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ABSTRAKSI 

 

Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen, berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan 

yang telah ditetapkan bergantung pada perencanaan. Perencanaan keuangan sangat penting bagi 

perusahaan. Perencanaan keuangan yang dibuat dengan baik dan selaras dengan strategi yang 

telah ditetapkan akan dapat mengarahkan perusahaan dalam pencapaian tujuannya secara efektif. 

Perencanaan keuangan mencakup kegiatan ramalan dan pengendalian keuangan. Peramalan 

keuangan dibuat untuk meramalkan kebutuhan dana tambahan yang diperlukan perusahaan. 

Penelitian ini bertujuan yaitu pertama, untuk mengetahui hasil peramalan keuangan pada 

perusahaan meubel Lindah Pasuruan untuk tahun 2007. kedua, untuk menghitung besarnya AFN 

( Additional Fund Needed ) atau tambahan dana yang dibutuhkan pada perusahaan meubel 

Lindah Pasuruan untuk tahun 2007. Kegunaan dari hasil penelitian khususnya bagi manajemen 

perusahaan yaitu dapat digunakan oleh manajemen sebagai bahan pertimbangan dalam 

menyusun ramalan perencanaan keuangan di masa mendatang. 

Berdasarkan hasil analisis dan mengenai penyusunan rencana keuangan pada perusahaan meubel 

Lindah Pasuruan pada tahun 2007 dapat disimpulkan bahwa nilai penjualan estimasi sebesar Rp 

9.042.413.886,00 atau mengalami pertumbuhan sebesar 4,03 %. Berdasarkan hasil perhitungan 

mengenai pertumbuhan penjualan tersebut maka besarnya laba yang diestimasikan tahun 2007 

yaitu sebesar Rp 544.778.029,00. Adapun dalam rangka untuk merealisasikan atas peningkatan 

penjualan tahun 2007, maka perusahaan meubel Lindah Pasuruan membutuhkan nilai aset 

sebesar Rp 9.203.961,891. Dengan demikian besarnya dana tambahan yang diperlukan (AFN) 

yaitu sebesar Rp39.747,289,00. 

Implikasi hasil penelitian yaitu Perusahaan Meubel Linda Pasuruan diharapkan melakukan 

penyusunan atas rencana keuangan untuk menggunakan peramalan keuangan sebagai alat 

pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan. Langkah tersebut dilakukan 

dalam rangka untuk memberikan arah yang jelas dalam melakukan koordinasi dan evaluasi atas 

kegiatan perusahaan dalam rangka untuk pencapain tujuan di masa yang akan datang. Bagi 

peneliti selanjutnya yang berniat untuk melanjutkan penelitian ini diharapkan untuk 

menyempurnakan yaitu dengan menambah waktu atau periode pengamatan atas penjualan bersih 

yang telah dicapai oleh perusahaan. 

 


