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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan  Hasil Penelitian Terdahulu 

Achmad (2016) melakukan penelitian tentang Analisis Peramalan 

Keuangan pada PT. Fortune Mate Indonesia, Tbk dengan periode penelitian 

tahun 2008 sampai 2015. Hasilnya, penjualan mengalami peningkatan 

sebesar 69%, terjadi peningkatan laba dan dana tambahan yang dibutuhkan 

Rp97.648.236.267,00 pada tahun 2016 dan  tahun  2017 sebesar 

Rp74.792.941.395,00. Kinerja keuangan menunjukkan kenaikan pada 

seluruh rasio Likuiditas, tidak berubah pada inventory turnover, net margin 

ratio, dan ROE. Hasil yang tidak sehat terdapat pada rasio modal sendiri, 

rasio aktiva tetap, perputaran aktiva usaha, dan ROA.   

Faris (2015) meneliti tentang Peramalan Laporan Keuangan KUD 

Mina Jaya Desa Sendangbiru Kabupaten Malang dengan periode penelitian 

tahun 2007-2012. Hasilnya menunjukkan bahwa proyeksi nilai penjualan 

mengalami penurunan dengan tingkat pertumbuhan sebesar -1,6%, 

penurunan pada proyeksi laba/rugi dan neraca, dan secara keselurihan 

kinerja koperasi dapat dikatakan sudah baik.  

B. Tinjauan Teori 

1. Tujuan Perusahaan dan Peramalan Keuangan 

Perusahaan pastinya akan membutuhkan peramalan yang akan 

digunakan perusahaan sebagai acuan atau pedoman untuk membuat 
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keputusan di masa mendatang. Hal ini sejalan dengan tujuan perusahaan 

yang ingin dicapai yaitu memaksimalkan keuntungan. Cara untuk 

mencapai keuntungan yang maksimal yaitu pengelolaan yang baik. 

Pengelolaan perusahaan yang baik dimulai dari adanya perencanaan 

yang baik, dan salah satu alat yang digunakan untuk perencanaan adalah 

adanya peramalan. 

Kegiatan meramalkan atau biasa dikenal dengan forecasting 

merupakan salah satu upaya yang yang dilakukan oleh perusahaan 

sebagai dasar acuan untuk pengambilan keputusan starategis dalam 

rangka keberlangsungan perusahaan. Perusahaan yang baik pasti 

menginginkan informasi untuk membantu mereka menggambarkan 

kinerja masa lalu sebagai pedoman untuk kegiatan di masa depan 

(Kotler, 2007:123). 

Tujuan dari peramalan keuangan adalah memperkirakan 

keuangan di masa mendatang dan peramalan ini menjadi dasar acuan 

manajemen perusahaan untuk membuat dan menentukan anggaran 

sekaligus mengendalikan biaya. Oleh karena itu seorang manajer harus 

memikirkan suatu cara yang tepat, sistematis dan dapat 

dipertanggungjawabkan dalam meramalkan keuangan di masa 

mendatang.  

Peramalan keuangan digunakan untuk memperkirakan 

kebutuhan keuangan perusahaan di masa mendatang. Peramalan 

keuangan juga digunakan sebagai acuan atas perubahan dan 
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pertumbuhan yang terjadi dalam perusahaan. Apabila perusahaan 

tersebut memiliki keinginan untuk membuat perubahan yang 

berkelanjutan maka peramalan keuangan tersebut bersifat jangka 

panjang. Begitu juga sebaliknya, jika perusahaan hanya mengejar profit 

jangka pendek saja maka peramalan tersebut bersifat jangka pendek. 

Namun sebaik-baiknya peramalan adalah peramalan yang bersifat 

jangka panjang. 

Peramalan kerap kali digunakan sebagai tolak ukur penilaian 

kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan akan dibandingkan dengan hasil 

peramalan pada periode sebelumnya. Dengan hasil peramalan yang baik 

diharapkan perusahaan dapat menghindari dan mengantisipasi adanya 

kesalahan maupun kegagalan dan menghasilkan keputusan yang terbaik 

yang nantinya mampu meningkatkan kinerja dari suatu perusahaan.  

Para manajer menyusun peramalan keuangan adalah untuk 

(Brigham, 2006: 254): 

a. Untuk menganalisis dampak dari rencana operasi terhadap proyeksi 

laba dan berbagai rasio keuangan. Ramalan tersebut juga dapat 

digunakan untuk memantau operasi setelah rencana tersebut 

difinalisasi dan dijalankan.  

b. Untuk menentukan dana yang dibutuhkan untuk mendukung 

rencana lima tahunan.  

c. Untuk meramalkan ketersediaan dana selama lima tahun kedepan. 

Hal ini melibatkan penyusunan estimasi untuk dana yang akan 
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dihasilkan baik secara internal maupun dana yang akan diperoleh 

dari sumber-sumber eksternal. 

d. Untuk menetapkan dan menjaga suatu sistem pengendalian yang 

mengatur alokasi dan penggunaan dana di dalam perusahaan. 

e. Untuk mengembangkan prosedur guna menyesuaikan rencana dasar 

jika ramalan ekonomi yang mendasari rencana tersebut tidak terjadi. 

f. Untuk mentapkan sistem kompensasi manajemen berbasis kinerja. 

Ini sangat penting mengingat bahwa sistem semacam itu 

memberikan penghargaan kepada para manajer karena mereka 

melakukan apa yang diinginkan oleh pemegang saham, yaitu 

memaksimalkan harga saham. 

2. Faktor-faktor Penentu Peramalan Keuangan 

Penyusunan perencanaan keuangan memiliki berbagai macam-

macam faktor. Menurut Sudana (2011:55), kebanyakan model 

perencanaan keuangan membutuhkan sejumlah perkiraan tentang masa 

yang akan datang. Berdasar asumsi tersebut, suatu model menghasilkan 

nilai prediksi dari sejumlah variabel yang meliputi pertama, Sales 

forecast (peramalan penjualan). Hampir semua rencana keuangan 

dimulai dari rencana penjualan yang didasarkan pada ramalan penjualan 

yang akan datang, atau berasal dari jumlah penjualan yang terjadi di 

masa lalu. 

Kedua, proforma statements (laporan proforma). Suatu rencana 

keuangan pada perusahaan akan terdiri atas ramalan neraca, laporan laba 
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rugi proforma, dan laporan arus kas proforma. Model perencanaan 

keuangan paling tidak menghasilkan berbagai laporan–laporan  tersebut 

yang didasarkan atas ramalan beberapa faktor yang penting, seperti 

ramalan penjualan pada suatu periode waktu. Ketiga, assets requirement 

(kebutuhan aset). Rencana keuangan mendeskripsikan proyeksi neraca 

mengenai perubahan total aset dan modal kerja bersih.  

Keempat, financial requirement (kebutuhan pendanaan). 

Rencana keuangan akan memuat kebutuhan pendanaan di masa 

mendatang yang diperlukan oleh perusahaan. Kelima, plug yang 

merupakan sumber yang dibuat dari pendanaan eksternal dikarenakan 

adanya kekurangan dalam pendanaan, sehingga neraca perusahaan pada 

tahun tersebut menjadi seimbang. Keenam, economic assumption 

(asumsi-asumsi ekonomi). Rencana biasanya menyatakan secara 

eksplisit asumsi kondisi ekonomi yang dipakai sebagai dasar dalam 

penyusunan rencana tersebut 

Menurut Brigham dan Houston (2006:256) menyebutkan bahwa 

terdapat tiga komponen penting dari perencanaan keuangan 

terkomputerisasi yang meliputi: 

a. Ramalan penjualan 

b. Laporan keuangan pro forma 

c. Rencana pendanaan eksternal 
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3. Peramalan Penjualan 

Peramalan penjualan merupakan tahap awal yang diambil untuk 

melakukan peramalan keuangan. Peramalan penjualan dilakukan untuk 

mengetahui tingkat penjualan perusahaan tersebut pada tahun 

selanjutnya dan hasil dari peramalan penjualan akan digunakan untuk 

menghitung pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan digunakan 

sebagai bahan patokan untuk menghitung laporan laba rugi dan laporan 

neraca yang akan diramalkan.  

Peramalan penjualan adalah faktor utama yang harus 

direncanakan oleh pihak manajemen perusahaan. Artinya manajemen 

harus menargetkan seberapa besar jumlah penjualan yang diharapkan. 

Penentuan target pada kinerja tentu saja berdampak terhadap 

penyediaan uang kas, piutang, persediaan, pinjaman maupun 

penyediaan investasi dalam alat-alat produksi. Ini dikarenakan faktor 

penjualan berpengaruh besar terhadap faktor yang disebutkan diatas 

(Kasmir, 2010:142). 

Sebelum perencanaan dibuat, maka para manajer beserta 

segenap unsur pimpinan yang ada harus terlebih dahulu meramalkan 

bagaimana situasi dan kondisi di masa depan. Misalnya kondisi 1 

sampai 5 tahun yang akan datang dan juga dengan memperhatikan 

kondisi di masa lalu dan kondisi saat ini. Kondisi yang dimaksud adalah 

peluang yang ada serta ancaman yang mungkin timbul. Perusahaan juga 

harus mempertimbangkan keadaan interen perusahaan. 
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Jika ramalan penjualan tidak sesuai, maka konsekuensinya dapat 

menjadi serius. Ramalan penjualan yang akurat sangat penting bagi 

kesehatan perusahaan karena ramalan penjualan manapun pasti 

memiliki ketidakpastian, maka para penyusun rencana bukan hanya 

tertarik dengan tingkat ketidakpastian yang terkandung dalam ramalan 

penjulana tersebut, sebagaimana diukur dengan deviasi standar, tetapi 

juga dengan tingkat penjualan yang diperkirakan (Brigham, 2006: 259). 

4. Penyusunan Laporan Keuangan Proforma 

Peramalan dalam manajemen keuangan digunakan untuk 

mengestimasi kebutuhan keuangan perusahaan di masa yang akan 

datang (David F., 1996:143). Jika seorang manajer keuangan tidak 

mencoba untuk mengantisipasi kebutuhan keuangan perusahaan di masa 

yang akan datang, maka akan terjadi krisis setiap kali kas masuk 

perusahaan lebih rendah daripada kas yang keluar. Perencanaan yang 

tepat berarti mengantisipasi dan mempersiapkan untuk masa depan 

perusahaan yang mana akan membutuhkan untuk memperoleh 

tambahan dana dan juga ketika perusahaan mengalami kelebihan kas. 

Metode persentase penjualan merupakan metode untuk 

mengembangkan laporan laba rugi proforma yang menyatakan harga 

pokok penjualan, biaya operasi dan biaya bunga sebagai persentase dari 

penjulan yang sudah diproyeksikan (Sundjaja dan Barlian, 2003:173). 

Metode persentase penjualan yaitu suatu metode untuk meramalkan 

laporan keuangan dan kebutuhan keuangan di masa depan yang 
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menyatakan setiap jumlah sebagai persentase penjualan, persentase ini 

bisa konstan atau berubah sejalan sejalan dengan berlalunya waktu.  

Selanjutnya meramalkan laba/rugi. Peramalan atas laba/rugi 

perusahaan dikarenakan laba menyajikan indikasi yang lebih baik 

tentang indikator kinerja perusahaan dibandingkan dengan informasi 

yang hanya berkaitan dengan arus kas. Laporan laba/rugi merupakan 

suatu laporan sistematis tentang penjualan/hasil usaha, beban, laba 

perusahaan atau rugi yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama 

periode tertentu. 

 Pentingnya ramalan laporan laba/rugi dikarenakan bahwa 

laporan laba/rugi inilah yang membantu perusahaan dalam meramalkan 

jumlah, waktu dan ketidakpastian dari arus kas di masa mendatang. 

Keberhasilan di masa mendatang dapat ditentukan pada saat ini. Artinya 

hubungan antara masa lalu dan masa depan dapat diasumsikan, sehingga 

peramalan atas arus kas masa mendatang dapat dibuat dengan 

kenyakinan tertentu yang dibuat dengan baik pada saat ini. 

Langkah selanjutnya dengan meramalkan neraca. Diasumsikan 

bahwa kas yang dibutuhkan untuk mendukung operasi perusahaan 

adalah kas yang proporsional dengan penjualannya (Brigham, 

2006:265). Perusahaan harus mempunyai asset untuk mendukung 

peramalan penjualan pada neraca, apabila penjualan meningkat maka 

asset akan meningkat dan perusahaan harus mempunyai dana untuk 

membeli asset-asset yang baru. 
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Tujuan neraca adalah untuk menunjukkan posisi keuangan suatu 

perusahaan pada suatu periode tertentu, sering kali pada akhir periode 

kepengurusan yang berfungsi untuk menyeimbangkan antara jumlah 

aktiva dengan jumlah kewajiban. Karenanya neraca sering disebut 

sebagai balance sheet dan bertujuan sebagai penyeimbang antara aktiva 

dan kewajiban. Fungsi meramalkan neraca adalah untuk meramalkan 

kebutuhan aktiva sehingga di masa yang akan datang, perusahaan 

mengetahui perkiraan dana yang akan digunakan sebagai tambahan 

kebutuhan dana. 

Peramalan dalam manajemen keuangan digunakan untuk 

mengestimasi kebutuhan keuangan perusahaan di masa yang akan 

datang (David F., 1996:143). Jika seorang manajer keuangan tidak 

mencoba untuk mengantisipasi kebutuhan keuangan perusahaan di masa 

yang akan datang, maka akan terjadi krisis setiap kali kas masuk 

perusahaan lebih rendah daripada kas yang keluar.  

Perencanaan yang tepat berarti mengantisipasi dan 

mempersiapkan untuk masa depan perusahaan yang mana akan 

membutuhkan untuk memperoleh tambahan dana dan juga ketika 

perusahaan mengalami kelebihan kas. Langkah awal dalam 

memprediksi kebutuhan keuangan adalah: Langkah pertama: 

proyeksikan penjualan perusahaan dan biaya-biaya selama periode 

perencanaan. Langkah kedua: estimasikan tingkat investasi dalam asset 

lancar dan asset tetap yang dibutuhkan untuk mendukung proyeksi 



17 

 

 
 

penjualan. Langkah ketiga: menentukan kebutuhan keuangan 

perusahaan selama periode perencanaan (David F., 1996:143). 

Selanjutnya adalah penyusunan laporan keuangan proforma. 

Laporan keuangan proforma adalah proyeksi laporan keuangan untuk 

masa mendatang yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi 

perusahaan. Penyusunan laporan keuangan proforma sangat penting 

bagi perusahaan. Seorang manajer keuangan kerap kali menggunakan 

laporan keuangan proforma yang digunakan untuk menganalisa sumber 

kas dan penggunaan kas.  

Laporan keuangan proforma dapat menurunkan resiko 

seminimal mungkin dalam penambahan dana di masa yang akan datang. 

Laporan keuangan proforma dapat menggambarkan proyeksi yang tepat 

atas jumlah profit yang diharapkan maupun kebutuhan pendanaan yang 

diperlukan oleh perusahaan di masa mendatang. Macam-macam rasio 

dapat dihitung berdasarkan laporan laba-rugi proforma dan neraca 

proforma (Sundjaja dan Barlian, 2003:179). 

Setelah penyusunan laporan keuangan proforma, selanjutnya 

manajer dapat memutuskan untuk merencanakan operasi jangka 

pendek. Apabila laba yang terdapat pada laporan laba rugi proforma 

terlalu rendah, maka perlu adanya penetapan harga atau tindakan 

pengurangan biaya. Apabila tingkat proyeksi piutang terlalu tinggi, 

perlu dilakukan adanya kebijakan kredit. Laporan proforma merupakan 
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kunci perencanaan keuangan untuk tahun yang akan datang (Sunjaja dan 

Barlian, 2003:180). 

5. Kinerja BUMN 

Penilaian kinerja setiap perusahaan pasti berbeda-beda, 

tergantung pada ruang lingkup bisnis yang dijalankannya. Kinerja 

merupakan sebuah istilah yang mempunyai banyak arti. Kinerja dapat 

berfokus pada input, misalnya uang, staf karyawan, atau wewenang 

yang legal. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai 

akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan 

publik yang lebih baik. Menurut Irham Fahmi (2012:2) kinerja 

keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh 

mana pelaksanaan perusahaan dengan menggunakan aturan-aturan 

pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. 

Sistem pengukuran kerja sektor publik adalah suatu sistem yang 

bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu 

strategi melalui alat ukur finansial dan pengendalian organisasi, karena 

pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward and 

punishment system (Mardiasmo, 2009:121). 

Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk mencapai tiga 

maksud. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk 

membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja 

dimaksudkan agar dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan 

dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan 
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meningkatkan efisensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam 

pemberian pelayanan publik.  

Kedua,   ukuran   kinerja   sektor   publik   digunakan   sebagai 

alat untuk mengalokasikan sumber daya dan membuat keputusan. 

Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan 

pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi 

kelembagaan. Tujuan dari pengukuran kinerja publik adalah sebagai 

tolak ukur penilaian keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan 

yang telah dirancang sebelumya. Selain itu pengukuran kinerja public 

ini dapat juga dijadikan sebagai evaluasi dan bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan.  

Pemilaian tingkat kesehatan BUMN sampai saat ini masih 

mengacu pada Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-100/MBU/2002 

pada tanggal 4 Juni 2002 mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan 

BUMN yang bertujuan untuk menilai kinerja BUMN dalam suatu 

periode tertentu. Metode Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara 

Nomor KEP-100/MBU/2002 ditinjau dari aspek keuangannya adalah 

sebagai berikut: 

a. Imbalan Kepada Pemegang Saham / Return On Equity (ROE) 

Hasil pengembalian ekuitas atau Return on Equity 

merupakan rasio untuk mengkur laba bersih sesudah pajak dengan 

modal sendiri. Rasio ini menujukkan efisiensi penggunaan modal 
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sendiri. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik. Artinya, posisi 

pemilik perusahaan semakin kuat, begitu juga sebaliknya. 

b. Imbalan Investasi / Return On Investment (ROI) 

Hasil pengembalian investasi atau lebih dikenal dengan 

Return On Investment (ROI) merupakan rasio yang menunjukkan 

hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROI 

juga merupakan suatu ukuran untuk mengukur efektivitas 

manajemen dalam pengelolaan investasinya. 

c. Rasio Kas /  Cash Ratio 

Rasio kas atau Cash Ratio adalah alat yang digunakan untuk 

mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar 

hutang. Rasio ini dapat dikatakan untuk mengetahui kemampuan 

sesungguhnya perusahaan untuk dapat membayar hutang-hutang 

jangka pendeknya.  

d. Rasio Lancar / Current Ratio 

Rasio lancar atau current ratio merupakan rasio untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban 

jangka pendek atau hutang yang akan segera jatuh tempo pada saat 

penagihan secara keseluruhan. Dari hasil pengukuran rasio, jika 

rasio lancar rendah, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan 

menagalami kekurangan modal untuk membayar hutang. Tetapi, 

jika hasil pengukuran rasio tinggi, belum tentu kondisi perusahaan 
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baik, hal ini mungkin saja terjadi karena kas tidak digunakan dengan 

sebaik mungkin.  

e. Collection Periods (CP) 

Rasio collection periods digunakan untuk mengetahui 

lamanya hasil penjualan tertanam dalam bentuk piutang usaha.  

f. Perputaran Persediaan (PP) 

 Perputaran persediaan merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan 

atau inventory ini berputar dalam suatu periode.  

g. Perputaran Total Aset  / Total Assets Turn Over (TATO) 

Total assets turn over merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki oleh 

perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh 

dari setiap rupiah aktiva. 

h. Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset (TMS terhadap TA) 

Rasio TMS bermanfaat untuk mengkur sumber pembiayaan 

hutang sebagai pembiayaan yang berbiaya tetap.   

C. Kerangka Pikir Penelitian 

Kerangka pikir merupakan uraian mengenai konsep dalam 

pemecahan masalah pada penelitian. Kerangka pikir dapat memberikan 

penjelasan singkat dari penelitian yang dilakukan. Sesuai dengan rumusan 

masalah, teori-teori dan beberapa penjelasan di atas maka kerangka pikir 
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mengenai peramalan keuangan pada PDAM Tirta Lestari Kabupaten Tuban 

dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian 

Berdasarkan kerangka pikir yang telah digambarkan diatas 

menunjukkan bahwa dalam menentukan kinerja keuangan yang diharapkan 

diawali dengan merumuskan tujuan manajemen keuangan, kemudian 

dilanjutkan dengan meramalkan penjualan dan setelah itu meramalkan laporan 

keuangan.  

Tujuan Manajemen Keuangan 

Peramalan Penjualan 

Peramalan Laporan Keuangan 

Penentuan Kinerja Keuangan yang 
Diharapkan 


