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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah   

Properti merupakan salah satu pilihan bisnis yang memberikan jaminan 

kepastian nilai keuntungan kepada investor. Hal ini terutama disebabkan karena 

bisnis ini melayani penyediaan kebutuhan pokok manusia dan semakin 

meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk properti. Peluang 

keuntungan lainnya yang sangat menjanjikan adalah naikknya harga lahan 

setelah properti tersebut mulai dibangun. Biasanya sudah menjadi rahasia umum 

bahwa para pengembang bisnis properti pasti mendapatkan keuntungan dari 

nilai lahan tersebut minimal dua kali lipat dari harga perolehannya. 

Indonesia merupakan pasar potensial produk properti, para investor dunia 

memilih Indonesia khususnya Jakarta dan sekitarnya sebagai tempat berinvestasi 

properti karena jumlah kebutuhan yang sangat besar, disamping itu 

perekonomian India dan Cina melambat serta keterbatasan peluang pasar 

Australia dan Jepang di sektor properti. Negara yang menjadi pasar dunia 

menjadi tempat potensi pendatang yang ingin berpenduduk diindonesia, dengan 

keaneragaman budaya, keindahan alam-alam dan kaya akan sumberdaya alam. 

Berdasarkan data statistik, terjadi kekurangan rumah berjumlah lebih 

kurang 15 juta unit. Permintaan akan hunian per tahun mencapai 700-800 ribu 

unit, sedangkan para pengembang hanya mampu menyediakan lebih kurang 400 



2 

 

 
 

ribu unit. Ketimpangan jumlah permintaan ini merupakan bukti prospek properti 

yang masih menyimpan potensi yang sangat besar. Persaingan harga antar 

pengusaha properti pun menjadi hal yang umum terjadi. Mereka berlomba-

lomba menawarkan harga ekonomis dengan fasilitas mewah. Kondisi ini 

menjadikan ketertarikan di mata konsumen. Beberapa konsumen membeli 

properti bukan untuk pemenuhan kebutuhan tetapi sebagai investasi jangka 

panjang. (www.kabar.pro.com)_ diunduh pada tanggal 20 januari 2016 

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

mengakibatkan kondisi perekonomian tidak menentu. Keadaan yang demikian 

menuntut perusahaan bekerja lebih efisien untuk bisa survive dan mampu 

bersaing dengan perusahaan lain. Setiap yang perusahaan didirikan pasti atau 

harus mempunyai tujuan, dimana untuk mencapai tujuan tersebut harus didasari 

dengan suatu perencanaan yang cukup matang. Perusahaan dalam pelaksanan 

rencana tersebut juga harus menentukan berbagai alternatif bila pelaksanaan 

tersebut mengalami kegagalan, maka dalam pelaksanaanya perlu adanya kendali 

yang dapat menyelaraskan perencanaan dengan realisasinya.  

Perencanaan keuangan merupakan kegiatan untuk memperkirakan posisi 

dan kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang (jangka pendek atau 

jangka panjang). Perencanaan berhubungan dengan masa depan yang penuh 

dengan ketidakpastian. Perusahaan harus selalu mengadakan peramalan 

terhadap masa yang akan datang tersebut dengan tepat. Dalam hal ini meliputi 

perencanaan financial jangka panjang (long range financial planing) dan 

perencanaan jangka pendek (short range financial planing), dengan adanya 



3 

 

 
 

rencana jangka panjang, maka bagian keuangan harus mengadakan estimasi 

terhadap kebutuhan-kebutuhan jangka pendek yang tentu berhunbungan pula 

dengan rencana jangka panjang itu. 

Langkah awal dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan 

keuangan adalah peramalan penjualan, yaitu merupakan ramalan unit dan nilai  

uang penjualan suatu perusahaan. Peramalan keuangan, keuangan yang pertama 

dirmalakan adalah laporan laba rugi, yang kedua neraca, yang ketiga 

menggalang tambahan dana yang dibutuhkan. Penyusunan perencanaan 

keuangan apabila disajikan dengan benar, maka informasi tersebut akan berguna 

bagi pihak manajemen dalam rangka pengembangan usaha yang dilakukan. 

Perencanaan keuangan apabila dilakukan secara tepat maka pihak manajemen 

perusahaan mampu untuk berusaha secara maksiamal dalam rangka pencapaian 

tujuan. 

PT Fortune Mate Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di 

sektor properti. Banyak kemudahan yang ditawarkan kepada pembeli, namun 

apabila disalahgunakan, bukan kemudahan atau kenikmatan yang kita dapat 

justru sebaliknya kerugian yang akan datang. PT Fortune Mate Indonesia Tbk 

memilki tujuan untuk menegembangkan produksinya berserta kualitas produksi 

untuk bisa bersaing dengan perusahaan lainya dan mampu memeproduksi sesuai 

dengan permintaan yang diperlukan.   

Dalam perkembangannya PT Fortune Mate Indonesia Tbk memiliki 

kinerja keuangan yang baik, PT Fortune Mate Indonesia Tbk menekankan untuk 
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selalu mempunyai target dalam setiap permintaan yang ada. kesimpulannya 

kinerja yang ada juga mempunyai target yang sesuai dengan permintaan. Dari 

hal tersebut  dibuktikan dengan adanya peningkatan hasil perolehan laba dan 

penjualan bersih selama lima tahun terakhir. Data mengenai penjualan bersih 

perusahaan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 1.1 

          Tabel 1.1 Perolehan Penjualan Bersih dan Laba 

                

    

 

 

 

Sumber: (www.idx.com) diunduh pada tanggal 16 Januari 2016 

Berdasarkan pada data pada Tabel 1.1 Pasar properti mulai membaik di 

tahun 2000 dan mencapai puncaknya di tahun 2002 dan 2003 yang ditandai 

dengan harga properti melambung tinggi. Siklus alamiahpun terjadi, harga yang 

sudah melambung tinggi menyebabkan tidak ada lagi orang yang sanggup 

membeli sehingga selanjutnya harga properti kembali turun. Puncaknya adalah 

ketika terjadi krisis ekonomi jilid 2 di tahun 2008 yang dipicu oleh krisis 

No. Tahun Penjualan Bersih Laba  

1 2008 Rp 42.561.259.450 Rp 5.780.365.438 

2 2009 Rp 16.959.011.510 Rp 855.612.465 

3 2010 Rp 11.034.329.400 Rp 5.785.856.735 

4 2011 Rp 27.782.855.500 Rp 535.720.802 

5 2012 Rp 37.314.237.000 Rp 969.288.096 

6 2013 Rp 50.720.539.334 Rp 7.958.072.266 

7 2014 Rp 44.485.466.213 Rp 2 .442.851.708 

8 2015 Rp 238.860.628.545 Rp 160.165.551.443 
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ekonomi global sebagai rentetan akibat dari krisis ekonomi di Amerika Serikat 

yang dipicu oleh kredit perumahan beresiko tinggi (subprime mortgage).   

Krisis ekonomi memukul seluruh sektor ekonomi tak terkecuali sektor 

properti, oleh karenanya di tahun ini pasar properti nasional kembali tertekan. 

Penjualan properti mengalami penurunan yang signifikan. Sampai sepanjang 

tahun 2009 pasar properti tidak terlalu mengalami peningkatan sampai dengan 

tahun 2010. Namun, kondisi pasar properti kembali membaik lagi di tahun 2011 

karena pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 6,5%. PT Fortune Mate 

Indonesia Tbk juga mengalami penurunan penjualan ditahun 2011 sangat krisis 

pendapatan, tetapi perushaan mampu bertahan. 

Pertumbuhan ekonomi yang membaik memberikan dampak signifikan 

terhadap kemampuan beli masyarakat termasuk kemampuan beli terhadap 

properti. Seingga penjualan properti mencapai puncaknya di tahun 2012 dan 

2013 karena selain tingkat pertumbuhan ekonomi yang membaik, rendahnya 

suku bunga kredit juga turut memicu bergairahnya penjualan properti, tak lupa 

penyebab lainnya adalah meningkatnya jumlah kalangan menengah yang 

sanggup membeli properti. PT Fortune Mate Indonesia Tbk pada tahun 2012 dan 

2013 mampu mendapatkan peningkatan penjualan bersih setelah mengalami 

krisis di tahun sebelumnya. 

Peraturan diakhir tahun 2013 yang dikeluarkan oleh bank indonesia 

tentang kredit memberikan dampak penjualan disektor properti, hal ini 

membuktikan bahwa PT Fortune Mate Indonesia Tbk yang bergerak dibidang 
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produk properti pada tahun 2014 mengalami tekanan penurunan dimana pada 

tahun 2012 dan 2013 sudah mengalami peningkatan kini kembali menurun, 

akibat peraturan baru tentang kredit yang dikeluarkan oleh bank indonesia. 

(www.asriman.com)_siklus properti di indonesia diunduh tanggal 06 Agustus 

2016. 

Beralih ke tahun 2015, BI sudah membuat peraturan yang menaikkan 

nilai Loan To Value (LTV) sehingga uang muka yang harus dibayarkan 

konsumen menjadi lebih kecil. PT Fortune Mate Indonesia Tbk pada tahun 2015 

mengalami pertumbuhan penjualan dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan 

oleh bank indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis 

mengambil judul “Peramalan Keuangan pada PT Fortune Mate Indonesia Tbk” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana hasil estimasi laporan keuangan pada PT  Fortune Mate  

Indonesia Tbk 2016 dan 2017? 

2. Bagaimana kinerja keuangan pada PT Fortune Mate Indonesia Tbk yang 

diharapkan tahun 2016 dan 2017? 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan penelitian peramalan keuangan tahun mendatang 

dilakukkan untuk menghindari taksiran yang meluas, peniliti hanya 

membatasi masalah dalam lingkup peramalan penjualan, tingkat 
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pertumbuhan penjualan, besarnya tambahan dana yang diperlukan PT 

Fortune Mate Indonesia. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

a. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui estiasi laporan keuangan pada PT Fortune Mate 

Indonesia Tbk untuk tahun 2016. 

2. Untuk mengetahui estimasi kinerja pada PT Fortune Mate Indonesia 

Tbk yang diharapkan pada tahun 2016. 

b. Kegunaan  Penelitian  

1. Bagi manajemen PT  Fortune Mate Indonesia Tbk. 

Hasil penelitian dapat digunakan oleh manajemen sebagai 

bahan pertimbangan dalam menyusun ramalan keuangan di masa 

yang akan datang. 

2. Bagi Pemegang Saham PT Fortune Mate Indonesia Tbk 

Hasil penelitian ini dapat memeberi informasi para pemegang 

saham, sehingga para pemegang saham dapat memeperoleh 

pandangan untuk berinvestasi. 

3. Bagi kreditur PT Fortune Mate Indonesia Tbk 

Hasil peneliti ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi 

para kreditur untuk memiliki lahan berserta bangunan secara kredit 

dengan ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan. 
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4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil peneliti ini diharapkan dapat memberikan acuan atau 

referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai perencanaan keuangan 

serta penetapan besarnya dana tambahan. 


