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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan Negara yang berkembang, hal ini dipengaruhi 

oleh perkembangan perekonomian dan teknologi yang sangat pesat. 

Persaingan ekonomi di Indonesia sangat sulit, terbukti dengan banyaknya 

perusahaan yang meningkatkan produksinya. Perusahaan dihadapkan pada 

permintaan pasar yang sangat kompleks sehingga dalam menjalankan 

operasinya perusahaan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan perusahaan saja namun juga sebagai pihak yang 

berkepentingan dengan perusahaan. 

Perusahaan-perusahaan merespon perubahan lingkungan akibat 

perluasan perkembangan ekonomi di  Indonesia dengan  cara  mempertinggi 

daya  saing,  salah  satunya  adalah  peningkatan efisiensi melalui  

perencanaan  yang  baik  dibidang keuangan.  Perencanaan  keuangan  yang  

baik  dapat digunakan  sebagai  acuan  pelaksanaan  dan pengawasan  

pencapaian  tujuan  perusahaan  yang ingin  dicapai.  Rentabilitas 

merupakan  ukuran  kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

dengan modal yang digunakan perusahaan dalam periode tertentu. Budget 

kas  dapat meramalkan atau memperkirakan keadaan keuangan perusahaan 

dalam keadaan kelebihan dana (surplus) atau kekurangan dana (deficit)  

pada  masa  periode yang dianggarkan. 
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Laporan  keuangan  yang  diterbitkan  oleh  perusahaan  merupakan 

salah  satu sumber informasi mengenai posisi keuangan perusahaan, kinerja 

serta perubahan posisi keuangan  perusahaan  yang  sangat  berguna  untuk  

mendukung  pengambilan  keputusan yang tepat. Dapat diuraikan bahwa  

diketahui  bahwa  laporan  keuangan  disusun  untuk menyediakan informasi 

keuangan mengenai suatu perusahaan. Informasi dalam laporan keuangan 

ini diharapkan akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan 

sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. 

Laba  perusahaan  diperlukan  untuk  kepentingan  kelangsungan  

hidup perusahaan  dan  ketidakmampuan  perusahaan  dalam  mendapatkan  

laba  akan menyebabkan tersingkirnya perusahaan dari perekonomian. 

Untuk  memperoleh  laba,  perusahaan  harus  melakukan  kegiatan  

operasional. Kegiatan  operasional  ini  dapat  terlaksana  jika  perusahaan  

mempunyai  sumber  daya. Sumber daya perusahaan tercantum di dalam 

neraca. Hubungan antara unsur-unsur yang membentuk neraca dapat 

ditunjukkan oleh rasio keuangan. Berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan 

yang telah ditetapkan tergantung pada perencanaan. Perencanaan keuangan 

yang dibuat dengan baik dengan menggunakan strategi yang dapat 

mengarahkan perusahaan dalam pencapaian tujuan secara efektif dan 

efisien. Perencanaan keuangan mencakup kegiatan ramalan keuangan dan 

pengendalian keuangan. Ramalan keuangan dibuat untuk meramalkan 

kebutuhan dan dana tambahan yang diperlukan perusahaan. 



3 
 

Rencana pnjualan menjadi dasar perencanaan berkala dalam 

perusahaan. Informasi atau perencanaan keuangan disajikan dengan benar, 

maka informasi tersebut akan berguna bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam rangka pengambilan keputusan. Laporan keuangan 

performa dapat digunakan dalam melakukan perencanaan dan kontrol untuk 

dilaporkan ke pemegang saham, investor dan kreditur. Laporan performa 

merupakan suatu laporan yang dihasilkan 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 dimasa yang akan datang (jangka 

panjang dan jangka pendek). Peramalan laporan keuangan merupakan 

laporan keuangan yang diharapkan dimasa depan yang berdasarkan kondisi 

yang diharapkan manajemen untuk terjadi dan tindakan yang diharapkan 

dilakukan, hal ini meliputi perencanaan finansial jangka panjang dan 

perencanaan jangka pendek. 

Perencanaan keuangan jangka panjang, perusahaan perlu 

mengetahui bagaimana posisi keuangan perusahaan dimasa yang akan 

datang kalau melakukan keputusan strategis tertentu (misalnya melakukan 

investasi modal dalam jumlah cukup besar, disertai dengan keputusan 

pendanaan tertentu). Perencanaan keuangan jangka pendek umumnya 

jangka waktunya kurang dari satu tahun. Tujuan utama dari perencanaan 
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jangka pendek yaitu untuk menjaga likuiditas perusahaan keuangan jangka 

pendek dilakukan dengan menyusun kas.(Nur Aini, 2009) 

Setip perusahaan ingin mengembangkan usahanya menjadi lebih 

maju, begitu pula PT Kimia Farma, Tbk merupakan sebuah perusahaan 

pelayanan kesehatan yang terintergasi, bergerak dari hulu ke hilir, yaitu : 

industri, marketing, distribusi, ritel, laboratorium klinik dan klinik 

kesehatan. Sebagai perusahaan publik sekaligus BUMN. Perusahaan juga 

ingin mengembangkan usahanya guna meningkatkan target penjualan dan 

meningkatkan keuntungan yang lebih besar lagi (KimiaFarma.com). Hal 

tersebut dapat dilihat dari Tabel 1. 

Tabel 1. Penjualan Bersih  dan Total Asset PT Kimia Farma, Tbk tahun 
2010 - 2014 

Tahun Penjualan Bersih  
% 
Perubahan 
Penjualan 

Total Asset 
% 
Perubahan 
Aset 

2010 Rp   3,183,829,303 - Rp   1,657,292,724 - 

2011 Rp   3,481,166,441 9,3% Rp   1,794,242,423 8,2% 

2012 Rp   3,734,241,101 7,2%  Rp  2,076,347,580 15% 
2013 Rp   4,348,073,988 2,7%  Rp  2,471,939,548 19% 

2014 Rp   4,521,024,379 3,9% Rp   2,968,185,532 20% 

            Sumber: laporan Laba Rugi PT Kimia Farma, Tbk 

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa penjualan dan total aset 

terus meningkat dari tahun 2010-2014. Peningkatan Total aset akan 

berdampak pada peningkatan penjualan. Data diatas menyatakan bahwa 

total aset lebih tinggi dari pada penjualan dan kenaikannya tidak signifikan 

dari tahun 2011 penjualan mengalami pertumbuhan  9,3% sedangkan total 
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aset 8,2% , penjualan tahun 2012 7,2% sedangkan total aset 15% terjadi 

peningkatan total aset dari tahun sebelumnya, penjualan tahun 2013 

pertumuhannya 2,7% sedangkan total aset 19% terjadinya peningkatan pada 

total aset yang tidak di ikuti oleh penjualan, dan pada tahun 2015 

pertumbuhan penjualan menjadi 3,9% sedangkan total aset 20% yang jauh 

lebih tinggi dari penjualan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 

perencanaan keuangan  perusahaan belum terencana dengan baik. 

Dilihat dari data penjualan dan total aset dapat dikatakan bahwa 

selama periode tersebut peningkatan penjualan ternyata diikuti oleh 

peningkatan total aset yang lebih tinggi. Sehingga  hal  tersebut  dapat 

digunakan sebagai dasar peneliti dalam proses perencanaan keuangan pada 

perusahaan yang nantinya  dapat  diketahui  bagaimana  hasil  perencanaan 

keuangan  untuk  tahun  2015 -  2016.  Berdasarkan  uraian  latar  belakang 

yang telah diuraikan diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan 

mengambil judul “Prencanaan Keuangan Sebagai Dasar Penetapan 

Kebutuhan Dana Pada PT Kimia Firma, Tbk”.     

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka pokok masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana 

perencanaan keuangan dan tambahan dana yang diperlukan pada tahun 

2015 – 2016 ?” 

 

C. Batasan Masalah 
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Batasan masalah dibuat dengan tujuan agar permasalahan yang 

dibahas tidak meluas. Adapun batasan masalah yang akan dijelaskan adalah: 

1. Data periode penelitian yaitu tahun 2010-2014. 

2. Metode yang digunakan dalam peramalan keuangan sebagai dasar 

penetapan kebutuhan dana yaitu metode tren linier. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk merencanakan dan 

menetapkan besarnya tambahan dana tahun 2015- 2016 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi pihak manajemen  

Hasil dari penelitian dapat digunakan oleh pihak manajemen sebagai 

pengambilan kebijakan dan bahan pertimbangan agar perusahaan 

dapat mengevaluasi dan meningkatkan kinerjanya. 

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. 

 




