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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Papan atau perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dan 

keberadaannya wajib dipenuhi oleh manusia.  Kondisi tersebut menjadikan peranan 

perusahaan meubel menjadi penting, hal tersebut dikarenakan fungsi produk yang 

ditawarkan yaitu sebagai pelengkap atas kebutuhan akan papan atau perumahan. 

Pelengkap atas kebutuhan papan atau perumahan tersebut erat kaitannya dengan produk 

yang telah dihasilkan oleh perusahaan meubel yaitu berupa meja, kursi, almari dan 

perabotan rumah tangga yang lain.  

Kenyataan tersebut dapat membuktikan betapa pentingnya perusahaan meubel 

dalam kehidupan manusia. Dibeberapa negara besar bahkan permintaan akan furniture 

meningkat tajam. Mulai dari kursi, lemari dan yang berada pada tingkat teratas dengan 

desain yang unik dan klasik, sedangkan dalam negeri peminatnya lebih banyak dengan 

desain modern.  

Perkembangan perusahaan meubel di Indonesia saat ini berkembang cukup 

pesat, hal ini ditandai dengan semakin banyaknya perusahaan meubel yang melakukan 

kegiatan usaha pada sektor tersebut di pasaran. Pada sisi lain semakin banyaknya 

perusahaan yang bergerak dalam sektor meubel tersebut menjadikan usaha pada sektor 

tersebut menjadi salah satu sektor unggulan di Indonesia. Apalagi pangsa pasar produk 

meubel ini tidak hanya terbatas untuk kalangan tertentu seperti produk industri yang 

lain. Faktor lain yang mendukung untuk perkembangan perusahaan meubel yaitu 

ketersediaan bahan baku yang tersebar luas di wilayah Indonesia. 
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Tingkat permintaan yang tinggi terhadap meubel dari tahun ke tahun semakin 

meningkat, bahkan di tahun 2013 kemarin, permintaan akan meubel jauh melebihi 

tingkat pertumbuhan penduduk serta tingkat pertumbuhan rumah tangga baru di 

Indonesia. Hal ini berarti bahwa meubel dibutuhkan bukan hanya karena fungsinya saja 

akan tetapi sudah masuk pada pemenuhan kebutuhan selera. Furniture ini telah menjadi 

produk mode, fashion, dan gaya hidup. Di lain pihak ketersediaan barang mebel ini 

juga sudah sedemikian tingginya sehingga kapan saja, dimana saja, dan pada tingkat 

harga berapa saja, masyarakat dengan mudah dapat memperolehnya. 

Perusahaan meubel Kartini Jepara Nganjuk  merupakan salah satu perusahaan 

yang menghasilkan produk meubel di wilayah Kabupaten Nganjuk, yang berdiri 

tepatnya tanggal 14 Juli 1995. Awalnya perusahaan ini merupakan usaha kecil-kecilan 

dan hanya didukung dengan peralatan pertukangan yang masih sederhana. Pemilik 

perusahaan yang selalu berusaha untuk mengembangkan usaha yang telah dilakukan.  

Dalam perkembangan perusahaan meubel Kartini Jepara Nganjuk memiliki 

kinerja keuangan yang baik, hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan hasil 

penjualan bersih selama enam tahun terakhir. Adapun secara lengkah data mengenai 

penjualan bersih perusahaan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 1.1 

Tabel 1.1 Penjualan Bersih Tahun 2008 Sampai 2013 Pada Perusahaan meubel Kartini 

Jepara Nganjuk (Dalam Rupiah) 

 

No Tahun Penjualan Bersih Keuntungan 

1 2008 6.835.500.600 123.540.000 

2 2009 6.954.005.600 389.917.700 

3 2010 7.119.978.499 359.251.512 

4 2011 7.657.970.661 458.422.331 

5 2012 8.101.852.275 389.594.971 

6 2013 8.691.867.133 511.060.609 

Sumber: Perusahaan meubel Kartini Jepara Nganjuk, 2014 
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     Berdasarkan data pada Tabel 1.1 maka dapat diketahui bahwa selama lima 

tahun terakhir Perusahaan meubel Kartini Jepara Nganjuk memiliki peningkatan 

penjualan bersih. Hasil tersebut membuktikan bahwa adanya peningkatan atas kinerja 

keuangan yang telah dicapai oleh perusahaan, adanya peningkakatan tersebut juga 

membuktikan bahwa perusahaan dapat memanfaatkan atas faktor-faktor produksi 

secara maksimal.  

Dalam aktivitasnya selama ini perusahaan belum melakukan perencanaan 

keuangan secara tepat, di mana dalam melakukan pengendalian atas keuangan 

perusahaan hanya berdasarkan perkiraan saja dari pemilik perusahaan. Kondisi tersebut 

apabila tidak dengan segera dilakukan langkah perbaikan maka akan menjadi suatu 

hambatan perusahaan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.  

Secara umum perusahaan selalu berusaha untuk berkembang dalam melakukan 

kegiatan usaha yang dilakukan, untuk mewujudkan tujuan tersebut maka peningkatan 

volume penjualan menjadi hal wajib yang harus dilakukan oleh perusahaan. Demikian 

halnya pada perusahaan meubel, dimana dalam usaha pencapaian tujuan perusahaan 

maka maksimalisasi keuntungan menjadi tujuan yang harus direalisasikan. Usaha 

peningkatan penjvualan dan berusaha untuk meminimalisasi jumlah biaya produksi 

dengan sendirinya perusahaan dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan tujuan 

yang telah ditetapkan. 

Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen, berhasil atau gagalnya 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan bergantung pada perencanaan. 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 dan pengendalian keuangan.  



4 
 

Ramalan keuangan dibuat untuk meramalkan kebutuhan dana tambahan yang 

diperlukan perusahaan. Mengetahui berapa jumlah dana yang akan diperlukan 

perusahaan untuk operasi periode mendatang, manajemen keuangan dapat memikirkan 

cara yang terbaik untuk mendanai kebutuhan tersebut dan pada akhirnya menjadi dasar 

pengendalian efektif keuangan.  

Langkah awal dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan keuangan 

adalah peramalan penjualan, yaitu merupakan ramalan unit dan nilai uang penjualan 

suatu perusahaan. Penyusunan perencanaan keuangan apabila  disajikan dengan benar, 

maka informasi tersebut akan berguna bagi pihak manajemen perusahaan dalam rangka 

pengembangan usaha yang dilakukan. Apabila perencanaan keuangan dilakukan secara 

tepat maka pihak manajemen perusahaan mampu untuk berusaha secara maksimal 

dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

menganalisis hasil laporan keuangan proforma perusahaan meubel. Dengan demikian 

penulis mengangkat judul “Penyusunan Rencana Keuangan pada Perusahaan Meubel 

Kartini Jepara Nganjuk”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang penulis 

himpun yaitu: 

a. Bagaimana hasil laporan keuangan proforma pada perusahaan Meubel Kartini 

Jepara Nganjuk pada tahun 2014 dan 2015? 

b. Bagaimana kinerja yang dihasilkan pada perusahaan Meubel Kartini Jepara 

Nganjuk pada 2014 dan 2015? 
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C.   Batasan Masalah  

        Batasan masalah perlu dilakukan agar pokok permasalahan tidak melebar dari 

yang sudah ditentukan, maka penelitian ini dibatasi hanya pada data keuangan tahunan 

berupa neraca dan laporan laba rugi yaitu mulai tahun 2008 sampai tahun 2013, serta 

metode peramalan yang digunakan adalah metode trend, rasio pengukuran kinerja 

menggunakan rasio kunci. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian  

Berdasarkan uraian perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini yaitu: 

a.  Untuk mengetahui hasil laporan keuangan proforma tahun 2014. 

b.  Kinerja tahun 2014 pada perusahaan meubel Kartini Jepara Nganjuk. 

2. Kegunaan  Penelitian 

a. Bagi Perusahaan Meubel Kartini Jepara Nganjuk  

Hasil dari penelitian dapat digunakan oleh pihak manajemen sebagai bahan 

pertimbangan dalam menyusun rencana keuangan dan di masa mendatang pada 

perusahaan mebel Kartini Jepara Nganjuk. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan 

perbandingan untuk melakukan penelitian lebih lanjut, terutama pada penelitian 

yang berkaitan dengan rencana kinerja dan laporan keuangan proforma. 

 


