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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

Mitasari (2004) melakukan penelitian dengan menggunakan metode 

trend linier sebagai metode peramalannya. Hasil dari penelitian adalah 

besarnya tingkat pertumbuhan penjualan PT Ultra Jaya Milk & Trading 

Company, Tbk adalah sebesar 0,12%, yang mana hasil perhitungan 

menunjukkan penjualan tahun 2009 meningkat dari 1.362.606.580.492,00 

pada tahun 2008 menjadi 1.526.119.370.151,04 pada tahun 2009. Pada tahun 

2009 perusahaan mengalami peningkatan kerugian dari semula 

67.011.996.284,00 pada tahun 2008, pada tahun 2009 meningkat menjadi 

75.053.435.838,08 dari hasil proyeksi laporan neraca dapat diketahui dana 

tambahan yang dibutuhkan sebesar 111.690.288.235,74.  

Ulva (2011) melakukan penelitian dengan menggunakan teknik 

analisis data mengunakan analisis common size dan menggunakan metode 

time series dalam mengukur kinerja perusahaan. Hasil analisis penelitian dari 

proyeksi penjualan tahun 2011 sebesar 6.818.009.040,00 dari peramalan 

penjualan tersebut maka didapatkan hasil tingkat pertumbuhan penjualan 

sebesar 39,2%. Tingkat pertumbuhan penjualan tersebut kemudian digunakan 

untuk meramalkan laporan laba rugi sehingga dapat diestimasikan laba bersih 

tahun 2011 sebesar 190.904.253,00. Perbedaan penelitian ini dan penelitian 

terdahulu yaitu: 
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1. Pada penelitian ini objek yang digunakan berbeda dengan penelitian 

terdahulu, dimana peneliti menggunakan objeknya adalah PT. Mayora 

Indah, Tbk. 

2. Perbedaan periode waktu yang digunakan dalam penelitian. Periode 

penelitian yang dilakukan Mitasari (2004) yaitu tahun yaitu tahun 2004-

2008 dan oleh Ulva  (2011) yaitu tahun 2006-2010, sedangkan penelitian 

ini mengambil data periode 2009-2013. 

 

B. Landasan Teori 

Salah satu fungsi manajemen adalah fungsi perencanaan. Bagi 

manajer keuangan fungsi perencanaan ini berarti harus melakukan 

perencanaan keuangan, dalam kegiatan perencanaan sering didahului dengan 

kegiatan perkiraan (forecasting) tentang apa yang diharapkan akan terjadi di 

masa yang akan datang. Perencanaan keuangan dimaksudkan untuk 

memperkirakan bagaimana posisi keuangan perusahaan dimasa yang akan 

datang termasuk di dalamnya perkiraan tentang berapa banyak pendanaan 

eksternal yang harus dicari. Perusahaan harus selalu memandang ke dapan 

karena pasar semakin internasional lingkupnya dan perekonomian dunia 

semakin saling terkait.  

Proses perencanaan keuangan dimulai dengan ramalan penjualan yaitu 

merupakan variabel terpenting yang dapat mempengaruhi kebutuhan 

pembiayaan untuk perusahaan. Arus kas yang diperlukan untuk membayar 

biaya-biaya, untuk modal kerja dan untuk investasi jangka panjang dapat 
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diramalkan dari ikhtisar laba-rugi proforma. Apabila perancanaan keuangan 

dapat dilakukan secara tepat dan akurat maka pihak manajemen perusahaan 

akan mampu memaksimalkan usaha dalam rangka pencapaian tujuan 

perusahaan yang telah ditetapkan. 

1. Perencanaan Keuangan 

Perencanaan keuangan (financial planning) merupakan kegiatan 

untuk memperkirakan posisi dan kondisi keuangan  perusahaan di masa 

yang akan datang (bisa jangka panjang, bisa pula jangka pendek). Untuk 

menyusun rencana keuangan tersebut di pergunakan serangkaian asumsi 

(skenario), baik yang menyangkut hubungan antar variabel-variabel 

keuangan maupun keputusan-keputusan keuangan (Husnan & Pudjiastuti, 

2004:50) 

Perencanaan keuangan merupakan aspek penting dari operasi dan 

sumber penghasilan perusahaan karena memberikan petunjuk yang 

mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengontrol kegiatan perusahaan 

untuk mencapai tujuan. Dua aspek penting dalam proses perencanaan, 

yaitu : 

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 

intern tetapi juga di butuhkan bagi pemberi pinjaman baik sekarang 
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maupun yang akan datang (Sundjaja & Barlian, 2003:162). Perencanaan 

keuangan bagi perusahaan yaitu sebagai pedoman pelaksanaan aktivitas 

mendatang. Dasar perencanaan keuangan tergantung dari macam 

perencanaan yang dibuat. Perencanaan tersebut yaitu perencanaan 

laporan keuangan untuk suatu periode tertentu, maka dasar perencanaan 

yang terbaik adalah posisi keuangan yang terakhir. 

Perencanaan laba berpusat pada pembuatan laporan proforma. 

Laporan proforma merupakan proyeksi laporan keuangan yang terdiri 

dari neraca dan laporan laba rugi suatu perusahaan. Dua input yang 

diperlukan untuk menyusun laporan proforma dengan menggunakan 

pendekatan yang sederhana yaitu: a) laporan keuangan untuk tahun 

sebelumnya dan b) ramalan penjualan tahun yang akan datang. 

Manajemen tidak hanya berurusan dengan operasi pada tahun 

berjalan. Operasi perusahaan pada tahun-tahun yang akan datang juga 

harus dipikirkan dengan seksama. Hal ini harus dilakukan karena kondisi 

lingkungan yang selalu berubah, untuk itu perusahaan memerlukan 

perencanaan jangka panjang yang diharapkan mampu mengantisipasi 

perubahan-perubahan yang terjadi dan begitu juga dalam bidang 

keuangan, manajemen keuangan mempunyai tanggung jawab untuk 

membuat perencanaan keuangan jangka panjang. 

Perencanaan keuangan berhubungan dengan masa depan yang 

penuh dengan ketidakpastian. Perencanaan keuangan membantu 

manajemen untuk menghindari pemborosan-pemborosan. Tanpa adanya 
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perencanaan keuangan maka berakibat terjadi ketidak sesuaian tindakan 

(kebingungan) dalam melaksanakan kebijakan perusahaan sendiri dan 

juga akan menimbulkan pemborosan dalam bentuk waktu yang terbuang 

dan sumber-sumber keuangan yang tidak dimanfaatkan maksimal 

(Gitosudarmo & Basri, 2002: 291). 

Laporan proforma, merupakan proyeksi laporan keuangan yang 

terdiri dari neraca dan laporan laba rugi suatu perusahaan (Sundjaja & 

Barlian, 2003:171). Dua input yang diperluakan untuk menyusun laporan 

keuangan proforma dengan menggunakan pendekatan yang sederhana 

yaitu laporan keuangan untuk tahun sebelumnya dan ramalan penjualan 

tahun yang akan datang. 

Manajer keuangan  menggunakan laporan proforma untuk 

menganalisa sumber dan penggunaan kas juga menggunakan berbagai 

kinerja (likuiditas, hutang, aktivitas dan profitabilitas). Bermacam rasio 

dapat dihitung  berdasarkan laporan laba rugi proforma dan neraca 

proforma (Sundjaja & Barlian, 2003: 179). 

Peramalan bagian dari perencanaan penting karena jika proyeksi 

hasil operasi tidak memuaskan, manajemen dapat merumuskan kembali 

rencananya dan mengembangkan target yang lebih wajar untuk tahun 

mendatang. Alasan lain apabila dana yang diperlukan untuk memenuhi 

ramalan penjualan tidak dapat diperoleh, akan lebih baik jika diketahui 

sebelumnya dan menyesuaikan kembali proyeksi tingkat operasi dari 

pada tiba-tiba kekurangan uang kas dan operasi terpaksa harus berhenti 
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secara mendadak. Sekalipun dana yang diperluakan dapat disediakan, 

namun akan lebih baik jika penyedianya direncanakan jauh sebelumnya 

(Brigham & Houston, 2006: 283). 

2. Peramalan penjualan 

Sebelum membuat laporan keuangan proforma perusahaan maka 

diperluakan adanya data-data yang dimulai dari peramalan penjualan. 

Peramalan penjualan sangat penting dalam perencanaan dan pengambilan 

keputusan khususnya dibidang produksi. Perusahaan dapat mengetahui 

aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan dikemudian hari seperti 

perencanaan. 

Peramalan penjualan adalah suatu usaha untuk meramalkan 

keadaan dimasa yang akan datang melalui pengujian keadaan di masa 

lalu. 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. 

Peramalan merupakan suatu metode yang digunakan untuk 

membantu suatu perkiraan yang terjadi pada masa yang akan datang 

dalam rangka untuk mewujudkan tingkat efektivitas dan efisiensi sumber 

daya yang dimiliki  perusahaan. Peramalan penjualan merupakan 

aktivitas yang kritis, karena melibatkan unsur ketidakpastian dimasa 

mendatang. 
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Peramalan dapat dilakukan dengan menggunakan faktor-faktor 

yang mempengaruhi atau dapat juga menggunakan dasar penjualan 

historisnya. Data yang digunakan sebagai dasar peramalan penjualan 

sebaiknya selama lima sampai sepuluh tahun kebelakang ( Brigham & 

Houston, 2006: 257).  

Rata-rata pertumbuhan penjualan dapat digunakan untuk 

memproyeksi penjualan di masa mendatang, biasanya tahun historisnya 

digunakan lima tahun terakhir, dimana setiap tahun dihitung tingkat 

pertumbuhan penjualannya, selanjutnya dihitung rata-rata pertumbuhan 

dan nilai proyeksi penjualan bisa diperoleh dari hasil kali rata-rata tingkat 

pertumbuhan penjualan dengan penjualan nyata. 

Menurut Brigham & Houston (2006:254) proses perencanaan dapat 

dibagi menjadi enam langkah, yaitu : 

1) Memproyeksikan laporan keuangan dan menggunakan ini untuk 

menganalisis dampak dari rencana operasi terhadap proyeksi laba dan 

berbagai rasio keuangan. Proyeksi tersebut juga dapat digunakan 

untuk memantau operasi setelah rencana tersebut difinalisasi dan 

dijalankan. Segera menyadari adanya penyimpangan dari rencana 

tersebut adalah hal yang penting dalam suatu sistem pengendalian 

yang baik yang pada akhirnya menjadi penting bagi keberhasilan 

perusahaan dalam dunia yang berubah. 

2) Menentukan dana yang dibutuhkan untuk mendukung rencana lima 

tahunan. Hal ini mencakup baik dana untuk pabrik dan peralatan 
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maupun dana untuk persediaan dan piutang usaha, program penelitian 

dana pengembangan (litbang) serta kampanye periklanan utama. 

3) Meramalkan ketersediaan dana selama lima tahun kedepan. Hal ini 

melibatkan penyusunan estimasi untuk dana yang akan dihasilkan baik 

secara internal maupun dana yang akan diperoleh dari sumber-

sumbern eksternal. 

4) Menetapkan dan menjaga suatu sistem pengendalian yang mengatur 

alokasi dan penggunaan dana di dalam perusahaan, hal ini melibatkan 

usaha untuk memastikan bahwa rencana dasar dilaksanakan dengan 

semestinya. 

5) Mengembangkan prosedur guna menyesuaikan rencana dasar jika 

ramalan ekonomi yang mendasari rencana tersebut tidak terjadi. 

Perekonomian apabila ternyata lebih kuat dari pada yang diramalkan, 

maka kondisi-kondisi baru ini harus diakui dan dicerminkan dalam 

jadwal produksi yang lebih tinggi. 

6) Menetapkan suatu sistem kompensasi manajemen berbasis kinerja 

merupakan hal yang penting semacam memberikan penghargaan 

kepada manajer karena merekka melakukan apa yang diinginkan oleh 

pemegang saham yaitu memaksimalkan harga saham. 

Brigham & Houston (2006: 256) berpendapat bahwa terdapat dua 

komponen penting dari rencana keuangan dengan menggunakan model 

perencanaan keuangan terkomputerisasi, yaitu : 

a. Ramalan penjualan 
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Ramalan penjualan (sales forecasting) adalah ramalan unit dan 

nilai uang penjualan suatu perusahaan, untuk suatu periode di masa 

mendatang yang umumnya didasarkan pada trend penjualan terkhir 

dipadukan dengan ramalan mengenai prospek perekonomian untuk 

negara, wilayah, industri dan seterusnya. Ramalan penjualan biasanya 

memusatkan perhatian pada angka penjualan lima tahun terakhir 

karena pengkajian perusahaan menunjukkan pertumbuhan masa depan 

lebih erat hubungannya dengan masa lalu yang belum lama terjadi dari 

pada yang sudah terlalu lama. 

b. Peramalan laporan  keuangan metode persentase penjualan 

Setelah penjualan diramalkan, maka langkah selanjutnya adalah 

meramalkan laporan neraca dan laba rugi masa depan. Teknik yang 

paling sederhana dan yang paling bermanfaat untuk menjelaskan 

mekanisme peramalan laporan keuangan yaitu metode persentase 

penjualan (percentof sales method) adalah suatu metode untuk 

meramalkan laporan keuangan masa depan yang menyatakan setiap 

jumlah sebagai persentase penjualan. 

1) Meramalkan Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi untuk tahun mendatang diramalkan untuk 

mendapatkan suatu estimasi atas laba yang akan dilaporkan dan 

jumlah laba yang ditahan yang akan dihasilkan perusahaan selama 

tahun tersebut. Hal ini memerlukan asumsi-asumsi tentang risiko 

biaya operasi, tarif pajak, beban bunga dan rasio pembayaran 
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dividen, dalam kasus yang paling sederhana, dibuat asumsi bahwa 

biaya akan naik dengan laju yang sama sejalan dengan kenaikan 

penjualan dalam situasi yang lebih rumit, biaya-biaya tertentu akan 

diramalkan secara terpisah. Tujuan utama dari peramalan ini adalah 

untuk menentukan berapa banyak laba yang akan diperoleh 

perusahaan dan untuk diinvestasikan kembali dalam tahun yang 

diramalkan. 

2) Meramalkan Neraca 

Peramalan neraca penjualan jika dinaikkan maka aktivitasnya 

harus tumbuh karena perusahaan beroperasi pada kapasitas yang 

penuh, maka setiap pos aktivitas harus ditambah jika ingin 

penjualan yang lebih tinggi untuk dicapai. Lebih banyak kas yang 

dibutuhkan untuk transaksi, penjualan yang lebih tinggi akan 

menyebabkan piutang yang lebih besar, persediaan tambahan yang 

disimpan dan pabrik serta peralatan baru harus ditambah. Dana 

yang dihasilkan secara spontan (spontaneously general funds) akan 

disediakan oleh utang usaha dan pos-pos aktual, sebagai contoh 

penjualan meningkat, maka akan membeli bahan baku juga akan 

meningkat dan pembelian yang lebih besar akan secara spontan 

mengarah ke tingkat utang yang lebih besar.  

3) Mendapatkan dana tambahan yang dibutuhkan 

Tambahan dana yang dibutuhkan (additional funds needed-

AFN) merupakan jumlah modal eksternal yang akan dibutuhkan 
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untuk mengakuisisi aset yang dibutuhkan (Brigham & Houston, 

2011:319). Peningkatan penjualan membutuhkan tambahan aset, 

aset ini harus didanai dan perusahaan bisa jadi mampu atau tidak 

mampu mendapatkan seluruh dana yang dibutuhkan untuk rencana 

usaha perusahaan.  

3. Penyusunan laporan laba rugi proforma 

Laporan laba rugi untuk tahun mendatang diramalkan untuk 

mendapatkan suatu estimasi laba yang dilaporkan dan jumlah laba yang 

ditahan yang akan dihasilkan perusahaan selama tahun tersebut. Hal ini 

memerlukan asumsi-asumsi tentang rasio biaya operasi, tarif pajak, 

beban bunga dan rasio pembayaran dividen. Laporan laba rugi dapat 

diartikan sebagai suatu laporan yang menunjukkan tentang pendapatan-

pendapatan dan pengeluaran-pengeluaran selama periode tertentu. 

Laporan laba rugi mempunyai dua unsur, yaitu : 

a) Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang 

biasa, misalnya harga pokok penjualan, gaji dan upah serta 

penyusutan. 

b) Kerugian yang mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi beban 

yang timbul atau tidak timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa, 

misalnya rugi karena kebakaran, banjir atau pelepasan aktiva tidak 

lancar. 

Bentuk laporan laba rugi dapat disajikan dengan menggunakan dua 

bentuk, yaitu : 
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a) Single step, dalam bentuk ini semua penghasilan yang di peroleh dari 

berbagai kegiatan atau aktivitas di kelompokkan menjadi satu 

kelompok yang disebut penghasilan. Semua beban di kelompokkan 

dalam satu kelompok yang disebut biaya, sedangkan penghasilan 

bersih (laba) merupakan selisih antara kelompok penghasilan dan total 

kelompok beban. 

b) Multiple step, dalam bentuk ini penghasilan bersih (laba) dihitung 

secara bertahap sesuai dengan aktivitas, yaitu kegiatan usaha dan di 

luar usaha. 

4. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Proforma 

Laporan keuangan proforma merupakan laporan keuangan yang 

dihasilkan dari proyeksi laporan keuangan. 

a. Memproyeksikan penjualan untuk sejumlah periode pada masa 

mendatang dengan tahap awal menghitung tingkat pertumbuhan 

penjualan. 

b. Memproyeksikan biaya operasional (harga pokok penjualan dan 

administrasi, biaya pajak di luar bunga) dan kemudian menurunkan 

proyeksi pendapatan operasional. 

c. Memproyeksikan total aset, hutang dan modal saham yang diperlukan 

untuk mendukung tingkat operasi yang diproyeksikan. 

d. Menentukan biaya pendanaan (financing cost) dari hutang pada poin 

ketiga dan kemudian menurunkan dari pendapatan operasional untuk 

memperoleh laba berish proyeksi. 
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e. Menurunkan laporan aliran kas dari laporan keuangan yang 

diproyeksikan (laporan laba rugi dan neraca). 

f. Menyusun rasio keuangan proforma, untuk melihat kinerja keuangan 

pada masa mendatang (Mamduh, 2009: 241). 

Sesudah menganalisis laporan proforma, para manajer keuangan 

dapat mengambil langkah untuk merencanakan operasi jangka pendek. 

Laporan proforma merupakan kunci penting perencanaan keuangan 

untuk tahun yang akan datang (Sundjaja & Barlian, 2003:180). 

5. Penyusunan neraca proforma 

Neraca merupakan laporan keuangan yang memberikan informasi 

mengenai posisi keuangan (aktiva, kewajiban dan ekuitas) perusahaan 

pada saat tertentu. Neraca harus disusun secara sistematis sehingga dapat 

memberikan gambaran yang jelas terhadap posisi keuangan dari suatu 

perusahaan pada suatu periode tertentu. Pos-pos dalam neraca biasanya 

di kelompokkan dalam aktiva, hutang dan modal, sehingga akan 

mempermudah pihak-pihak yang berkepentingan dalam menilai posisi 

keuangan perusahaan. Neraca dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu : 

a) Bentuk rekening (skontro), dalam bentuk ini unsur aktiva disajikan 

pada sisi kiri (debet), sedangkan unsur kewajiban dan ekuitas 

disajikan pada sisi kanan (kredit). 

b) Bentuk laporan (stafel), dalam bentuk ini baik aktiva, kewajiban 

maupun ekuitas disajikan secara berurutan dari atas ke bawah yang 

dimulai dari aktiva, kewajiban dan ekuitas. 
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6. Metode Peramalan Keuangan 

Mengadakan peramalan terlebih dahulu dikumpulkan data historis suatu 

kegiatan bisnis kemudian diolah menjadi informasi relevan untuk 

mengambil keputusan manajemen dalam membuat perencanaan 

keuangan. Peramalan bisnis ini dituangkan dalam angka-angka keuangan 

menjadi peramalan keuangan suatu unit bisnis. Peramalan keuangan 

meliputi beberapa metode, yaitu: metode rasio konstan (constant ratio 

method), metode trend dan metode persentase penjualan. 

a) Metode rasio konstan (constant ratio method) 

Metode rasio konstan (constant ratio method) merupakan 

suatu metode untuk meramalkan laporan keuangan dan kebutuhan 

keuangan di masa mendatang dengan asumsi rasio-rasio keuangan 

tertentu akan tetap konstan.  

b) Metode Trend  

Metode trend ini terdiri dari beberapa cara metode yang dapat 

digunakan untuk menentukan ramalan yaitu (M. Jihadi, 2001:47): 

1) Metode Linier 

Metode ini sering digunakan oleh perusahaan karena dianggap 

paling gampang dan mudah untuk dipraktikkan. Pada waktu data 

yang tersedia adalah mempunyai kecenderungan berbentuk garis 

lurus. Rumus persamaan : 
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Keterangan : 

Y  = Variabel dependen 

a   =  intersep (titik potong kurva terhadap sumbu (Y) 

b   = Kemiringan (slope kurva linier) 

X = variabel independen 

2) Metode trend kuadratik merupakan trend non linier, dan jika 

digambar berbentuk garis lengkung. Metode ini biasanya 

digunakan untuk data historis di mana jika digambar akan 

membentuk garis tidak lurus atau berbentuk parabola. 

Persamaan dari metode kuadratik ini adalah : 

 

Keterangan : 

Y’ = Variabel yang akan diramalkan, dalam hal ini adalah 

ramalan penjualan produk perusahaan. 

a = Konstanta, yang akan menunjukkan besarnya harga Y 

(ramalan) apabila sama dengan 0 (nol). B dan c = 

variabilitas per  X, yaitu menunjukkan besarnya perubahan 

nilai Y sari setiap perubahan satu unit X. 

X = Unit waktu/periode, yang dapat dinyatakan dalam minggu, 

bulan, semester, tahun dan lain sebagainnya tergantung 

kepada kesesuaian yang ada di dalam perusahaan. 
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3) Metode Exponensial Sederhana (Simple Exponential) 

Metode eksponensial digunakan jika data historis digambar 

menjadi kurva cenderung berbentuk naik turun, akan tetapi 

kenaikan serta penurunan tidak terlalu drastis/tajam. Metode 

eksponensial ini mempunyai persamaan fungsi sebagai berikut : 

  yang dapat disederhanakan menadi bentuk fungsi 

logaritma yaitu : 

 

Dengan syarat , berarti dalam menentukan prediksinya 

(x) sama dengan metode least squre yaitu 0 (nol) dari sebuah 

perusahaan x menyusun peramalan penjualan produk 

perusahaan keperluan penyusunan peramalan ini manajemen 

akan berusaha untuk dapat mengetahui berapa produk nasional 

bruto pada waktu yang akan diteliti. 

c) Metode persentase penjualan 

Metode persentase penjualan adalah metode untuk 

mengembangkan laporan laba rugi proforma yang menyatakan 

harga pokok penjualan, biaya operasi dan biaya bunga sebagai 

persentase dari penjualan yang sudah di proyeksikan. (Sundjaja & 

Barlian, 2003:173)  

Menurut Brigham & Houston (2006:260) metode persentase 

penjualan yaitu suatu metode untuk meramalkan laporan keuangan 

dan kebutuhan keuangan di masa depan yang menyatakan setiap 
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jumlah sebagai persentase penjualan, persentase ini bisa konstan 

atau berubahnya sejalan dengan berlalunya waktu. Metode ini 

meramalkan laporan laba rugi dan neraca kemudian menghitung 

dana tambahan yang dibutuhkan atau AFN dengan rumus sebagai 

berikut (Brigham & Houston, 2006:275) 

Tambahan     Proyeksi            Kenaikan     Kenaikanlaba 

dana yang =  kenaikan aset -  spontan     -  ditahan 

dibutuhkan                              kewajiban 

 

AFN  =  (A*/ )ΔS     - (L*/ -M (RR) 

Dimana : 

AFN =  Tambahan dana yang dibutuhkan. 

A*     =  Aset yang terkait langsung dengan penjualan dan harus 

ditambah jika penjualan mengalami kenaikan. 

Perhatikan bahwa A menandakan total aset dan A* 

menandakan aset yang harus ditambah jika penjualan 

mengalami peningkatan. Ketika perusahaan beroperasi 

pada kapasitas penuh, seperti halnya dalam kasus ini, 

A*=A. Tetapi sering kali, A* dan A tidaklah sama, 

sehingga persamaan ini harus diubah. 

        =  Penjualan tahun sebelumnya. 

A*/  = Persentase aset yang diminta terhadap penjualan, yang 

juga menunjukkan kenakan aset yang diminta dalam 

dolar setiap kenaikan Rp 1 penjualan. 
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L*     =  Kewajiban yang meningkatkan secara spontan mengikuti 

penjualan. Kewajiban spontan meliputi yang diperoleh 

untuk setiap Rp 1 kenaikan penjualan. 

L*/  = Persentase kewajiban spontan terhadap penjualan, yang 

juga merupakan pendanaan spontan yang diperoleh 

untuk setiap Rp 1 kenaikan penjualan. 

   = Total proyeksi penjualan untuk tahun depan. Perhatikan 

bahwa  menadakan penjualan tahun lalu, sementara 

adalah ramalan penjualan. 

ΔS     =  Perubahan penjulan. 

M      =  Margin laba, atau laba per Rp 1 penjualan. 

RR  = Rasio retensi, yaitu persentase laba bersih yang ditahan 

selama tahun lalu.  

Kebutuhan akan pendanaan eksternal bergantung pada lima 

faktor penting sebagai berikut : 

a) Pertumbuhan penjualan (ΔS). Perusahaan yang tumbuh dengan 

cepat membutuhkan kenaikan aset dalam jumlah besar, dengan 

hal-hal lain yang dianggap konstan. 

b) Intensitas modal (A*/ ). Jumlah aset yang dibutuhkan untuk 

setiap dolar penjualan, A*/  disebut rasio intensitas modal 

(capital intensity ratio) dan angka ini memiliki dampak yang 

besar pada kebutuhan modal. Perusahaan dengan rasio aset 

terhadap penjualan yang tinggi membutuhkan lebih banyak 
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aset untuk setiap kenaikan penjualan, sehingga akan memiliki 

kebutuhan yang lebih besar terhadap pendanaan eksternal. 

c) Rasio kewajiban terhadap penjualan spontan (L*/ ). 

Perusahaan yang secara spontan menghasilkan dana dalam 

jumlah besar dari utang usaha dan akrual memiliki kebutuhan 

akan pendanaan eksternal yang lebih kecil. 

d) Margin laba (M). Makin tinggi margin laba, maka makin besar 

laba bersih yang tersedia untuk mendukung kenaikan aset, 

sehingga makin kecil kebutuhan akan pendanaan eksternal. 

e) Rasio retensi (RR). Perusahaan yang menahan sebagian besar 

labanya dari pada membayarkannya sebagai deviden 

menghasilkan laba ditahan yang lebih besar dan membutuhkan 

pendanaan eksternal yang lebih rendah. 
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C. Kerangka Pikir Peneliti 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Ya Tidak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidak perlu 

AFN 

Laporan Keuangan 

Metode Trend  Metode Persentase 

Penjualan 

Peramalan Penjualan 

 

Metode Rasio 

Konstan 

Ada 

Pertumbuhan? 

Perlu AFN 

Sumber dana 

Jumlah dana 

tambahan 

PT Mayora Indah, Tbk 


