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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Tinjauan  peneliti terdahulu yang dijadikan pertimbangan oleh peneliti 

yaitu pertama,, penelitian yang dilakukan oleh Wendi Febrian Anjasmara 

(2011) dengan objek penelitian perusahaan rokok Oeloeng Bojonegoro. Alat 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan tingkat 

pertumbuhan untuk memproyeksikan penjualan dan analisis common size 

untuk proyeksi laporan keuangan proforma.  

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti dapat 

disimpulkan bahwa proyeksi nilai penjualan perusahaan rokok Oeloeng 

Bojonegoro diperoleh nilai proyeksi laba bersih 2011 sebesar 

Rp254.536.092,00. Dilihat dari sisi proyeksi aktiva 2011 perusahaan rokok 

Oeloeng Bojonegoro mengalami peningkatan dari Rp7.236.205.230,00 

menjadi Rp7.537.954.988,00. Pada laporan Aliran Kas, perusahaan rokok 

Oeloeng Bojonegoro mengalami perubahan kas sebesar Rp3.446.005,00.  

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Tika Novita Sari (2011) dengan 

objek penelitian Perusahaan PT. PLN (persero) distribusi Jawa Timur APJ 

Pasuruan dengan periode penelitian tahun 2006 sampai dengan 2010. Sumber 

data dalam penelitian ini yaitu sekunder, dimana laporan keuangan berasal 

dari perusahaan PT PLN (Persero) distribusi Jawa Timur APJ Pasuruan yang 

berupa laporan laba rugi dan neraca selama periode tahun 2006 sampai dengan 
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2010. Teknik analisis data menggunakan analisis common size dalam proyeksi 

laporan keuangan. 

Kesimpulan yang diperoleh bahwa hasil analisis penelitian dari proyeksi 

penjualan tahun 2011 sebesar Rp.1.700.898.332.126,00 dari peramalan 

penjualan tersebut didapatkan hasil tingkat pertumbuhan penjualan sebesar 

7,69%. Tingkat pertumbuhan penjualan tersebut kemudian digunakan untuk 

meramalkan laporan laba rugi sehingga dapat diestimasikan laba bersih tahun 

2011 sebesar Rp.360.590.446410,00. Dalam perencanaan keuangan langkah 

selanjutnya adalah meramalkan rencana, untuk merealisasikan pertumbuhan 

penjualan maka aset atau aktiva tahun 2011 meningkat menjadi sebesar 

Rp.21.066.146,00 dan aktiva tersebut sebagian didanai dari kewajiban pada 

tahun 2011 meningkat menjadi sebesar Rp.2.026.402.841,00. 

 

B. Tinjauan Teori 

1. Perencanaan Keuangan 

Fungsi manajemen merupakan satu kesatuan yang tak bisa 

dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, dan saling terkait antara satu 

dengan fungsi manajemen lainnya. Salah satu fungsi manajemen adalah 

fungsi perencanaan. Bagi manajer keuangan fungsi perencanaan ini 

berarti manajer harus melakukan perencanaan keuangan. Dalam kegiatan 

perencanaan keuangan harus didahului dengan kegiatan melakukan 

kegiatan prakiraan (forecasting) tentang apa yang diharapkan akan terjadi 

di masa yang akan datang. Perencanaan keuangan dimaksudkan untuk 
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meperkirakan bagaimana posisi keuangan perusahaan di masa yang akan 

datang, bisa dalam bulanan, triwulanan, dan tahunan. 

Perencanaan keuangan merupakan kegiatan untuk memperkirakan 

posisi dan kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang dalam 

perencanaan keuangan jangka panjang maupun jangka pendek. Analisis 

terhadap apa yang akan terjadi memang sangat penting bagi perusahaan, 

tetapi perencanaan untuk masa yang akan datang lebih penting bagi 

perusahaan. Sering kali untuk perencanaan di masa yang akan datang 

perusahaan mungkin mengunakan kejadian historis sebagai titik tolak 

ukurnya, meskipun perusahaan dapat menggunakan dasar pertimbangan 

lain (Husnan dan Pujiastuti, 2002:87). 

Perencanaan merupakan tindakan yang diambil berdasarkan fakta 

dan asumsi mengenai gambaran yang dilakukan pada waktu yang akan 

datang dalam pencapaian tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. 

Perencanaan adalah sebuah proses penyususnan tujuan-tujuan perusahaan 

dan pemilihan tindakan-tindakan yang akan di lakukan oleh perusahaan 

untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan oleh perusahaan. Tahapan 

dalam perencanaan keuangan : 

a. Memproyeksi penjualan pada periode akuntansi berikutnya, dilakukan 

dengan metode tingkat pertumbuhan penjualan selama lima tahun. 

Dari hasil perhitungan tingkat pertumbuhan penjualan tahunan, 

dihitung dengan tingkat pertumbuhan rata-rata yang nantinya akan 
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digunakan untuk memproyeksikan nilai penjualan yang akan 

diproyeksikan atau tahun masa depan. 

b. Langkah selanjutnya meproyeksikan laporan laba rugi pada tahun 

yang akan diproyeksi yaitu dengan menggunakan analisis common 

size disusun dengan jalan menghitung tiap-tiap rekening dalam 

laporan laba rugi menjadi proporsi dari total penjualan. 

c. Untuk memproyeksi neraca pada tahun yang diproyeksikan metode 

yang digunakan sama yaitu common size, setiap item dari neraca 

proforma dibagi dengan jumlah total aktiva untuk menghasilkan 

proporsi, dari hasil proporsi tersebut dikali dengan proyeksi total 

aktiva untuk mengasilkan proyeksi laporan neraca tahun yang 

diproyeksi. 

d. Langkah selanjutnya adalah menghitung dana tambahan dengan 

menggunakan pendekatan AFN (Additional Fund Needed) dilakukan 

dengan cara menghitung selisih antara aktiva dengan pasiva (Brigham 

dan Houston, 2006:206). 

Perusahaan harus secara serius melakukan perencaan keuangannya 

dan mengabdikan sumber daya yang cukup baik untuk perencanaan 

tersebut. Apabila terjadi kesalahan pada perencanaan keuangan, dapat 

berakibat buruk bagi perusahaan, tapi jika perencanaan sesuai dengan 

kenyataan pada masa yang akan datang maka perusahaan nantinya akan 

mendapatkan keuntungan. 
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Perencanaan keuangan membantu manajemen untuk menghidari 

pemborosan-pemborosan dengan membuat prosedur yang memungkinkan 

adanya koordinasi yang baik berbagai bagian yang dilaksanakan oleh 

perusahaan. Tanpa adanya perencanaan keuangan maka dapat berakibat 

ketidaksesuaian tindakan dalam melaksanakan kebijakan perusahaan dan 

menimbulkan pemborosan dalam bentuk waktu dan sumber keuangan 

yang tidak dimanfaatkan maksimal (Gitosudarmo dan Basri, 2002:291). 

Perencanaan keuangan merupak aspek penting dari operasi dan 

penghasilan perusahaan karena perencanaan tersebut memberikan 

petunjuk yang mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengontrol 

kegiatan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Menurut 

Sundjaja dan barlian (2003:162), dua aspek penting dalam proses 

perencanaan keuangan, antara lain : 

a. Perencanaan uang tunai, meliputi persiapan dari penyusunan budget 

kas perusahaan. 

b. Perencanaan laba, perencanaan laba perusahaan yang dibuat dalam 

bentuk laporan keuangan proforma. 

Kedua hal tersebut tidak hanya berguna bagi perencanaan keuangan 

interen tetapi juga di butuhkan bagi pihak pemberi pinjaman baik 

sekarang dan yang akan datang (sundjaja dan barlian, 2003:162). 

Perusahaan-perusahaan yang dijalankan dengan baik umumnya 

berdasarkan pada rencana operasi perusahaan pada seperangkat ramalan 

laporan keuangan. Tidak ada aturan baku yang menentukan panjangnya 
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periode anggaran, namun sebagai patokan umum, periode anggaran 

dibuat cukup panjang untuk meperlihatkan pengaruh kebijakan 

manajemen, tidak cukup pendek untuk keakuratan taksiran yang masuk 

akal. 

Proses perencanaan dimulai dengan ramalan laporan penjualan 

untuk lima tahun mendatang atau lebih agar memiliki nilai keakuratan 

yang baik. Aktiva dibutuhkan untuk memenuhi target penjualan yang 

ditentukan dan keputusan diambil dengan mempertimbangkan bagaimana 

aktiva yang dibutuhkan itu dibiayai. Bentuk perencanaan keuangan salah 

satunya adalah laporan keuangan proforma. Laporan keuangan proforma  

merupakan proyeksi  laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laba 

rugi perusahaan, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi 

keuangan perusahaan di masa yang akan datang. 

Dua input yang diperlukan untuk menyusun laporan performa 

dengan pendekatan sederhana, yaitu : 

a. Laporan keuangan untuk tahu sebelumnya. 

b. Ramalan penjualan tahun yang akan datang. 

Berbagai macam rasio dapat dihitung berdasarkan laporan laba rugi 

proforma dan neraca proforma (Sundjaja dan Barlian, 2003:179). 
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2. Prosedur penyusunan laporan keuangan proforma 

Prosedur penyusunan laporan keuangan proforma meliputi bebrapa 

langkah, sebagai berikut : 

a. Memproyeksikan penjualan untuk sejumlah periode pada masa 

mendatang dengan tahap awal menghitung tingkat pertumbuhan 

penjualan. 

b. Memproyeksi biaya operasional (harga pokok penjualan dan 

administrasi, biaya pajak luar bunga) dan kemudian menurunkan 

proyeksi pendapatan operasional. 

c. Memproyeksikan total asset, hutang, dan modal saham yang 

diperlukan untuk mendukung tingkat operasi yang diproyeksikan. 

d. Menentukan biaya pendanaan (financing cost) dari dan kemudian 

menurunkan dari pendapatan operasional untuk memperoleh laba bersi 

proyeksi. 

Sesudah menyusun laporan keuangan proforma, para manajer 

dapat mengambil langkah untuk merencanakan operasi jangka pendek. 

Jika laba di laporan laba rugi proforma terlalu rendah, maka diperlukan 

kebijkan penetapan harga atau tindakan pengurangan biaya. Jika tingkat 

proyeksi piutang terlalu tinggi dapat dilakukan perubahan kebijkan kredit 

atau kebijakan penagihan. Laporan proforma merupakan kunci penting 

perencanaan keuangan kunci penting perencanaan keuangan untuk tahun 

yang akan datang (Sundjaja dan Barlian, 2003:180). 
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3. Model analisis perencanaan keuangan 

Perusahaan bisa memperkirakan posisi keuangannya dan 

membantu perusahaan dalam mengeksplorasi konsekuensi strategi 

alternatif dengan menggunakan model-model tertentu apabila keputusan 

keuangan diambil. Model perencanaan keuangan mendukung proses 

perencanaan keuangan dengan mempermudah pembuatan ramalan 

laporan keuangan. Berikut ini adalah komponen model perencanaan 

keuangan yang meliputi : 

a. Input, input rencana keuangan terdiri dari laporan keuangan 

perusahaan  saat ini dan peramalannya di masa yang akan datang. 

Biasanya ramalan utama adalah perkiraan pertumbuhan penjualan, 

karena banyak variabel lain semacam kebutuhan tenaga kerja dan 

tingkat persediaan yang terikat pada penjualan. 

b. Model perencanaan, model perencanaan keuangan menghitung 

implikasi ramalan manajer untuk laba, investasi baru, dan pendanaan. 

Model ini terdiri dari persamaan-persamaan yang menghubungkan 

variabel output dengan ramalan.  

c. Output, output model keuangan terdiri dari laporan keuangan seperti 

laporan laba-rugi, neraca dan laporan yang menjelaskan sumber dan 

pemakain kas.  Laporan ini disebut proforma, yang berarti laporan itu 

adalah ramalan berdasarkan input dan asumsi yang dimasukkan ke 

dalam rencana. Biasanya output model keuangan juga mencakup 

banyak rasio keuangan. 
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4. Analisis common size 

Analisis ini merubah angka-angaka yang dalam dalam neraca dan 

laporan laba rugi menjadi persentasae berdasarkan dasar tertentu (Husnan 

dan Pujiastuti, 2002:67). Analisis common size  disusun dengan jalan 

menghitung  tiap-tiap rekening dalam laporan laba rugi dan neraca 

menjadi proporsi dari total penjualan untuk laporan laba rugi atau total 

aktiva untuk neraca (Mamduh, 2009:70). Dalam analisis common size 

mempermudah pembaca laporan keuangan, dengan cara membaca 

laporan perubahan-perubahan dalam neraca maupun dalam laporan laba 

rugi. 

Suatu neraca yang disusun dengan analisis common size dapat 

meberikan informasi tentang komposisi aktiva lancar dan aktiva tidak 

lancar, juga pada sisi pasiva memberikan gambaran mengenai posisi 

utang perusahaan terhadap modal sendiri. Laporan laba rugi yang disusun 

dengan analisis common size  dapat menggambarkan laba yang diperoleh 

dari suatu penjualan. Apabila penyajian ini dibandingkan dari waktu ke 

waktu, maka akan mudah diperoleh kesimpulan, misalnya, terjadi 

kenaikan dalam harga pokok penjualan dan sebagainya (Husnan dan 

Pujiastuti, 2002:68). 

5. Metode meramalan kebutuhan keuangan dimasa depan 

Suatu metode untuk meramalkan laporan keuangan dan kebutuhan 

keuangan dimasa depan menyatakan setiap jumlah sebagaian persentase 

penjualan, persentase ini bisa konstan atau berubah sejalan dengan 
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berlalunya waktu. Metode ini meramalkan laporan laba rugi dan neraca 

kemudian menghitung dana tambahan atau AFN (Additional Fund 

Needed). Perhitungan AFN memiliki dua pendekatan, pendekatan yang 

pertama yaitu dengan menghitung selisih antara aktiva dan pasiva pada 

neraca, sedangkan pendekatan kedua mencari AFN dengan rumus 

(Brigham dan Houston, 2006:275). 

 

C. Kerangka Pikir 

Fungsi manajemen salah satunya yang penting untuk dilakukan adalah 

fungsi perencanaan keuangan. Perusahanaan beroperasi dengan melakukan 

kegiatan operasionalnya berupa pengolahan unit-unit usahanya. Laporan 

keuangan performa berupa neraca dan laporan laba rugi digunakan sebagai 

proyeksi  laporan keuangan pada masa datang. Langkah pertama dalam 

merencanakan keuangan adalah meramalakan atau memperkirakan 

(forecasting) kondisi penjualan dengan metode pertumbuhan penjualan yang 

tujuannya untuk mengetahui tingkat penjualan perusahaan pada tahun 2012. 

Langkah kedua menghitung proyeksi neraca dan laporan laba rugi yang 

diproyeksi pada tahun 2012 dengan menggunakan analisis common size. 

Langkah selanjutnya mengetahui tingkat selisih antara aktiva dan pasiva pada 

neraca proforma yang sudah diproyeksikan, untuk mengetahui seberapa besar 

dana tambahan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Setelah diketahui tingkat 

dana yang dibutuhkan perusahaan, maka perusahaan dapat melakukan 
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kebijakan atau tindakan yang sesuai dengan tujuan perusahaaan untuk 

memenuhi kebutuhan dana tersebut. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1: Kerangka Pikir Penelitian 

Perhitungan proyeksi laporan laba rugi 

2012 

Menghitung proyeksi 

peramalan penjualan dan 

aktiva tahun 2012 

Laporan keuangan perusahaan 

Perhitungan proyeksi neraca 

 2012 

 

Pemenuhan bentuk pendanaan 

Menghitung dana tambahan 

yang dibutuhkan 

 (AFN)  

Perencanaan keuangan 


