta perkembangan keuangan perusahaan tahun ke tahun. 

Informasi perkembangan tersebut baik menguntungkan atau merugikan 

perusahaan akan memberikan masukan yang berguna bagi pihak manajemen, 

dan informasi tersebut akhirnya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 

tindakan pengambilan keputusan. 

Peramalan melibatkan proyeksi-proyeksi (laporan proforma) laporan laba 

rugi dan neraca berdasarkan standar dan perkembangan dari umpan balik dan 

proses penyesuaian untuk memperbaiki prestasi kerja. Peramalan keuangan 

mencakup penjualan, laba, dan aktiva yang didasarkan pada alternatif strategi 

produksi dan pemasaran untuk kemudian bagaimana menentukan kebutuhan 

pendanaannya. 

Peramalan dibuat agar perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan agar 

tidak tersisihkan dari persaiangan, oleh karena itu, peramalan keuangan sangat 

penting bagi P.T P.G Rajawali I unit P.G Krebet Baru. Suatu peramalan 

keuangan nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran bagi perusahaan. 
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Ramalan penjualan yang tepat sangat menentukan profabilitas. Setiap ramalan 

penjualan dapat mengandung tingkat ketidakpastian yang besar atau kecil. 

Pihak manajemen mengharapkan bahwa perusahaan yang dipimpinnya 

akan terus mengalami pertumbuhan seperti yang perusahaan inginkan dalam 

kegiatan usahanya. Peramalan keuangan pada P.T P.G Rajawali I unit P.G 

Krebet Baru harus dilakukan mengingat banyaknya masalah yang muncul 

seperti apa yang sudah dijelaskan diatas, ditambah lagi perusahaan yang 

belum melaksanakan peramalan keuangannya secara maksimal dan tidak 

memperhitungkan dana tambahan yang diperlukan untuk masa depan.  

Perusahaan yang merencanakan keuangannya, bisa mendapatkan 

keuntungan lebih besar dari pada apabila perusahaan tidak melakukan 

perencanaant. Tetapi jika nilai penjualan real sama dengan nilai penjualan 

yang diramalkan atau bahkan lebih besar. Seperti apa yang sudah dilakukan 

oleh Rosengarten Corporation, yang disajikan dalam Tabel 1.2 dalam bentuk 

sederhana. 

Tabel 1.2 Laporan Laba Rugi Rosengarten Corporation Sebelum 

Proyeksi 

ROSENGARTEN CORPORATION  

Laporan Laba Rugi 

Penjualan    $1.000  

Biaya-biaya    $   800  

Laba kena pajak    $   200  

Pajak (34%)    $     68  

Laba bersih    $   123  

              Deviden  $     44    

              Tambahan saldo ditahan  $     88    

 

Rosengarten memproyeksi kenaikan penjualan sebesar 25% dari 

penjualannya sebelumnya yang nilai penjualannya sama sebesar $1.000, 
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maka akan nampak perbedaan dimana perusahaan akan mendapatkan 

keuntungan yang lebih  besar. Dengan asumsi ini, laporan laba rugi 

Rosengarten Corporation akan disajikan dalam Tabel 1.3. Secara tidak 

langsung, asumsi bahwa biaya merupakn persentase konstan terhadap 

penjualan.  

Tabel 1.3 Laporan Laba Rugi Rosengarten Corporation Setelah  

Proyeksi 

ROSENGARTEN CORPORATION  

Laporan Laba Rugi Pro Forma 

Penjualan    $1.250  

Biaya-biaya    $1.000  

Laba kena pajak    $   250  

Pajak (34%)    $     85  

Laba bersih    $   165  

              Deviden  $     55    

              Tambahan saldo ditahan  $   110    

 

Pencapaian dari sebuah peramalan keuangan perusahaan dapat 

diantaranya, perusahaan dapat menilai berbagai macam pilihan alternatif, 

menghindari kejutan dari ketidakpastian, memastikan kelayakan dan 

konsistensi internal perusahaan. Penyusunan dengan baik dan benar akan 

sangat berguna bagi pihak manajemen perusahaan P.T P.G Rajawali I unit P.G 

Krebet Baru, apabila peramalan keuangan dilakukan secara tepat maka pihak 

manajemen perusahaan mampu memaksimalkan tujuan yang telah ditetapkan 

dan dapat mengurangi hal yang menyebabkan pemborosan.  

Peramalan keuangan dapat menghubungkan unsur neraca dan laba rugi 

satu dengan yang lainnya, sehingga memberikan gambaran tentang posisi 

keuangan perusahaan pada saat ini serta dapat memberikan gambaran seberapa 

jauh efektifitas dan efisensi yang perusahaan lakukan. Peramalan yang 
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dilakukan perusahaan dapat meberikan gambaran kebutuhan dana yang akan 

datang, juga kebijakan apa yang akan dilakukan oleh perusahaan untuk 

memenuhi kebutuhan dana tersebut. Berdasarkan latar belakang yang terjadi 

seperti yang telah diuraikan diatas, maka penulis menentukan penelitian 

dengan judul “Peramalan Keuangan pada P.T P.G Rajawali I unit P.G Krebet 

Baru”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraiakan diatas, maka perumusan 

masalah yang diangkat adalah Bagaimanakah peramalan keuangan pada P.T 

P.G Rajawali I unit P.G Krebet Baru pada tahun 2012? 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan malasah perlu dilakukan agar pokok masalah yang diteliti tidak 

terlalu meluas sebagaimana yang sudah ditentukan dan berfokus pada tujuan 

yang diteliti, maka penelitian ini dibatasi hanya pada data keuangan berupa 

neraca dan laporan laba rugi tahun 2007 sampai 2011, dengan menggunakan 

analisis common size dan metode untuk meramalan kebutuhan keuangan 

dimasa depan dengan AFN (Additional Funds Needed). 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

peramalan keuangan pada perusahaan P.T P.G Rajawali I unit P.G Krebet 

Baru pada tahun 2012. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Manajemen Perusahaan P.T P.G Rajawali I unit P.G Krebet Baru 

Hasil dari peneliti ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan 

bahan pemikiran bagi pengelolah perusahaan khususnya dalam 

perencanaan keuangan perusahaan dan sebagai bahan pertimbangan 

dalam menyusun ramalan keuangan dimasa yang akan datang untuk 

pengambilan keputusan. 

b. Bagi Manajemen Perusahaan P.T P.G Rajawali I pusat 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan untuk mengambil keputusan yang berkenaan dengan 

masalah peramalan perusahaan. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi 

ilmiah bagi peneliti selanjutnya, terutama yang akan melakukan 

penelitian tentang peramalan keuangan perusahaan. 

 


