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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu

Rahmawati (2010) menganalisis peramalan keuangan pada PT. Aqua 

Golden Missisippi, Tbk. Hasil analisis menunjukkan estimasi penjualan pada 

tahun 2010 sebesar Rp 2.949.535.000,00 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 

7,89%. Estimasi laba perusahaan pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp 

100.981.000,00. Perusahaan membutuhkan tambahan dana untuk 

operasionalnya sebesar Rp 49.510.000,00. 

Safitri (2012) menganalisis peramalan keuangan pada Terminal Tiket 

Malang. Hasil analisis pada Terminal Tiket Malang diketahui estimasi 

penjualan sebesar Rp 1.693.060.663,12 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 

13,35%. Tingkat keuntungan yang diperkirakan pada tahun 2012 yaitu sebesar 

Rp 23.159.100,50. Dari hasil proyeksi neraca, dapat diketahui dari perusahaan 

membutuhkan tambahan dana sebesar Rp 588.949.633,74. 

B. Tinjauan Teori

1. Perencanaan

Tujuan perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan yang 

tercermin pada harga sahamnya. Tujuan perusahaan dapat dicapai melalui 

pelaksanaan fungsi manajemen keuangan dengan hati-hati dan tepat, 

mengingat setiap keputusan keuangan yang diambil akan mempengaruhi 
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kinerja umum perusahaan. Kebijakan keuangan berperan penting bagi 

kelangsungan perusahaan. Bagi para pemegang saham dengan tujuan 

investasi jangka panjang kebijakan keuangan menjadi penting untuk 

dicermati. 

Salah satu fungsi manajemen adalah perencanaan. Perencanaan 

keuangan merupakan aspek penting dari operasi dan sumber penghasilan 

perusahaan karena memberikan petunjuk yang mengarahkan, 

mengkoordinasikan dan mengontrol kegiatan perusahaan untuk mencapai 

tujuan. Gitman (2009:117) terdapat dua aspek penting dalam proses 

perencanaan keuangan yaitu perencanaan uang tunai dan perencanaan laba. 

Perencanaan keuangan yang tepat dapat membantu manajemen dalam 

rangka pencapaian tujuan perusahaan. 

Perencanaan keuangan berhubungan dengan masa depan yang penuh 

dengan ketidakpastian. Perencanaan keuangan meliputi perencanaan 

keuangan jangka panjang dan perencanaan keuangan jangka pendek. 

Perencanaan keuangan jangka panjang merencanakan kegiatan keuangan 

perusahaan dan mengantisipasi dampak dari kegiatan tersebut dalam jangka 

waktu 2 sampai 10 tahun. Perencanaan jangka pendek menentukan rencana 

kegiatan perusahaan selama 1 sampai 2 tahun. (Gitman, 2009:118). 

2. Pengendalian Keuangan 

Pengendalian keuangan merupakan upaya yang dilakukan agar 

investasi, alokasi biaya, dan perolehan laba berjalan sesuai dengan rencana 

perusahaan. Pengendalian keuangan adalah tahap dimana rencana keuangan 
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diimplementasikan, yaitu menyangkut umpan balik dan proses penyesuaian 

yang diperlukan untuk menjamin bahwa rencana terlaksana atau untuk 

mengubah rencana yang ada sebagai tanggapan terhadap berbagai 

perubahan dalam lingkungan operasi. 

Definisi pengendalian telah didasarkan pada konsep “kepercayaan” 

dan “kemungkinan”. Manajer menggunakan serangkaian metode dan sistem 

pengendalian untuk menangani berbagai masalah dan elemen organisasi 

yang berbeda. Metode dan sistem dapat mempunyai banyak bentuk dan 

dapat ditujukan pada berbagai kelompok. Akan tetapi, pengendalian 

keuangan memiliki keunggulan khusus, karena uang mudah diukur dan 

dihitung. 

3. Peramalan Keuangan 

Peramalan keuangan menjadi dasar dari perencanaan keuangan. 

Pengertian peramalan (forecast) menurut Stevenson dan Chuong (2014:76) 

adalah pernyataan mengenai nilai yang akan datang dari variabel seperti 

permintaan. Tujuan dari peramalan keuangan adalah memprediksi nilai-nilai 

keuangan dimasa depan, peramalan menjadi dasar bagi manajemen dalam 

menentukan anggaran dan pengendalian biaya. 

Keaukuratan nilai peramalan yang dilakukan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, data-data yang digunakan dalam proses peramalan harus 

relevan, selain itu metode yang digunakan dalam peramalan mempengaruhi 

nilai peramalan. Peramal harus memahami kondisi internal maupun 

eksternal perusahaan sehingga metode yang digunakan dalam peramalan 
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sesuai dengan kondisi perusahaan. Peramal juga harus mampu memprediksi 

kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dimasa depan yang 

berpengaruh pada peramalan. 

Forecast penjualan menurut Gitosudarmo dan Najmudin (2003:11) 

menentukan ramalan penjualan pada waktu yang akan datang, dengan 

menggunakan suatu metode/ teknik tertentu yang sekiranya akan 

mendapatkan hasil ramalan yang akurat, yakni ramalan yang mendekati 

kenyataan. Dua hal yang pokok dalam menentukan peramalan, yakni 

tersedianya data yang relevan serta penggunaan teknik peramalan yang 

tepat. 

Gitman (2009:120) mendefinisikan peramalan penjualan sebagai 

berikut “The prediction of firm’s sales over a given period, based on 

external and or internal data; used as the key input to the short-term 

financial planning proses”. Data eksternal dan internal penjualan 

digunakan sebagai masukan untuk perencanaan keuangan jangka pendek. 

Data eksternal berdasarkan hubungan antara penjualan perusahaan dengan 

indikator perekonomian tertentu, seperti produk domestik bruto (GDP), 

kepercayaan pelanggan, pendapatan pribadi. Data internal berdasarkan 

kesepakatan peramalan penjualan melalui bagian penjualan perusahaan. 

Peramalan keuangan digunakan untuk memperkirakan kebutuhan 

keuangan dimasa yang akan datang. Rencana pertumbuhan yang diharapkan 

manajemen keuangan berpengaruh terhadap pos-pos dalam neraca, 

manajemen dapat mengantisipasi kebutuhan pembiayaan perusahaan dan 
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dengan adanya rencana keuangan yang baik, maka perusahaan akan mampu 

memenuhi kebutuhan tersebut. Langkah-langkah dalam meramalkan laporan 

keuangan adalah: 

a. Meramalkan laporan laba rugi 

Laporan laba rugi untuk tahun mendatang diramalkan untuk 

mendapatkan estimasi laba yang dilaporkan dan jumlah laba yang ditahan 

yang akan dihasilkan perusahaan selama tahun tersebut. Asumsi-asumsi 

tentang rasio biaya operasi, tarif pajak, beban bunga dan rasio 

pembayaran dividen diperlukan. Laporan laba rugi menunjukkan tentang 

pendapatan-pendapatan dan pengeluaran-pengeluaran selama periode 

tertentu. Unsur dalam laporan laba rugi, yaitu: 

1) Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang 

biasa, misalnya harga pokok penjualan, gaji dan upah serta 

penyusutan.  

2) 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.  

b. 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 
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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: 

1) Bentuk rekening (skonto), dalam bentuk ini unsur aktiva disajikan 

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

disajikan pada sisi kanan (kredit). 

2) 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. 

c. Memperoleh tambahan dana 

Tambahan dana atau AFN (Additional Fund Needed) adalah dana 

yang diperoleh perusahaan secara eksternal melalui pinjaman atau 

dengan menjual saham biasa atau saham preferen baru. Additional Fund 

Needed (AFN) adalah sebuah konsep keuangan yang digunakan ketika 

perusahaan berniat memperluas lingkup operasinya serta juga membahas 

mengenai suatu perusahaan yang ingin menentukan dana tambahan yang 

diperlukan dengan cara: 

1) Mengestimasi jumlah aktiva baru yang diperlukan untuk mendukung 

tingkat penjualan yang diramalkan. 

2) Mengurangi jumlah tersebut dengan dana spontan yang akan 

dihasilkan operasi. 
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Peramalan merupakan suatu metode yang digunakan untuk membuat 

suatu perkiraan yang akan tejadi dimasa depan dalam rangka mewujudkan 

tingkat efektifitas dan efisiensi yang dimiliki perusahaan. Peramalan laporan 

keuangan menggunakan beberapa metode, yaitu: 

a. 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 persentase penjualan yaitu suatu metode untuk meramalkan 

laporan keuangan dan kebutuhan keuangan dimasa depan yang 

menyatakan setiap jumlah sebagai persentase penjualan, persentase ini 

bisa konstan atau berubahnya sejalan dengan berlalunya waktu. 

c. Metode least square adalah metode untuk mencari hubungan regresi dari 

variabel dependen (semua pos aktiva dan pasiva yang terkait dengan 

penjualan) dengan vaaribel independen (tingkat penjualan) dan 

menyatakan hubungan tersebut dalam persamaan regresi. 

4. Rasio Keuangan 

Analisis rasio keuangan dilakukan untuk mengevaluasi kinerja 

keuangan perusahaan dimasa lalu serta untuk bahan pertimbangan dan 

pengendalian kinerja perusahaan dimasa yang akan datang. Sudana 

(2011:20). Rasio keuangan didesain untuk memperlihatkan hubungan antar 

akun pada laporan keuangan. Kondisi keuangan perusahaan akan dapat 
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diketahui melalui hasil analisis terhadap laporan keuangan. Brigham dan 

Houston (2010:134) membagi rasio-rasio keuangan sebagai berikut: 

a. Liquidity Ratio, rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan aset 

lancar perusahaan lainnya dengan kewajiban lancarnya. Rasio Liquiditas 

diukur dengan cara : 

1) Current ratio, rasio ini menunjukkan sampai sejauh mana kewajiban 

lancar ditutupi oleh aset yang diharapkan akan dikonversi menjadi kas 

dalam waktu dekat. 

b. Rasio manajemen aset, mengukur seberapa efektif sebuah perusahaan 

dalam mengelola aset perusahaan. Rasio Aktivitas diukur dengan cara : 

2) Fixed assets turnover, rasio penjualan terhadap aset tetap bersih, 

mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan aset tetapnya. 

3) Total assets turnover, rasio ini mengukur perputaran seluruh aset tetap 

perusahaan, dihitung dengan membagi penjualan dengan total aset. 

c. Leverage Ratio, mengukur besar penggunaan utang dalam pembelanjaan 

perusahaan. Rasio Leverage diukur dengan cara : 

1) Debt ratio, rasio ini mengukur presentase dana yang diberikan oleh 

kreditur. 

d. Profitability Ratio, sekelompok rasio yang menunjukkan kombinasi dari 

pengaruh likuiditas, manajemen aset, dan utang. Rasio Proftibilitas 

diukur dengan menghitung nilai net profit margin ratio dan return on 

assets. 
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C. Kerangka Pikir Penelitian 

Kerangka pikir penelitian adalah suatu model konseptual tentang 

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi 

sebagai masalah riset. Kerangka pikir penelitian ini disusun untuk memberikan 

gambaran penelitian yang akan dilakukan mengenai peramalan keuangan pada 

PDAM Kabupaten Trenggalek. Berdasarkan telaah pustaka yang telah 

dikembangkan, maka kerangka pemikiran teoritis dapat dikembangkan seperti 

yang disajikan pada Gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir Penelitian 
 

Perencanaan keuangan  dilakukan untuk membantu pencapaian tujuan 

dari manajemen keuangan. Peramalan keuangan merupakan bagian dari 

perencanan keuangan, hasil dari peramalan keuangan berupa laporan keuangan 

proforma. Laporan keuangan proforma selanjutnya dilakukan analisis untuk 

mencari kebutuhan dana tambahan, proporsi masing-masing sumber dana dan 

rasio keuangan yang dapat digunakan manajemen dalam mengambil kebijakan. 

Tujuan Manajemen Keuangan 

Perencanaan Keuangan 

Peramalan Keuangan 

Laporan Keuangan Proforma 

Kebutuhan Dana 
Tambahan 

Analisis laporan 
keuangan proforma 

Proporsi Setiap 
Sumber Dana 


