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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Salah satu dampak dari krisis moneter yang melanda Indonesia disekitar 

penghujung abad 20 ini sejumlah perusahaan rokok dianggap tidak layak lagi 

untuk meneruskan bisnisnya. Pada saat ini aktivitas rokok sudah mulai 

dibatasi oleh peraturan pemerintah yang melarang seorang perokok untuk 

dapat menikmati rokoknya di sembarang tempat, sehingga membuat 

perusahaan rokok perlu untuk membuat strategi pemasaran yang tepat sasaran 

agar dapat mendatangkan keuntungan bagi perusahaan rokok itu sendiri. 

Sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar, Indonesia 

menjadi pangsa bisnis yang besar. Selain itu sumber daya alamnya juga 

melimpah dan cocok untuk mengembangkan bisnis di berbagai bidang. Hal 

ini membuat berbagai perusahaan tumbuh pesat di Indonesia. Salah satunya 

adalah perusahaan rokok. Banyak perusahaan rokok skala kecil atau besar 

yang berkembang di Indonesia. 

Pengembangan usaha kecil dan menengah merupakan dasar dalam 

upaya  perbaikan  perekonomian nasional karena sebagian besar usaha yang 

ada di Indonesia adalah usaha kecil dan menengah, yang banyak menyerap 

tenaga kerja dan memanfatkaan sumber daya domestik. Usaha pembuatan 

rokok mempunyai karakteristik yang cukup menarik.  Adanya krisis global  

yang melanda  dunia  saat ini serta tekanan dari berbagai  pihak  termasuk 
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kebijakan pemerintah yang kurang memihak, ternyata tidak membuat industri 

kecil menjadi mati.  Dalam kondisi tersebut justru membuat mereka tetap 

bertahan dan mencari celah untuk tetap mengembangkan usahanya 

Selama kurun waktu 2004-2008, pertumbuhan produksi rokok  (18.6%) 

jauh melampaui pertumbuhan penduduk (6.0%). Lebih 225 miliar batang 

rokok diproduksi tiap tahun.  Tidak kurang Rp100,00 triliun uang habis 

dibakar  untuk menyulut rokok. Adapun secara lengkap data Pertumbuhan 

Produksi Rokok Nasional Periode 2000-2010 dapat dilihat pada Tabel 1.1.  

Tabel 1.1 Pertumbuhan Produksi Rokok Nasional Periode 2000-2010 

Tahun Total Produksi % Pertumbuhan 

2000 213 miliar batang - 

2001 198 miliar batang 7.6%  

2002 186 miliar batang 6.5%  

2003 173 miliar batang 7.5%  

2004 194 miliar batang 10.8%  

2005 202 miliar batang 0.5%  

2006 220 miliar batang 8.2%  

2007 226 miliar batang 2.7%  

2008 230 miliar batang 1.7%  

2009 245 miliar batang 6.5%  

2010 240 miliar batang 2% 

Sumber : Http: // id.wordpress.com/ tag/ produksi-rokok/ 

    Diunduh 23 Februari 2011 
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Dari tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa selama periode 2000-2004, 

pertumbuhan rokok di Indonesia negatif yakni dari 213 miliar batang pada 

2000 menjadi 194 miliar batang pada 2004 atau turun sebesar 8.9%, sedang 

selama periode yang sama (4 tahun), yakni 2004-2008, industri rokok malah 

tumbuh subur. Pemerintah berhasil mendorong pertumbuhan produksi rokok 

naik  hingga 18.6% selama 4 tahun atau rata-rata tumbuh 4.6% tiap tahunnya. 

Tentu alasan pemerintah untuk meningkatkan produksi rokok semata-mata 

untuk meraup sumber pendapatan negara hingga 50-an triliun per tahun, 

namun di sisi lain uang/modal yang dimiliki masyarakat harus 'terbuang' 

untuk dibakar dengan rokok.  Padahal pengeluaran uang masyarakat untuk 

membeli rokok itu sangatlah besar. 

Keberadaan industri rokok di Indonesia, memberi kontribusi yang 

sangat besar terhadap penerimaan negara. Penerimaan itu berasal dari cukai 

rokok yang setiap tahunnya terus meningkat. Selain memberi kontribusi cukai 

yang besar, produksi rokok juga sangat membantu mengurangi pengangguran 

dan juga berperan langsung terhadap penyerapan tenaga kerja. 

Dana dari cukai rokok  ini merupakan bagian dari pendapatan daerah 

dan dianggarkan pada APBD dalam kelompok lain-lain pendapatan yang sah. 

Penggunaan dana hasil inipun sudah jelas dan diatur dalam peraturan Menteri 

Keuangan Nomor: 84/PMK-07/2008 juncto Permenkeu Nomor: 20/PMK-

7/2009. Tujuannya agar penggunaannya tepat program dan sasaran untuk 

berbagai kegiatan seperti peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan 

industri, pembinaan lingkungan sosial, dan sosialisasi tentang cukai. 
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Manfaat lain dari dana cukai rokok ini dialokasikan untuk mendorong 

kegiatan tumbuhnya ekonomi produktif sektor riil di pedesaan, dan 

penciptaan lapangan kerja di sekitar industri tembakau. Harapannya bisa 

mengurangi kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatkan kualitas 

kesehatan bagi masyarakat yang terkena dampak rokok. 

Kondisi umum perusahaan rokok di bojonegoro saat ini terancam 

gulung tikar. Ini terbukti pada 2007 jumlah perusahaan rokok kecil di 

Bojonegoro tercatat 119 buah. Namun, dalam perkembangannya, 

perusahaan rokok kecil itu sekarang tinggal 55 buah. Bahkan, sekarang ini 

sudah ada 12 perusahaan rokok di wilayah Bojonegoro yang nyaris berhenti 

produksi. Bangkrutnya perusahaan rokok kecil tersebut, karena perusahaan 

tidak dapat berkembang setelah pada 2004 ada ketentuan pemerintah yang 

mengatur pembelian cukai rokok. Pembelian cukai rokok dibatasi hanya 

boleh 100 lembar per bulan. Akibatnya, produksi mereka terpaksa berkurang 

dan menyesuaikan dengan jatah pita cukai. 

Faktor lain yang menyebabkan industri rokok tidak mampu berkembang 

adalah adanya persyaratan yang memberatkan. Yakni, sebuah industri rokok 

harus mempunyai gedung dan bangunan permanen. Syaratnya harus 200 

meter persegi. Padahal, selama ini perusahaan rokok kecil berproduksi 

dirumah masing-masing.Karena itu, dalam waktu tak lama lagi perusahaan 

rokok kecil di Bojonegoro akan bangkrut.   

(http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=163099) 

http://www.jawapos.co.id/radar/index.php?act=detail&rid=163099
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Salah satu perusahaan rokok di Bojonegoro yang masih bertahan 

sampai saat ini adalah perusahaan rokok Oeloeng. Perusahaan rokok Oeloeng 

merupakan salah satu perusahaan rokok yang mempunyai tujuan untuk 

memperoleh laba yang optimal. Perusahaan rokok di Indonesia terutama di 

Bojonegoro saat ini sudah demikian berkembang pesat sehingga tingkat 

persaingan yang terjadi sudah semakin tinggi. Oleh sebab itu, manajemen 

perlu melakukan suatu perencanaan dengan tujuan meningkatkan volume 

penjualan dan melakukan efisiensi terhadap biaya yang dikeluarkan 

perusahaan. 

 Tabel 1.2 berikut adalah sebagian kecil perusahaan rokok di 

Bojonegoro yang masih mampu bertahan akibat kebijakan baru yang 

dilakukan pemerintah dan merupakan pesaing bagi perusahaan rokok 

Oeloeng Bojonegoro. 

No Nama Perusahaan Rokok di Bojonegoro 

1 PT. 369 ( Sam Liok Kioe ) 

2 Perusahaan Rokok Kudu 

3 Perusahaan Rokok Pribumi 

4 Perusahaan Rokok Kopi 

5 Peusahaan Rokok Nangka 

                            Sumber : Perusahaan Rokok Oeloeng 

Manajemen memerlukan suatu pedoman berupa perencanaan yang 

berisikan langkah-langkah yang akan dan harus ditempuh perusahaan dalam 

mencapai tujuannya perencanaan dapat pula berupa alat ukur dan evaluasi 
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atas hasil sesungguhnya. Apabila hasil sesungguhnya tidak sesuai dengan apa 

yang telah direncanakan, maka manajemen harus mengevaluasi 

ketidaksesuaian tersebut dan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan 

untuk mengatasinya. Perencanaan juga merupakan alat pengendalian terhadap 

kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan perusahaan. Dengan demikian, 

perencanaan memegang peranan yang sangat penting daiam menunjang 

kegiatan-kegiatan perusahaan. 

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. Ramalan keuangan dibuat untuk meramalkan 

kebutuhan dana tambahan yang diperlukan perusahaan. Dengan 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 
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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. 

Salah satu bentuk perencanaan keuangan adalah proyeksi laporan 

keuangan proforma. Laporan keuangan proforma, merupakan proyeksi 

laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi perusahaan 

yang bertujuan untuk memproyeksikan kondisi keuangan yang akan datang.  

Pada umumnya bisnis  menggunakan  laporan keuangan proforma 

dalam melakukan perencanaan dan kontrol untuk dilaporkan ke pemegang 

saham, investor dan kreditur.  Laporan  proforma  merupakan  suatu laporan 

yang dihasilkan dari proyeksi dengan tujuan  untuk  perencanaan  keuangan 

yang akan datang. Proyeksi  laporan  keuangan  terdiri  dari  laporan  laba  

rugi dan neraca suatu perusahaan. Dari laporan keuangan proforma dapat juga 

dilihat kinerja keuangan perusahaan masa mendatang.  

Dalam aktivitasnya selama ini perusahaan belum melakukan proyeksi  

laporan keuangan. Kondisi tersebut apabila tidak dengan segera dilakukan 

langkah perbaikan maka akan menjadi suatu hambatan perusahaan dalam 

rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.  

Proyeksi laporan keuangan sangat dibutuhkan oleh perusahaan rokok 

Oeloeng untuk  mengantisipasi kejadiaan yang mungkin terjadi dan ketepatan 

dalam menentukan kebutuhan dana dimasa yang akan datang dalam rangka 
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pencapaian tujuan yang ditetapkan.  Pertumbuhan perusahaan rokok Oeloeng 

dilihat dari nilai penjualan dan laba yang diperoleh secara terperinci selama 

lima tahun terakhir ini dapat dilihat pada Tabel 1.3. 

Tabel 1.3 Nilai Penjualan dan Laba Perusahaan Rokok Oeloeng Bojonegoro 

            Tahun 2006-2010 

 

No Tahun Nilai Penjualan (dalam Rupiah) Laba (dalam rupiah) 

1 2006 8.689.882.500 217.377.974 

2 2007 9.798.324.450 284.913.116 

3 2008 9.492.910.750 247.458.758 

4 2009 8.910.237.700 228.033.273 

5 2010 8.864.606.400 252.965.633 

 Sumber : Laporan L/R Perusahaan Rokok Oeloeng Bojonegoro,2011 

Berdasarkan data pada Tabel 1.3 maka dapat diketahui bahwa selama 

lima tahun terakhir Perusahaan Rokok Oeloeng cenderung mengalami 

penurunan penjualan, meskipun pada tahun 2007 Perusahaan Rokok Oeloeng 

mengalami peningkatan penjualan sebesar 12,76%. Kondisi tersebut apabila 

tidak dengan segera dilakukan langkah perbaikan maka akan menjadi suatu 

hambatan perusahaan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 

Kondisi keuangan Perusahaan Rokok Oeloeng Bojonegoro dan dengan 

adanya kebijakan baru yang dilakukan pemerintah agar perusahaan rokok 

Oeloeng msih mampu bertahan sampai saat ini maupun di masa akan datang, 

membuat penulis membantu dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan 

perusahaan mengingat sampai saat ini perusahaan tersebut belum melakukan 

proyeksi laporan keuangan di masa yang akan datang.  
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Sebaiknya perusahaan mempunyai proyeksi laporan keuangan yang 

nantinya dapat digunakan untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang akan 

datang dan perusahaan akan dapat mengembangkan usahanya menjadi 

perusahaan yang besar. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka 

penulis mengambil judul “Proyeksi Laporan Keuangan Perusahaan Rokok 

Oeloeng Bojonegoro”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengambil 

perumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana proyeksi laporan keuangan proforma perusahaan rokok 

Oeloeng Bojonegoro untuk tahun 2011? 

2. Bagaimana proyeksi kinerja perusahaan rokok Oeloeng Bojonegoro pada 

tahun 2011? 

 

C.  Batasan Masalah 

Batasan penelitian perlu dilakukan agar pokok permasalahan tidak 

melebar dari  yang sudah ditentukan, maka penelitian ini dibatasi hanya pada 

data keuangan  tahunan yaitu mulai tahun 2006 sampai 2010, dengan  

menggunakan analisis  common size (proposional). 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.   Tujuan Penelitian 
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a. Untuk mengetahui proyeksi laporan keuangan proforma pada 

perusahaan rokok  Oeloeng Bojonegoro pada tahun 2011 

b. Untuk mengetahui proyeksi kinerja keuangan pada masa mendatang 

yaitu pada   tahun  2011 

2.   Kegunaan Penelitian 

a.  Bagi Manajemen Perusahaan Rokok  Oeloeng Bojonegoro 

Hasil dari penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam  

menyusun ramalan keuangan di masa mendatang untuk mengambil 

keputusan. 

b. Bagi Kreditur Perusahaan Rokok  Oeloeng Bojonegoro 

Sebagai bahan pertimbangan bagi kreditur untuk melakukan investasi 

maupun memberikan pinjaman perusahaan rokok Oeloeng Bojonegoro. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk 

peneliti selanjutnya, terutama bagi mahasiswa yang akan melakukan 

penelitian pada proyeksi laporan keuangan.  

 


