
J
A

K
Fakultas Ekonomi
Universitas Siliwangi

ISSN 1907 - 9958

Jurnal Akuntansi

Mengabdi demi Ilmu Pengetahuan

Volume 9, Nomor 2, Juli - Desember 2014

Alamat Redaksi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Jl. Siliwangi No. 24 Tasikmalaya
Telp.             : 0265-3330634
Fax               : 0265-325812
e-mail           : lp2m@unsil.ac.id

Analisis Perencanaan & Pertumbuhan Keuangan Melalui Pendekatan Neraca 
Proforma

Jajang Badruzaman

Analisis Capital Adequacy Ratio Dan Loan To Deposite Ratio Terhadap Return On 
Asset

Dedi Kusmayadi

Pengaruh Kredit Yang Disalurkan Terhadap Pendapatan Operasional Pada Bank 
Rakyat Indonesia

Nisa Noor Wahid

Pengaruh Struktur Pendanaan Terhadap Rentabilitas
Raditya Putra Pamungkas

Pengaruh Debt To Equity Ratio Terhadap Profitabilitas Pada Bank Rakyat 
Indonesia

Adil Ridlo Fadillah

PPengaruh Intellectual Capital Dan Good Corporate Governance Terhadap 
Kinerja Keuangan Perusahaan

Muhammad Gilang Raksapraja

Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kredit Yang Diberikan Dan Resiko Kredit Terhadap 
Laba Bersih

Rosa Yuliansyah



ISSN : 1907 - 9958

Jurnal Akuntansi
Volume 9, Nomor 2, Juli – Desember 2014

i

PEMIMPIN REDAKSI

Iman Pirman Hidayat

DEWAN REDAKSI

Kartaw an

Deden Mulyana

Dedi Kusmayadi

Asep Yusup Hanapia

Jajang Badruzaman

Tedi Rustendi

Usman Muljakusumah

Maman Suherman

Rani Rahman

STAF REDAKSI

Irman Firmansyah

Iw an Hermansyah

BENDAHARA

Euis Rosidah

Rd. Neneng Rina

Alamat Redaksi
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Jl. Siliw angi No. 24 Tasikmalaya

Telp. : 0265-330634

Fax : 0265-325812

e-mail : lppm@unsil.ac.id



ISSN : 1907 - 9958

Jurnal Akuntansi
Volume 9, Nomor 2, Juli – Desember 2014

ii

PENGANTAR REDAKSI

Salam sejahtera bagi kita semua, semoga kita selalu dalam lindungan-Nya. Amiin.

Pada edisi ini (Volume 9 No. 2), redaksi mengucapkan terima kasih dan

penghargaan yang setinggi – tingginya kepada seluruh penulis yang telah

memberikan sumbangsih keilmuan dan hasil penelitiannya sehingga Jurnal

Akuntansi ini dapat terus terbit seiring dengan kebutuhan.

Pada edisi kali ini, tema yang disajikan diantaranya akuntansi keuangan, akuntansi

pasar modal dan akuntansi pemerintahan. Oleh karena itu redaksi mengucapkan

terima kasih yang setinggi – tingginya atas sumbangsih pemikirannya di bidang

akuntansi.

Tentu kami akan merasa senang sekali jika ada penulis lain yang ingin ikut

menayangkan hasil tulisan ilmiahnya, mengingat target Jurnal Akuntansi ini adalah

mendapatkan Akreditasi Jurnal Ilmiah dari Dikti /LIPI.

Redaksi mengharapkan dukungan doa dan tulisan ilmiah selanjutnya dari para

pembaca sekalian. Mudah-mudahan motto dan misi yang diusung oleh Jurnal

Akuntansi “Mengabdi Demi Ilmu Pengetahuan” dapat terealisasi. Amin.

Tasikmalaya, Maret 2015

Redaksi



ISSN : 1907 - 9958

Jurnal Akuntansi
Volume 9, Nomor 2, Juli – Desember 2014

iii

DAFTAR ISI

Dew an Penyunting. ................................................................................ i

Pengantar Redaksi.................................................................................. ii

Dafar Isi ................................................................................................... iii

Analisis Perencanaan & Pertumbuhan Keuangan Melalui Pendekatan Neraca
Proforma
Jajang Badruzaman..……………………………................................... 105 – 114

Analisis Capital Adequacy Ratio Dan Loan To Deposite Ratio
Terhadap Return On Asset
Dedi Kusmayadi ………………………………....................................... 115 - 126

Pengaruh Kredit Yang Disalurkan Terhadap Pendapatan
Operasional Pada Bank Rakyat Indonesia
Nisa Noor Wahid...................................................................................... 127 - 134

Pengaruh Struktur Pendanaan Terhadap Rentabilitas
Raditya Putra Pamungkas................................................................... 135 - 142

Pengaruh Debt To Equity Ratio Terhadap Profitabilitas Pada Bank
Rakyat Indonesia
Adil RidloFadillah................................................................................ 143 - 154

Pengaruh Intellectual Capital Dan Good Corporate Governance
Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan
M uhammad GilangRaksapraja .......................................................... 155 - 168

Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kredit Yang Diberikan Dan Resiko Kredit

Terhadap Laba Bersih

Rosa Yuliansyah .................................................................................. 169 - 183



ANALISIS PERENCANAAN & PERTUMBUHAN KEUANGAN
MELALUI PENDEKATAN NERACA PROFORMA

Jajang Badruzaman1

ABSTRACT
Good management should be able to perform its functions properly.

So management must make financial planning and do control over the
operation as well as possible. This paper will explain the importance of
financial planning and control through the pro forma balance sheet
approach. Steps that can be made to make financial planning and control
through the pro forma balance are sales forecasts, forecasts of financial
statements and growth forecasts. One of the important things that must be
analyzed before preparing the balance sheet is the cash flow of a company.
The flow of funds occurring within a firm is often referred to as a turnover of
working capital. The flow of funds is a reflection of the system flow of funds
that occurred in a company. If this system is known to flow, then the
decision maker will be able to determine and determine the needs of
corporate funds, where it will be financed and how to use it. It becomes
important because in running the company, then the planning and financial
control must be arranged with the best.

Keywords: planning, growth, proforma balance

ABSTRAK
Manajemen yang baik harus dapat menjalankan fungsinya dengan

baik. Sehingga manajemen harus membuat perencanaan keuangan dan
melakukan pengendalian atas operasional dengan sebaik-baiknya. Tulisan
ini akan menjelaskan pentingnya perencanaan dan pengendalian
keuangan melalui pendekatan neraca proforma. Langkah yang dapat
dilakukan untuk membuat perencanaan dan pengendalian keuangan
melalui neraca proforma yaitu ramalan penjualan, ramalan laporan
keuangan dan ramalan pertumbuhan. Salah satu hal penting yang harus
dianalisis sebelum menyusun neraca keuangan adalah arus kas suatu
perusahaan. Arus dana yang terjadi di dalam suatu perusahaan sering
disebut sebagai perputaran modal kerja. Arus dana merupakan cerminan
dari sistem aliran dana yang terjadai di suatu perusahaan. Jika diketahui
sistem aliran ini, maka pihak pengambil keputusan akan dapat menentukan
dan menetapkan kebutuhan dana perusahaan, darimana akan dibiayai
serta bagaimana penggunaannya. Hal itu menjadi penting karena dalam
menjalankan perusahaan, maka perencanaan dan pengendalian keuangan
harus diatur dengan sebaik-baiknya.

Kata kunci:perencanaan, pertumbuhan, neraca proforma

1 Dosen pada Jurusan Akuntansi FE UNSIL, email: jajang.badruzaman@unsil.ac.id
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PENDAHULUAN

Tugas manjer perusahaan dihadapkan pada dua keputusan besar, yaitu

keputusan penentuan proyek investasi dan strategi pendanaan untuk melaksanakan

investasi yang telah diputuskan. Keputusan investasi yang baik harus berdasarkan

pada informasi proyeksi arus kas dan beberapa informasi penting antara lain rincian

biaya proyek investasi dan biaya modal, yang besarnya tergantung pada pilihan

teknologi yang akan digunakan.

Sesuai dengan salah satu fungsi manajemen yaitu fungsi perencanaan, maka

bagi manajer keuangan fungsi perencanaan ini berarti ia harus melakukan

perencanaan keuangan. Dalam melakukan perencanaan maka sebelumnya harus

dibuat suatu perkiraan atau forecasting tentang apa ytang diharapkan terjadi di masa

yang akan datang. Perencanaan keuangan dimaksudkan untuk memperkirakan

bagaimana posisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang.

Perencanaan keuangan merupakan salah satu bagian dari proses perencanaan

organisasi (corporate planning). Dari perencanaan diharapkan perusahaan dapat

menghindari kesalahan-kesalahan, menghasilkan keputusan yang terbaik yang pada

akhirnya mampu meningkatkan kinerja dari suatu perusahaan.

Dalam perencanaan keuangan, berbagai aspek perlu dipertimbangkan

sehingga keputusan keuangan akan memberikan struktur keuangan yang optimal bagi

perusahaan baik yang berkaitan dengan sumber maupun penggunaan keuangan

perusahaan. Untuk itu arus dana merupakan salah satu hal yang sanga penting dalam

perusahaan.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam makalah ini yaitu sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan perencanaan dan pertumbuhan keuangan ?

2. Bagaimana model untuk perencanaan keuangan?

3. Bagaimana proses perencanaan dan pertumbuhan keuangan?

Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan makalah ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengertian perencanaan dan pertumbuhan keuangan

2. Untuk mengetahui tujuan perencanaan keuangan

3. Untuk mengetahui faktor dari perencanaan dan pertumbuhan keuangan

4. Untuk mengetahui laporan keuangan
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5. Untuk mengetahui model dalam perencanaan keuangan

6. Untuk mengetahui proses perencanaan dan pertumbuhan keuangan

PEMBAHASAN

Pengertian Perencanaan dan Pertumbuhan Keuangan

Perencanaan keuangan memberikan panduan bagi perubahan dan

pertumbuhan yang terjadi di dalam perusahaan. Memang salah satu tujuan

perencanaan keuangan untuk memberikan arah perubahan dan perkembangan

perusahaan secara berkelanjutan. Jika suatu perusahaan berkeinginan untuk

menciptakan perubahan yang bersifat berkelanjutan maka artinya perencanaan

keuangan bersifat jangka panjang. Namun jika ingin mengejar profit jangka pendek

maka perencanaan perusahaan bersifat jangka pendek. Namun harus diingat

perencanaan yang baik adalah perencanaan yang bersifat jangka panjang.

Perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memprakirakan pendapatan dan

pengeluaran perusahaan yang akan datang. Untuk memprakirakan pendapatan,

pertama, anda perlu memprakirakan volume penjualan. Prakiraan volume penjualan

harus mencakup permintaan. Aspek teknis proses pasokan perlu dipikirkan, termasuk

tenaga kerja, kebutuhan alat, dan w aktu serta transportasi selama tahapan-tahapan

pemasokan. Suatu prakiraan dan perencanaan keuangan dapat mempengaruhi kinerja

suatu perusahaan / organisasi karena, memuat misi dan tujuan usaha, cara kerja dan

rincian keuangan, susunan menajemen dan bagaimana cara mencapai tujuan

usahanya sehingga hal tersebut mempengaruhi kinerja perusahaan.

Pertumbuhan keuangan merupakan kemampuan perusahaan untuk

meningkatkan size. Pertumbuhan perusahaan yang cepat maka semakin besar

kebutuhan dana untuk ekspansi. Semakin besar kebutuhan untuk pembiayaan

mendatang maka semakin besar keinginan perusahaan untuk menahan laba, Jadi

perusahaan yang sedang tumbuh sebaiknya tidak membagikan laba sebagai deviden

tetapi lebih baik digunakan untuk ekspansi. Pertumbuhan perusahaan dapat diukur

dengan beberapa car, misalnya dengan melihat pertumbuhan penjualannya.

Pengukuran lain dengan melihar pertumbuhan laba operasi perusahaan. Pengukuran

berikutnya adalah dengan mengukur pertumbuhan laba bersih , dimana inputnya

adalah modal dan outputnya adalah laba. Pengukuran pertumbuhan perusahaan yang

terakhir adalah melalui pengukuran pertumbuhan modal sendiri.
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Kemampuan perusahaan menopang pertumbuhan berdasarkan 4 faktor berikut

ini:

1. Profit Margin : Penambahan profit margin akan meningkatkan kemampuan

perusahaan untuk menghasilkan dana secara internal serta meningkatkan

pertumbuhan yang sustain atau dipertahankan.

2. Devidend Policy : Pengurangan persentase laba bersih yang dibayarkan untuk

deviden akan meningkatkan retention ratio. Hal ini akan menghasilkan ekuitas

secara internal dan meningkatkan pertumbuhan sustain atau dipertahankan.

3. Financial Policy : Peningkatan pada Hutang-Modal Sendiri ratio akan

meningkatkan leverage keuangan perusahaan. Karena ini membuka peluang

tambahan hutang, maka tentu saja tingkat pertumbuhan yang sustain juga akan

meningkat.

4. Total Asset Turnover : Peningkatan pada total asset turnover perusahaan akan

meningkatkan penjualan dihasilkan untuk setiap rupiah aset. Ini akan mengurangi

kebutuhan perusahaan akan aset baru sehingga ada pertumbuhan penjualan dan

bagaimanapun akan meningkatkan tingkat pertumbuhan yang sustain. Ingat, bahw a

peningkatan total asset turnover sama saja mengurangi intensitas modal.

Proses Perencanaan dan Pertumbuhan Keuangan

Berikut Langkah untuk membuat perencanaan dan pertumbuhan keuangan

suatu perusahaan:

a. Ramalan Penjualan

Ramalan penjualan (sales forecast) umumnya dimulai dengan tinjauan atas

penjualan lima atau sepuluh tahun yang lalu, yang biasanya dinyatakan dalam

bentuk grafik pertumbuhan penjualan untuk 5 tahun terakhir (Brigham dan

Houston, 1999:117). Ramalan penjualan dibuat dengan mencoba mengukur

volume penjualan di masa yang akan datang. Pengukuran tersebut dapat dilakukan

secara kuantitatif dan kualitatif . Pengukuran secara kualitatif biasanya

menggunakan metode statistic dan matematik,sedangkan pengukuran secara

kualitatif biasanya menggunakan judgement/pendapatan.

b. Peramalan Laporan Keuangan (Pro Forma), langkah-langkahnya:

a) Meramalkan Laporan Laba Rugi (Pro Forma Laba Rugi)

Laporan Laba Rugi untuk tahun mendatang diramalkan untuk mendapatkan

suatu estimasi atas laba yang dilaporkan dan jumlah laba yang ditahan yang

akan dihasilkan perusahaan selama tahun tersebut. Hal ini memerlukan



AnalisisPerencanaan & Pertumbuhan Keuangan Melalui Pendekatan Neraca Proforma, Jajang
Badruzaman

109

asumsi-asumsi tentang risiko biaya operasi, tarip pajak, beban bunga dan rasio

pembayaran dividen. Dalam kasus yang paling sederhana, dibuat asumsi bahw a

biaya akan naik dengan laju yang sma sejalan dengan kenaikan penjualan

dalam situasi yang lebih rumut, biaya-biaya tertentu akan diramalkan secara

terpisah. Namun, tujuan utana dari peramalan ini adalah untuk menentukan

beberapa banyak laba yang akan diperoleh perusahaan dan tahun untuk

diinvestasikan kembali dlam tahun yang diramalkan.

b) Meramalkan Neraca (Pro Forma Neraca)

Jika penjualan dinaikkan, maka aktivitasnya harus tumbuh. Karena perusahan

beroperasi pada kapasitas yang penuh, maka setiap pos aktivitas harus

ditambah jika ingin 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 bitambah.

c) Mendapatkan dana tambahan yang diperlukan

Dana tambahan yang diperlukan (EFN= Eksternal Financial Needed) adalah

dana yang harus diperoleh perusahaan secara eksternal melalui pinjaman atau

dengan menjual saham biasa atau preferen baru.

c. Peramalan Pertumbuhan

Dalam bagian ini, dua tingkat pertumbuhan yang khususnya yang berguna dalam

perencanaan jarak jauh.

a) Tingkat pertumbuhan internal, Tingkat Pertumbuhan pertama adalah

pertumbuhan maksimum yang dapat diraih dengan tidak ada pembiayaan

eksternal apapun. disebut tingkat pertumbuhan internal karena ini adalah

tingkat perusahaan dapat mempertahankan dengan mengandalkan

pembiayaan internal.

b) Tingkat Pertumbuhan yang berkelanjutan (Sustainable Growth Rate), Tingkat

Pertumbuhan yang sustain (Sustainable Growth Rate) adalah tingkat

pertumbuhan maksimal oleh sebuah perusahaan dengan tidak ada pembiayaan

dari ekuitas (Modal Sendiri) tapi tetap mempertahankan rasio utang-ekuitas

tersebut sama.
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Contoh Soal Perencanaan dan Pertumbuhan Keuangan

Dimulai dari contoh soal PT Hadian yang terlihat dari tabel 2.1 yang

merupakan Laporan Laba Rugi dan tabel 2.2 adalah Neraca.

Tabel 2.1

Tabel 2.2

PT HADIAN
NERACA

ASET KEWAJIBAN DAN KEPEMILIKAN
Dalam

Jutaaan
Persentasi thd

Penjualan
Dalam
Jutaan

Persentasi thd
Penjualan

Aktiva lancar Kew ajiban
lancar

Kas 160 16 Hutang Dagang 300 30%
Piutang Degang 440 44 Wesel Bayar 100 n/a

Persediaan 600 60 Total 400 n/a
Total 1.200 120 Hutang Jangka

Panjang
800 n/a

Aktiva Tetap
Pabrik dan
Peralatan Bersih

1.800 180 Ekuitas
Pemegang

saham

n/a

Saham Biasa 800 n/a
Laba di Tahan 1.000 n/a
Total ekuitas 1.8000 n/a

Total Aktiva 3.000 300% Total Kew ajiban
dan ekuitas

3.000

Dari Soal di atas PT Hadian telah memproyeksikan 25% peningkatan dalam

Penjualan untuk tahun yang akan datang,

Maka Langkah untuk menyelesaikan soal tersebut:

1. Dengan menggunakan metode prosentase penjualan 25% maka penjualan dari PT

Hadian meningkat menjadi 1.250 yang di dapat dari Rp.1000 x 1.25 = Rp.1250.

PT.Hadian

Laporan Laba Rugi

Penjualan Rp. 1.000
Biaya-biaya Rp. 800

Laba kena pajak Rp. 200
Pajak (34%) Rp. 68
Laba bersih Rp. 132

Dividend Rp. 44
Tambahan Laba ditahan Rp. 88
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2. Untuk menghasilkan pro forma laporan Rugi Laba, kita asumsikan bahw a total

biaya akan terus berjalan pada level (Rp.800/1000 )= 80% dari penjualan. Dengan

asumsi ini, pro forma laoran Rugi Laba PT Hadiyanditampilkan pada tabel 2.2.

Konsekw ensi dari mengasumsikan bahw a biaya itu memiliki persentase yang

konstan dengan Penjualan adalah profit margin itu akan konstan. Untuk

memeriksanya,profit marginnya Rp.132/1000 = 13.2%. Di pro forma milik PT

Hadian, profit marginnya Rp.165/1250 = 13.2%, jadi itu tidak berubah.

Selanjutnya, kita butuh memproyeksikan pembayaran dividen. Jumlahnya

tergantung pihak manajemen PT Hadian. Kita akan mengasumsikan PT Hadian

memiliki kebijakan untuk membayar dividen secara tunai. Untuk sebagian besar

dari tahun sekarang, dividend payout ratio adalah :

Dividend payout ratio = Cash Dividens/Net Income = Rp.44/132 = 33 1/3% Kita

juga dapat menghitung ratio dari tambahan laba ditahan terhadap laba bersih :

Tambahan Laba ditahan/Laba ditahan = Rp.88/132 = 66 2/3% Ratio ini biasa

disebut dengan retention ratio atau plowback ratio, dan itu sama dengan 1

dikurangi dengan dividend payout ratio, karena sisa yang tidak dibayarkan menjadi

laba yang ditahan. Dengan asumsi bahw a payout ratio konstan, berikut ini adalah

proyeksi dividen dan tambahan pada Laba yang ditahan:

Proyeksi dividen untuk pemegang saham= Rp.165X1/3 = Rp. 55

Proyeksi tambahan Laba yang ditahan =Rp.165X 2/3 =Rp.110

Rp.165

Tabel 2.3

PT Hadian
Laporan Laba Rugi Pro Forma

Penjualan(proyeksi) Rp. 1,250
Costs (80% dari penjualan) Rp. 1,000
Laba kena pajak Rp. 250
Pajak (34%) Rp. 85
Laba bersih Rp. 165

3. Untuk menghasilkan pro forma Neraca, dimulai dengan statements yang paling

baru. Dalam neracadi asumsikan bahw a beberapa pos atau akunnya dapat

mempengaruhi penjualan dan juga ada yang tidak. Untuk pos atau akun yang

memliki hubungan dengan penjualan, dinyatakan persentase penjualan pada



Jurnal Akuntansi Vol 9, Nomor 2, Juli – Desember 2014

112

tahun yang baru saja telah selesai.Ketika sebuah pos tersebut tidak mempengaruhi

penjualan secara langsung, dituliskan “n/a” (not applicable).

Selanjutnya disusunlah neraca pro forma untuk PT Hadian. Lakukan dengan

menggunakan persentase-persentase yang dihitung guna menghitung jumlah yang

diproyeksikan. Perlu diperhatikan, untuk pos-pos yang tidak bergerak langsung

mengikuti penjualan, sumsi aw alnya tidak ada perubahan dan hanya menulis saldo

aslinya. Dari neraca diatas bahw a aset diproyeksikan naik sebesar Rp.750. Tetapi

tanpa pendanaan tambahan, kew ajiban dan ekuitas (modal sendiri) hanya mengalami

kenaikan Rp.185 sehingga terjadi kekurangan sebesar Rp.750-185= Rp 565. Ini

disebut kebutuhan pendanaan eksternal (EFN= External Financing Needed)

Tabel 2.4

PT HADIAN
NERACA PROFORMA PARSIAL

ASET KEWAJIBAN DAN KEPEMILIKAN
Tahun ini
(juta)

Perubahan
dari tahun
lalu (juta)

Tahun ini
(juta)

Perubahan
dari tahun
lalu (juta)

Aktiva lancar Kewajiban lancar
Kas 200 40 Hutang Dagang 375 75
Piutang Degang 550 110 Wesel Bayar 100 0
Persediaan 750 150 Total 475 75

Total 1.500 300 Hutang Jangka
Panjang

800 0

Aktiva Tetap
Pabrikdan Peralatan
Bersih

2.250 450 Ekuitas Pemegang
saham
Saham Biasa 800 0
Laba di Tahan 1110 110

Total ekuitas 1.910 110
Total Aktiva 3.750 750 Total Kewajiban dan

ekuitas
3.185 185

Kebutuhan Dana
Ekternal

565 565

4. Tingkat Pertumbuhan

 Internal Growth
Tingkat pertumbuhan ini t = Tingkat Pertumbuhan Internal (Internal Grow th

Rate) = (ROA x b)/1-ROA x b ,di sini, ROA adalah laba atas aset (Return on
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Aset), dan b adalah ratio retensi, rasio yang melihat dana ditanamkan kembali

ke perusahaan. Untuk perusahaan PT Hadiyan laba bersihnya sebesar Rp. 66

adan total asetnya adalah Rp.500, Sehingga ROA adalah Rp.66/Rp.500=

13.2%. Dari Laba bersih sebesar Rp.66, Rp.44 adalah bagian laba yang

ditanamkan kembali ke perusahaan, jadi plowback ratio adalah Rp.44/Rp.66=

2/3. Dengan hasil ini, dapat menghitung Tingkat Pertumbuhan Internal (Internal

Growth Rate): Tingkat Pertumbuhan Internal (Internal Growth Rate): (ROA x b)/

1- ROA x b , = 0.132x(2/3)/ 1- .132x (2/3) = 9.65 %

Dengan demikian, perusahaan PT Hadiyan dapat memperluas atau ekspansi di

tingkat maximun 9.65 % per tahun tanpa pengeluaran pembiayaan external.

 Sustainable Growth

Tingkat Pertumbuhan yang sustain (Sustainable Growth Rate):

( ROE x b)/ 1 – ROE x b. Perhitungan ini identik dengan tingkat pertumbuhan

interna, kecuali rasio profitabilitas yang digunakan adalah ROE bukan ROA.l

Untuk perusahaan PT Hadian, Laba bersihnya adalah Rp.66 dan total

ekuitasnya Rp.250, dengan demikian ROEnya Rp.66/Rp.250 = 26.4 %,

sedangkan Plowback rationnya adalah, b, tetap 2/3, jadi Tingkat Pertumbuhan

yang sustain (Sustainable Grow th Rate) sebagai berikut : Tingkat Pertumbuhan

yang sustain (Sustainable Growth Rate ) : ROE x b/1-ROE x b 0.264x (2/3)/

0.264x (2/3) : 21,36%

Dengan demikian, perusahaan PT Hadiyan dapat memperluas usahanya atau

ekspansi pada tingkat maximal sebesar 21.36 persen pertahun tanpa

pembiayaan ekuitas dari pihak eksternal.

Kesimpulan

Perencanaan keuangan merupakan salah satu bagian dari proses perencanaan

organisasi (Coorporate planning). Dari perencanaan diharapkan perusahaan dapat

menghindari kesalahan-kesalahan, menghasilkan keputusan yang terbaik yang pada

akhirnya mampu meningkatkan kinerja dari suatu perusahaan.

Perencanaan keuangan dimaksudkan untuk memperkirakan posisi dan kondisi

keuangan di masa yang akan datang. Dengan demikian dapat diperkirakan apakah

kondisi perusahaan perlu menambah dana dari luar, bagaimana profitabilitas

perusahaan di masa yang akan datang dan sebagainya.
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Sebelum menyusun rencana keuangan, maka ada beberapa hal yang harus

dipahami dalam suatu perusahaan. Salah satu hal penting yang harus dianalisis

adalah arus kas suatu perusahaan. Arus dana yang terjadi di dalam suatu perusahaan

sering juga dikatakan sebagai perputaran modal kerja. Arus dana adalah cerminan

bagaimana sistem aliran dana yang terjadi dalam suatu perusahaan. Sehingga dengan

diketahui aliran dana ini, maka bagi pihak pengambil keputusan akan dapat

menentukan dalam menetapkan kebutuhan dana perusahaan, darimana akan dibiayai

serta bagaimana penggunaannya.

Dalam membuat suatu perencanaan dan pengendalian keuangan yang baik,

suatu perusahaan akan berusaha menciptakan semua itu memiliki tujuan dan arti yang

jelas. Kejelasan itu bagi suatu perusahaan akan terlihat dalam perjalanan proses yang

berlangsung baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Suatu konsep

perencanaan keuangan yang tidak baik akan bisa terlihat dalam jangka pendek.

Daftar Pustaka

Husnan, Suad dan Enny Pudjiastuti. 2006. “Dasar-dasar Manajemen Keuangan”. UPP

STIM YKPN: Yogyakarata.

Ross, A.Stephen,dkk. 2010. Fundamentals of Corporate Finance. Mc.Graw Hill : New

York America.

Fahmi, Irham. 2012. Pengantar Manajemen Keuangan. Cet. 1. Alfabeta: Bandung.

http://w w w .bisosial.com/2012/11/pengertian-perencanaankeuangan.html.(25

September2013)

http://dyaeducationblog.blogspot.com/2013/06/definisi-perencanaan-keuangan.html

.(25 September 2013)

http://shelmi.w ordpress.com/2010/10/25/analisa-laporan-arus-kas/.(25 September

2013)

http://ndiindi.blogspot.com/2012/07/manajemen-keuangan-ritel.html.(25 September

2013)

http://cahyoyahuud.blogspot.com/2013/06/perencanaan-dan-pengendalian-

keuangan.html.(25 September 2013)

http://dedesuharna.w ordpress.com/2010/05/07/perencanaan-dan-pengendalian-

keuangan-perusahaan/.(25 September 2013)

Husnan, Suad dan Enny Pudjiastuti. 2006. “Dasar-dasar Manajemen Keuangan”. UPP

STIM YKPN: Yogyakarata.

Harmono. 2011. Manajemen Keuangan. Bumi Aksara: Jakarta


	Page 1
	Page 2

