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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Masalah  

Bagi perusahaan, perencanaan keuangan sangatlah diperlukan dalam 

penentuan keuangan perusahaan di masa yang akan datang dan perusahaan 

selalu berusaha untuk berkembang dalam melakukan kegiatan usaha yang 

dilakukan. Persaingan industri manufaktur menuntut produsen lebih produktif 

dan efisien untuk mendapatkan hasil barang dan jasa yang bermutu serta 

berkualitas. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka peningkatan volume 

produksi dan penjualan menjadi hal wajib yang harus dilakukan oleh 

perusahaan. Demikian halnya pada perusahaan UD Dua Putra dimana dalam 

usahanya pencapaian tujuan perusahaan maka maksimalisasi keutungan menjadi 

tujuan utama yang harus direalisasikan. 

Usaha peningkatan penjualan dan berusaha untuk meminimalisir jumlah 

biaya produksi dengan sendirinya perusahaan dapat tumbuh dan berkembang 

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Setiap perusahaan yang didirikan 

pasti atau harus mempunyai tujuan, dimana untuk mencapai tujuan tersebut 

harus didasari dengan suatu perencanaan yang cukup matang. 

Kondisi negara yang tidak stabil dan nilai tukar rupiah yang naik turun 

mengakibatkan kondisi perekonomian yang tidak menentu. Keadaan yang 

demikian menuntut perusahaan bekerja lebih efisien untuk bisa survive dan 

mampu bersaing dengan perusahaan lain. Setiap perusahaan yang didirikan pasti 

atau harus mempunyai tujuan, dimana untuk mencapai tujuan tersebut harus 
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didasari dengan suatu perencanaan yang cukup matang. Perusahaan dalam 

pelaksanaan rencana tersebut juga harus menentukan berbagai alternatif bila 

pelaksanaan tersebut akan mengalami kegagalan, maka dalam pelaksanaannya 

perlu adanya kendali yang dapat menyelaraskan perencanaan dengan 

realisasinya. 

 Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen, berhasil atau 

gagalnya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan bergantung pada perencanaan. 

Perencanaan keuangan sangat penting bagi perusahaan, perencanaan yang dibuat 

dengan baik dan sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan akan dapat 

mengarahkan perusahaan dalam pencapaian tujuan. 

Dalam langkah awal pelaksanaan kegiatan perencanaan keuangan yaitu 

dengan peramalan keuangan, yang merupakan ramalan unit dan nilai uang 

penjualan suatu perusahaan. Peramalan keuangan yang pertama adalah laporan 

laba rugi, yang kedua neraca, yang ketiga menggalang tambahan dana yang 

dibutuhkan.  

Perusahaan harus selalu mengadakan peramalan terhadap masa yang 

akan datang tersebut dengan tepat. Dalam hal ini meliputi perencanaan finansial 

jangka panjang dan perencanaan jangka pendek, dengan adanya perencanaan 

jangka panjang, maka bagian keuangan harus mengadakan estimasi terhadap 

keperluan atau kebutuhan jangka pendek yang tentu berhubungan dengan 

perencanaan jangka panjang. 

Perubahan penjualan mengakibatkan perubahan harta dan utang jangka 

pendek, karena untuk memenuhi kenaikan penjualan harus membutuhkan 

tambahan harta dan utang jangka pendek, khususnya utang dagang. Kebutuhan 
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dana untuk memenuhi tambahan penjualan itu dapat dipenuhi dari dalam dan 

dari luar perusahaan, jika kenaikan kecil, kemungkinan tambahan dana dapat 

dipenuhi dari dalam perusahaan, dan jika kenaikan penjualan besar, pada 

umumnya tambahan dana di penuhi dari luar perusahaan (dari tambahan modal 

sendiri atau dari utang jangka panjang). 

Perencanaan keuangan mencakup kegiatan ramalan keuangan dan 

pengendalian keuangan. Ramalan keuangan dibuat untuk meramalakan 

kebutuhan dana tambahan yang diperlukan perusahaan, dengan mengetahui 

berapa dana yang akan dibutuhkan perusahaan untuk operasi mendatang. Dalam 

hal ini manajemen keuangan dapat meramalkan cara yang akan dilakukan untuk 

mendanai kebutuhan tersebut, dan untuk menjadi dasar pengendalian keuangan. 

Perusahaan yang selama ini belum pernah melakukan peramalan 

keuangan dalam kegiatan bisnis salah satunya yaitu, perusahaan UD Dua putra 

merupakan perusahaan yang bergerak dibidang home industri manufaktur yang 

memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kondisi keuangan yang tidak menentu pada 

perusahaan membuat penulis mencoba merencanakan keungan perusahaan 

mengingat sampai saat ini perusahaan belum mempunyai perencanaan keuangan 

di masa yang akan datang. 

  Pendapatan tahun sebelumnya walaupun belum mengalami masalah 

dalam kondisi keuangan, tetapi ada baiknya perusahaan mempunyai 

perencanaan keuangan yang nantinya dapat menentukan banyaknya laba yang 

diperoleh serta untuk memutuskan bauran pembiayaan yang digunakan dalam 

mendapatkan jumlah tambahan dana (AFN) pada perusahaan. 
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Data mengenai penjualan bersih dan laba bersih pada perusahaan UD. 

Dua Putra Jombang selama tujuh tahun yaitu selama tahun 2008-2014 secara 

lengkap dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1.1 Pendapatan Bersih dan Laba Bersih Tahun 2008-2014 Pada 

Perusahaan  UD Dua Putra Jombang 

No Tahun Penjualan (Rp) Laba Bersih (Rp) 

1 2008 1.773.574.500 347.204.740 

2 2009 1.832.744.275 417.293.891 

3 2010 1.907.694.075 379.816.713 

4 2011 2.161.824.275 385.883.605 

5 2012 2.181.645.050 578.599.716 

6 2013 2.157.900.725 488.660.804 

7 2014 2.988.759.809 807.097.550 

Sumber: Perusahaan UD Dua Putra Jombang 2014 

Berdasarkan tabel 1.1diatas maka dapat diketahui bahwa selama tujuh 

tahunterakhir perusahaan mengalami peningkatan penjualan bersih, jika 

perencanaan keuangan tersebut disajikan dengan benar, maka informasi tersebut 

akan berguna bagi pihak manajemen perusahaan untuk mengembangkan usaha 

dan untuk pencapaian tujuan yang telah diharapkan perusahaan. 

Dalam aktivitasnya selama ini perusahaan belum melakukan 

perencanaan keuangan secara tepat, dimana dalam melakukan pengendalian atas 

keuangan perusahaannya hanya berdasarkan perkiraan saja dari pemilik 

perusahaan. Kondisi tersebut apabila tidak dengan segera dilakukan langka 

perbaikan akan menjadi hambatan perusahaan. 
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Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul 

“ Analisis Perencanaan Keuangan Pada Perusahaan UD Dua Putra Jombang. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan masalah 

yang dikaji dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana perencanaan keuangan pada perusahaan UD Dua Putra 

Jombang pada tahun 2015? 

2. Berapa  dana tambahan (AFN) yang dibutuhkan? 

 

C. Batasan penelitian 

Untuk lebih mengarahkan penelitian maka pembahasan masalah ini 

hanya dibatasi pada laporan keuangan proforma berupa neraca dan laporan laba 

rugi, serta kinerja keuangan yang diharapkan bersifat tahunan.  

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahui perencanaan keuangan perusahaanpada tahun 2015 

b. Untuk mengetahuidana tambahan yang dibutuhkanperusahaan pada tahun 

2015. 

2. Kegunaan penelitian 

a. Bagi perusahaan UD. Dua Putra Jombang. 

Hasil dari penelitian ini berguna untuk pihak manajemen perusahaan 

sebagai data menyusun pengambilan keputusan di masa yang akan 

datang. 
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b. Bagi peneliti selanjutnya. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan atau 

referensi untuk pengembangan penelitian yang akan datang 


