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BAB II 

 LANDASAN TEORI  

 

A. Tinjauan Peneliti Terdahulu 

      Penelitian yang dilakukan oleh Akbar (2010), tentang Analisis 

Kebutuhan Dana Tambaham Pada Koperasi Unit Desa Gondanglegi 

Kabupaten Malang. Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu 

memproyeksikan laporan keuangan perusahaan. Hasil analisis 

menunjukkan peramalan keuangan  tahun 2010 menggunakan metode least 

square mengalami tingkat pertumbuhan sebesar 6,42%, besarnya sisa hasil 

usaha yang diestimasikan tahun 2010 sebesar Rp347.969.937,00. Koperasi 

memerlukan dana tambahan (AFN) Rp772.508.765,00. Peneliti 

menyarankan menggunakan proporsi dana tambahan antara utang jangka 

panjang 25%, utang lancar 25%, modal sendiri 50% dari AFN. 

  Penelitian yang dilakukan oleh Wulansari (2014), tentang Penerapan 

Peramalan Keuangan Pada Koperasi “Sumber Rejeki”. Metode analisis data 

yang digunakan oleh peneliti yaitu memproyeksi laporan keuangan 

perusahaan. Hasil analisis menunjukkan peramalan keuangan dengan 

menggunakan Least Square Method sebesar Rp. 8,443,135,730.62 

mengalami pertumbuhan sebesar 39%. Peramalan laporan laba rugi pada 

tahun 2013 mengalami pertumbuhan sebesar Rp 28,527,024.56. Koperasi 

memerlukan dana tambahan (AFN) yaitu sebesar Rp. 39.747.289,00
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Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2015), tentang 

Perencanaan Keuangan pada perusahaan UD. Dua Putra Jombang.  Analisis 

data yang digunakan oleh peneliti yaitu memproyeksikan laporan keuangan. 

Hasil analisis menunjukkan perencanaan keuangan dengan menggunakan 

metode trend linier mengalami pertumbuhan sebesar 15,4 %, Proyeksi Laba 

rugi dan neraca dengan menggunakan metode common size mengalami 

peningkatan. Perusahaan membutuhkan dana tambahan (AFN) sebesar Rp. 

44.565.746,00 yang diperoleh dari pinjaman jangka panjang dan modal. 

B. Tinjauan Teori 

1. Koperasi  

Koperasi didirikan oleh sekumpulan orang dengan modal lemah, 

dalam koperasi terdapat unsur sosial dan unsur ekonomi. Koperasi 

dikatakan sebagai unsur ekonomi karena koperasi harus beroperasi 

sebagaimana layaknya perusahaan komersial, sehingga setiap koperasi 

harus memiliki produk yang harus dijual kepada masyarakat sebagai 

sumber penghasilan sementara biaya untuk memperoleh dan menjual 

produk harus dikelola secara efisien. Koperasi dikatakan sebagai unsur 

sosial karena sebagai perkumpulan orang, koperasi bertujuan 

meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. (Rudianto, 2010:3) 

Pasal 1 UU No. 25/1992 menyatakan koperasi adalah badan usaha 

yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan 

melandaskan kegiatana pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan 

ekonomu rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan. Penyusunan 
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prinsip koperasi tidak terlepas dari sejarah dan perkembangan prinsip 

koperasi internasional, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 ayat 1 UU 

No. 25/1992 koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip sebagai 

keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara 

demokratis, pembagian SHU secara adil, pemberian balas jasa yang 

terbatas pada modal, dan kemandirian. (Rudianto, 2010:4) 

Dalam koperasi, laba disebut sebagai Sisa Hasil Usaha (SHU). 

Ditinjau dari aspek ekonomi manajerial, Sisa Hasil Usaha (SHU) 

koperasi adalah sesilih antara pemasukan yang diterima pada periode 

tertentu dengan beban yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan. 

Menurut UU No. 25/1992, tentang perkoperasian, Bab IX, pasal 45 

adalah SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota 

sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota 

koperasi, dan digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan 

keperluan koperasi sesuai keputusan Rapat Anggota. (Sutio, 2001 : 87) 

Menurut PSAK No. 27 tahun 2007, berdasarkan bidang usaha dan 

jenis anggotanya koperasi dapat di kelompokkan ke dalam beberapa 

jenis, yaitu : (Rudianto, 2010:5) 

a. Koperasi Simpan Pinjam 

Koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana 

dari para anggotanya untuk di pinjamkan kembali kepada para 

anggotanya yang memerlukan bantuan. 
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b. Koperasi Konsumen 

Koperasi yang melakukan pembelian bersama, jenis barang atau 

jasa yang yang dilayani koperasi konsumen tergantung dari latar 

belakang kebutuhan anggota yang akan dipenuhi. 

c. Koperasi Pemasaran 

Koperasi yang membantu para anggotanya memasarkan barang 

yang mereka hasilkan secara individual. Tujuan utamanya adalah 

untuk menyederhanakan rantai tata niaga dan mengurangi keterlibatan 

para pedagang perantara dalam memasarkan produk anggota. 

d. Koperasi Produsen 

Koperasi yang anggotanya tidak memiliki badan usaha sendiri 

tetapi bekerja sama untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau 

jasa. Tujuan utamanya adalah menyatukan kemampuan dan modal 

para anggota untuk menghasilkan barang atau jasa melalui suatu 

badan usaha yang mereka kelola dan milik sendiri. 

2. Perencanaan Keuangan 

       Perencanaan keuangan merupakan aspek penting dari kegiatan 

operasi dan sumber penghasilan perusahaan karena memberikan 

petunjuk yang mengarah, mengkoordinasikan dan mengontrol kegiatan 

perusahaan untuk mencapai tujuan. Proses perencanaan keuangan 

dimulai dari rencana keuangan jangka panjang (strategi) dan menjadi 

pedoman bagi penyusunan rencana jangka pendek (operasional) dan 

anggaran. (Sundjaja dkk,2003:162) 



12 
 

a. Rencana keuangan jangka panjang (strategi) 

  Rencana jangka panjang (strategi) adalah rencana kegiatan 

keuangan jangka panjang dan antisipasi pengaruh keuangan dari 

adanya kegiatan perusahaan. Rencana jangka panjang berkisar 

antara 2 tahun sampai 10 tahun. Rencana keuangan jangka panjang 

bagian dari rencana strategi yang terintegrasi dengan rencana 

produksi, rencana pemasaran dan perencanaan lainnya dengan 

mengunakan asumsi umum dan tujuan yang mengarahkan 

perusahaan untuk mencapai sasaran strategis perusahaan. 

  Rencana dipertimbangkan untuk pengeluaran aktiva tetap, 

kegiatan penelitian dan pengembangan produk, struktur permodalan 

dan sumber keuangan juga meliputi akhir dari proyek yang sedang 

berjalan, lini produk atau lini dari usaha, pembayaran kembali 

hutang rencana akuisisi lainnya. Rencana tersebut dituangkan dalam 

beberapa rencana anggaran tahunan dan rencana laba. 

b. Rencana keuangan jangka pendek 

  Rencana keuangan jangka pendek (operasional) adalah rencana 

kegiatan keuangan jangka pendek dan antisipasi pengaruh keuangan 

dari kegiatan itu. Periode rencana meliputi 1 tahun sampai 2 tahun. 

Input dari rencana keuangan jangka pendek ini adalah ramalan 

penjualan, data operasi dan financial, sedangkan outputnya adalah 

sejumlah budget operasional, budget kas dan laporan keuangan pro 

forma. 
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 Menurut Brigham dan Huston (2001: 117), proses perencanaan keuangan 

dimulai dengan: 

a. Ramalan penjualan (sales forecast) 

Ramalan penjualan merupakan proses kegiatan untuk 

memperkirakan produk yang akan dijual pada waktu yang akan datang 

dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data yang pernah 

terjadi atau mungkin akan terjadi. Ramalan penjualan umumnya 

dimulai dengan tinjauan atas penjualan 5 atau 10 tahun yang lalu. 

Teknik untuk mengukur ramalan penjualan dapat di lakukan secara 

kuantitatif dan kualitatif. (Nafarin, 2004 : 31) 

 Ramalan penjualan secara kualitatif, menggunakan metode 

penilaian atau pendapat, sedangkan ramalan penjualan secara 

kuantitatif umumnya menggunakan metode statistik atau matematik, 

namun dapat juga dengan metode pendapatan. Ramalan penjualan 

merupakan salah satu masukkan dalam pembuatan rencana penjualan, 

dari hasil peramalan penjualan yang telah dilakukan, perlu dilakukan 

penghalusan hasil perhitungan karena anggaran penjualan yang telah 

disusun dapat menjadi dasar penyusunan anggaran produksi. Metode 

Statistik yang digunakan dalam menghitung peramalan keuangan 

seperti berikut ini (Nafarin, 2004 : 31) 

b. Peramalan laporan keuangan 

Analisis peramalan merupakan proses untuk memperkirakan 

kebutuhan dimasa datang guna memenuhi permintaan barang atau 
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jasa. Dalam peramalan melibatkan pengambilan data historis dan 

memproyeksikan ke masa datang dengan model matematis. Seluruh 

keputusan pada masa yang akan datang didasarkan pada peramalan 

saat ini tersirat dengan peramalan yang mendasari sebuah keputusan. 

Peramalan yang terencana lebih bernilai dan akurat dibandingkan 

peramalan yang belum pasti. (Kusuma, 2001 :  13) 

Terdapat beberapa tujuan sebuah perusahaan melakukan 

peramalan keuangan agar perusahaan dapat mengkaji kebijakan yang 

berlaku pada saat ini sebagai bahan acuan untuk melihat kondisi di 

masa yang akan datang, mengambil sebuah keputusan dengan melihat 

kondisi dimasa lalu dan mempersiapkan kebutuhan yang dibutuhkan 

pada masa yang akan datang sehingga resiko kegagalan bisa 

diminimalkan. Beberapa manfaat yang diperoleh perusahaan dalam 

meramalkan keuangan agar dapat melakukan pengawasan informasi 

dan kegiatan operasional perusahaan, dapat mengambil sebuah 

keputusan yang tepat dengan melihat kondisi perusahaan, dapat 

mempersiapkan kebutuhan yang dibutuhkan pada masa yang akan 

datang. (Kusuma, 2001 :  14) 

Menurut Brigham dan Huston (2001: 122), terdapat beberapa 

langkah untuk peramalan laporan keuangan : 

1) Meramalkan laporan laba-rugi 

Laporan laba rugi untuk tahun mendatang diramalkan untuk 

mendapatkan suatu estimasi atas laba yang dilaporkan dan jumlah 
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laba ditahan yang akan akan dihasilkan perusahaan selama lima 

tahun. Hal ini memerlukan asumsi-asumsi tentang resiko biaya 

operasi, tarif pajak, beban bunga dan rasio pembayaran deviden. 

Kasus yang paling sederhana, dibuat asumsi bahwa biaya akan naik 

dengan laju yang sejalan dengan kenaikan penjualan dalam situasi 

yang lebih rumit, biaya-biaya tertentu akan diramalkan secara 

terpisah, namun tujuan utama dari peramalan ini adalah untuk 

menentukan berapa banyak laba yang akan diperoleh perusahaan 

dan untuk diinvestasikan kembali dalam tahun yang diramalkan. 

2) Meramalkan neraca 

Apabila penjualan dinaikkan, maka aktiva harus tumbuh, 

karena perusahaan beroperasi pada kapasitas yang penuh, maka 

setiap pos aktivitas harus ditambahkan jika ingin tingkat penjualan 

yang lebih tinggi untuk dicapai. Lebih banyak kas yang dibutuhkan 

untuk transaksi, penjualan yang lebih tinggi akan menyebabkan 

piutang yang lebih besar, persediaan tambahan harus disimpan dan 

pabrik serta peralatan baru harus ditambah, kewajiban dan 

ekuitasnya juga harus dinaikkan, dana aktiva yang ditampilkan 

dalam neraca harus meningkat jika penjualan akan meningkat. 

Dana yang dihasilkan secara spontan akan disediakan oleh utang 

usaha pos-pos akrual. 
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3. Dana tambahan yang diperlukan (AFN) 

Peningkatan penjualan membutuhkan asset, asset harus didanai, dan 

perusahaan bisa jadi mampu atau tidak mampu mendapatkan seluruh 

dana yang dibutuhkan untuk rencana usaha perusahaan. Unsur penting 

dalam proses peramalan keuangan adalah untuk menentukan kebutuhaan 

pendanaan eksternal. AFN merupakan singkatan dari “additional funds 

needed” atau “tambahan dana yang dibutuhkan”, dan angka ini 

mencerminkan jumlah modal eksternal yang harus dihimpun perusahaan 

untuk mendukung pertumbuhannya. Penentuan besarnya AFN 

(Additional Fund Needed) adalah selisih antara proyeksi total aktiva – 

total pasiva. (Brigham dan Huston, 2011: 319) 

4. Analisis time series 

Analisis time series adalah sekumpulan data yang dicatat dalam 

suatu periode tertentu atau yang berurutan menurut waktu (misal: hari, 

minggu, bulan, tahun). Analisis Time series akan meramalkan kondisi 

masa mendatang yang memerlukan analisis data masa lalu. Dalam 

analisis time series, terdapat 3 pendekatan yang bisa dilakukan seperti 

pendekatan ekonomi, pendekatan statistic dan pendektan visual. Ketiga 

macam pendekatan tersebut tidak saling menghilangkan, tetapi saling 

melengkapi. (Hanafi, 2016;132) 

Dalam analisis time series, terhadap data historis (ex-post), sering 

digunakan untuk melihat pola-pola yang sistematik terhadap data. 

Analisis historis mempunyai pilihan banyak terhadap faktor-faktor yang 
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diperkirakan akan mempengaruhi suatu variabel. Analisis masa 

mendatang (ex-ante) seperti forecasting, merupakan pilihan analisis yang 

serba terbatas, karena tidak tahu pasti berapa nilai faktor yang harus 

dipertahankan sebelum memperkiran nilai variabel yang diteliti.  

Analisis time series memiliki empat macam komponen : 

a. Tren 

 Tren merupakan pergerakan time series dalam jangka panjang, 

merupakan tren naik (positif) atau turun (negatif). Untuk melihat pola 

tren dibutuhkan waktu jangka panjang 15 – 20 tahun. Tren dapat 

dipengaruhi oleh perubahan jumlah penduduk, perubahan teknologi.  

1) Mengukur Pengaruh Tren 

Tren suatu data dapat dilihat dengan beberapa cara yaitu 

pertama, menggambar dengan tangan, dapat dilakukan dengan 

penggambaran secara langsung dengan menarik garis lurus 

disekitar data-data yang ada. Kedua, menggunakan model 

matematik, garis tren bisa dibuat dengan metode least square. 

Metode tersebut dasarnya menggambarkan garis lurus sehingga 

selisih kuadrat antara garis lurus dengan data yang sesungguhnya 

yang paling kecil. Model tersebut serupa dengan model regresi. 

   Metode time series dirumuskan sebagai berikut : 

   Yt = a + b X 

     a dan b dihitung dengan cara sebagai berikut ; 

   a = E (Y) – b E (X) 
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   b = 
∑ 𝑋 𝑌−𝑛 𝑋 𝑌

∑ 𝑋2−𝑛 𝑥
2  

2) Tren sebagai proyeksi masa depan 

 Penggunaan persamaan tren untuk proyeksi masa depan, seorang 

analis harus hati-hati terhadap asumsi yang digunakan. Persamaan 

pada metode ini adalah persamaan parabola dan persamaan 

logaritma. Pemilihan model yang digunakan sebagai proyeksi pada 

masa mendatang akan sangat bergantung pada asumsi yang 

digunakan, apakah data tumbuh secara linear atau tidak. 

Pendekatan linear mengasumsikan besarnya perubahan konstan, 

sedangkan model parabola mengasumsikan besarnya perubahan 

pada perubahan yang terjadi adalah tidak konstan. 

b. Siklus 

Siklus merupakan fluktuasi bisnis dalam jangka yang lebih 

pendek (2-10 tahun). Lamanya dan besarnya fluktuasi sangat beragam 

dari perusahaan ke perusahaan, dan dari industri ke industri. 

c. Musiman 

Musiman merupakan fluktuasi yang terjadi dalam lingkup satu 

tahun. Penyebab timbulnya fluktuasi musiman seperti peristiwa 

tertentu dan karena cuaca. Analisis musiman bermanfaat pada situasi. 

Pertama, analisis ingin melihat pengaruh musiman dan memanfaatkan 

informasi untuk tujuan tertentu. Kedua, analisis ingin menghilangkan 

pengaruh musiman untuk melihat pengaruh siklus trend dan 

ketidakteraturan secara lebih jelas.  
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d. Ketidakteraturan (Irregularities) 

Fluktuasi yang disebabkan oleh faktor-faktor yang muncul secara 

tidak teratur dengan jangka waktu pendek. Seperti suatu perusahaan 

mengalami musibah maka data keuangan perusahaan akan 

berpengaruh. 

5. Forecasting data keuangan 

Tabel 2.1 : Kategori metode peramalan, seperti berikut ini : 

Pendekatan Univariate Multivariate 

Mekanis 

Model rata-rata Model Regresi 

Bergerak Model Fungsi Transfer 

Model Box-Jenkins Box-Jenkins 

Univariate  

Nonmekanis Pendekatan Visual Pendekatan analis sekurtitas 

Sumber : (Hanafi 2016: 145) 

Model peramalan merupakan model yang saling melengkapi satu 

sama lain. Pendekatan mekanis menggunakan teknik yang lebih obyektif 

seperti statistik, dan cara ini mengggunakan model yang sama untuk 

setiap forecast. Cara mekanis menggunakan model regresi dan 

nonmekanis, teknik yang digunakan relatif lebih bebas. Pendekatan 

univariate,  ketika melakukan perkiraan hanya satu variabel yang di lihat. 

Pendekatan mekanis adalah perkiraan dengan cara penghalusan 

eksponensial atau model rata-rata bergerak tertimbang.  

Model multivariate mekanis adalah model regresi berganda yang 

menggunakan beberapa variabel. Pendekatan multivariate mekanis 

adalah analisis yang digunakan oleh analis keuangan dengan 
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mempertimbangkan beberapa faktor yang diperkiran mempunyai 

pengaruh terhadap data yang dianalisis secara kuantitatif atau kualitatif 

kemudian menentukan angka perkiraan. 

a. Penghalusan Eksponensial 

Merupakan metode peramalan rata-rata bergerak dengan 

pembobotan yang canggih, tetapi masih mudah digunakan. Metode ini 

menggunakan pencatatan data masa lalu yang sangat sedikit. Rumus 

penghalusan eksponensial sebagai berikut : 

Peramalan   = Peramalan Periode  +   a (Permintaan sebenarnya 

Baru   terakhir              periode terakhir –  Peramalan 

                periode terakhir) 

b. Penghalusan eksponensial dengan penyesuaian tren 

Salah satu contoh peramalan metode univariate adalah 

penghalusan eksponensial. Model penghalusan eksponensial 

mempunyai kelebihan yaitu data yang dibutuhkan tidak terlau banyak. 

Formula Model penghalusan eksponensial sebagai berikut: 

Ft = w At-1 + (1-w) ft-1 

Di mana :  Ft  = Forecast untuk periode t 

  At-a = data sesungguhnya pada periode t-1 

    Ft-1 = Forecast pada periode t-1 

        W =konstanta dengan nilai antara 0 dan 1 

            Model diatas ditulis kembali sebagai berikut : 

Ft = At-1 + (1-w) ((Ft-1)-(At-1)) 
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Dapat dibaca sebagai berikut : Forecast yang baru sama dengan data 

sesungguhnya pada periode sebelumnya ditambah bagian dari error 

(penyimpangan) pada periode sebelumnya.  

C. Kerangka pikir 

  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 atau langkah-langkah yang akan 

dilakukan mengenai Perencanaan Keuangan Pada Koperasi Pegawai Negeri 

Bhakti Adiguna – Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta. Berdasarkan 

penjelasan dan teori yang telah dijelaskan diatas, maka dapat di kembangkan 

suatu kerangka pikir seperti yang disajikan sebagai berikut : 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 : Kerangka Pemikiran Penelitian 

Tingkat Pertumbuhan 

Peramalan Laporan Keuangan 

1. Laporan Laba/Rugi 

2. Neraca 

 

 

 

AFN 

Peramalan Penjualan 

Tujuan Koperasi 
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Berdasarkan kerangka pikir di atas maka dapat diketahui bagaimana langkah 

awal dalam peramalan keuangan yaitu tujuan perusahaan kemudian 

melakukan peramalan penjualan dengan mengetahui tingkat pertumbuhan 

dan memproyeksi neraca dan laporan laba rugi, setelah itu dapat diketahui 

dana tambahan yang dibutuhkan oleh Koperasi Pegawai Negeri Bhakti 

Adiguna – Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta. 




