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BAB II. 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Wulansari (2014), penelitian 

menggunakan data laporan keuangan selama tahun 2004-2013. Objek 

penelitian pada peramalan keuangan Koperasi “Sumber Rejeki” Kecamatan 

Ngantang-Malang. Kesimpulan pada penelitian tersebut bahwa perencanaan 

keuangan, peramalan penjualan menggunakan least square method dapat 

dikatakan cukup baik, karena mengalami pertumbuhan penjualan sebesar 

39%. Peramalan laporan laba rugi juga menunjukkan adanya peningkatan jika 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rochman (2014), penelitian 

menggunakan data laporan keuangan selama tahun 2009-2013. Objek 

penelitian pada peramalan keuangan KUD Mina Jaya Desa Sendang Biru 

Kabupaten Malang. Kesimpulan pada penelitian tersebut hasil dari proyeksi 

pendapatan menggunakan metode tingkat pertumbuhan pendapatan koperasi 

mengalami penurunan, begitu juga dengan perolehan sisa hasil usaha koperasi 

yang juga mengalami penurunan ditahun selanjutnya.  

Penelitian yang dilakukan oleh Arifin (2018), data yang digunakan 

dalam penelitian berupa laporan keuangan selama tahun 2013-2017. Objek 

penelitian yang digunakan yaitu KPRI di kecamatan Nguling Kabupaten 

Pasuruan. Kesimpulan pada penelitian tersebut bahwa analisis laporan
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 keuangan proforma menggunakan analisis metode persentase penjualan 

didapatkan bahwa kondisi proyeksi penjualan, proyeksi laba rugi, dan 

proyeksi neraca mengalami penurunan dari tahun 2017 dan 2018. Selain itu, 

kinerja keuangan yang diramalkan untuk koperasi juga mengalami 

penurunan, maka dapat dikatakan KPRI ini berada dalam kondisi kurang 

baik.  

Penelitian yang dilakukan oleh Netrawati (2015), data yang digunakan 

dalam penelitian berupa laporan keuangan tahun 2010-2014. Obyek yang 

digunakan dalam penelitian yaitu KSP “surya pancake” Mataram. 

Kesimpulan pada penelitian tersebut kinerja keuangan dari sisi rasio 

kemandirian dan pertumbuhan tahun 2010-2014 setiap tahunnya menurun 

tapi dalam kondisi sehat ditinjau dari rata-rata rentabilitas asset dan 

kemandirian operasional pelayanan, sedangkan rata-rata rentabilitas modal 

sendiri dinyatakan cukup sehat.  

B. Tinjauan Teori 

1. Perencanaan Keuangan 

Menurut Weston dan Copeland (2010:6) tujuan manajer keuangan 

adalah merencanakan untuk, memperoleh, dan menggunakan dana guna 

memaksimalkan nilai organisasi. Manajer keuangan berarti bertanggung 

jawab atas kegiatan perencanaan. Perencanaan merupakan salah satu 

carayang harus dilakukan untuk mecapai tujuan organisasi. Pada kegiatan 

perencanaan harus didahului dengan kegiatan peramalan untuk mengetahui 

kondisi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Perencanaan dan 
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peramalan berarti mencakup pembuatan analisa dan perencanaan 

pembelanjaan perusahaan serta penanaman modal dalam aktiva. 

 Perencanaan keuangan merupakan salah satu bagian terpenting 

dari perencanaan organisasi. Rencana keuangan (Financial plan) adalah 

unsur terakhir dari rencana organisasi secara keseluruhan. Inti dari rencana 

keuangan adalah satu set laporan keuangan proyeksi, dengan sejumlah 

rasio yang didasarkan atas laporan tersebut, untuk unit-unit secara terpisah 

dan konsolidasi perusahaan. (Brigham dan Houston 2011:316). 

Perencanaan keuangan dilakukan untuk memperbaiki dan 

mempertahankan prestasi perusahaan serta menghindari adanya 

kekurangan kas.  

Menurut Brigham dan Houston (2006:254-256) proses 

perencanaan keuangan dapat dibagi menjadi enam langkah, diantaranya 

sebagai berikut: 

a. Memproyeksikan laporan keuangan dan menggunakan proyeksi ini 

untuk menganalisis dampak dari rencana operasi terhadap proyeksi 

laba dan berbagai rasio keuangan. Proyeksi tersebut dapat digunakan 

sebagai pengendalian dan pengawasan setelah rencana tersebut 

disetujui dan dijalankan.  

b. Menentukan dana yang dibutuhkan untuk memenuhi kegiatan 

operasional selama satu periode sesuai rencana yang telah ditetapkan. 

c. Meramalkan ketersediaan dana selama lima tahun kedepan. Hal ini 

melibatkan estimasi untuk dana yang akan dihasilkan baik secara 



11 
 

 
 

internal maupun dana yang akan diperoleh dari sumber-sumber 

eksternal. 

d. Menetapkan dan menjaga suatu sistem pengendalian yang mengatur 

alokasi dan penggunaan dana didalam perusahaan. 

e. Mengembangkan prosedur guna menyesuaikan rencana dasar jika 

ramalan ekonomi yang mendasari rencana tersebut tidak terjadi.  

f. Menetapkan suatu sistem kompensasi manajemen berbasis kinerja.  

Perencanaan keuangan sangat erat hubungannya dengan peramalan 

keuangan. Perencanaan tanpa peramalan, akan mengakibatkan kurang 

tepat dalam mencapai sasarannya. Peramalan keuangan dapat dartikan 

sebagai perkiraan kondisi keuangan dimasa yang akan datang. Dasar yang 

digunakan untuk memperkirakan kondisi dimasa yang akan datang adalah 

data-data keuangan dimasa yang lalu. Hasil dari permalan keuangan dapat 

dijadikan sebagai acuan dan dasar informasi bagi pihak manajemen untuk 

pengambilan keputusan atas kondisi-kondisi yang terjadi pada perusahaan 

dimasa yang akan datang.  

Prosedur atau langkah-langkah dalam peramalan yang telah 

ditetapkan, haruslah diikuti agar memperoleh hasil yang memuaskan. 

Menurut Kasmir (2010:147), menyatakan bahwa secara umum langkah-

langkah yang dilakukan dalam proses melakukan peramalan adalah 

sebagai berikut: 
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a. Mengumpulkan data 

Data yang dikumpulkan merupakan data dari masa lalu dalam 

beberapa periode. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan 

pengumpulan data sekunder dan primer.  

b. Mengolah data 

Data yang sudah dikumpulkan kemudian dibuat menjadi tabulasi data.  

c. Menentukan metode peramalan  

Masing-masing dari metode peramalan akan memberikan hasil yang 

berbeda. Peramalan yang diinginkan adalah dengan menggunakan 

metode yang paling tepat atau memiliki tingkat kesalahan terkecil. 

Pemilihan metode peramalan adalah dengan mempertimbangkan 

faktor horizon waktu, pola data, jenis peramalan, faktor biaya, 

ketepatan, dan kemudahan penggunaanya.  

d. Memproyeksi data 

Meminimalisir adanya penyimpangan terhadap perubahan dimasa 

yang akan datang. Adanya hal itu, maka perlu dilakukan proyeksi data 

dengan pertimbangan faktor tersebut untuk beberapa periode kedepan. 

e. Mengambil keputusan  

Hasil dari peramalan keuangan dijadikan sebagai informasi dalam 

pengambilan keputusan dalam membuat perencanaan keuangan, 

produksi, penjualan dan perencanaan lainnya, baik untuk perencanaan 

jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendeknya.  
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2. Peramalan Penjualan  

Peramalan penjualan adalah prediksi penjualan perusahaan pada 

suatu periode tertentu didasarkan pada data eksternal dan atau data internal 

serta digunakan sebagai input untuk membuat rencana penjualan dan 

merupakan input utama untuk proses perencanaan keuangan jangka 

pendek (Sundjaja dan Barlian, 2003:164). Peramalan penjualan dinyatakan 

dalam jumlah satuan angka mengenai proyeksi permintaan konsumen 

kepada suatu organisasi di tahun selanjutnya sebagai dasar pembuatan 

perencanaan keuangan dalam kurun waktu tertentu. 

Peramalan penjualan memiliki bagian penting dalam proses 

perencanaan keuangan. Hal ini dikarenakan, jika ramalan penjualan tidak 

sesuai, maka konsekuensinya menjadi cukup serius. Pertama, jika hasil 

ramalan penjualan lebih besar dibandingkan kenyataanya, perusahaan akan 

memiliki kelebihan kapasitas pabrik, peralatan, dan persediaan. Kedua, 

jika proyeksi penjualan lebih kecil dibandingkan kenyataanya, perusahaan 

tidak dapat memenuhi seluruh permintaan. Para pelanggannya akan 

membeli produk pesaing dan kehilangan pangsa pasar. Semua ini akan 

menghasilkan keuntungan rendah bagi perusahaan. 

Peramalan penjualan jika dilakukan secara tepat dan akurat, maka 

pihak manajer keuangan akan mampu menghasilkan usaha dalam rangka 

pencapaian tujuan. Akan tetapi,peramalan penjualan seringkali memiliki 

tingkat akurasi yang cukup rendah, sehingga mengandung resiko 

ketidakpastiaan. Hal ini merupakan kenyataan, terutama dalam 
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perencanaan jangka panjang, sehingga manajer diharuskan untuk 

meningkatkan teknik peramalannya.  

Teknik dalam ramalan penjualan dapat dilakukan secara kualitatif 

dan kuantitatif atau gabungannya. Ramalan penjualan secara kualitatif 

menggunakan metode penilaian atau pendapatan (judgement method). 

Ramalan penjualan secara kuantitatif, pada dasarnya menggunakan dua 

pendekatan utama. Pertama yaitu pendekatan time series, yakni model 

yang tidak memperhatikan hubungan sebab akibat atau hanya 

memperhatikan dari data masa lalu. Kedua yaitu pendekatan yang 

memperhatikan hubungan sebab akibat atau pendekatan yang menjelaskan 

terjadinya suatu keadaan. 

Ramalan penjualan dilakukan secara kuantitatif dengan pendekatan 

time series. Metode ini memberikan hasil peramalan yang cukup akurat, 

jika keadaan di masa yang akan datang cukup stabil dalam artian tidak 

banyak berbeda dengan keadaan masa lalu. Teknik peramalan dalam 

metode ini menggunakan metode trend,karena pada umumnya metode 

trenddapat digunakan untuk jangka waktu menengah dan panjang. 

Menurut Husnan dan Muhammad (2014:49), terdapat tiga metode tren, 

antara lain: 

a.  Metode trend linear pada umumnya digunakan jika scatter diagram 

dari data masa lalu yang tersedia cenderung merupakan garis lurus  

b. Metode trend kuadratik ini digunakan jika scatter diagram dari data 

masa lalu yang tersedia cenderung berbentuk parabola.  
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c. Metode trend simple exponential ini digunakan jika data yang tersedia 

cenderung naik turun dengan perbedaan yang tidak terlalu banyak, 

tetapi secara keseluruhan cenderung naik. 

Teknik peramalan yang digunakan tidak selamanya selalu tepat, 

ada kalanya hasil ari teknik peramalan menyimpang dari batasan yang 

dapat ditoleransi. Sehingga perlu diadakan pengawasan peramalan 

(forecast control). Apabila dalam teknik peramalan terjadi penyimpangan 

yang tidak dapat ditoleransi, maka perusahaan dapat melakukan salah satu 

diantara dua tindakan sebagai berikut: 

a. Menggunakan teknik peramalan lainnya yang lebih baik atau dengan 

kata lain yang memiliki tingkan kesalahan yangcukup rendah dan 

dapat memperkirakan kondisi pada waktu yang akan datang. 

b. Melakukan perubahan terhadap batas kesalahan yang dapat 

ditoleransi hasil peramalannya, artinya jarak atau batas toleransi 

diperlebar, sehingga dapat menerima penyimpangan yang terjadi, 

selama hasil tersebut tidak merugikan perusahaan. 

Seberapa besar penyimpangan terjadi yang perlu dicatat, 

tergantung pada yang melakukan peramalan dan pemakai hasil peramalan 

tersebut. Metode pengawasan peramalan yang dapat digunakan antara lain: 

a.  Kesalahan absolut rata-rata (average absolute eror), rata-rata selisih 

absolut antara nilai peramalan dengan nilai senyatanya. Hasil 

perolehan AAE, dicari dengan cara menjumlahkan selisish antara nilai 

peramalan dan nilai riil tanpa memperhatikan tanda positif atau 
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negative dari selisih tersebut dibagi dengan banyaknya waktu data 

peramalan.  

b. Kesalahan kuadrat mean akar (root mean squared error), hasil dapat 

diperoleh dari menjumlahkan kuadrat kesalahan atau selisih antara 

nilai riil dan nilai peramalan, kemudian membagi dengan banyaknya 

data peramalan dan kemudian menarik akarnya. 

c. Pengawasan teknik peramalan dengan cara control limit, yakni 

ditentukan batas atas (upper control limits) dan batas bawah (lower 

control limit). Jika selisih antara nilai riil dan nilai peramalan pada 

masing-masing waktu/tahun berada dalam range upper dan lower 

control limits maka teknik peramalan yang digunakan dapat 

dipertanggungjawabkan.  

3. Metode Penyusunan Laporan Keuangan Proforma 

Salah satu tanggung jawab manajer keuangan yaitu menyajikan 

laporan keuangan secara khusus. Laporan keuangan merupakan kewajiban 

setiap perusahaan untuk membuat dan melaporkan keuangan 

perusahaannya pada suatu periode tertentu. Laporan keuangan dapat 

menentukan langkah apa yang akan dilakukan oleh perusahaan pada saat 

ini dan yang akan datang dengan melihat berbagai persoalan yang ada, 

baik kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan.  

Prakiraan laporan keuangan adalah proyeksi laporan keuangan 

dimasa yang akan datang berdasarkan pada berbagai kondisi yang 

diharapkan pihak manajemen akan terjadi dan berbagai tindakan yang 
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diperkirakan akan diambil (Horne dan Wachowicz, 2012:225). Prakiraan 

laporan keuangan memberikan seluruh informasi dan kondisi mengenai 

proyeksi neraca dan laporan laba rugi pada suatu periode tertentu. 

Kasmir (2008:45) menyatakan bahwa laporan laba rugi adalah 

laporan yang menunjukkan jumlah pendapatan atau penghasilan yang 

diperoleh dan biaya-biaya yang dikeluarkan serta laba rugi dalam suatu 

periode. Perkiraan laporan laba rugi berarti prediksi pendapatan dan 

biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh suatu organisasi pada periode 

tertentu. Prakiraan penjualan adalah kunci untuk mengevaluasi setiap 

komponen dari harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan seringkali 

diestimasi menggunakan dasar rasio-rasio masa lalu antara harga pokok 

penjualan dengan penjualan. 

Menurut Sujarweni (2017:12) neraca adalah laporan yang 

menggambarkan posisi keuangan dari suatu perusahaan yang meliputi 

aktiva, kewajiban dan ekuitas pada suatu saat tertentu.  Neraca proforma 

merupakan bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi 

mengenai aktiva, kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan di masa 

yang akan datang. Intinya neraca digunakan untuk memperkirakan kondisi 

keuangan suatu organisasi dan meramalkan arus kas mendatang.Aktiva 

yang ditampilkan pada sebuah neraca haruslah meningkat jika penjualan 

akan meningkat. Kas yang dibutuhkan untuk mendukung operasi 

perusahaan harus proporsional dengan penjualan. 
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Salah satu metode yang digunakan untuk melakukan peramalan 

laporan keuangan adalah metode rasio konstan. Metode rasio konstan 

merupakan suatu metode untuk meramalkan laporan keuangan dan 

kebutuhan keuangan di masa mendatang, dengan asumsi rasio-rasio 

keuangan tertentu akan tetap konstan. Metode ini meramalkan laporan 

keuangan dan kebutuhan keuangan di masa mendatang, dengan asumsi 

rasio-rasio keuangan tertentu bersifat konstan (Brigham dan Houston, 

2011:323).  

Penerapan metode rasio konstan dalam meramalkan laporan laba 

rugi, dalam peramalannya beberapa komponen rekening laba rugi seperti 

biaya langsung dan penyusutan naik sejalan dengan persentase kenaikan 

penjualan. Menurut metode rasio konstan, rekening beban pokok 

penjualan dan beban usaha akan meningkat sebesar tingkat pertumbuhan 

penjualan tersebut, sedangkan penghasilan bunga, beban bunga dan 

pendanaan lainnya, dan lain-lain bersih, diasumsikan tetap konstan. 

Penerapan metode rasio konstan dalam meramalkan laporan 

neraca, dalam peramalannya rekening-rekening yang diasumsikan 

mengalami peningkatan sebesar tingkat pertumbuhan penjualan antara lain 

seluruh rekening yang ada dalam aktiva lancar, seluruh rekening yang ada 

dalam aktiva tidak lancar, seluruh rekening yang ada dalam kewajiban 

lancar, kewajiban pajak tangguhan – bersih, dan estimasi kewajiban 

imbalan kerja, hak minoritas atas aktiva bersih anak perusahaan dan laba 

yang belum terealisasi ata investasi efek – bersih. 
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Rekening-rekening yang diasumsikan mengalami peningkatan 

yang tidak sama dengan besarnya tingkat pertumbuhan penjualan antara 

lain pinjaman jangka panjang, modal saham dan agio saham, dan saldo 

laba. Peningkatan penjualan membutuhkan tambahan aktiva. Aktiva 

tersebut harus didanai, dan biasanya perusahaan berada pada posisi 

mampu atau tidak mampu untuk mendapatkan seluruh dana tersebut yang 

dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan perusahaan. salah satu unsur 

penting dalam proses peramalan keuangan adalah untuk menentukan 

kebutuhan tambahan dana.  

Tambahan dana yang dibutuhkan (Additional funds needed) 

merupakan dana tambahan yang harus diperoleh baik dari kekayaan yang 

dimiliki maupun didapatkan dari pihal eksternal untuk memenuhi segala 

aktivitas perusahaan. Besarnya tambahan dana dari pinjaman jangka 

panjang dan modal saham dan agio saham didasarkan pada besarnya 

kekurangan pasiva total dan aktiva totalnya. Mencari dana dari berbagai 

sumber dan membuat keputusan tentang sumber dana yang harus dipilih 

adalah tugas manajer keuangan.  

4. Kinerja Keuangan yang Diharapkan. 

Kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan 

pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana 

maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator 

kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas (Jumingan, 2006:239). 

Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengukur prestasi yang telah 
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diperoleh suatu organisasi secara keseluruhan dalam periode tertentu. Pada 

umumnya alat analisis yang digunakan dalam kinerja keuangan adalah 

rasio keuangan.  

Menurut Brigham dan Houston (2001:78), Analisis rasio keuangan 

digunakannuntuk memprediksi masa depan, sedangkan dari sudut pandang 

manajemen, analisis laporan keuangan digunakan untuk membantu 

mengantisipasi kondisi di masa depan dan, yang lebih penting, sebagai 

titik awal untuk perencanaan tindakan yangaakan mempengaruhi peristiwa 

di masa depan. Analisis rasio keuangan yang digunakan dalam penilaian 

kinerja keuangan difokuskan pada aspek permodalan, aspek likuiditas, dan 

aspek pertumbuhan dan kemandirian koperasi berdasarkan peraturan 

kementerian koperasi (2016). Aspek-aspek penilaian kinerja koperasi 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Aspek Permodalan 

Aspek permodalan digunakan untuk mengetahui kecukupan modal 

yang dimiliki koperasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. 

Koperasi harus mempersiapkan dana sesuai dengan lingkup dan jenis 

usahanya. Adapun aspek permodalan terdiri dari: 

1) Rasio modal sendiri terhadap total aset  

Rasio ini membandingkan antara modal sendiri dan total aset yang 

dimiliki oleh koperasi.  

2) Rasio kecukupan modal sendiri 



21 
 

 
 

Rasio ini memperbandingkan antara nilai modal tertimbang dengan 

nilai ATMR.  

b. Aspek Likuiditas 

Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan 

kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka 

pendek. Hal ini berarti perusahaan harus mampu memenuhi utang 

tersebut terutama utang yang sudah jatuh tempo. Rasio ini ditunjukkan 

dari besar kecilnya aktiva lancar. Penilaian kuantitatif terhadap 

likuiditas dilakukan terhadap dua rasio, yaitu: 

1) Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar 

Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa siap koperasi 

dalam membayar kewajiban lancarnya.  

2) Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima 

Rasio ini membandingkan antara pinjaman yang diberikan dengan 

dana yang diterima oleh koperasi. pinjaman yang diberikan 

merupakan dana yang diberikan kepada peminjam atau sisa dari 

pinjaman pokok tersebut masih berada ditangan peminjam.  

c. Aspek Kemandirian dan pertumbuhan   

Rasio kemandirian dan pertumbuhan menggambarkan 

diperlukan untuk menilai potential sumber daya ekonomi yang 

mungkin dilakukan atau dikendalikan di masa yang akan datang..  
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1) Rasio rentabilitas asset adalah mengukur kemampuan dari modal 

yang diinvestasikan dalam keseluruhan asset untuk menghasilkan 

sisa hasil usaha bagi semua penanam modal. 

2) Rasio rentabilitas modal sendiri yakni untuk mengukur 

kemampuan modal sendiri untuk menghasilkan sisa hasil usaha 

bagian anggota koperasi. 

3) Kemandirian operasional pelayanan yaitu untuk mengukur 

kemampuan koperasi dalam menghasilkan sisa hasil usaha yang 

diperoleh anggota/bagian anggota dalam pemanfaatan pelayanan. 

Standart penilaian yang digunakan dalam memberikan 

pemeringkatan kesehatan koperasi meliputi aspek permodalan, aspek 

likuiditas dan aspek kemadirian dan pertumbuhan berdasarkan 

peraturan deputi bidang pengawasan kementerian koperasi dan sisa 

hasil usaha kecil dan menengah Republik Indonesia No. 

06/Per/Dep.6/IV/2016. Perbandingan analisis kinerja keuangan 

menggunakan time series yakni membandingkan perhitungan dari 

tahun ke tahun. Time series digunakan dengan tujuan untuk melihat 

perubahan dalam rentang waktu tertentu.  

C. Kerangka Pikir Penelitian 

Kerangka merupakan kerangka hubungan konsep-konsep yang ingin 

diamati atau diukur melalui penelitian yang akan diteliti. Kerangka pikir 

dibuat untuk mempermudah peneliti dan memberikan gambaran alur dari 

proses penelitian mengenai “analisis perencanaan keuangan pada koperasi 
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Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian 

karyawan emas putih PT Indolakto factory pandaan” yang dapat dilihat pada 

Gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setiap usaha yang didirikan memiliki tujuan untuk mendapatkan 

keuntungan. Kunci kesuksesan bagi koperasi yaitu dengan mengetahui 

tingkat penjualan ditahun berikutnya dengan cara melakukan perencanan 

keuangan. Langkah utama yaitu melakukan peramalan penjualan dengan 

memilih tren yang lebih baik atau memiliki tingkat kesalahan yang rendah. 

Selanjutnya menghitung pertumbuhan penjualan. Peramalan penjualan 

dijadikan sebagai acuan untuk memenuhi peramalan laporan laba rugi dan 

neraca ditahun berikutnya. Selanjutnya melakukan proyeksi laporan 

Peramalan penjualan 

Penyusunan laporan keuangan proforma 

koperasi 

Kinerja keuangan koperasi yang 

diharapkan 

Pengambilan keputusan untuk 

perencanaan keuangan tahun berikutnya. 

Tujuan Laba/rugi 

Memilih tren yang lebih baik 
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keuangan proforma yang dijadikan sebagai informasi dan evaluasi dalam 

kinerja keuangan koperasi ditahun selanjutnya.  

Berdasarkan dari tinjauan teori dan hasil penelitian terdahulu 

dibutuhkan analisis rasio keuangan guna mengukur kinerja keuangan dimasa 

mendatang. Selanjutnya hasil dari proyeksi laporan keuangan dan 

pengukuran kinerja keuangan dijadikan sebagai bahan dan informasi dalam 

pengambilan keputusan perencanaan demi kemajuan dan keberhasilan 

koperasi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, sehingga koperasi 

dapat menghadapi kondisi yang akan terjadi di masa yang akan datang. 

 


