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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Perdagangan perindustrian di Indonesia dewasa ini sangat cepat. 

Banyak industri dan pabrik-pabrik bermunculan. Berbagai macam hasil 

industri di pasarkan, diantaranya adalah produk air minum dan makanan 

kemasan yang mana merupakan salah satu contoh industri manufaktur yang 

kompleks. Terdapat barbagai macam bagian yang saling berhubungan untuk 

berproduksi dan mencapai apa yang dijadikan tujuan dari perusahaan, 

diantaranya adalah tenaga kerja, modal, bahan baku dan lain sebagainya.   

Perdagangan bebas (ASEAN-China Free Trade Agreement) 

menyebabkan barang-barang impor dari kawasan ASEAN terutama China 

langsung dapat masuk ke pasar-pasar di negeri ini. Dampak dari perdagangan 

bebas di rasakan oleh seluruh aspek kehidupan, oleh karena itu pemerintah 

mempunyai peran yang sangat penting dalam melindungi industri dan produk 

dalam negeri agar tidak tersingkir oleh barang impor. 

Keadaan ini membuat perusahaan di tuntut untuk dapat bergerak 

lebih optimal agar dapat bertahan dan bersaing dengan perusahaan-

perusahaan lain. Setiap perusahaan mempunyai tujuannya sendiri, agar tujuan 

perusahaan dapat tercapai maka perusahaan perlu membuat sebuah rencana 

yang matang mengenai bagaimana cara untuk mencapai tujuan perusahaan 

tersebut. Perusahaan juga harus menentukan alternatif perencanaan apabila 
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dalam pelaksanaan tersebut mengalami kegagalan, oleh sebab itu perlu 

adanya kendali yang dapat menyelaraskan antara rencana dan realisasi. 

Perusahaan dituntut untuk lebih transparan dalam menyajikan 

laporan keuangan perusahaannya. Laporan keuangan dibuat dengan maksud 

untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan perubahan 

posisi keuangan suatu perusahaan yang berguna bagi para pengguna dalam 

membuat keputusan ekonomi. 

Keberhasilan maupun kegagalan dalam perencanaan tujuan 

perusahaan bergantung pada perencanaan dari perusahaan itu sendiri. 

Komponen dari rencana tersebut adalah anggaran, yaitu perencanaan 

keuangan untuk masa depan, rencana tersebut mengidentifikasi tujuan dan 

tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Sebelum anggaran disiapkan, 

perusahaan seharusnya mengembangkan suatu rencana strategis. Rencana 

strategis mengidentifikasi strategi-stratgi untuk aktivitas dan operasi di masa 

depan, umumnya mencakup setidaknya untuk lima tahun ke depan. 

Perusahaan dapat menerjemahkan strategi umum ke dalam tujuan jangka 

panjang dan jangka pendek. Tujuan-tujuan ini membentuk dasar anggaran. 

Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen, berhasil atau 

gagalnya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan bergantung pada 

perencanaan. Perencanaan keuuangan sangat penting bagi perusahaan. 

Perencanaan keuangan yang dibuat dengan baik dan selaras dengan startegi 

yang telah ditetapkan akan dapat mengarahkan perusahaan dalam pencapaian 

tujuannya secara efektif dan efisien. Perencanaan keuangan mencakup 
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kegiatan ramalan keuangan (forecasting) dan pengendalian keuangan. 

Ramalan keuangan dibuat untuk meramalkan kebutuhan dana tambahan yang 

diperlukan perusahaan. 

Perusahaan-perusahaan yang dijalankan dengan baik umumnya 

mendasarkan rencana operasi mereka  pada seperangkat ramalan laporan 

keuangan. Proses perencanaan ini dimulai dengan ramalan pen jualan untuk 

masa lima tahun mendatang atau lebih. Aktiva yang dibutuhkan untuk 

memenuhi target penjualan ini ditentukan, dan keputusan diambil dengan 

mempertimbangkan bagaimana aktiva yang dibutuhkan ini akan dibiayai. 

Tahap tersebut, laporan laba rugi dan neraca dapat diproyeksikan, sehingga 

laba, deviden per saham, serta rasio-rasio utama dapat diramalkan. 

Peramalan penjualan ( sales forecasting ) merupakan alat bantu yang 

penting dalam perencanaan yang efektif dan efisien khususnya dalam bidang 

ekonomi. Peramalan mempunyai peranan langsung pada peristiwa eksternal 

yang umumnya berada diluar kendali manajemen. 

Rencana penjualan menjadi dasar perencanaan berkala dalam 

perusahaan. Informasi atau perencanaan keuangan di sajikan dengan benar, 

maka informasi tersebut akan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

dalam rangka pengambilan keputusan dan 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. Laporan keuangan proforma 

dapat di gunakan dalam melakukan perencanaan dan kontrol untuk dilaporkan 
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ke pemegang saham, investor dan kreditur. Laporan proforma merupakan 

suatu laporan yang di hasilkan dari proyeksi dengan tujuan untuk 

perencanaan keuangan yang akan datang. Proyeksi laporan keuangan terdiri 

dari laporan laba rugi, neraca suatu perusahaan. 

Perencanaan keuangan merupakan kegiatan untuk memperkirakan 

posisi dan kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang (jangka 

panjang atau jangka pendek). Peramalan laporan keuangan merupakan 

laporan keuangan yang diharapkan di masa depan berdasarkan kondisi yang 

diharapkan manajemen untuk terjadi serta tindakan yang diharapkan 

dilakukan, hal ini meliputi perencanaan finansial jangka panjang (long range 

financia planning) dan perencanaan jangka pendek (short range financial 

planning). 

Perencanaan keuangan jangka panjang yaitu perusahaan perlu 

mengetahui bagaimana posisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang 

kalau melakukan keputusan strategis tertentu (misalnya melakukan investasi 

modal dalam jumlah yang cukup besar, disertai dengan keputusan pendanaan 

tertentu). Perencanaan keuangan jangka pendek umumnya jangka waktunya 

kurang dari satu tahun. Tujuan utama dari perencanaan jangka pendek yaitu 

untuk menjaga likuiditas perusahaan, untuk membuat perencanaan keuangan 

jangka pendek dikalukan dengan menyusun kas. 

Ada lima tahapan dalam melakukan perencanaan keuangan, yaitu 

(1). Menentukan tujuan keuangan, (2). Menganalisis kondisi keuangan saat 
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ini, (3). Membuat rencana keuangan, (4). Melakukan implementasi dan 

rencana keuangan, (5). Monitor dan evalusi berkala. 

Metode dalam peramalan keuangan meliputi beberapa metode, 

antara lain : metode rasio konstan (constant ratio method), metode trend dan 

metode persentase penjualan. Metode rasio konstan (constant ratio method) 

adalah suatu metode untuk meramalkan laporan keuangan dan kebutuhan 

keuangan di masa mendatang dengan asumsi-asumsi rasio keuangan tertentu 

akan tetap konstan, metode trend adalah metode berdasarkan data historis 

atau masa lalu, sedangkan metode persentase penjualan adalah metode untuk 

mengembangkan laporan laba rugi proforma yang menyatakan harga pokok 

penjualan, biaya operasi dan biaya bunga sebagi persentase dari penjualan 

yang sudah diproyeksikan (Sundjaja & Barlian, 2003:173). 

Setiap perusahaan ingin mengembangkan usahanya menjadi lebih 

maju, begitu pula PT. Mayora Indah, Tbk yang bergerak dalam industri 

makanan dan minuman seperti biskuit, wafer, cokelat, kopi, kembang gula 

dan makanan kesehatan seperti energen sereal, energen oatmilk dan energen 

go fruit. Perusahaan tersebut juga ingin mengembangkan usahanya guna 

meningkatkan target penjualan dan meningkatkan keuntungan yang lebih 

besar lagi. Hal tersebut dapat dilihat dari Tabel 1.1. 
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Tabel 1.1 Nilai Penjualan dan Nilai Total Aset PT Mayora Indah, Tbk tahun 

2009-2013 

Tahun Nilai Penjualan (Rp) 

% 

Perubahan 

Penjualan  

Nilai Total Aset (Rp) 

% 

Perubahan 

Total Aset 

2009 Rp4.777.175.386.540     Rp   3.246.498.515.952    

2010 Rp7.224.164.991.859  51%  Rp   4.339.191.135.535  34% 

2011 Rp9.453.865.992.878  31%  Rp   6.599.845.533.328  52% 

2012 Rp10.510.062.669.832  11%  Rp   8.302.506.241.903  26% 

2013 Rp12.017.837.133.337  14%  Rp   9.710.223.454.000  17% 

                     Sumber : Laporan Laba Rugi PT Mayora Indah, Tbk tahun 2009-2013 

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa seiring peningkatan 

penjualan yang terus meningkat dari periode tahun 2009 sampai 2013 

menunjukkan adanya peningkatan perubahan total aset. Peningkatan 

penjualan ternyata diikuti oleh peningkatan total aset yang lebih tinggi. 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tambahan dana belum terencana 

dengan baik. 

Bagi PT Mayora Indah, Tbk sangatlah penting melakukan 

perencanaan keuangan, karena perusahaan dapat membandingkan kondisi 

keuangan tahun yang akan datang dengan tahun sebelumnya. Keuntungan 

perusahaan dalam melakukan perencanaan keuangan dapat membantu 

manajemen terhindar dari pemborosan yang diakibatkan oleh adanya aktivitas 

yang sangat kompleks. 

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Perencanaan Keuangan Sebagai Dasar 

Penetapan Kebutuhan Dana Pada PT. Mayora Indah, Tbk”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perencanaan keuangan pada PT. Mayora Indah, Tbk tahun 

2014 ? 

2. Berapa tambahan dana yang diperlukan ? 

3. Dari mana saja sumber dana yang diperoleh PT Mayora Indah, Tbk  dan 

berapa besar dana tersebut ? 

 

C. Batasan Masalah 

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini agar tetap fokus 

pada tujuan yang ada adalah analisis yang dilakukan akan berdasarkan pada 

laporan keuangan berupa laporan neraca dan laporan laba rugi dari PT 

Mayora Indah Tbk yang telah tersedia pada periode 2009-2013. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk membuat perencanaan keuangan PT Mayora Indah Tbk tahun 

2014  

2. Untuk menentukan besarnya tambahan dana PT Mayora Indah Tbk 

untuk tahun 2014. 
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3. Untuk menentukan sumber dana yang diperoleh PT Mayora Indah 

Tbk tahun 2014 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut : 

a. Bagi Manajemen PT Mayora Indah Tbk 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para 

manajemen perusahaan dalam menggunakan perencanaan keuangan 

yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan sehingga kinerja 

perusahaan semakin meningkat di masa yang akan datang. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan kajian lebih 

dalam mengenai perencanaan keuangan serta penetapan besarnya dana 

tambahan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan 

landasan bagi peneliti selanjutnya. 

 


