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PRAKATA

Dengan sepenuh hati saya bersyukur atas nikmat
yang telah Allah SWT berikan, sehingga saya dapat
menyusun buku ini dengan baik. Dalam buku ini membahas
tentang seputar Manajemen Keuangan : Konsep Dasar dan
Penerapannya.
Buku ini dibuat dengan berbagai inspirasi dan
investigasi serta dikupas secara ringkas dan jelas. Serta
beberapa bantuan dari berbagai pihak untuk membantu
menghadapi cobaan dan tantangan selama mengerjakan buku
ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu
dalam menyusun buku ini.
Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan
pada pembuatan buku ini, karena kesempurnaan hanyalah
milik Allah SWT semata. Oleh karena itu penulis
mengundang pembaca untuk memberikan saran dan kritik
yang dapat membangun penulis. Kritik konstruktif dari
pembaca sangat saya harapkan untuk penyempurnaan buku
selanjutnya.
Akhir kata semoga buku ini dapat memberikan
manfaat bagi para pembaca.
Tangerang, Juli 2020
Penulis
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BAB I

PERANAN MANAJEMEN
KEUANGAN
1.1 Pengertian Manajemen Keuangan
Bidang keuangan merupakan salah satu fungsi dari
fungsi-fungsi perusahaan (fungsi personalia, fungsi
operasi dan produksi, fungsi pemasaran dan fungsi
penunjang bagi lancarnya operasional suatu organisasi
(perusahaan). Fungsi keuangan ada di setiap organisasi
baik organisasi yang profit motif maupun non profit
motif. Kesinambungan suatu organisasi sangat
bergantung pada bidang keuangan, karena berdirinya
organisasi (perusahaan) dan berjalannya operasional
sehari-hari organisasi membutuhkan sumber daya
keuangan (dana). Tiap-tiap fungsi perusahaan
mempunyai fungsinya masing-masing. Demikian juga
bagian keuangan perusahaan. Tugas dan tanggungjawab
keuangan dalam organisasi (perusahaan) yang utama
adalah menggunakan dana (allocation of fund) dan
mendapatkan dana (Raising of fund). Kedua tugas utama
ini merupakan fungsi pokok bagian keuangan dalam
organisasi. Fungsi penggunaan dan mendapatkan dana
tidak saja ditemui pada bagian keuangan di perusahaan
(corporate finance) namun dapat juga ditemui pada
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keuangan orang per orang atau individu (personal
finance) dan keuangan pemerintah (publik finance).
Untuk selanjutnya yang dipelajari dalam handout ini
adalah keuangan perusahaan (corporate finance).
Manajemen keuangan merupakan salah satu bagian
utama dari ilmu manajemen. Pengertian manajemen
keuangan adalah semua aktivitas entitas bisnis
(organisasi) dalam kerangka penggunaan serta
pengalokasian dana entitas bisnis (perusahaan) dengan
efisien.
pengertian
ini
mengalami
berbagai
perkembangan berawal dari pengertian yang hanya
sekedar
mengutamakan
kegiatan
mendapatkan/
memperoleh dana saja hingga mencakup kegiatan
mendapatkan, penggunaan dana hingga pengelolaan atas
aset (aktiva). George R. Terry menyebutkan ada empat
aktivitas yang sering kali dikenal dengan POAC yang
berakronim Planning-Organizing-Actuating-Controling.
Ada beberapa ahli yang memberikan pendapatnya
mengenai Pengertian manajemen keuangan:
1. James Van Horne
Semua kegiatan atau aktivitas yang berhubungan
langsung dengan perolehan, pendanan serta
pengelolaan aset (aktiva) dengan tujuan yang
menyeluruh.
2. Suad Husnan
Manajemen keuangan adalah manajemen terhahap
semua fungsi keuangan.
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3. Bambang Riyanto
Semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan
yang berhubungan dengan upaya memperoleh dana
yang dibutuhkan dengan biaya yang seminimal
mungkin dan syarat yang menguntungkan serta
uapaya untuk mempergunakan dana yang diperoleh
tersebut secara efisien dan efektif.
4. Liefman
Definisi manajemen keuangan adalah upaya
penyediaan uang dan mempergunakan dana tersebut
untuk mendapatkan aset (aktiva).
Dengan melihat beberapa pengertian diatas,
pengertian manajemen keuangan secara sederhana adalah
suatu proses dalam aktivitas keuangan perusahaan,
dimulai dari cara memperoleh dana dan mempergunakannya. penggunaannya harus tepat sasaran, efisien,
dan efektif supaya tujuan keuangan perusahaan yang
sudah ditetapkan dalam perencanaan bisa terwujud.
Manajemen keuangan menyangkut kegiatan
perencanaan, analisis, dan pengendalian kegiatan
keuangan. Kegiatan keuangan tidak saja berlangsung
pada bagian atau fungsi keuangan saja, melainkan pada
bidang/fungsi perusahaan lainnya (personalia, operasi
dan produksi, pemasaran). Namun pada bidang keuangan
sendiri kegiatan keuangan lebih bersifat strategis, yang
artinya pada bagian keuanganlah yang memikirkan
bagaimana cara dan dari mana organisasi/perusahaan
memperoleh dana, kegiatan ini dikenal dengan sebutan
Pendanaan/ pembelanjaan. Bagian keuangan juga
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memikirkan akan dikemanakan dana yang telah ada
(terkumpul) dalam organisasi/perusahaan tersebut, dalam
hal ini bagian keuangan memikirkan bidang-bidang
investasi mana yang menurut perusahaan paling
menguntungkan untuk menanamkan uangnya (sumber
daya) yang terkumpul dalam perusahaan. Kegiatan ini
dikenal dengan kegiatan investasi. Perusahaan
berinvestasi pada bidang yang dianggap paling
menguntungkan
tentunya
untuk
mendapatkan
keuntungan yang optimal. Keuntungan yang berhasil
diperoleh dari kegiatan investasi, masih membutuhkan
pemikiran dari bidang keuangan. Kegiatan keuangan
yang berhubungan dengan keuntungan ini menyangkut
akan diapakan keuntungan tersebut. Apakah semua
dibagikan kepada pemilik sebagai dividen atau ditahan
semuanya
guna
membiayai
petumbuhan
dan
perkembangan perusahaan atau sebagian dibagi sebagai
dividen dan sebagaiannya ditahan. Kegiatan ini dikenal
sebagai kegiatan dalam kebijakan dividen.Dengan
demikian yang menjadi permasalahan utama dalam
bidang keuangan tidak jauh dari masalah:
1. Bagaimana cara perusahaan dalam memperoleh dana
yang paling menguntungkan (Raissing of Fund).
2. Bagaimana cara mengalokasikan dana yang paling
menguntungkan (Allocation of Fund).
3. Bagaimana cara membagi keuntungan agar
pertumbuhan (growth) perusahaan tetap terjaga
(Dividen Policy).

4

MANAJEMEN KEUANGAN:
Konsep Dasar dan Penerapannya

Menjawab permasalahanutama bidang keuangan ini
perlu diambil keputusan-keputusan penting dan strategis
oleh penang-gungjawab bidang keuangan (manajer
keuangan), menyangkut:
1. Berapa jumlah dana yang diperlukan (Keputusan
Pendanaan).
2. Berapa banyak dan dibidang apa investasi dilakukan
(Keputusan Investasi).
3. Bagaimana cara mengalokasikan
(Kebijakan dividen).

keuntungan

Ketika memulai bisnis sendiri. Apa pun jenis usaha
yang anda mulai, Anda harus menjawab tiga pertanyaan
berikut ini dalam berbagai bentuknya:
a. Investasi jangka panjang apakah yang sebaiknya
Anda pilih? Yaitu, jenis bisnis apa yang sebaiknya
Anda jalankan dan jenis bangunan, mesin, dan
peralatan apa yang akan Anda butuhkan?
b. Dari mana Anda akan mendapatkan pendanaan
jangka panjang untuk membayar investasi Anda?
Apakah Anda akan menyertakan pemilik modal lain
atau apakah Anda akan meminjam uang tersebut?
c. Bagaimana Anda akan mengelola aktivitas keuangan
Anda sehari-hari seperti melakukan penagihan
kepada para pelanggan dan membayar para pemasok?
Pertanyaan di atas bukanlah satu-satunya
pertanyaan yang ada, namun merupakan pertanyaan yang
paling penting. Secara umum, keuangan perusahaan
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adalah studi atas bagaimana menjawab ketiga pertanyaan
tersebut.
1.2 Ruang Lingkup Manajemen Keuangan
Ruang lingkup manajemen keuangan terdiri dari:
1. Keputusan
Pendanaan,
meliputi
kebijakan
manajemen dalam pencarian dana perusahaan,
misalnya kebijakan menerbitkan sejumlah obligasi
dan kebijakan hutang jangka pendek dan panjang
perusahaan yang bersumber dari internal maupun
eksternal perusahaan.
2. Keputusan Investasi, Kebijakan penanaman modal
perusahaan kepada aktiva tetap atau Fixed
Assets seperti gedung, tanah, dan peralatan atau
mesin, maupun aktiva finansial berupa surat-surat
berharga misalnya saham dan obligasi atau aktivitas
untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva.
3. Keputusan Pengelolaan Aset, Kebijakan pengelolaan
aset yang dimiliki secara efisien untuk mencapai
tujuan perusahaan.
1.3 Fungsi dan Tujuan Manajemen Keuangan
Tiga fungsi dalam manajemen keuangan:
a. Keputusan Investasi
Keputusan investasi adalah hal yang paling
penting dari ketiga keputusan di atas ketika
perusahaan ingin menciptakan nilai. Hal tersebut
dimulai dengan penetapan jumlah total aset yang
perlu dimiliki oleh perusahaan.
6
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Manajer keuangan perlu menetapkan jumlah
uang yang harus muncul di atas dua garis bawah pada
sisi kiri laporan posisi keuangan, yaitu ukuran
perusahaan. Bahkan ketika jumlah tersebut telah
diketahui, komposisi dari aset masih harus
diputuskan pula. Contohnya, seberapa banyak aset
total perusahaan harus dialokasikan untuk kas atau
untuk persediaan?
b. Keputusan Pendanaan
Dalam keputusan pendanaan, manajer keuangan
berhubungan dengan posisi bagian kanan laporan
posisi keuangan. Jika Anda melihat bauran
pendanaan dari berbagai perusahaan di berbagai
industri, Anda akan melihat berbagai perbedaan yang
mencolok. Beberapa perusahaan memiliki utang
dalam jumlah yang relatif besar, sementara lainnya
hampir tidak memiliki utang sama sekali.
c. Keputusan Manajemen Aset
Keputusan penting ketiga bagi perusahaan
adalah keputusan mengenai manajemen aset. Ketika
aset telah diperoleh dan pendanaan yang tepat telah
tersedia, aset ini masih harus dikelola secara efisien.
Manajer keuangan dibebani berbagai tanggung jawab
operasioanal atas berbagai aset yang ada. Tanggung
jawab ini membuat manajer keuangan lebih
memperhatikan manajemen aset lancar (current
asset) daripada aset tetap (fixed asset).
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Berikut adalah hal-hal mendetail yang dilakukan
oleh manajemen keuangan:
1. Perencanaan atas Keuangan, manajemen keuangan
menyusun rencana pemasukan serta pengeluaraan
dana dan juga aktivitas yang lain pada periode
tertentu
2. Melakukan Penganggaran keuangan perusahaan, ini
adalah tindak lanjut atas perencanaan keuangan
dengan menyusun lebih detail lagi semua
pengeluaran dan pemasukan perusahaan
3. Pengelolaan Keuangan perusahaan, dalam hal ini,
manajemen keuangan mempergunakan dana yang
ada dalam perusahaan untuk memaksimalkannya
dengan berbagai cara yang bisa ditempuh
4. Pencarian sumber dana, manajemen keuangan
berusaha mencari sumber dana perusahaan yang akan
digunakan kegiatan operasional perusahaan
5. Penyimpanan Keuangan, manajemen keuangan
menyimpan untuk mengamankan dana perusahaan
yang telah dikumpulkan.
6. Pengendalian atas keuangan, manajemen keuangan
mengevaluasi dan memperbaiki suatu sistem
keuangan yang ada dalam perusahaan yang dirasa
belum mumpuni
7. Melakukan pemeriksaan keuangan, internal audit atas
laporan keuangan perusahaan dilakukan oleh
manajemen keuangan untuk memastikan tidak
adanya penyimpangan yang merugikan terjadi
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8. Pelaporan keuangan perusahaan, manajemen
keuangan menyediakan informasi keuangan tentang
kondisi kekinian keuangan perusahaan yang bisa
dijadikan bahan evaluasi nantinya.
Fungsi Manajemen keuangan lainnya jika dikaitkan
dengan beberapa hal diatas:
1. Pengawasan terhadap biaya
2. Penetapan atas kebijakan harga
3. Peramalan laba dimasa mendatang
4. Pengukuran atau penjajakan biaya untuk modal kerja
Sedangkan

manajemen

keuangan

bertujuan

memaksimalkan nilai dari perusahaan. Manajemen harus
bisa menekan perputaran uang yang bisa menghindarkan
dari aktivitas yang tidak diinginknan. perlu diingat,
tujuan utama dari suatu perusahaan adalah untuk
memaksimalkan atau menambah kesejahteraan para
pemilik perusahaan. saham yang beredar adalah bukti
kepemilikan, kesejahteraan para pemilik direfleksikan
dari harga pasar perusahaan itu, harga perusahaan
tersebut adalah buah dari keputusan manajemen
mengenai keputusan untuk investasi, keputusan dalam
pendanaan serta aktivitasnya dalam me-manage aktiva,
keputusan-keputusan tersebut akan berdampak pada
harga saham para pemilik perusahaan.
Dengan demikian tujuan perusahaan adalah untuk
meningkatkan kemakmuran para pemiliknya, bukan
sekedar meraih laba akuntansi tahunan yang bersifat
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jangka pendek. Manfaat yang bisa diharapkan dari
mempelajari manajemen keuangan adalah pengelolaan
keuangan menjadi lebih terencana dan terkendali,
sehingga akibat dan konsekwensi yang ditimbulkan dapat
dijelaskan secara logis. Atau ada dasar penjelasan teoritis
yang dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena yang
telah terjadi dalam bidang keuangan.
1.4 Prinsip Manajemen Keuangan
Manajemen keuangan tidak hanya sekedar
pencatatan akuntansi saja. manajemen keuangan adalah
bagian yang penting dan tidak bisa dianggap sebagai
suatu kegiatan tersendiri yang menjadi bagian dari
pekerjaan orang-orang keuangan.
Manajemen
Keuangan
dalam
prakteknya
merupakan aktivitas yang dilakukan dan muncul dalam
rangka untuk menyehatkan keuangan perusahaan atau
organisasi. maka dari itu, dalam membuat sebuah sistem
manajemen keuangan, kita membutuhkan prinsip prinsip
ini yang menjadi dasarnya, di antaranya:
1. Consistency (Konsistensi)
Dalam prinsip konsistensi ini, suatu sistam serta
kebijakan keuangan perusahaan haruslah konsisten,
tidak berubah dari periode ke periode, namun perlu
diingat bahwa sistem keuangan bukan berarti tidak
boleh dilakukan penyesuaian bila ada suatu
perubahan yang signifikan di dalam perusahaan.
Pendekatan keuangan yang tidak konsisten bisa
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menjadi tanda bahwa ada manipulasi
pengelolaan keuangan perusahaan.
2. Accountability (Akuntabilitas)

pada

Prinsip ini adalah suatu kewajiban hukum ataupun
moral, yang melekat kepada individu, kelompok
ataupun perusahaan untuk memebri penjelasan
bagaimana dana ataupun kewenangan yang telah
diberikan kepada pihak ke-3 dipergunakan. Pihakpihak harus bisa memberi penjelasan tentang
penggunaan sumber daya dan apa saja yang sudah
dicapai sebagai suatu bentuk pertanggung-jawaban
kepada pihak-pihak yang berkepentingan, agar
semua tahu bagaimana kewenangan dan dana yang
dimiliki itu dipergunakan.
3. Transparancy (Transparansi)
Manajemen harusnya terbuka terhadap pekerjaannya,
memberikan informasi tentang rencana dan segala
aktivitas kepada yang berkepentingan, termasuk
memberikan laporan keuangan yang wajar, lengkap,
tepat waktu dan akurat yang bisa diakses dengan
mudah oleh yang berkepentingan, apabila tidak
transparan, maka ini bisa mengindikasikan
manajemen telah menyembunyikan sesuatu.
4. Viability (Kelangsungan Hidup)
Supaya kesehatan keuangan perusahaan terjaga,
semua pengeluaran operasional ataupun ditingkat
yang strategis harus disesuaikan dengan dana yang
ada. kelangsungan hidup entitas merupakan ukuran
suatu tingkat keamanan serta keberlanjutan keuangan
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perusahaan. manajemen keuangan harus menyusun
rencana keuangan dimana menunjukkan bagaimana
suatu perusahaan bisa menjalankan rencana
strategisnya guna memenuhi kebutuhan keuangan.
5. Integrity (Integritas)
Setiap individu harus memiliki tingkat integritas yang
mumpuni dalam menjalankan kegiatan operasional.
selain itu catatan dan laporan keuangan harus terjaga
intergritasnya dengan kelengkapan dan tingkat
keakuratan suatu pencatatan keuangan
6. Stewardship (Pengelolaan)
Manajemen keuangan harus bisa mengelola dengan
mumpuni dana yang sudah didapat dan memberikan
jaminan bahwa dana yang diperoleh tersebut akan
digunakan untuk merealisasikan tujuan yang sudah
ditetapkan. dalam prakteknya, manajemen bisa
melakukan bisa berhati hati dalam membuat
perencanaan strategis, mengidentifikasikan resiko
keuangan yang ada serta menyusun dan membuat
sistem pengendalian keuangan yang sesuai.
7. Accounting Standards (Standar Akuntansi)
Sistem akuntansi keuangan yang dipakai harus sesuai
dengan prinsip-prinsip dan standar aturan akuntansi
yang berlaku. agar laporan keuangan yang dihasilkan
bisa dengan mudah dipahami dan dimengerti oleh
semua pihak pihak yang berkepentingan.
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1.5 Keputusan-keputusan Manajemen Keuangan
a. Penganggaran Modal (Capital Budgeting)
Proses perencanaan dan pengelolaan investasi
jangka panjang sebuah perusahaan. Dalam
penganggaran modal, manajer keuangan mencoba
untuk mengidentifikasi peluang-peluang investasi
yang memberikan hasil lebih tinggi bagi perusahaan
dibandingkan dengan biaya perolehannya. Secara
umum hal ini berarti arus kas yang dihasilkan oleh
suatu investasi harus melebihi biaya yang timbul dari
investasi tersebut.
Manajer keuangan harus memikirkan tidak
hanya berapa banyak kas yang mereka harapkan akan
diterima, melainkan juga kapan mereka berharap
akan menerimanya dan seberapa besar kemungkinan
mereka akan menerimanya. Mengevaluasi besaran,
waktu, dan risiko dari arus kas akan menjadi hal-hal
paling penting yang akan kita pertimbangkan.
b. Struktur Modal (Capital Structure)
Struktur modal adalah bagaimana perusahaan
mendapatkan dan mengelola pendanaan jangka
panjang yang dibutuhkan untuk mendukung investasi
jangka panjang tersebut. Struktur modal perusahaan
adalah kombinasi spesifik ekuitas dan utang jangka
panjang yang digunakan perusahaan untuk mendanai
operasinya.
Jika kita menggambarkan sebuah kue, maka
struktur modal perusahaan akan menentukan
bagaimana kue tersebut akan dipotong-potong atau
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dengan kata lain, berapa presentase arus kas
perusahaan yang akan diserahkan kepada kreditur
dan berapa presentasi bagi para pemegang saham.
c. Manajemen Modal Kerja
Modal kerja mengacu pada aset jangka pendek
sebuah perusahaan, misalnya persediaan, dan
kewajiban jangka pendeknya, seperti utang kepada
para pemasok. Mengelola modal kerja perusahaan
adalah aktivitas sehari-hari yang akan menentukan
tersedianya sumber daya yang mencukupi bagi
perusahaan untuk meneruskan operasinya dan
terhindar dari gangguan yang dapat menimbulkan
biaya yang besar bagi perusahaan
1.6 Bentuk-bentuk Organisasi Bisnis
a. Perusahaan Perseorangan
Perusahaan perseorangan adalah suatu bisnis
yang dimiliki oleh satu orang. Bentuk ini merupakan
jenis bisnis yang paling sederhana untuk dimulai dan
bentuk organisasi yang paling tidaak diregulasi.
Pemilik dari suatu perusahaan perseorangan memiliki
hak atas seluruh laba. Ini adalah sisi baik dari bentuk
usaha ini. Sisi buruknya adalah pemilik memiliki
kewajiban yang tidak terbatas atas utang-utang
bisnisnya.
Kelangsungan perusahaan perseorangan akan
terbatas pada rentang usia pemiliknya, dan jumlah
ekuitas yang dapat dihimpun terbatas pada jumlah
kekayaan pribadi pemilik.
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b. Persekutuan
Persekutuan memiliki kemiripan dengan
perusahaan kecuali terdapat dua atau lebih pemilik
(sekutu). Dalam suatu persekutuan umum, semua
sekutu ikut berbagi keuntungan atau kerugian dan
semua memiliki kewajiban tidak terbatas atas seluruh
utang-utang persekutuan, bukan hanya untuk bagian
tertentu saja.
Dalam suatu persekutuan terbatas, satu atau
lebih sekutu umum akan menjalankan bisnis dan
memiliki kewajiban yang tidak terbatas, namun
terdapat juga satu atau lebih sekutu terbatas yang
tidak akan berpartisipasi secara aktif di dalam bisnis.
Kewajiban suatu sekutu terbatas atas utang-utang
bisnis akan terbatas pada jumlah yang disumbangkan
oleh masing-masing sekutu kepada persekutuan.
Kelemahan
utama
dari
perusahaan
perseorangan dan persekutuan sebagai bentuk
organisasi bisnis adalah (1) kewajiban yang tidak
terbatas atas utang-utang bisnis dari sisi pemilik, (2)
masa bisnis yang terbatas, dan (3) kesulitan dalam
memindahkan kepemilikan.
c. Perseroan
Perseroan adalah badan hukum yang terpisah
dan berbeda dari para pemiliknya. Perseroan
memiliki banyak hak, kewajiban, dan fasilitas seperti
seorang manusia. Perseroan dapat meminjam uang
dan memiliki harta, dapat menuntut dan dapat
dituntut, serta dapat menandatangani kontrak.
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Perseroa bahkan dapat menjadi sekutu umum atau
sekutu terbatas di dalam suatu persekutuan, dan
perseruan dapat memiliki saham perseroan yang lain.
Memulai suatu perseroan terkadang lebih rumit
jika dibandingkan dengan memulai bentuk-bentuk
organisasi bisnis yang lainnya. Mendirikan suatu
perseroan akan melibatkan pembuatan akta pendirian
dan sekumpulan anggaran dasar.
Kemudahan
pemindahan
kepemilikan,
kewajiban terbatas atas utang-utang usaha, dan masa
usaha yang tidak terbatas adalah alasan mengapa
bentuk perseroan lebih unggul dalam menghimpun
kas.
Bentuk perseroan memiliki satu kelemahan
yang signifikan. Perseroan adalah suatu badan hukum
sehingga harus membayar pajak. Lebih daripada itu,
uang yang dibayarkan kepada para pemegang saham
dalam bentuk dividen akan dikenakan pajak lagi
sebagai pendapatan bagi para pemegang saham
tersebut. Hal ini disebut dengan pajak ganda (double
taxation).
1.7 Sasaran Manajemen Keuangan
a. Penciptaan Nilai
Sasaran dari manajaman keuangan adalah
memaksimalkan nilai per lembar saham saat ini dari
saham yang ada. Tujuan ini tidak memperhatikan
pengaruh kebijakan dividen terhadap harga pasar
saham. Jika satu-satunya tujuan adalah untuk
16
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memaksimalkan EPS, perusahaan tidak akan
membayar dividen. Perusahaan dapat saja
meningkatkan EPS dengan meningkatkan saldo laba
dan menginvestasikan saldo laba dan menginvestasikannya dalam tingkat imbal hasil berapa pun yang
positif, walaupun kecil. Selama pembayaran dividen
diharapkan dapat mempengaruhi nilai saham,
maksimalisasi EPS saja tidak akan dapat menjadi
tujuan yang memuaskan.
b. Masalah Keagenan dan Pengendalian Perusahaan
Hubungan antara pemegang saham dan
manajemen disebut sebagai hubungan keagenan
(agency relationship). Hubungan seperti ini terjadi
ketika seseorang (pemilik) memperkerjakan orang
lain (agen) untuk mewakili kepentingannya. Sebagai
contoh, Anda mungkin akan memperkerjakan
seseorang (seorang agen) untuk menjual mobil yang
Anda miliki ketika Anda sedang pergi belajar. Dalam
semua hubungan seperti ini, terdapat kemungkinan
adanya konflik kepentingan di antara prinsipal dan
agen. Konflik seperti ini disebut masalah keagenan
(agency problem).
c. Kompensasi Manajerial
Insentif yang dimiliki manajer berhubungan
dengan rpospek pekerjaan. Pekerja yang lebih baik di
dalam perusahaan cenderung akan mendapat
promosi. Hal yang lebih umum, para manajer yang
sukses dalam mengejar sasaran pemegang saham
akan memiliki permintaan yang lebih besar di pasar
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tenaga kerja sehingga mendapat gaji yang lebih
tinggi.
d. Pengendalian Perusahaan
Pengendalian perusahaan pada akhirnya berada
di pundak para pemegang saham, mereka memilih
dewan direksi, yang lalu akan memperkerjakan dan
memecat manajer. Mekanisme penting di mana para
pemegang saham yang merasa kecewa dapat
mengambil tindakan untuk menggantikan manajemen
yang ada disebut pertarungan proxy (proxy fight).
Proxy adalah kekuasaan untuk mengalahkan saham
orang lain. Perang proxy akan terjadi ketika suatu
kelompok meminta proxy agar dapat mengganti
dewan yang sudah ada dan akibatnya juga mengganti
para manajer yang sudah ada.
1.8 Lingkungan Keuangan
Dalam berbagai tingkatan, semua bisnis beroperasi
dalam sistem keuangan, yang terdiri dari atas sejumlah
lembaga dan pasar yang melayani perusahaan bisnis,
individu,
dan
pemerintah.
Ketika
perusahaan
menginvestasikan dana tak terpakai sementara di
sekuritas yang dapat diperjualbelikan, hal tersebut
bersentuhan langsung dengan pasar keuangan (financial
market). Pasar keuangan merupakan semua lembaga dan
prosedur untuk menyatukan pembeli dan penjual dan
instrumen keuangan.
Lebih penting lagi, kebanyakan perusahaan
memanfaatkan pasar keuangan untuk membantu
18
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membiayai investasi aset mereka. Dalam analisis akhir,
harga pasar dari sekuritas perusahaan merupakan
pengujian apakah perusahaan berhasil atau gagal. Ketika
perusahaan bersaing satu sama lain dalam pasar produk,
mereka harus secara terus menerus berinteraksi dengan
pasar keuangan.
a. Tujuan Pasar Keuangan
Tujuan dari pasar keuangan pada perekonomian
adalah untuk mengalokasikan tabungan secara efisien
ke pengguna terakhir. Jika unit ekonomi yang
menabung sama seperti yang ada dalam pembentukan
modal, perekonomian akan berhasil baik tanpa pasar
keuangan. Akan tetapi, pada perekonomian modern
kebanyakan perusahaan non keuangan menggunakan
lebih dari total tabungannya untuk berinvestasi padda
aset riil. Di lain pihak, kebanyakan rumah tangga
mempunyai tabungan yang lebih besar dari
investasinya. Efisiensi telah mempertemukan
investor aset riil dan penabunug secara murah dan
nyaman.
b. Pasar Perdana dan Passar Sekunder
Pasar primer atau perdana adalah penjual
sekuritas dan transaksi tersebut akan menghasilkan
uang bagi perusahaan. Perusahaan akan terlibat
dalam dua jenis transaksi pasar primer: penawaran
publik dan penempatan pribadi. Penawaran publik,
seperti yang ditunjukkan oleh namanya, akan
berhubungan dengan penjualan sekuritas kepada
masyarakat umum, sedangkan penempatan pribadi
MANAJEMEN KEUANGAN:
Konsep Dasar dan Penerapannya

19

adalah penjualan setelah negosiasi yang melibatkan
pembeli-pembeli tertentu.
Transaksi pada passar sekunder akan
melibatkan seorang investor atau kreditur yang
melakukan penjualan kepada investor atau kreditur
yang lain. Oleh karena itu, passar sekunder akan
memberikan sarana untuk memindahkan kepemilikan
atas sekuritas perusahaan.

*****
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BAB II

LAPORAN KEUANGAN
Laporan keuangan merupakan alat atau sarana yang
dipakai perusahaan dalam berkomunikasi dengan pihak lain
yang berkepentingan terhadap perusahaan. Pihak yang
berkepentingan dengan laporan keuangan perusahaan adalah
tentunya manajer, pemilik perusahaan (internal), kreditur,
investor, bank dan pemerintah (eksternal). Walau
kepentingan mereka mungkin berbeda-beda, namun mereka
berharap mendapat informasi dari laporan keuangan . Begitu
pentingnya laporan keuangan baik bagi internal maupun
ekternal perusahaan sehingga banyak pihak yang
membutuhkan, karena hanya dengan menggunakan laporan
keuangan mereka mengerti dengan kondisi perusahaan.
Dengan mengerti kondisi keuangan perusahaan pihak yang
berkepentingan dapat mengambil keputusan terbaik yang
berhubungan dengan perusahaan yang bersangkutan.
Sebelum mengambil keputusan yang menyangkut dengan
perusahaan pihak yang berkepentingan perlu memahami dan
mengerti laporan keuangan. Agar dapat memahami dan
mengerti kondisi keuangan perusahaan terlebih dahulu harus
mampu membaca, menganalisa dan menginterpretasi atau
menafsirkan kondisi keuangan perusahaan melalui laporan
keuangan-nya. Laporan keuangan perusahaan yang pokok
adalah Laporan Neraca dan Laporan Rugi Laba. Ada juga
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laporan keuangan lainnya yaitu laporan perubahan modal
dan laporan sumber dan penggunaan modal. Pada
kesempatan ini akan dijelaskan laporan keuangan pokok
yaitu Neraca dan dan Rugi-Laba.
Laporan keuangan juga merupakan ikhtisar mengenai
keadaan keuangan suatu perusahaan pada saat tertentu. Laporan
keuangan secara garis besar dibedakan menjadi 4 macam, yaitu
laporan neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan modal dan
laporan aliran kas.
Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses
akuntansi yang meliputi dua laporan utama yaitu neraca dan labarugi. Laporan keuangan ini dibuat dengan maksud untuk
menyediakan informasi.
Keuangan suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang
berkepentingan sebagai bahan pertimbangan didalam mengambil
keputusan.

2.1 Pengertian Laporan Keuangan
Beberapa pengertian laporan keuangan yang
diungkapkan oleh para ahli diantaranya adalah menurut
Munawir (2002:5) yang menyatakan bahwa:
“Laporan keuangan adalah dua faktor yang disusun
akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan.
Kedua daftar ini adalah daftar neraca atau daftar posisi
keuangan dan daftar pendapatan atau daftar rugi laba.
Pada waktu akhir-akhir sudah menjadi kebiasaan bagi
perseroan-perseroan untuk menambahkan daftar ketiga
yaitu daftar surplus atau daftar laba yang tak dibagikan
(laba ditahan).
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Sedangkan menurut Baridwan (1992:17) laporan
keuangan adalah ringkasan suatu proses pencatatan yang
merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi
keuangan yang terjadi selama tahunan yang
bersangkutan.
Dari kedua uraian tersebut dapat diambil
kesimpulan bahwa laporan keuangan adalah merupakan
hasil akhir dari proses akuntansi yang meliputi kegiatan
mencatat dan mengklasifikasikan kedalam jurnal,
mengklasifikasikan kedalam buku besar dan melaporkan
dalam bentuk laporan keuangan.
Laporan keuangan ini dibuat oleh manajemen
dengan tujuan untuk mempertanggung jawabkan tugastugas yang dibebankan kepadanya. Disamping itu
laporan keuangan dapat juga digunakan untuk
memenuhi tujuan-tujuan lain yaitu sebagai laporan
kepada pihak luar perusahaan. Berdasarkan hal tersebut
laporan keuangan sangat penting dalam penyediaan
informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan atau
berkepentingan terhadap laporan keuangan yang mana
dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan
keputusan bagi pihak-pihak yang membutuhkan dalam
menggunakan laporan keuangan tersebut.
Adanya laporan keuangan pertama kali hanya
sebagai pertanggung jawaban terhadap publik yang
memiliki
keterkaitan
dengan
informasi
yang
disampaikan oleh sipembuat laporan keuangan tersebut.
Sehingga pada era 70-an, laporan keuangan sebagai ilmu
pengetahuan yang bebas dari nilai (value free) sudah
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tidak semuanya relevan, dan pada saat era globalisasi
akan membawa masyarakat kepada apa yang terjadi
akibat perubahan global pada seluruh tatanan
masyarakat.
2.2 Tujuan Laporan Keuangan
Laporan
keuangan
menjadi
alat
untuk
berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas
perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan
data keuangan atau aktivitas perusahaan. Maka untuk
itu laporan keuangan bertujuan sebagai berikut sesuai
dengan Standar Akuntansi Indonesia (1999, paragrap
12-14):
1) Laporan keuangan menyediakan informasi yang
menyangkut posisi keuangan, kinerja serta
perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang
bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dan
pengambilan keputusan ekonomi.
2) Laporan keuangan yang disusun memenuhi
kebutuhan bersama sebagai besar pemakai. Namun
demikian, laporan keuangan tidak menyediakan
semua informasi yang mungkin dibutuhkan
pemakai dan pengambilan keputusan ekonomi
karena secara umum menggambarkan pengaruh
keuangan dari kejadian dimasa lalu dan tidak
diwajibkan untuk menyediakan informasi non
keuangan.
3) Laporan keuangan menunjukkan apa yang
dilakukan oleh manajemen atau pertanggung24
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jawaban manajemen atas sumber daya yang di
percayakan kepadanya.
Pemakai yang ingin menilai apa yang telah
dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen
berbuat demikian agar mereka dapat membuat
keputusan ekonomi. Keputusan ini mencakup
misalnya keputusan untuk menjual atau menahan
investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan
untuk mengangkat
manajemen.

kembali

atau

mengganti

2.3 Manfaat Laporan Keuangan
Manfaat laporan keuangan tidak dapat dipisahkan
dari tujuan penyusunan laporan keuangan, maka dapat
diketahui manfaat apa yang diharapkan dari laporan
keuangan tersebut. Tujuan laporan keuangan adalah
menyediakan informasi yang bermanfaat bagi
sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan
ekonomi.
Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, “Pemakai
laporan keuangan meliputi investor sekarang dan
investor potensial. Karyawan, pemberi pinjaman,
pemasok dan kreditor usaha lainnya, pelanggan,
pemerintah serta lembaga-lembaganya, dan masyrakat.
Mereka menggunakan laporan keuangan untuk
memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda.
Beberapa kebutuhan ini meliputi:
1. Investor.
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Penanam modal beresiko dan penasehat mereka
berkepentingan dengan resiko yang melekat serta
hasil pengembangan dari investasi yang mereka
lakukan. Mereka membutuhkan informasi untu
membantu menentukan apakah harus membeli,
menahan, atau menjual investasi tersebut. Pemegang
saham juga tertarik pada informasi yang
memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan
perusahaan untuk membayar deviden.
2. Karyawan.
Karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili
mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas
dan profitabilitas perusahaan. Mereka juga tertarik
dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk
menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan
balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja.
3. Pemberi pinjaman.
Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi
keuangan yang memungkinka mereka untuk
mengetahui apakah pinjaman serta bunganya dapat
dibayar pada saat jatuh tempo.
4. Pemasok dan kreditor usaha lainnya.
Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan
informasi yang memungkinkan mereka untuk
mengetahui apakah jumlah yang terhutang akan dapat
dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha
berkepentingan
dengan
informasi
mengenao
kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau
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mereka terikat dalam perjanjian jangka panjang
dengan atau tergantung pada perusahaan.
5. Pelanggan.
Para pelanggan berkepentingan dengan informasi
mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama
kalau mereka terikat dalam perjanjian jangka panjang
dengan, atau tergantung pada perusahaan.
6. Pemerintah.
Pemerintah dan berbagai lembaga yang ada dibawah
kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi sumber
daya, dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas
perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi
untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan
kebijakan pajak, dan sebagai dasar untuk menyusun
statistik pendapatan nasional dan statistik lainnya.
7. Masyarakat.
Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat
dalam berbagai cara. Misalnya, perusahaan dapat
memberikan kontribusi berarti pada perekonomian
nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan
dan perlindungan kepada penanam modal domestik.
Laporan keuangan dapat membantu masyarakat
dengan menyediakan informasi kecenderungan
(trend), dan perkembangan terakhir kemakmuran
perusahaan serta rangkaian aktivitasnya.
Adapun manfaat dari laporan keuangan yaitu:
1) Laporan keuangan merupakan data histories yang
berguna sebagai bentuk pertanggungjawaban
manajemen atas data kepercayaan yang diberikan
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oleh pemilik kepadanya. Dan laporan keuangan juga
merupakan amanat bagi manajemen yang harus
disampaikan kepada yang berhak menerima, dalam
hal ini adalah peran investor.
2) Laporan keuangan merupakan hasil dari suatu
proses akuntansi yang bermanfaat sebagai alat
komunikasi antara data keuangan dengan pihak-pihak
yang berkepentingan dengan data atau aktivitas
perusahaan.
3) Laporan keuangan dapat digunakan manajemen
untuk mengetahui biaya-biaya dari berbagai kegiatan,
mengukur efisiensi tiap-tiap bagian, proses prediksi
dan menentukan tingkat keuntungan yang dicapai
tiap-tiap kegiatan atau bagian tersebut.
4) Laporan keuangan berguna untuk mengkorfirmasi
informasi yang dipublikasikan sumber-sumber lain.
2.4 Keterbatasan Laporan Keuangan
Laporan keuangan sebagai sumber informasi yang
mempunyai keterbatasan-keterbatasan. Dengan adanya
keterbatasan-keterbatasan tersebut maka pihak-pihak
yang berkepentingan terhadap laporan keuangan
hendaknya memanfaatkan laporan keuangan tersebut
secara wajar dan hati- hati. Adapun keterbatasan laporan
keuangan menurut Munawir (2002:9) adalah:
1) Laporan keuangan secara periodik pada dasarnya
merupakan intern report dan bukan merupakan
laporan final, sehingga hal-hal yang dilaporkan dalam
laporan keuangan tidak menunjukkan nilai likuidasi
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atau realisasi.
2) Laporan keuangan disusun berdasarkan hasil
pencatatan transaksi keuangan atau nilai rupiah dari
berbagai waktu atau tanggal periode yang lalu,
dimana daya beli uang tersebut semakin menurun,
jadi melalui kegiatan analisis dengan memperbandingkan dan beberapa tahun tanpa membuat
penyesuaian terhadap perubahan tingkat harga akan
memperoleh kesimpulan yang keliru.
3) Laporan keuangan menunjukkan angka yang
kelihatan bersifat pasti dan tepat, yang sebenarnya
dasar penyusunannya menggunakan standar nilai
yang mungkin berubah-ubah.
4) Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan
berbagai faktor yang dapat mempengaruhi posisi
atau keadaan keuangan perusahaan, karena faktorfaktor tersebut tidak dapat dinyatakan dengan
suatu uang.
2.5 Karakteristik Laporan Keuangan
Karakteristik laporan keuangan merupakan ciri khas
yang membuat informasi dalam laporan keuangan
berguna bagi pemakai. Menurut standar akuntansi
keuangan, menjelaskaan bahwa laporan keuangan
mempunyai 4 karakteristik kualitatif yaitu:
1) Dapat dipahami, Kualitas penting infomasi yang
ditampung dalam laporan kuangan adalah
kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh
pemakai. Untuk penjelasan di atas, pemakaian
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diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai
tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi
serta kemauan untuk mempelajari informasi
dengan ketekunan yang wajar.
2) Relevan, Agar bermanfaat, informasi harus relevan
untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses
pengambilan keputusan. Informasi dapat dikatakan
relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi
pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi
peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan,
menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka
dimasa lalu.
3) Kehandalan, bahwa laporan keuangan bebas dari
pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material
sehingga
diandalkan
pemakaiannya
sebagai
penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya
disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat
disajikan.
4) Dapat Dibandingkan, bahwa pemakaian harus
dapat memperbandingkan laporan keuangan antara
periode untuk mengidentifikasi (trend) kecenderungan posisi dan kinerja keuangan.
2.6 Komponen Laporan Keuangan
Laporan
keuangan
dalam
memberikan
informasinya mempunyai beberapa komponen yaitu:
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1) Neraca (Balance sheet)
Adalah laporan keuangan perusahaan yang
menyajikan nilai atau informasi mengenai aktiva
(aset), kewajiban atau utang (leabilitas), dan ekuitas
atau modal (equity) pada waktu tertentu. Dengan
kata lain adalah posisi keuangan pada waktu
tertentu.
2) Laporan laba-rugi
Adalah perbedaan antara total pendapatan dengan
beban atau biaya dari sebuah aktivitas bisnis untuk
periode waktu tertentu.
3) Laporan Arus kas
Laporan arus kas menggambarkan penerimaan,
pengeluaran, serta saldo kas pada suatu periode
tertentu. Yaitu terdiri dari kegiatan operasi,
investasi dan pembiayaan.
Jenis Laporan Keuangan Menurut Ikatan Akuntan
Indonesia (2009:2), laporan keuangan yang lengkap
biasanya meliputi neraca, laporan laba-rugi, laporan
perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas
laporan keuangan. Dalam penelitian ini, penulis,
menggunakan neraca dan laporan laba-rugi. Menurut
Kasmir (2013:28), dalam praktiknya secara umum ada
lima macam jenis laporan keuangan yang biasa disusun,
yaitu: 1.Neraca 2.Laporan laba rugi 3.Laporan perubahan
modal 4.Laporan arus kas 5.Laporan catatan atas laporan
keuangan Dua jenis laporan keuangan (utama) yang
umumnya dibuat oleh setiap perusahaan adalah neraca
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dan laporan laba rugi, yang masing-masing dapat
dijelaskan sebagai berikut:
a) Neraca
Neraca adalah laporan keuangan yang memberikan
informasi mengenai posisi keuangan (aktiva,
kewajiban, dan ekuitas) perusahaan pada saat
tertentu.
b) Laporan Laba-Rugi
c) Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang
memberikan informasi mengenai kemampuan
(potensi) perusahaan dalam menghasilkan laba
(kinerja) selama periode tertentu.
Meskipun neraca dan laporan laba rugi merupakan
dua dokumen yang terpisah, akan tetapi keduanya
mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling terkait,
serta merupakan suatu siklus. Antara neraca dan laporan
laba rugi sering dihubungkan dengan satu laporan yang
disebut laporan perubahan modal (laba ditahan), yang
memberikan informasi mengenai perubahan modal (laba
ditahan) selama periode tertentu.
Neraca Menurut Jumingan (2009:13), neraca
merupakan bentuk dari penambahan modal perusahaan,
bentuknya berupa harta kekayaan atau jasa yang dimiliki
oleh perusahaan yang bersangkutan. Harta kekayaan
tersebut harus dinyatakan dengan jelas, diukur dalam
satuan uang. Menurut Kasmir (2013:28), neraca (balance
sheet) merupakan laporan yang menunjukkan posisi
keuangan pada tanggal tertentu. Menurut Harahap
(2009:107), neraca atau daftar neraca disebut juga
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laporan posisi keuangan perusahaan. Laporan ini
menggambarkan posisi aset, kewajiban dan ekuitas pada
saat tertentu. Neraca atau balanced sheet adalah laporan
yang menyajikan sumber-sumber ekonomis dari suatu
perusahaan atu aset kewajiban-kewajibannya atau utang,
dan hak para pemilik perusahaan yang tertanam dalam
perusahaan tersebut atau ekuitas pemilik suatu saat
tertentu. Neraca harus disusun secara sistematis sehingga
dapat memberikan gambaran mengenai posisi keuangan
perusahaan. Oleh karena itu dalam IFRS, neraca juga
bisa disebut Statements of Financial Position. Karena
neraca merupakan potret atau gambaran keadaan pada
suatu saat tertentu maka neraca merupakan status report
bukan merupakan flow report.Menurut James C. Van
Horne dalam Kasmir (2013), neraca adalah ringkasan
posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu yang
menunjukkan total aktiva dengan total kewajiban
ditambah total ekuitas pemilik.
Untuk dapat menggambarkan posisi keuangan
perusahaan pada saat tertentu nerca mempunyai tiga
unsur laporan keuangan, yaitu aktiva, kewajiban, dan
ekuitas. Masing-masing unsur ini dapat disubklasifikasi
sebagai berikut:
1) Aktiva, yang merupakan sumber daya yang dikuasai
perusahaan dapat disubklasifikasi lebih jauh menjadi
lima subklasifikasi aktiva, yaitu:
a. Aktiva lancar, yaitu aktiva yang manfaat
ekonominya diharapkan diperoleh dalam waktu
satu tahun atau kurang (atau siklus operasi
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normal), misalnya kas, surat berharga, persediaan,
piutang, dan persekot biaya.
b. Investasi jangka panjang, yaitu penanam modal
yang biasanya dilakukan dengan tujuan untuk
memperoleh penghasilan tetap atau untuk
menguasai perusahaan lain dan jangka waktunya
lebih dari satu tahun, misalnya investasi saham,
investasi obligasi.
c. Aktiva tetap, yaitu aktiva yang memiliki substansi
(wujud) fisik, digunakan dalam operasi normal
perusahaan (tidak dimaksudkan untuk dijual) dan
memberikan manfaat ekonomi lebih dari satu
tahun. Termasuk dalam sub-klasifikasi aktiva ini
antara lain tanah, gedung, kendaraan, dan mesin
serta peralatan.
d. Aktiva yang tidak berwujud, yaitu aktiva yang
tidak mempunyai substansi fisik dan biasanya
berupa hak atau hak istimewa yang memberikan
manfaat ekonomi bagi perusahaan untuk jangka
waktu lebih dari satu tahun. Termasuk dalam subklasifikasi aktiva ini misalnya patent, goodwill,
royalty, copyright (hak cipta), tradename/
trademark (merek/nama dagang), franchise dan
license (lisensi). e.Aktiva lain-lain, yaitu aktiva
yang tidak dapat dimasukkan ke dalam salah satu
dari empat sub-klasifikasi tersebut, misalnya
beban ditangguhkan, piutang kepada direksi,
deposito, pinjama karyawan.
2) Kewajiban, yang merupakan utang perusahaan masa
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kini dapat disub-klasifikasi lebih jauh menjadi tiga
sub-klasifikasi, yaitu:
a. Kewajiban lancar, yaitu kewajiban yang
penyelesainnya diharapkan akan mengakibatkan
arus keluar dari sumber daya perusahaan (yang
memiliki mnfaat ekonomi) dalam jangka waktu
satu tahun atau kurang (atau siklus operasi
normal). Termasuk dalam kategori kewajiban ini
misalnya utang dagang, utang wesel, utang gaji
dan upah, utang pajak, dan utang biaya atau
beban lainnya yang belum dibayar.
b. Kewajiban jangka panjang, yaitu kewajiban yang
penyelesainnya diharapkan akan mengakibatkan
arus keluar dari sumber daya perusahaan (yang
memiliki manfaat ekonomi) dalam jangka waktu
lebih dari satu tahun. Termasuk dalam kategori
kewajiban ini misalnya utang obligasi, utang
hipotik dan utang bank atau kredit investasi.
c. Kewajiban lain-lain, yaitu kewajiban yang tidak
dapat dikategorikan ke dalam salah satu subklasifikasi kewajiban tersebut, misalnya utang
pada Direksi, utang kepada para pemegang
saham.
3) Ekuitas, yang merupakan bagian hak pemilik dalam
perusahaan yang merupakan selisih antara aktiva dan
kewajiban yang ada. Unsur ekuitas ini dapat
disubklasifikasi
lebih
jauh
menjadi
dua
subklasifikasi, yaitu:
a. Ekuitas yang berasal dari setoran para pemilik,
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misalnya modal saham.
b. Ekuitas yang berasal dari hasil operasi, yaitu laba
yang tidak dibagikan kepada para pemilik,
misalnya dalam bentuk dividen (ditahan). Di
dalam neraca, masing-masing unsur tersebut
disajikan dengan menganut ketentuan-ketentuan
tertentu. Aktiva disajikan menurut urutan
likuiditas, kewajiban menurut jatuh tempo,
sedangkan ekuitas disajikan menurut kekekalan.
Laporan Laba Rugi Menurut Kasmir (2013:45),
laporan laba rugi merupakan laporan yang menunjukan
jumlah pendapatn atau penghasilan yang diperoleh dan
biaya-biaya yang dikeluarkan dan laba rugi dlam suatu
periode tertentu. Menurut James C. Van Horne dalam
Kasmir (2013), laporan laba rugi adalah ringkasan
pendapatan dan biaya perusahaan selama periode
tertentu diakhiri dengan laba atau rugi pada periode
tersebut. Menurut Munawir (2010:26), laporan laba rugi
merupakan suatu laporan yang sistematis tentang
penghasilan, beban, laba-rugi yang diperoleh oleh suatu
perusahaan selama periode tertentu. Walapun belum ada
keseragaman tentang susunan laporan laba-rugi bagi
tiap-tiap perusahaan, namun prinsip-prinsip yang
umumnya diterapkan adalah sebagai berikut:
1. Bagian yang pertama menunjukkan penghasilan yang
diperoleh dari usaha pokok perusahaan (penjualan
barang dagangan atau memberikan service) diikuti
dengan harga pokok dari barang yang dijual,
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sehingga diperoleh laba kotor.
2. Bagian kedua menunjukkan beban-beban operasional
yang terdiri dari beban penjualan dan beban umum/
administrasi (operating expenses).
3. Bagian ketiga menunjukkan hasil-hasil yang
diperoleh di luar operasi pokok perusahaan, yang
diikuti dengan beban-beban yang terjadi di luar usaha
pokok perusahaan (non operating/financial income
dan expense).
4. Bagian keempat menunjukkan laba atau rugi yang
insidentil (extra ordinary gain or loss) sehingga
akhirnya diperoleh laba bersih sebelum pajak
pendapatan. Untuk dapat menggambarkan informasi
mengenai potensi (kemampuan) perusahaan dalam
menghasilkan laba selama periode tertentu (kinerja),
laporan laba rugi mempunyai dua unsur, yaitu
penghasilan dan beban, yang dijelaskan sebagai
berikut: 1) Penghasilan (Income) yang diartikan
sebagai kenaikan manfaat ekonomi dalam bentuk
pemasukan atau peningkatan aktiva atau penurunan
kewajiban (yang menyebabkan kenaikan ekuitas
selain yang berasal dari kontribusi pemilik)
perusahaan selama periode tertentu dapat di
subklasifikasikan menjadi: a. Pendapatan (revenues),
yaitu penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan
aktivitas yang biasa dan yang dikenal dengan sebutan
yang berbeda, seperti misalnya penjualan barang
dagang, penghasilan jasa (fees), pendapatan bunga,
pendapatan dividen, royalty, dan sewa. b.Keuntungan
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(gains), yaitu pos lain yang memenuhi definisi
penghasilan dan mungkin timbul dalam pelaksanaan
aktivitas perusahaan yang rutin misalnya pos yang
timbul dalam penglihan aktiva lancar, revaluasi
sekuritas, kenaikan jumlah aktiva jangka panjang. 2)
Beban (Expense) yang diartikan sebagai penurunan
manfaat ekonomi dalam bentuk arus keluar, penuruna
aktiva atau kewajiban (yang menyebabkan penuruna
ekonomis yang tidak menyangkut pembagian kepada
pemilik) perusahaan selama periode tertentu dapat
disubklasifikasikan menjadi:
a. Beban, yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas
perusahaan yang biasa (yang biasanya berbentuk
arus keluar atau berkurangnya aktiva seperti kas
persediaan, aktiva tetap), yang meliputi misalnya
harga pokok penjualan, gaji dan upah,
penyusutan.
b. Kerugian, yang mencerminkan pos lain yang
memenuhi defines beban yang timbul atau tidak
timbul dari aktivitas perusahan yang jarang
terjadi, seperti misalnya rugi karena bencana
kebakaran, banjir atau pelepasan aktiva tidak
lancar. Selisih antara total penghasilan (revenue)
dan beban (expense) disebut penghasilan bersih
(laba). Di dalam laporan laba rugi, keuntungan
(gains) dan kerugian biasanya disajikan secara
terpisah, sehingga akan memberikan informasi
yang lebih baik dalam pengambilan keputusan
ekonomi. Pada laporan laba rugi, seringkali
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penghasilan dan beban disajikan sesuai dengan
aktivitas perusahaan.
Berdasarkan sifat aktivitas ini, penghasilan dan
beban dapat disajikan menjadi penghasilan dan beban
usaha dari aktivitas yang bersifat biasa dan rutin dan
menjadi penghasilan dan merupakan usaha/ aktivitas
utama; penghasilan dan beban di luar usaha (dari
aktivitas yang rutin tetapi bukan merupakan
usaha/aktivitas utama perusahaan). Laporan laba rugi
dapat disajikan dengan menggunakan dua bentuk, yaitu
bentuk single-step dan bentuk multiple-step, yaitu dapat
dijelaskan sebagai berikut:
a. Single-Step Pada bentuk ini semua penghasilan yang
diperoleh dari berbagai kegiatan/ aktivitas
dikelompokkan menjadi satu kelompok yang disebut
kelompok penghasilan, sedangkan untuk semua
beban dikelompokkan ke dalam satu kelompok yang
disebut beban. Penghasilan bersih (laba) merupakan
selisih antara kelompok penghasilan dan total
kelompok beban.
b. Multiple-Step Pada bentuk ini penghasilan bersih
(laba) dihitung secara bertahap sesuai dengan
aktivitas perusahaan. Dengan demikian, semua
penghasilan dan beban disajikan sesuai dengan
kegiatan/ aktivitas, yaitu kegiatan usaha dan di luar
usaha.
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BAB III

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN
DAN RASIO KEUANGAN
3.1 Analisis Laporan Keuangan
Dalam rangka pengambilan keputusan finansial
hendaknya didahului oleh suatu analisis sederhana
mengenai kondisi finansial perusahaan melalui analisis
laporan keuangan.
1. Pengertian Analisis Laporan Keuangan
Menurut Prastowo (2002:52) yang dimaksud
analisis laporan keuangan adalah suatu proses yang
penuh pertimbangan dalam rangka membantu
mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi
perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu,
dengan tujuan yang utama untuk menentukan
estimasi dan prediksi yang paling mungkin
mengenai kondisi dan kinerja perusahaan.
Alat ukur yang sering digunakan dalam
analisis laporan keuangan adalah dengan
melakukan analisis rasio keuangan. Menurut
pendapat Munawir (2002:37) analisis rasio
keuangan adalah suatu metode analisis untuk
mengetahui hubungan suatu pos-pos tertentu dalam
neraca ataupun laba-rugi secara individu atau
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kombinasi dari dua laporan keuangan tersebut.
Analisis keuangan merupakan alat analisis yang
umum digunakan untuk mengukur kelemahan dan
kekuatan perusahaan di bidang keuangan.
Di samping itu analisis rasio keuangan yang
menghubungkan unsur-unsur neraca dan penghitungan laba rugi atau dengan yang lainnya,
dapat diberikan gambaran atau sejarah perusahaan
dan posisinya pada saat itu.
Secara umum analisa laporan keuangan
perusahaan pada dasarnya merupakan penghitungan
rasio-rasio untuk menilai keadaan keuangan dalam
rangka membantu mengevaluasi posisi keuangan dan
hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan
masa lalu, dengan tujuan untuk menentukan estimasi
dan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi
dan kinerja perusahaan pada masa mendatang. Ada
beberapa cara yang dapat digunakan di dalam
menganalisa keadaan keuangan perusahaan, tetapi
analisa dengan menggunakan rasio merupakan hal
yang sangat umum dilakukan di mana hasilnya akan
memberikan pengukuran relatif dari operasi
perusahaan. Data pokok sebagai input dalam analisa
rasio ini adalah laporan laba-rugi dan neraca
perusahaan. Dengan kedua laporan ini akan dapat
ditentukan sejumlah rasio dan selanjutnya rasio ini
dapat digunakan untuk menilai beberapa aspek
tertentu dari operasi perusahaan.
Menurut Syamsuddin (2011), pada pokoknya
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ada dua cara yang dapat dilakukan di dalam
membandingkan rasio finansial perusahaan, yaitu
Cross-sectional approachdan Time series analysis.
a. Cross sectional approach adalah suatu cara
mengevaluasi dengan jalan membandingkan rasiorasio antara perusahaan yang satu dengan
perusahaan lainnya yang sejenis pada saat yang
bersamaan.
b. Time series analysis dilakukan dengan jalan
membandingkan rasio-rasio finansial perusahaan
dari satu periode ke periode lainnya.
Pembandingan antara rasio yang dicapai saat ini
dengan rasio-rasio pada masa lalu akan
memperlihatkan apakah perusahaan mengalami
kemajuan atau kemunduran. Setiap perkembangan-perkembangan yang tidak diingini
haruslah segera diperbaiki dan diarahkan pada
tujuan yang telah ditetapkan semula. Time series
analysis juga sangat rnembantu dalarn menilai
kewajaran (reasonableness) dari laporan-laporan
keuangan yang diproyeksikan. Apabila dilihat dari
sumbernya dari mana rasio itu dibuat, maka rasiorasio dapat digolongkan dalam 3 (tiga) golongan,
yaitu:
1. Rasio-rasio Neraca (Balance sheet ratios),
adalah rasio-rasio yang disusun dari data yang
berasal dari neraca, misalnya rasio lancar
(current ratio), rasio tunai (acid-test ratio),
rasio kas (cash ratio) dan lain sebagainya.
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2. Rasio-rasio laporan Laba & Rugi (income
statement ratios), adalah rasio-rasio yang
disusun dari data yang berasal dari income
statement, misalnya margin laba bruto (gross
profit margin), margin laba bersih (net
operating margin), rasio operasi (operating
rasio) dan lain sebagainya.
3. Rasio-rasio antar-laporan (Inter-statement
ratios), adalah rasio-rasio yang disusun dari
data yang berasal dari Neraca dan data lainnya
berasal dari laporan Rugi & Laba, misalnya
rasio perputaran aktiva (assets turnover), rasio
perputaran persediaan (inventory turnover),
rasio perputaran piutang (receivables turnover)
dan lain sebagainya.
2. Metode Analisis Laporan Keuangan
Metode analisis yang digunakan untuk
menganalisis laporan keuangan menurut Munawir
(1995:36) dibedakan sebagai berikut:
1) Analisis Horizontal
Adalah
analisis
dengan
mengadakan
perbandingan laporan keuangan untuk beberapa
periode atau beberapa saat, sehingga akan
diketahui perkembangannya. Metode ini juga
dinamakan metode dinamis.
2) Analisis Vertikal
Adalah analisis yang membandingkan antara
pos yang satu dengan pos yang lainnya dalam
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laporan keuangan. Dan laporan keuangan yang
di analisis tersebut hanya meliputi satu periode
atau satu saat saja, sehingga hanya akan diketahui
keadaan keuangan atau hasil operasi pada saat
itu. Metode analisis vertikal ini juga dinamakan
metode analisis statis.
3. Teknik Analisis Laporan Keuangan
Teknik atau acara analisis yang biasa
digunakan untuk menganalisis laporan keuangan
terdiri dari berbagai teknik penggunaannya
disesuaikan dengan tujuan dilakukannya analisis.
Tujuan dilakukan analisis salah satunya adalah
untuk mengetahui prestasi atau kemampuan
manajemen dalam
menunjang
kestabilan
perusahaan, yang dapat dilihat dari laba yang
dihasilkan selama periode tertentu. Yang disebut juga
dengan rentabilitas atau profitabilitas suatu
perusahaan. Karena dengan rentabilitas ini akan
diketahui
kemampuan
perusahaan
dalam
menghasilkan laba merupakan kemampuan hidup
perusahaan, sehingga dengan adanya laba kontinuitas
hidup suatu perusahaan akan tercapai.
Demikian juga dengan badan usaha milik
negara yang berbentuk perseroan terbatas, yang
secara umum memiliki tujuan utama mencari
keuntungan optimal dan mencapai tingkat
rentabilitas yang tinggi dengan demikian
kelangsungan hidup dari badan
usaha tersebut
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akan terjaga, dan untuk tujuan mensejahterakan
masyarakat umum akan tercapai.
Sesuai dengan permasalahan yang ada,
mengukur semakin efisien tidaknya manajemen
dalam mengelola usahanya khususnya dalam
mengelola modal secara teknik yang digunakan untuk
menganalisa adalah “Analisis Rasio”.
4. Tujuan Analisis Laporan Keuangan
Analisis
laporan
keuangan
mencakup
mengaplikasikan berbagai alat dan teknik analisis
laporan serta data keuangan dalam rangka untuk
memperoleh ukuran-ukuran dan hubunganhubungan yang berguna dalam proses pengambilan
keputusan.
Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam
analisis laporan keuangan misalnya sebagai alat
screening awal dalam memilih alternatif investasi.
Sebagai alat forecasting mengenai kondisi dan
kinerja keuangan di masa mendatang. Sebagai
proses diagnosis dan alat evaluasi terhadap
manajemen (Prastowo. 1995, 31).
Tujuan analisis laporan keuangan adalah untuk
mengukur kelemahan-kelemahan di dalam kinerja
perusahaan yang dapat menyebabkan masalahmasalah di masa mendatang dan untuk menentukan
kekuatan-kekuatan perusahaan yang nantinya dapat
dihandalkan dan dikaitkan dengan tujuan analisis
laporan keuangan.
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Jadi dengan menganalisis laporan keuangan
akan dapat memperoleh jawaban yang behubungan
dengan masalah posisi keuangan perusahaan dimasa
lalu serta dapat digunakan untuk mengetahui
kemajuan dan perkembangan perusahaan.
5. Keunggulan Analisis Laporan Keuangan
Analisis keuangan mempunyai keunggulan
dan keterbatasan dibandingkan dengan tehnik
analisis lainnya. Keunggulan tersebut adalah:
1) Rasio mempunyai angka-angka atau ikhtisar
yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan.
2) Merupakan pengganti yang lebih sederhana dari

3)
4)

5)
6)

informasi yang disajikan laporan keuangan
yang sangat rinci dan rumit.
Mengetahui posisi perusahaan ditengah industri
lainnya.
Sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi
model-model pengambilan keputusan dan model
prediksi.
Menstandarisasi ukuran perusahaan.
Lebih mudah membandingkan perusahaan
dengan perusahaan lain atau melihat perusahaan

secara periodik atau “Time Series”.
7) Lebih mudah melihat trend perusahaan serta
melakukan prediksi di masa yang akan datang.
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6. Keterbatasan Analisis Laporan Keuangan
1) Sulit dalam memilih rasio yang tepat, yang
dapat
digunakan
untuk
kepentingan
pemakainya.
2) Keterbatasan yang dimiliki akuntansi atau
laporan keuangan juga menjadi keterbatasan
tehnik ini seperti:
a. Perhitungan rasio atau laporan keuangan
banyak mengambil tafsiran dan budgetmen
yang dapat dinilai biasa atau subjektif.
b. Nilai yang terkandung dalam nilai laporan
keuangan dan rasio adalah harga perolehan
atau cost bukan harga pasar.
c. Klasifikasi dalam laporan keuangan bisa
berdampak pada angka rasio.
d. Metode pencatatan yang dapat tergambar
dalam standar akuntansi bisa diterapkan
berbeda untuk perusahaan yang berbeda.
3) Jika dana untuk menghitung rasio tidak tersedia
maka menimbulkan kesulitan menghitung rasio.
4) Jika dua perusahaan dibandingkan bisa saja
tehnik dan standar akuntansi yang dipakainya
tidak sama. Oleh karena itu jika dilakukan
perbandingan dapat menimbulkan kesalahan.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa
analisis laporan keuangan adalah Suatu proses yang
penuh pertimbangan dalam rangka membantu
mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi
perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu, dengan
48

MANAJEMEN KEUANGAN:
Konsep Dasar dan Penerapannya

tujuan utama untuk menentukan estimasi dan
prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi dan
kinerja perusahaan.
3.2 Analisis Rasio Keuangan
Rasio keuangan merupakan hubungan yang
dihitung dari informasi keuangan sebuah perusahaan dan
digunakan untuk tujuan perbandingan. Rasio-rasio
tersebut digunakan untuk membandingkan dan
menyelidiki hubungan yang ada di antara berbagai
bagian informasi keuangan. Penggunaan rasio akan
menghilangkan masalah ukuran karena ukuran akan
secara efektif terbagi. Yang akhirnya kita dapatkan
adalah persentase, kelipatan, atau periode waktu.
Agar dapat mengevaluasi kondisi keuangan
perusahaan dan kinerjanya, analisis keuangan perlu
melakukan pemeriksaan atas berbagai asspek kesehatan
keuangan perusahaan. Alat yang sering kali diginakan
selama pemeriksaan ini adalah rasio keuangan, atau
indeks, yang menghubungkan dua buah data keuangan
dengan membagi satu angka dengan angka lainnya.
Analisis rasio keuangan berhubungan dengan
bidang akuntansi. Kegiatan akuntansi pada dasarnya
merupakan kegiatan pencatatan transaksi-transaksi yang
terjadi dan akibat dari transaksi tersebut terhadap aktiva,
hutang, modal, penghasilan, dan biaya dalam
perusahaan. Transaksi-transaksi tersebut kemudian di
analisis, di klasifikasi dan disajikan dalam bentuk
laporan keuangan. Dengan adanya analisis ini
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perusahaan dapat mengetahui perubahan yang telah
dilakukan oleh perusahaan dan membantu menggambarkan kecenderungan yang timbul dalam suatu periode
perusahaan.
Dari pengertian diatas maka analisis rasio keuangan
adalah analisis yang dilakukan terhadap laporan
keuangan dalam periode tertentu dengan membuat
perbandingan antara pos yang relevan.
Mengapa harus menggunakan rassio? Mengapa
tidak dapat hanya melihat angka-angka langsungny
sendiri? Kita menghitung rasio karena dengan cara ini
kitabisa mendapatkan perbandingan yang mungkin
terbukti lebih berguna daripada angka-angka aslinya
sendiri. Sebagai contoh, anggaplah bahwa perusahaan
memiliki angka laba neto tahun ini sebesar $1 juta.
Angka tersebut tampak cukup menguntungkan. Akan
tetapi, bagaimana jika perusahaan tersebut memiliki
dana sejumlah $200 juta yang diinvestasikan di total
asetnya? Jika kita membagi laba neto dengan total aset,
kita akan mendapat $1 juta/$200M 0,005, yaitu imbal
hasil atas aset perusahaan. Angka 0,005 berarti bahwa
setiap dolar aset yang diinvestasikan dalam perusahaan
memberikan imbal hasil setengah persen pengembalian.
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PT PRUFROCK
Neraca Tahun 2016 dan 2017
(dalam jutaan dolar)
2016

2017

84
165
393
642

98
188
422
708

2731
3373
Kewajiban dan Ekuitas Pemilik
Kewajiban Lancar
Utang
312
Wesel Bayar
231
Total
543
Kewajiban Jangka Panjang
531
Ekuitas Pemilik
Saham biasa
500
Laba ditahan
1799
Total
2299
Total Kewajiban dan ekuitas pemiliki
3373

2880
3588

Aset
Aset Lancar
Kas
Piutang
Persediaan
Total
Aset Tetap
Peralatan
Total Aset

344
196
540
457
550
2041
2591
3588
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PT PRUFROCK
Laporan Laba Rugi Tahun 2017
(dalam jutaan rupiah)
Penjualan
Harga Pokok Penjualan
Penyusutan
Laba sebelum bunga dan Pajak
Bunga dibayar
Pendapatan Kena Pajak
Pajak (34%)
Laba bersih
Dividen
Tambahan pada laba ditahan

2311
1344
276
691
141
550
187
363
121
242

3.3 Tujuan Analisis Rasio Keuangan
Adapun tujuan analisis rasio keuangan adalah sebagai
berikut:
1) Mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi
kewajiban jangka pendeknya.
2) Mengukur sejauhmana efektifitas penggunaan aset
dengan melihat tingkat efektifitasnya.
3) Mengukur
kemampuan
perusahaan
memenuhi
kewajiban jangka panjangnya.
4) Mengukur kemampuan laba sebuah perusahaan.
5) Melihat perkembangan nilai perusahaan relatif
terhadap nilai buku perusahaan.

3.4 Jenis-jenis Rasio Keuangan
a. Rasio Likuiditas
Rasio likuiditas (liquidity ratio) digunakan
untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk
memenuhi liabilitas jangka pendeknya. Rasio ini
membandingkan liabilitas jangka pendek dengan
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sumber daya jangka pendek (atau lancar) yang
tersedia untuk memenuhi liabilitas tersebut. Dari
rasio ini banyak pandangan ke dalam yang bisa
didapatkan
mengenai
kompetensi
keuangan
perusahaan saat ini dan kemampuan perusahaan
untuk tetap kompeten jika terjadi masalah.
Rasio Lancar. Salah satu rasio yang terkenal
dan digunakan secara luas adalah rasio lancar
(current ratio). Rasio lancar akan dinyatakan sebagai
berikut:

Berikut ini adalah rasio lancar tahun 2017 untuk
Prufrock:

Rasio lancar adalah ukuran dari likuiditas
jangka pendek. Jadi, kita dapat mengatakan Prufrock
memiliki $1,31 aset lancar untuk setiap $1
kewajiban lancar, atau kita dapat mengatakan
kewajiban lancar Prufrock mampu ditutup 1,31 kali.
Rasio Cepat. Persediaan sering kali merupakan
aset lancar yang paling tidak likuid. Persediaan juga
akun yang nilai bukunya paling tidak dapat
diandalkan sebagai ukuran nilai pasar karena tidak
diperhitungkan kualitas persediaan. Sebagian
persediaan bisa rusak, usang, atau hilang.
Rasio cepat adalah aset lancar dikurangi
persediaan dibagi dengan liabilitas jangka pendek.
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Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan
untuk memenuhi liabilitas jangka pendek dengan
aset yang paling likuid.
Rasio cepat dihitung sama seperti rasio lancar,
kecuali dengan dihilangkannya persediaan:

Untuk Prufrock, angka rasio ini untuk tahun 2017
adalah:

Rasio-rasio Likuiditas Lainnya

Rasio Prufrock tahun 2017 adalah 0,18 kali

Nilai yang relatif rendah mungkin menunjukkann
tingkat likuiditas yang relatif rendah. Di sini, rasio
ini dihitung sebesar ($708-540)/$3.588 = 4,7%.

Total biaya untuk setahun, termasuk penysutan dan
bunga, adalah $1.344. Biaya rata-rata per hari adalah
$1.344/365 =$3,68 per hari. sehingga ukuran
interval menjadi $708/$3,68 = 192 hari. brdasarkan
angka ini, Prufrock dapat bertahan hidup selama
kurang lebih 6 bulan.
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Ukuran interval (atau ukuran lain yang serupa)
juga bermanfaat bagi perusahaan yang baru berdiri
atau baru memulai seringkali pendapatan masih
kecil. Untuk perusahaan-perusahaan seperti ini,
ukuran interval menunjukkan berapa lama
perusahaan dapat beroperasi sampai perusahaan
tersebut membutuhkan tambahan pendanaan.
b. Rasio Solvabilitas
Rasio solvabilitas ditujukan untuk melihat
kemampuan jangka panjang perusahaan untuk
memenuhi kewajibannya. Kita akan melihat tiga
ukuran yang paling umum digunakan dan beberapa
variasinya.
Rasio Total Utang. Rasio Total Utang (total debt
ration) memperhitungkan seluruh utang dengan
berbagai tanggal jatuh tempo untuk semua kreditur.
Rasio ini dapat didefinisikan dengan rumus:

Dalam hal ini, seorang analis dapat mengatakan
bahwa Prufrock menggunakan 28 persen utang.
Rasio Utang Terhadap Ekuitas. Untuk dapat
menguji sejauh mana perusahaan menggunakan
uang yang dipinjam. Kita dapat mengguanakan rasio
utang terhadap ekuitas.
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Kelipatan Pembayaran Bunga. Ukuran umum
solvabilitas jangka panjang lainnya adalah rasio
keliapatn pembayaran bunga (time interest earned –
TIE).

Rasio ini mengukur seberapa baik sebuah
perusahaan mampu menutupi kewajiban bunganya,
dan rasio ini sering pula disebut rasio cakupan
bunga.
Cakupan Kas. Satu masalah rasui TIE timbul
dari penggunaan EBIT, yang sebenarnya bukan
merupakan ukuran kas yang tersedia untuk
membayar bunga. Alasannya adalah karena
penyusutan – yang merupakan suatu beban nonkas –
telah dikurangkan. Karena bunga pasti merupakan
arus keluar kas (kepada kreditur), satu cara
mendefinisikan rasio cakupan kas (cash coverage
ratio) adalah sebagai berikut:
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c. Rasio Perputaran Aset
Rasio perputaran aset digunakan untuk
mengukur seberapa efisien atau intensif sebuah
perusahaan
menggunakan
asetnya
untuk
menciptakan penjualan.
Perputaran Persediaan dan Jumlah Hari
Penjualan Persediaan

Artinya, Prufrock menjual habis atau memutar
semua persediannya 3,2 kali. Semakin tinggi rasio
ini, maka semakin efisien perusahaan mengelola
persediannya.
Jika kita tahu bahwa kita telah memutar
persediaan 3,2 kali selama tahun berjalan, kita dapat
dengan segera mengetahui berapa lama waktu ratarata yang dibutuhkan untuk memutarnya. Hassilnya
adalah jumlah rata-rata hari penjualan persediaan:

Jumlah ini mengatakan kepada kita bahwa,
secara umum, persediaan rata-rata disimpan selama
114 hari sebelum akhirnya terjual.
Perputaran Piutang dan Jumlah Hari
Penjualan dalam Piutang. Ukuran persediaan yang
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kita hitung sebelumnya memberikan indikasi tentang
seberapa cepat kita dapat menjual produk. kini kita
melihat pada seberapa aset kita dapat menagih
penjualan tersebut. perputaran piutang (receivables
turnover) didefinisikan dengan cara yang sama
seperti perputaran persediaan:

Secara umum, Prufrock menagih akun
kreditnya yang masih belum dilunasi dan
meminjamkan uang itu kembali sebanyak 12,3 kali
selama satu tahun berjalan.
Rasio ini akan lebih masuk akal jika diubah
menjadi jumlah hari, sehingga jumlah hari penjualan
dalam piutang adalah:

Jadi, secara rata-rata, Prufrock
penjualan kreditnya dalam waktu 30 hari.
Rasio Perputaran Aset
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menagih

Dengan rasio ini, mungkin akan lebih masuk
akal jika dikatakan bahwa untuk setiap dolar dalam
aset tetap, Prufrock akan menghasilkan penjualan
sebesar $0,8.

Atau dengan kata lain, untuk setiap dolar dalam aset,
Prufrock akan menghasilkan penjualan sebesar
$0,64.
d. Rasio Profitabilitas
Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur
seberapa efisien sebuah perusahaan telah
menggunakan aset dan mengelola operasinya.
Margin Laba.

Angka ini mengatakan kepada kita bahwa
Prufrock, dilihat dari kacamata akuntansi, akan
menghasilkan laba sedikit di bawah 16 persen untuk
setiap dolar penjualan yang dihasilkannya.
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Pengembalian Aset (return on assets – ROA)
Adalah ukuran laba per dolar aset. Rasio ini dapat
dinyatakan dengan beberapa cara, tetapi yang paling
umum adalah:

Pengembalian Ekuitas (Return on Equity)
Adalah ukuran dari hasil yang diperoleh para
pemegang saham sepanjang tahun. ROE biasanya
dihitung dengan cara sebagai berikut:

e. Rasio Nilai Pasar

*****
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BAB IV

NILAI WAKTU DARI UANG
Uang mengalami perubahan nilai karena perubahan
waktu dan tingkat bunga yang berlaku. Satu rupiah (Rp.1)
saat ini mempunyai nilai yang lebih tinggi dari satu rupiah
yang akan diterima nanti. Misalnya kalau seseorang
mempunyai piutang (tagihan) kepada pihak lain sebesar
Rp.500.000 orang tersebut akan lebih senang bila
Rp.500.000 dilunasi saat ini, dari pada bila dibayar 1 bulan
ke depan. Namun kalau satu bulan nanti pelunasannya lebih
dari Rp.500.000 mungkin orang tersebut bisa mempertimbangkan untuk bersedia menunda keinginan untuk
mendapatkan pembayaran saat ini.
Hal yang sebaliknya akan terjadi apabila kita
membayar suatu kewajiban (bayar listrik, telepon, air
PDAM, SPP), kebanyakan orang bila membayar sesuatu
sukanya menjelang hari hari penutupan, bahkan menit-menit
terakhir. Hal ini bisa dimaklumi bukan karena malas atau
sibuk tidak ada waktu memang karena sistemnya. Kalau
memang tidak ada bedanya dalam hal jumlah bila membayar
di awal dibandingkan dengan bila membayar di akhir atau
menjelang penutupan kenapa mesti harus bayar di awal.
Tetapi bila membayar di awal awal periode ada potongan
tertentu sehingga jumlah yang harus dibayar lebih kecil dari
jumlah yang dibayar bila pembayaran dilakukan menjelang
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penutupan, mungkin mendorong pembayaran dilakukan di
awal periode.Preferensi terhadap uang (Rp) saat ini dari pada
Uang (Rp) nanti karena dengan memiliki uang saat ini kita
bisa ada kesempatan menggunakan uang tersebut saat ini.
Bandingkan bila uang tersebut baru diterima bulan depan.
Kesempatan menggunakan uang tersebut menjadi tertuda.
Dengan demikian dapat dijelaskan kenapa kebanyakan orang
lebih suka sejumlah uang saat ini dari pada jumlah yang
sama tetapi suatu saat dikemudian hari, karena tertunda
(hilangnya) kesempatan menggunakan sejumlah uang
tersebut. Kesempatan menggunakan uang (aktiva pada
umumnya) dikenal dengan sebutan opportunity cost, karena
kesempatan tersebut hilang atau tertunda maka
diberikanharga sebanding dengan kesempatan memperoleh
hasil bila kesempatan itu terlaksana. Dengan penjelasan
tersebut di atas maka yang dimaksud nilai waktu dari uang
adalah harga uang pada suatu saat dengan memperhitungkan
tingkat bunga yang berlaku.Sehubungandengan nilai waktu
dari uang kita mengenal nilai kemudian dari sejumlah uang
saat ini, nilai sekarang dari sejumlah uang di kemudian hari,
nilai sekarang atau nilai kemudian dari suatu seri
pembayaran atau penerimaan.
4.1 Tingkat Bunga
Ketika seseorang dihadapkan pada pilihan apakah
akan menerima $1.000 sekarang atau $1.000 sepuluh
tahun yang akan datang, maka secara logika pasti akan
memilih untuk menerima $1.000 sekarang karena kita
mengenal adanya “nilai waktu dari uang” (time value of
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money). Menerima $1.000 di masa sekarang memberikan
kesempatan untuk menyimpan uang tersebut dalam suatu
bentuk invetasi dan mendapatkan bunga (interest).
Istilah nilai waktu dari uang (time value of money)
mengacu pada fakta bahwa satu dolar yang dimiliki saat
ini akan lebih bernilai daripada satu dolar yang dijanjikan
akan diterima di masa yang akan datang.
4.2 Tingkat Bunga Sederhana
Tingkat bunga sederhana (simple interest) adalah
bunga yang dibayarkan (diterima) berdasarkan pada nilai
asli, atau nilai pokok, yang dipinjam (dipinjamkan). Nilai
nominal dari tingkat bunga sederhana merupakan fungsi
dari tiga variabel: jumlah uang yang dipinjam
(dipinjamkan), atau nilai Pokok; tingkat bunga per
periode waktu; dan jumlah periode waktu (lamanya) nilai
pokok tersebut dipinjam (dipinjamkan). Rumus untuk
menghitung tingkat bunga sederhana adalah:
Dimana:

SI = tingkat bunga sederhana
= nilai pokok, atau jumlah uang yang
dipinjam
(dipinjamkan)
periode ke-0

pada

i = tingkat bunga per periode
n = jumlah periode waktu
Contoh, misalkan Anda menyimpan $100 di
rekening tabungan yang membayar tingkat bunga
sederhana sebesar 8% dan membiarkannya di rekening
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tersebut selama 10 tahun. Pada akhir tahun ke-10, jumlah
bunga yang terakumulasi adalah sebagai berikut:

4.3 Tingkat Bunga Majemuk
Perbedaan antara tingkat bunga sederhana dan
majemuk lebih mudah dipahami dengan menggunakan
contoh. Tabel 4.1 mengilustrasikan pengaruh yang sangat
besar dari penggunaan tingkat bunga majemuk terhadap
nilai suatu invetasi setelah melewati masa tertentu bila
dibandingkan dengan pengaruh yang ditimbulkan oleh
tingkat bunga sederhana.
Konsep tingkat bunga majemuk (compuond
interest) sangat penting dalam memahami matematika
ilmu keuangan. Pengertian tingkat bunga majemuk pada
dasarnya berarti bahwa bunga yang dibayarkan
(diterima) dari suatu pinjaman (investasi) ditambahkan
pada nilai pokoknya secara periodik. Dengan demikian,
bunga diterima dari bunga dan nilai pokok periode
sebelumnya. Perbedaan besar antara pengaruh tingkat
bunga sederhana dan majemuk ini disebabkan oleh
pengaruh bunga berbunga atau bunga majemuk tersebut.
Kita akan melihat bahwa konsep bunga majemuk dapat
digunakan untuk memecahkan
keuangan secara luas.
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berbagai

masalah

Tabel 4.1 Penggunaan Tingkat Bunga Majemuk
Terhadap Nilai Suatu Invetasi
TAHUN
2
20
200

DENGAN BUNGA

DENGAN BUNGA

SEDERHANA

MAJEMUK

1,16
2,60
17,00

1,17
4,66
4.838.949,59

Jumlah Tunggal
Nilai Masa Depan (Majemuk). Misalkan seseorang
memiliki $100 di rekening tabungannya. Jika tingkat
bunga per tahun sebesar 8 persen, dimajemukkan per
tahun, berapakah nilai $100 tersebut pada akhir tahun?
Untuk menyelesaikan soal ini, Anda harus menghitung
nilai masa depan (yang pada kasus ini berarti nilai
majemuk) saldo rekening pada akhir tahun

.

= $100 (1,08) = $108
Satu hal yang menarik adalah bahwa nilai tahun
pertama ini sama dengan nilai yang akan diperoleh bila
Anda menggunakan tingkat bunga sederhana. Namun
kemiripannya hanya sampai di sini saja.
Bagaimana jika kita memiliki $100 di rekening
tabungan selama 2 tahun? Tabungan awal sebesar $100
akan menjadi $108 pada akhir tahun pertama dengan
tingkat bunga majemuk 8 persen per tahun. Pada akhir
tahun kedua, $108 menjadi $116,64 karena bunga $8
diperoleh dari pokok $100, dan $0,64 diperoleh dari
bunga $8 yang dimasukkan ke rekening pada akhir tahun
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pertama. Jadi, nilai masa depan pada akhir tahun kedua
adalah:

Pada akhir tahun ketiga, jumlah yang tersedia pada
rekening adalah:

Secara umum,

, nilai masa depan (secara

majemuk) untuk n periode dapat dihitung dengan rumus:
Pertumbuhan majemuk. Meskipun perhatian kita
sejauh ini terpusat pada tingkat bunga, namun penting
untuk disadari bahwa konsep ini juga berlaku untuk
berbagai jenis pertumbuhan majemuk, misalnya, pada
harga bahan bakar, uang kuliah, pendapatan perusahaan,
atau dividen. Misalkan dividen terakhir sebuah
perusahaan adalah $10 per saham, tetapi dividen ini
diharapkan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan
majemuk sebesar 10 persen per tahun. Untuk 5 tahun ke
depan, dividen tersebut diharapkan akan bernilai seperti
yang ditunjukkan pada tabel berikut ini:
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Tabel 4.2 Nilai Dividen dalam 5 Tahun Sebuah
Perusahaan
TAHUN

FAKTOR

EKSPEKTASI

PERTUMBUHAN

DIVIDEN/SAHAM

1
2
3
4

11,00
12,10
13,31
14,64

5

16,11

Nilai Kini (atau Diskonto). Anda tentu menyadari
bahwa dolar sekarang lebih rendah daripada satu dolar
yang diterima satu, dua, atau tiga tahun yang akan
datang. Dengan melakukan perhitungan nilai kini, arus
kas di masa depan memungkinkan Anda untuk
menempatkan semua arus kas tersebut pada konteks
waktu saat ini, sehingga perbandingan terhadap semua
arus kas masa depan dapat dilakukan dalam konteks nilai
dolar saat ini.
Pemahaman tentang konsep nilai kini akan
memungkinkan Anda untuk menjawab pertanyaan yang
dikemukakan pada awal bab ini: mana yang akan Anda
pilih, menerima $1.000 sekarang atau $2.000 sepuluh
tahun yang akan datang?. Asumsikan kedua arus kas
tersebut pasti akan diterima dan biaya modal Anda
adalah 8% per tahun (yaitu, Anda dapat menabung atau
meminjam uang pada tingkat bunga 8%). Nilai kini
$1.000 yang diterima sekarang adalah $1.000. Namun,
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berapakah nilai kini dari $2.000 yang diterima sepuluh
tahun yang akan datang? Anda mungkin mulai bertanyatanya berapakah jumlah uang yang harus Anda tabung
dengan tingkat bunga majemuk 8 persen per tahun dalam
jangka waktu 10 tahun agar padda akhir tahun ke -10
uang tersebut menjadi $2.000. pada soal sepertti ini,
tingkat bunga juga dikenal dengan nama tingkat
diskonto (discount rate).
Mencari nilai kini suatu arus kas sebenarnya
merupakan kebalikan dari memajemukkan suatu arus
kas. Jadi, pertama-tama, ingat kembali persamaan:
Dengan membalik persamaan di atas, maka nilai kini
dapat diperoleh:

Mencari Tingkat Suku Bunga (atau Diskonto).
Kadang kala kita menghadapi persoalan di mana nilai
masa depan dan nilai kini suatu arus kas diketahuin,
begitu pula periode waktunya. Sedangkan unsur yang
belum diketahuin adalah tingkat bunga majemuknya (i).
Anggap saja apabila Anda melakukan investasi
sebesar $1.000 hari ini, maka Anda akan menerima
$3.000 tepat delapan tahun yang akan datang. Tingkat
bunga (atau diskonto) majemuk yang implisit dalam
siatuasi ini dapat ditemukan dengan menysun ulang
persamaan nilai masa depan atau kini. Misalnya, dengan
menggunakan nilai masa depan , kita mendapatkan:
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Dengan membaca baris ke delapan di Tabel
(Lampiran), kita mencari nilai FVIF yang terdekat
dengan angka 3. Pada tabel tersebut, FVIF yang paling
mendekati angka 3 adalah 3,059 yang terletak pada
kolom 15%. Karena angka 3,059 sedikit lebih besar
daripada angka 3, maka dapat disimpulkan bahwa
jawaban tingkat bunga pada soal di atas sedikit lebih
rendah dari 15 persen.
Untuk mendapatkan jawaban yang lebih akurat,
persamaan

ditulis menjadi (

dan nilai i

dapat ditemukan dengan cara berikut:
(
(1+i) =

= 1,1472
i = 0,1472

Mencari Jumlah Periode Majemuk (atau
Diskonto). Kadang kala kita mungkin perlu mengetahui
berapa lama waktu yang dibutuhkan agar satu dolar yang
diinvestasikan sekarang dapat tumbuh menjadi sejumlah
nilai yang diinginkan dengan tingkat bunga tertentu.
Misalnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar
investasi sebesar $1.000 dapat tumbuh menjadi $1.900
jika diinvestasikan dengan tingkat suku bunga majemuk
10 persen per tahun? Karena nilai kini dan nilai masa
depan diketahui, maka jumlah periode pemajemukan
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(diskonto) untuk investasi ini dapat ditentukan dengan
menyusun kembali persamaan nilai masa depan atau nilia
kini. Dengan menggunakan persamaan:

Dengan menggunakan Tabel (Lampiran), pada
kolom yang menunjukkan tingkat bunga 10 persen,
carilah nilai FVIF yang mendekati angka 1,9 pada
sepanjang kolom tersebut. Ternyata angka yang paling
mendekati adalah 1,949 dan angka ini juga terletak pada
baris 7 periode. Karena 1,949 sedikit lebih besar daripada
1,9, maka dapat diprediksi bahwa periode sebenarnya
sedikit lebih kecil dari periode pemajemukan 7 tahun.
Untuk mendapatkan jawaban yang lebih akurat,
ubahlah persamaan

menjadi (

maka hasilnya adalah sebagai berikut:
(

= 1,9

n(ln 1,1) = ln 1,9
n = (ln 1,9)/(ln 1,1) = 6,73 tahun
4.4 Anuitas
Anuitas Sederhana. Anuitas atau anuitet (annuity)
adalah merupakan suatu seri atau serangkaian
pembayaran atau penerimaan dengan jangka waktu atau
periode dan jumlah uang yang sama. Dengan kata lain
serentetan pembayaran atau penerimaan dengan interval
waktu yang konstan dan jumlah uang yang sama selama
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bebe rapa waktu disebut dengan anuitas. Dalam anuitass
sederhana, pembayaran atau penerimaan terjadi dalam
setiap akhir periode. Gambar 4.1 menunjukkan urutan
arus kas untuk anuitas sederhana dalam bentuk garis
waktu.

1

Akhir
Tahun

$1.00
0

2

$1.00
0

3
$1.00
0

Gambar 4.1 Garis Waktu yang Menunjukkan Urutas Arus
Kas untuk Anuitas Sederhana $1.000 pe Tahun selama 3
tahun.
Misalkan setiap akhir tahun anda menabung
sebesar Rp1.000.000 selama tiga tahun dengan tingkat
bunga 12% per tahun berapa nilai tabungan anda pada
akhir tahun ke tiga? Permasalahan ini dikenal dengan
anuitas. Karena memenu hi kriteria anuitas, yaitu
serangkaian pembayaran/penyetoran tiap tahun, selama
satu periode yang berkala yaitu tiap tahun selama tiga
tahun, dan dengan jumlah yang sama yaitu Rp1.000.000.
Sehubungan dengan anuitas kita mengenal anuitas
biasa (ordinary annuityatau deferred annuity) dan
anuitas jatuh tempo (due annuity). Anutitas biasa adalah
anuitas dimana pembayaran berkala dilakukan pada akhir
tahun. Bila tidak disebutkan lain setiap anuitas dalam
keuangan dimaksudkan anuitas biasa. Sedangkan anuitas
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jatuh tempo adalah anuitas dengan pembayaran berkala
di awal tahun.Kembali ke persoalan anuitas Rp1.000.000
tiap akhir tahun selama tiga tahun dengan tingkat bunga
12%. Permasalahan ini kita mempunyai teori dan
rumusnya. Jawabannya tidak ada lain adalah
penjumlahan dari nilai kemudian dari tiap pembayaran
tunggal yang dimajemukan tiap tahun sesuai dengan
lama waktu mengendapnya dana. Dengan demikian
Rp1.000.000 yang disetor akhir tahun ketiga tidak
mengalami pemajemukan. Rp1.000.000 yang disetor
akhir tahun kedua mengalami pemajemukan sekali, dan
yang disetor akhir tahun pertama mengalami
pemajemukan dua kali.

Jadi dengan menabung setiap akhir tahun sebesar
Rp1.000.000 dengan tingkat bunga 12% selama 3 tahun
maka diakhir tahun ke tiga jumlah uang menjadi
Rp3.374.400.Cara menjawab seperti di atas adalah untuk
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memudahkan kita memahami rumus dari nilai kemudian
sebuah anuitas. Kalau sudah memahami rumus, maka
cara di atas tidak efisien dipakai apalagi kalau periode
waktu pengendapan dana melebihi 10 tahun sehingga
kita tidak perlu menarik garis sebanyak 10 periode
pengendapan.
Asumsikan bahwa gambar 4.1 mewakili arus kas
yang Anda terima setiap tahun selama tiga tahun. Lalu
asumsikan pula bahwa setiap bunga yang Anda terima
ditabung kembali dengan tingkat bunga majemuk 8
persen per tahun. Berapakah jumlah uang yang akan
Anda terima pada akhir tahun ketiga?

Gambar 4.2 Garis Waktu untuk Menghitung Nilai Masa
Depan (Majemuk) dari Anuitas Sederhana
Untuk mempermudah perhitungan, terdapat dua
rumus yang telah disederhanakan dinyatakan secara
matematis
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Atau sama dengan,
= R(
Dengan menggunakan Tabel anuitas (Lampiran), maka
didapatkan hasil sebagai berikut:
= $1.000(
= $1.000(3,246)
= $3.246

Gambar 4.3 Garis Waktu untuk menghitung Nilai Kini
(Diskonto) dari Arus Kas Anuitas
Untuk mempermudah perhitungan, terdapat dua
rumus yang telah disederhanakan dinyatakan secara
matematis

Atau sama dengan,
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= R(
Dengan menggunakan rumus di atas, kita dapatkan:
= $1.000(
= $1.000(2,577)
= $2.577
Mencari Tingkat Bunga (Tingkat Diksonto).
Misalkan Anda memerlukan sedikitnya $9.500 pada
akhir tahun ke-8 untuk membiayai orang tua Anda untuk
berlibur dengan kapal pesiar mewah. Untuk
mendapatkan jumlah tersebut Anda memutuskan untuk
menabung $1.000 setiap tahunnya selama 8 tahun ke
depan pada rekening tabungan di bank. Jika tingkat
bunga tabungan di bank berbunga secara majemuk,
berapakah tingkat bunga minimal per tahun yang harus
disediakan bang agar Anda dapat menjalankan rendana
Anda itu?
Untuk mencari tingkat bunga per tahun (i) pada
soal anuitas di atas, Anda dapat menggunakan persamaan
nilai masa depan anuitas, sebagai berikut:
= $1.000(
$9.500 = $1.000(

)

= $9.500/$1.000 = 9,5
Perhatikan tabel anuitas, carilah nilai FVIFA yang
paling mendekati angka 9,5. Pada tebel tersebut, nilai
yang paling mendekati adalah 9,549 dan angka tersebut
terletak pada kolom tingkat bunga 5%. Karena angka
MANAJEMEN KEUANGAN:
Konsep Dasar dan Penerapannya

75

9,549 sedikit lebih besar daripada 9,5, maka Anda dapat
menyimpulkan bahwa tingkat bunga yang dicari pada
soal di atas adalah sedikit lebih kecil dari 5 persen.
(Untuk jawaban yang lebih akurat, Anda harus
menggunakan cara coba-coba (trial and error) berbagai
tingkat bunga yang berbeda-beda, interpolasi, atau
menggunakan kalkulator keuangan).
Mencari Pembayaran (Penerimaan) Periodik.
Berapakah besar dana yang harus ditabung setiap
tahunnya dengan tingkat bunga majemuk sebesar 5
persen per tahun agar tekumpul uang sebesar $10.000
pada akhir tahun ke-8? Perhitungan dana yang harus
ditabung setiap tahun dapat dilakukan dengan membalik
persamaan mencari nilai masa depan dari anuitas.
Sebagai tambahan, untuk mencari nilai

, dapat

menggunakan tabel anuitas (Lampiran), dengan proses
sebagai berikut:
= R(
$10.000 =R(9,549)
= $10.000/9,549 = $1.047,23
Sehingga dengan menabung sebesar $1.047,23 per
tahun selama 8 tahun dengan tingkat bunga majemuk 5
persen per tahun, maka pada akhir tahun ke 8, uang yang
terkumpul akan sebesar $10.000.
Perpetuitas. Perpetuitas adalah anuitas sederhana di
massa pembayaran atau penerimaan berlangsung
selamanya. Kemampuan untk menentukan nilai kini dari
tipe anuitas yang khusus seperti ini sangan diperlukaan
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ketika Anda ingin menilai obligasi perpetual dan saham
preferen. Persamaan anuitas:

Karena suku di dalam kurung bernilai mendekati
nol, maka persamaan menjadi:

Atau secara sederhana

Jadi, nilai kini dari perpetuitas merupakan hasil dari
membagi besarnya nilai yang dibayar (diterima) dengan
tingkat bunga per periode. Sebagai contoh, jika $100
diterima setiap tahun selamanya dan tingkat bunga
sebesar 8 persen, maka nilai kini dari perpetual tersebut
adalah $1.250 )$100/0,08).
4.5 Arus Kas Campuran
Asumsikan Anda menghadapi persoalan berikut:
berapakah nilai kini dari $5.000 yang harus diterima per
tahun pada akhir tahun ke-1 dan tahun ke-2, kemudian
sebesar $6.000 per tahun pada akhir tahun ke-3 dan ke-4,
dan diakhiri dengan penerimaan sebesar $1.000 pada
akhir tahun ke-5? Anggaplah semua arus kas tersebut
didiskontokan pada tingkat 5 persen.
Jawab:
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=

(

=

(

=

(

=

(

=

(

@20.201
Nilai kini dari arus kas campuran pada tingkat bunga 5%
selama 5 tahun.

*****
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BAB V

MODAL KERJA
Untuk menjalankan operasional perusahaan (bisnis)
dari hari ke hari dibutuhkan ber bagai aktiva (kekayaan).
Kebutuhan aktiva untuk operasional sehari-hari tentu
berbeda dengan kebutuhan aktiva pada waktu mendirikan
usaha. Kebutuhan aktiva untuk mendirikan usaha disebut
modal investasi. Modal ini tertanam relatif lama di
perusahaan (selama perusahaan berdiri) sehingga disebut
Modal Tetap. Kebutuhan aktiva untuk menjalankan
operasional perusahaan sehari-hari disebut Modal kerja,
yaitu aktiva yang berujud kas, piutang, persediaan bahan
baku, barang setengah jadi dan barang jadi, dan bahan
penolong. Modal jenis ini tertanam relatif pendek. Periode
tertanamnya modal kerja disebut perputaran modal kerja.
5.1 Pengertian Modal Kerja
Tiap Perusahaan untuk menjalankan satu usaha
membutuhkan modal kerja, dana yang sudah dikeluarkan
diharapkan bisa diterima kembali dalam jangka waktu
pendek. Modal kerja merupakan salah satu unsur aktiva
yang sangat penting dalam perusahaan, karena tanpa
modal kerja perusahaan tidak dapat memenuhi kebutuhan
dana untuk menjalankan aktivitas perusahaan.

MANAJEMEN KEUANGAN:
Konsep Dasar dan Penerapannya

79

Modal kerja (working capital) didefinisikan sebagai
investasi perusahaan dalam aktiva lancar (current
assets). Eguene F. Brigham dan Joel F. Houston yang
diterjemahkan oleh Dodo Suharto dan Herman Wibowo
(2001:150) memberikan pengertian bahwa “modal kerja
adalah investasi perusahaan pada aktiva jangka pendek
yaitu kas, persediaan, piutang usaha dan sekuritas yang
mudah dicairkan.
Modal kerja merupakan keseluruhan aktiva lancar
yang dimiliki perusahaan, atau dapat pula dimaksudkan
sebagai dana yang harus tersedia untuk membiayai
kegiatan operasi perusahaan sehari-hari (Sawir,
2005:129). Menurut Jumingan (2011:66) modal kerja
adalah : jumlah dari aktiva lancar, jumlah ini merupakan
modal keja bruto (gross working capital ) definisi ini
bersifat kuantitatif karena menunjukan jumlah dana yang
digunakan untuk operasional jangka pendek. Waktu
tersedianya modal kerja akan tergantung pada macam
dan tingkat likuiditas dari unsur-unsur aktiva lancar
misalnya kas, surat-surat berharga, piutang dan
persediaan. Sedangkan pengertian modal kerja menurut
Kasmir (2012:250) adalah : merupakaan modal yang
digunakaan untuk melakukan kegiatan operasi
perusahaan.
Modal kerja diartikan sebagai investasi yang
ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka
pendek, seperti kas, bank, surat-surat berharga, piutang,
persediaan dan aktiva lancar. Dari beberapa difinisi di
atas maka dapat disimpulkan pengertian dari modal kerja
80

MANAJEMEN KEUANGAN:
Konsep Dasar dan Penerapannya

adalah : Investasi perusahaan pada aktiva lancar yaitu
kas, persediaan, piutang usaha dan surat berharga yang
gampang dicairkan untuk menunjang operasional dan
tujuan perusahaan.
5.2 Konsep Modal Kerja
Bambang Riyanto (1995:57) mengemukakan ada 3
konsep Modal Kerja, yaitu :
1. Konsep Kuantitatif
Konsep kuantitatif didasarkan pada dana yang
tertanam dalam aktiva lancar dimana dana tersebut
diharapkan dapat kembali dalam jangka waktu
pendek. Modal kerja dalam konsep ini adalah
keseluruhan dari jumlah aktiva yang dimiliki oleh
perusahaan atau disebut dengan modal kerja kotor
(Gross working capital)
2. Konsep Kualitatif
Dalam konsep ini aktiva lancar tidak boleh
digunakan keseluruhannya untuk operasional
perusahaan, tetapi harus disediakan juga untuk
memenuhi kewajiban jangka pendek dan menjaga
likuiditas perusahaan (Modal kerja = aktiva lancar hutang lancar) atau sering disebut dengan modal
kerja bersih (Net working capital)
3. Konsep Fungsional
Konsep modal kerja fungsional didasarkan pada
setiap dana yang digunakan untuk operasional
diharapkan bisa memberikan income. Ada dana yang
dalam satu periode bisa langsung memberikan
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income (current income) namun ada juga dana yang
dalam satu periode tidak langsung menghasilakan
income (non working income) tetapi diperiode
berikutnya
income).

bisa

menghasilakan

income

(future

NERACA
PT. BINA BANGSA
Per – Desember 2018
Aktiva

Passiva

Aktiva Lancar :

Hutang:

Kas

: Rp. 168.000

Hutang Lancar

Piutang

: Rp. 120.000

Hutang jangka menengah : Rp. 130.000

Persediaan

: Rp. 160.000

Rp. 235.000

Surat berharga

: Rp. 12.000

Modal

: Rp. 440.000

Rp. 460.000

Laba ditahan

: Rp. 65.000

Aktiva Tetap:

: Rp. 105.000

Rp. 505.000

Mesin

:

Total Passiva

: Rp. 740.000

Rp. 135.000
Peny. Mesin

: (Rp. 25.000)

Gedung

: Rp. 220.000

Peny. Gedung

: (Rp. 50.000)
Rp. 280.000

TotalContoh
Aktiva

:

: Rp. 740.000

1. Modal Kerja Kuantitatif (Gross working capital)
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Kas

: Rp. 168.000

Persediaan
Piutang

: Rp. 160.000
: Rp. 120.000
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Surat berharga

: Rp. 12.000
: Rp. 460.000

2. Modal Kerja Kualitatif (Net working capital)
Aktiva Lancar
: Rp. 460.000
Hutang Lancar

: Rp. 105.000
: Rp. 355.000

3. Modal Kerja Fungsional
Modal kerja riil
Kas

: Rp. 168.000

Persediaan

: Rp. 160.000

Piutang (75%)
Peny. Mesin
Peny. Gedung

: Rp. 90.000
: Rp. 25.000
: Rp. 50.000
: Rp. 493.000

*** Estimasi piutang riil 75%
Modal kerja potensial
Efek
Margin piutang

: Rp. 12.000
: Rp. 30.000
: Rp. 42.000

5.3 Perputaran Modal Kerja
Volume penjualan maupun operasi (produksi)
sangat dipengaruhi oleh persediaan, baik persediaan
bahan mentah, bahan penolong, barang setengah jadi dan
barang jadi. Dengan demikian bagi usaha yang
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memproduksi barang (jasa) yang lebih dikenal dengan
perusahaan manufaktur akan mengelola tiga jenis
persediaan tersebut. Sedangkan bagi usaha dagang hanya
mengelola satu jenis persediaan yaitu persediaan barang
dagangan. Bagi perusahaan memiliki barang persediaan
dimaksudkan untuk menjaga kelancaran proses operasi
maupun untuk memenuhi permintaan pelanggan. Walau
demikian bukan berarti barang persediaan harus
ditumpuk berlebihan, karena stok (persediaan) yang
berlebihan akan menimbulkan biaya tambahan akibat
adanya stok tersebut yang akan mengurangi keuntungan.
Pada dasarnya pengelolaan persediaan ingin memenuhi
permintaan pembeli dan atau menjaga kelancaran
propses produksi dengan tetap memperhatikan
pengelolaan yang ekonomis.
Modal Kerja yang kita miliki akan terus berputar
selama perusahaan dalam keadaan beroperasi. Perputaran
modal kerja (working capital turnover period) dimulai
pada saat kas diinvestasikan dalam modal kerja sampai
kembali menjadi kas lagi. Makin pendek periode maka
semakin pendek perputaran modal kerja, biasanya
periode perputaran modal kerja pada barang dagang
biasanya akan lebih pendek dibandingkan modal kerja
barang yang mengalami proses produksi.
1. Modal kerja barang dagang (penjualan cash) :
Kas = barang = kas
2. Modal kerja barang dagang (penjualan kredit) :
Kas = barang = piutang = kas
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3. Modal kerja barang proses produksi (penjualan
cash):
Kas = upah dan material = barang ½ jadi = barang
jadi = kas
4. Modal kerja barang proses produksi (penjualan
kredit) :
Kas = upah dan material = barang ½ jadi = barang
jadi = piutang = kas
Tiap manajer keuangan harus bisa menghitung
berapa kebutuhan modal kerja perusahaan, karena bila
tidak jeli dan meremehkan manajemen modal kerja serta
adanya kelemahan untuk mengelolah modak kerja secara
maksimal maka bisa dipastikan perusahaan akan sulit
berkompetisi dipasar yang ada dan akan berdampak
pada:
a. Pendapatan dan keuntungan perusahaan berkurang
b. Perusahaan akan sulit untuk membayar kewajiban
jangka pendek
c. Acaman dari sisi likuiditas perusahaan
Dengan
demikian
pengelolaan
persediaan
menghadapi dua permasalahan, yaitu:
1. Persediaan Yang berlebihan.
Persediaan yang terlalu berlebihan kebaikannya dapat
memenuhi semua permintaan. Bila ada lonjakan
permintaan akan barang segera bisa dipenuhi karena
persediaan melimpah. Namun keadaan ini tidak
ekonomis, karena atas persediaan yang berlebihan
tersebut tertanam banyak kas yang berubah menjadi
persediaan,
sehingga
perusahaan
kehilangan
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kesempatan untuk berinvestasi pada bentuk lain.
Diperlukan tambahan biaya untuk penyimpanan dan
pemeliharaan
terhadap
per-sediaan
tersebut.
Persediaan perlu usaha penyimpan dan pemeliharaan
agar tidak mengalami kerusakan, penyusutan baik
kuantitas maupun kualitas. Untuk menjaga semua ini
dibutuhkan usaha yang mem-butuhkan biaya
tambahan. Jadi dengan demikian memiliki persediaan
yang berlebihan belum tentu ekonomis.
2. Persediaan Yang Kekurangan.
Demikian juga dengan persediaan yang sedikit
(kurang dari kebutuhan) tidak memerlukan tambahan
biaya untuk penyimpanan dan pemelihara-an. Namun
keadaan ini penuh dengan risiko karena tidak
terlayaninya kebutuhan pembeli. Untuk memenuhi
kebutuhan pelanggan mesti dilakukan pemesanan
kembali persediaan. Setiap kali pemesanan akan
membutuhkan biaya tambahan, yaitu biaya
mempersiapkan pemesanan sampai barang diterima
di gudang, biaya bongkar, ongkos kirim dan
sejenisnya.
Dengan demikian persediaan yang jumlahnya
kurang dari kebutuhan juga tidak ekonomis, karena
penghematan
dalam
biaya
penyimpanan
dan
pemeliharaan bisa ditiadakan tetapi akan muncul biaya
baru akibat pemesanan persediaan yang berulangberulang. Untuk mengatasi permasalahan persediaan
tersebut di atas dimunculkanlah konsep pemesanan
persediaan yang menimbulkan biaya yang paling
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minimal yang disebut dengan kuantitas pemesanan yang
ekonomis. Kuantitas pemesanan Ekonomis (economic
order quantity/EOQ).
Disisi
lain
Bambang
Riyanto
(1995:62)
mengatakan, besar kecilnya kebutuhan modal kerja
tergantung kepada 2 faktor yaitu :
1. Periode perputaran modal kerja
Bila pengelurana tiap hari tetap tetapi periode
perputaran modal kerja lama maka modal kerja yang
dibutuhkan suatu perusahaan akan berjumlah banyak
2. Pengelurana kas rata – rata setiap hari
Bila periode perputaran modal kerja tetap namun
pengeluaran kebutuhan kas yang harus dikeluarkan
setiap hari besar maka bisa dipastikan kebutuhan
akan modal kerja juga cukup besar
5.4 Penentuan Modal Kerja
Modal Kerja yang kita miliki akan terus berputar
selama perusahaan yang menjalankan usahanya hanya
satu kali maka kebutuhan akan modal kerja sebesar satu
periode saja, namun jika perusahaan setiap harinya
melakukan aktivitas usaha maka jumlah kebutuhan
modal kerja tidak akan cukup untuk satu kali putaran saja
melainkan sejumlah pengeluaran setiap hari dikalikan
dengan periode perputaran.
Contoh :
Periode putaran :
-

Lama proses produksi
= 10 hari
Lama barang disimpan dalam gudang = 10 hari
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-

Jangka waktu perputaran piutang
Periode perputaran modal kerja

Pengelurana setiap hari :
- Bahan mentah
- Bahan pembantu
- Upah Tenaga kerja
- Biaya lain – lain
Jumlah pengeluaran setiap hari

= 10 hari
= 30 hari

= Rp. 4.000.000
= Rp. 2.000.000
= Rp. 3.000.000
= Rp. 1.000.000
= Rp. 10.000.000

Maka kebutuhan akan modal kerja untuk menjamin
aktivitas setiap hari guna menjamin keberlangsungan
usaha sebesar :
Rp. 10.000.000 x 30 hari = Rp. 300.000.000, jika
ditetapkan kas minimum dalam perusahaan sebesar Rp.
1.500.000 maka keterikan dana / modal kerja yang harus
ada adalah sebesar Rp. 300.000.000 + 1.500.000 = Rp.
301.500.000.
Perputaran Modal kerja juga bisa dihitung
berdasarkan tiap elemen dalam perusahaan :
1. Perputaran kas
Modal kerja dihitung berdasarakan total penjualan
tiap periode dibagi kas yang tersedia di perusahaan
2. Perputaran piutang
Modal kerja dihitung berdasarkan total penjualan tiap
periode dibagi dengan total piutang usaha tiap
periode
3. Perputaran persediaan
Modal kerja dihitung dari harga pokok penjualan
(HPP) dibagi dengan total persediaan tiap periode.
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BAB VI

INVESTASI DALAM PERSEDIAAN
BARANG
6.1 Pengertian Investasi Persediaan Barang
Persediaan dalam suatu perusahaan merupakan
salah satu elemen utama dari modal kerja yang selalu
dalam keadaan berputar dan berubah.
Besar kecilnya persediaan yang dimiliki oleh
perusahaan tergantung pada keluwesan dan kebutuhan
persediaan oleh perusahaan, salah satu tujuan dari
manajemen keuangan adalah mengatur persediaan sesuai
dengan kebutuhan perusahaan. Jika kebutuhan
persediaan lebih besar dari pada kebutuhan maka akan
mengakibatkan biaya penyimpanan dan perawatan
bertambah, memperbesar beban bungan, memperbesar
kemungkinan rugi karena kerusakan dan turunnya nilai
dan kualitas barang pada akhirnya ini akan memperkecil
keuangan perusahaan, sebaliknya jika kebutuhan
persediaan lebih kecil daripada kebutuhan perusahaan
efek diataspun akan terjadi yakni kecilnya keuntungan
yang diperoleh oleh perusahaan karena kurang
optimalnya produksi karena kekuranganan persediaan
sementara biaya produksi tetap, hal ini berdampak pada
tidak bekerjanya perusahaan secara full capacity yang
MANAJEMEN KEUANGAN:
Konsep Dasar dan Penerapannya

89

berarti capital assets dan direct labor tidak
didayagunakan secara penuh.
Untuk mengoptimalan investasi pada persediaan
dibutuhkan kemampuan untuk mengatur dan mengelolah
persediaan baik persedian bahan mentah, bahan setengah
jadi dan bahan jadi agar selalu tersedia dengan baik
dalam kondisi pasar yang tidak stabil an cenderung
fluktuatif.
Pihak perusahaan diharapkan mampu menerapkan
konsep manajemen terkait dengan perusahaan supaya :
1. Bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi lancar
(tidak terganggu dengan kondisi bahan baku yang
kosong)
2. Manajemen perusahaan dapat dengan mudah
menghitung kebutuhan terhadap dana
3. Perusahaan dapat mencapai pembelian bahan baku
secara optimal
Setiap perusahaan memiliki kebutuhan bahan baku
yang berbeda-beda baik dari jenis maupun jumlah sesuai
dengan kondisi dan konsep persediaan yang diinginkan.
Menurut Lukas Setia Atmaja (2001), manajemen
persediaan (inventory management) memfokuskan diri
pada 2 hal dasar :
a. Berapa unit persediaan yang akan dipesan pada suatu
waktu,
b. Kapan persediaan harus dipesan
Dalam melakukan kegiatan produksi harus
diperhitungkan juga factor-faktor penentu manajemen
persediaan diantaranya :
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1. Lead time (lamanya masa tunggu bahan baku yang
dipesan sampai ke perusahaan)
2. Daya tahan bahan baku
3. Frekuensi penggunaan bahan baku
6.2 Keuntungan Memiliki Persediaan yang Cukup
Ada beberapa keuntungan memiliki persediaan
yang cukup, yaitu :
a. Adanya kesempatan untuk menjual lebih barang yang
tersedia
b. Memungkinkan mendapatkan potongan
c. Biaya pemesanan dapat dikurangi
d. Menjamin kelancaran proses produksi
Dengan memiliki persediaan yang cukup
perusahaan terbebas dari resiko kehabisan barang yang
bisa diakibatkan dari kebiasaan distributor yang
menyerahkan barang tidak sesuai dengan skedul yang
sudah dibuat, selain itu juga perusahaan juga
membutuhkan safety stok yang fungsinya untuk
menutupi kebutuhan bahan baku bila persediaan barang
belum sampai diperusahaan.
Ada 4 cara yang bisa digunakan untuk
meminimalisir kekurangan persediaan dalam perusahaan,
yakni :
1. Jumlah keseluruhan kebutuhan persediaan dibeli
secara langsung
Keuntungannya :
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a. Frekuensi pembelian persediaan kecil sehingga
berdampak pada biaya yang dikeluarkan untuk
kebutuhan pembelian minimal
b. Perusahaan tidak perlu khawatir akan kekurangan
persediaan karena stok yang ada diperusahaan
menjadi terpenuhinya kebutuhan
c. Jika persedian yang ada cukup maka stok
minimal yang ditetapkan oleh perusahaan tidak
harus tinggi
Kerugian :
a. Dibutuhkan biaya simpan dan biaya perawatan
yang cukup tinggi
b. Kebutuhan dana yang dikeluarkan perusahaan
cukup tinggi karena perusahaan harus membeli
persediaan dalam jumlah yang cukup besar
2. Pembelian persediaan secara bertahap
Keuntungan dari pembelian secara bertahap adalah
perusahaan tidak harus mengeluarkan biaya simpan
dan biaya perawatan yang besar, namun dapat dari
pembelian secara bertahap adalah tingginya biaya
pesan karena pembelian yang dilakukan berulang –
ulang kali
3. Just in time (Pembelian tepat waktu)
a. Persediaan diperoleh dan dimasukan dalam
produksi tepat pada saat dibutuhkan
b. Tidak ada penumpukan persediaan digudang
c. Dibutuhkan informasi persediaan dan produksi
yang harus tepat
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d. Pembelian persediaan dengan tingkat efisiensi
yang cukup tinggi
e. Dibutuhkan pemasok persediaan yang cukup bisa
diandalkan
f. Dibutuhkan pengelolaan persediaan yang efisien
4. Reorder Point (ROP) Titik Pesan Kembali
Yang dimaksud dengan pembelian persediaan dengan
cara Reorder point adalah titik yang menunjukan
jumlah barang yang harus ada digudang sewaktu
pemesanan kembali diatas safety stok atau sama
dengan nol. Reorder point harus dilakukan dengan
benar agar tidak terjadi kekeliruan yang bisa
mengganggu proses produksi.
Ada 2 faktor yang menentukan Reorder point yaitu :
a. Lead Time (masa tunggu) sejak barang dipesan
sampai barang datang membutuhkan waktu yang
berbeda – beda tergantung dengan letak, jarak
dan kesulitan pemasok barang, karena jarak
perusahaan dengan sumber bahan berbeda satu
sama lain, transportasi mana yang digunakan, dan
selama masa tunggu proses produksi tidak boleh
berhenti sama sekali.
b. Safety stock (persediaan minimal) yang harus ada
di gudang perusahaan hal ini bertujuan untuk
berjaga-jaga dari kekurangan barang atau
persediaan, keterlambatan barang dari pemasok
yang dibawa oleh transporter, dan lonjakan
permintaan akan barang.
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Rumus Reorder Point :
ROP = Lead Time + Safety Stock
Contoh :
Penggunaan bahan selama satu tahun sebanyak
160.000 unit
Lead Time
= 15 hari
Safety stock
= 10.000 unit
Berapa Reorder Point (Titik pesan kembali) ?
Penyelesaian :
Kebutuhan perhari = 160.000 unit/360
=444unit
Penggunaan bahan selama masa tunggu:
444 x 15 hari = 6.667 unit

hari

Maka titik pesan kembali saat persediaan di gudang
sebanyak:
ROP = 10.000 unit + 6.667 Unit = 16.667 unit
5. Economical Order Quantity (EOQ)
Economical Order Quantity (EOQ) atau jumlah
pemesanan
barang
yang
optimal,
dalam
mempertimbangkan pengelolaan persediaan barang
harus dipertimbangkan 2 biaya yang harus selalu
dikeluarkan adalah :
a. Ordering Cost (Biaya pesan) adalah biaya yang
dikeluarkan selama proses pemesanan yaitu :
- Biaya kirim barang
- Biaya penerimaan
- Biaya pembatan digudang
Rumus Ordering Cost (OC / Biaya pesan) :
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(R / Q) x O
Dimana :
R = kebutuhan bahan baku yang akan dibeli /
dipesan
Q = banyaknya unit yang akan dibeli
O = biaya pesan tiap kali pesan
b. Carrying Cost ( CC / Biaya simpan) adalah biaya
yang dikeluarkan selama proses penyimpanan
yaitu :
- Biaya sewa gedung
- Biaya pemeliharaan barang
- Biaya asuransi
- Biaya kadaluarsa barang
Rumus Carrying Cost (Biaya simpan)
(Q/2)xC
Dimana :
Q = Bahan yang dipesan tiap kali pesan
Q/2 = Rata – rata persediaan
C = Biaya simpan dari rata – rata barang yang
disimpan
Economical Order Quantity (EOQ) bisa tercapai
bila :
OC = CC
Rumus : Economical Order Quantity (EOQ)
EOQ = √2 x R x O / C
Dimana :
R = Unit barang yang akan dipesan
O = Biaya pesan
C = Biaya simpan
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Contoh :
PT. Bina Bangsa berencana melakukan pembelian bahan
baku sebanyak 160.000 unit dalam satu tahun.
Biaya pesan
= Rp. 10.000 setiap kali pesan
Biaya simpan
= Rp. 2 per unit
Harga beli
= Rp. 1.000 per unit
Berapa jumlah pembelian yang paling ekonomis (EOQ) ?
Penyelesaian :
EOQ = √ 2 x 160.000 x 10.000
2
= √1.600.000.000
= 40.000 unit
Pembuktian :
Keterangan

1x

2x

3x

4x

5x

Inventory
(unit)

160.000

80.000

53.333

40.000

32.000

Rata – rata
Inventory

40.000

26.666

20.000

OC

20.000

30.000

40.000

CC

80.000

53.332

40.000

Total cost

100.000

83.332

80.000

*****
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6x

7x

BAB VII

INVESTASI DALAM PIUTANG
7.1 Pengertian Investasi Piutang
Setiap perusahaan berkeinginan untuk terus
memperbesar usahannya dari sisi penjualan, namun
karena keterbatasan daya beli konsumen dan persaingan
dagang yang semakin hari semakin ketat ditambah
penggunaan uang cash yang semakin berkurang
membuat perusahan harus melakukan strategi baru. salah
satu strategi agar penjualan semakin tinggi perusahaan
harus melakukan penjualan barang dengan cara kredit.
Penjualan kredit tidak langsung memberikan hasil atau
penerimaan langsung tetapi akan menimbulkan piutang
usaha dan dikemudian hari sesuai dengan perjanjian
barulah perusahaan menerima pembayaran / kas masuk.
Piutang merupakan salah satu elemen modal kerja
yang selalu harus berputar, karena itulah manajemen
piutang sangatlah penting bagi perusahaan yang menjual
barang dagangnya dengan cara kredit karena semakin
besar piutang maka akan semakin besar pula sisi
finansial perusahaan yang ada diluar yang akan masuk ke
aliran kas perusahaan secara bertahap dan sistematis.
Seorang manajer keuangan haruslah memahami
manajemen pengelolaan piutang semakin tinggi
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penjualan dengan cara kredit maka akan semakin tinggi
pula resiko piutang tak terbayar yang harus dihadapi oleh
perusahaan. Tidak bisa dipungkiri peningkatan piutang
yang sangat pesat akan meningkatkan penjualan yang
pesat pula namun perlu juga diperhatikan sisi piutang tak
tertagih (bad debt) yang cenderung akan meningkat.
Menurut Irham Fahmi (2016:138) Piutang tak tertagih
(bad debt) disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :
1. Perusahaan ingin mengejar target penjualan, sehingga
angka penjualan dinaikan. Kenaikan angka penjualan
otomatis biasanya menaikan jumlah bad debt dan
begitu juga sebaliknya.
2. Untuk memperbesar penjualan biasanya perusahaan
menaikan jumlah produksi dan penjualan, dan
biasanya boleh dibeli secara non tunai, maka angka
piutang tak tertagih otomatis akan naik dengan
sendirinya.
3. Penjualan produk yang bersifat non tunai dilakukan
secara tidak hati-hati artinya ambisi untuk
meningkatkan penjualan tidak diiringin dengan
prinsip kehati – hatian dan penerapan manajemen
resiko termasuk juga keiinginan yang begitu tinggi
untuk mengejar target bonus.
4. Perusahaan memiliki tagihan atau kewajiban dalam
bentuk kredit kepada perusahaan atau lembaga
keuangan. Disisi lain perusahaan uang kas
perusahaan tidak lagi mencukupi dengan begitu
perusahaan
mengantisipasinya
dengan
cara
melakukan penjualan non tunai. Seperti down
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payment (uang muka) 40% dan sisanya dalam bentuk
kredit, dari 40% inilah dipakai oleh perusahaan untuk
membayar kewajiban kepada perusahaan rekanan dan
lembaga keuangan.
Menurut Bambang Riyanto (1995:85) ada beberapa
faktor yang mempengaruhi besar kecilnya invenstasi
dalam piutang, antara lain :
1. Volumen penjualan
Makin besar volume penjualan kredit maka semakin
besar pula investasi yang harus dilakukan dalam
piutang usaha. Jika volume penjualan tinggi maka
harapan untuk mendapatkan keuntungan semakin
tinggi pula serta dibarengi dengan resiko yang tinggi.
2. Syarat penjualan
Syarat penjualan kredit bisa dilakakuan dengan ketat
atau lunak, apabila perusahaan menetapkan penjualan
yang bersifat ketat menunjukan bahwa perusahaan
lebih mengutaman keselamatan kredit dari pada
profitability
Contoh : batas waktu pembayaran kredit serta beban
bungan yang harus dibayar oleh pihak pembeli
apabila telat dalam melakukan pembayaran, semakin
panjang batas waktu pembayaran maka akan semakin
besar jumlah investasi yang harus ditanamkan dalam
piutang usaha.
3. Ketentuan tentang pembatasan kredit
Setiap penjualan kredit oleh perusahaan selalu
ditetapkan batasan pemberian kredit maksimum,
semakin besar plafond yang diberikan untuk
MANAJEMEN KEUANGAN:
Konsep Dasar dan Penerapannya

99

penjualan kredit maka semakin besar pula dana yang
harus diivestasikan. Perusahaan seyogyannya harus
semakin selektif dalam memilih pelanggan dan
kepada siapa pemberian kredit diberikan. Karena
semakin selektif pemberian kredit akan memperkecil
jumlah investasi yang akan ditanamkan dipiutang
usaha.
4. Kebiasaan membayar pelanggan
Kebiasaan membayar pelanggan biasanya tercermin
pada keinginan untuk mendapatkan potongan
(discount) yang diberikan oleh perusahaan (2/10,
n/30) bila pelanggan membayar pada masa yang
diberikan oleh perusahaan maka dana yang tertanam
dalam piutang usaha akan lebih cepat menjadi aliran
kas masuk, yang artinya investasi yang ditanamkan
oleh perusahaan akan semakin kecil demikian juga
sebaliknya.
Untuk mendapatkan kredit disuatu perusahaan
biasanya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi
oleh pihak perusahaan bila perusahaan yang mengajukan
kredit ke perusahaan lain atau lembaga keuangan,
ataupun konsumen ke perusahaan. Persyaratan yang
harus dipenuhi oleh calon debitur sebagai syarat
administasi adalah :
1. Foto copy KTP (kartu identitas pemohon)
2. Foto copy KK (kartu keluarga)
3. Jaminan (bisa memakai sertifikat kepemilikan rumah,
tanah, atau BPKB)
4. Slip Gaji
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7.2 Penilaian Resiko Kredit dan Penyaringan Pelanggan
Resiko kredit adalah resiko tidak terbayarnya kredit
yang telah diberikan kepada pelanggan karena itulah
perlu diadakan evaluasi resiko kredit terhadap pelanggan.
Untuk menilai resiko kredit tersebut perlu bagi manajer
keuangan untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang
menentukan besar kecilnya kredit.
Pada umumnya penilai resiko kredit memperhatikan konsep 5 C, yakni :
1. Character (Karakteristik)
Menyangkut sisi psikologis calon penerima kredit
sendiri yaitu karakter atau sifat yang dimilikinya,
seperti latar belakang keluarga, hobi, cara hidup yang
dijalani, serta kebiasaan calon penerima kredit.
Secara umum tujuan mengetahui karakter calon
penerima kredit adalah menyangkut persoalan seperti
kejujuran dalam urusan untuk memenuhi kewajiban
atau willingness to pay
2. Capacity (Kemampuan)
Dari sisi perusahaan capacity adalah kemampuan
untuk mengelolah usaha sehingga akan terlihat ability
to pay atau kemampuan membayar. Karena itu dari
sisi bisnis diperlukan kemampuan perusahaan untuk
memutuskan sektor bisnis mana yang akan dipilih.
Sementara dilihat dari sisi pelanggan adalah seberapa
besar kemampuan pelanggan untuk membayar
kewajibannya, hal tersebut bisa terlihat dari record
pembayaran masa lalu, observasi fisik, sebelum
pelanggan dianggap layak diberikan kredit.
MANAJEMEN KEUANGAN:
Konsep Dasar dan Penerapannya

101

3. Capital (Modal)
Secara umum capital dapat dilihat dari balancesheet,
income statement, capital structure, return on equity,
dan return on investment. Jika perusahaan
memberikan pinjaman kepada konsumen (nasabah)
melebihi unsure-unsur permodalan diatas maka akan
menjadi resiko perusahaan kelak dikemudian hari
(future risk) terlebih lagi bila terjadi kemacetan
dalam cash flow atau aliran kas. Karena itu perlu
diperhatikan antara total asset dengan jumlah hutang
agar yang dikhawatirkan diatas tidak berdampak
tinggi pada perusahaan. Menurut analys senior pada
Dun & Bradsreet Analystical Service “Hutang bila
dikelolah dengan baik maka akan menjadikan uang
bekerja dengan anda, sehingga uang lebih banyak
menghasilkan uang dari pada dibayarkan untuk
bunga”. Meskipun demikian terlalu banyak hutang
dan kebijakan hutang tanpa kontrol yang baik akan
menenggelamkan ribuan perusahaan tiap tahunnya.
4. Colleteral (Jaminan)
Colleteral atau jaminan adalah barang atau sesuatu
yang dapat dijaminkan pada seseorang atau
perusahaan untuk melakukan pinjaman dana dalam
bentuk kredit. Jaminan bisa berupa tanah, bangunan,
kendaraan ataupun barang lain yang disepakati.
5. Condition of economy (Kondisi Perekonomian)
Kondisi perekonomian yang sedang berlangsung
disuatu Negara, seperti tingkat pertumbuhan
ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, daya beli,
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kebijakan moneter menjadi pertimbangan analisa
sebelum memberikan kredit / dana.
Kajian 5C dapat menjadi patokan dalam
merealisasikan pemberian kredit, walaupun pada
prinsipnya 5C tidak mutlak namun secara konsep bisa
membantu dari sisi exsternal. Kesalahan dalam
pemberian kredit akan mengakibatnya tingginya kredit
macet tanpa ada jaminan penyelesaian akan berdampak
pada menurunya laju pertumbuhan ekonomi. Menurut
Bambang Riyanto (1995:88) untuk memperkecil resiko
tidak terbayarnya piutang, perusahaan perlu untuk
melakukan penyaringan terhadap langganan atau
kreditur.
Adapun langkah-langkah penyaringan terhadap
pelanggan dalam usaha preventif untuk memperkecil
resiko tidak terkumpulnya piutang adalah sebagai
berikut:
1. Penentuan besarnya resiko yang ditanggung oleh
perusahaan
Perusahaan harus menentukan batasan resiko
yang akan ditanggung, misalnya ditetapkan resiko
yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 10% yang
artinya bila terdapat 10% dari total piutang yang
tidak terbayar hal ini tidak dianggap sebagai hal yang
tidak terduga.
Contoh : Dari total penjualan kredit sebesar
100, dan kenaikan biaya sebesar 50 perusahaan
menetapkan resiko piutang tak tertagih sebesar 10%
sehingga keuantungan yang diharapkan adalah :
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Hasil penjualan kredit
Piutang tak tertagih
Penjualan kredit yang diharapkan

= 100
= (10)
= 90

Kenaikan biaya
= 50
Keuntungan yang diharapkan
= 40
2. Penyelidikan
kemampuan
pelanggan
untuk
memenuhi kewajiban
Untuk meminimalisir resiko maka diperlukan
penyelidikan terhadap kemampuan mememuhi
kewajiban finansial oleh pelanggan. Sifat dan watak
pelangganpun perlu diselidiki, hal ini terkait dengan
tingkat likuiditas dan kepercayaan luar terhadap
perusahaan.
3. Klasifikasi para pelanggan berdasarkan resiko
pembayaran
Setelah mengadakan penyelidikan finansial,
sifat dan watak pelanggan maka perlu diadakan
klasifikasi pelanggan berdasarkan tingkat resiko tidak
memenuhi kewajiban tepat waktu, seperti golongan
resiko 5%, 10%, 15% dst…
4. Mengadakan seleksi terhadap pelanggan
Berdasarkan golongan yang sudah ditentukan
diatas, perusahaan dapat memutuskan apakah
memberikan atau tidak kredit terhadap pelanggan
yang mempunyai resiko besar. Ataupun hanya
memberikan kredit kepada pelanggan yang resikonyo
dibawah 10%

104

MANAJEMEN KEUANGAN:
Konsep Dasar dan Penerapannya

5. Tingkat perputaran piutang dan budget piutang
Piutang merupakan salah satu elemen modal
kerja yang harus selalu berputar, periode perputaran
piutang tergantung pada syarat pembayaran. Makin
lama periode perputaran piutang maka makin lama
keterikatan modal kerja dan periode perputaran kas
juga semakin lama.
Contoh budget piutang :
Tahun 2018 PT. Putra Bangsa menetapkan penjualan
kredit sebesar 60% dari total penjualan. Jangka waktu
kredit selama 4 bulan dan diangsur sbb : 30% piutang
dibayar dibulan ke 1 dan 20, sisanya diangsur dibulan
ke 3 dan 4, syarat pembayaran 2/10 n/30.
Estimasi penjualan sbb :
1. Januari
Rp. 5.000.000,2. Februari
Rp. 6.000.000,3. Maret
Rp. 6.000.000,4. April 2, 2019
Rp. 7.800.000,5. Mei
Rp. 8.000.000,6. Juni
Rp. 8.000.000,Buatlah estimasi penerimaan piutang PT. Putra
Bangsa ?

*****
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BAB VIII

INVESTASI DALAM KAS
8.1 Pengertian Kas
Di setiap kehidupan yang kita jalanin tidak bisa
dipungkiri kita membutuhkan uang (kas) untuk
memehuni dan membayar kebutuhan. Kas bisa diartikan
sebagai seluruh uang tunai yang ada ditangan atau ada
diperusahaan (cash on hand) serta dana yang tersimpan
di bank dalam berbagai bentuk (tabungan, tabungan
berjangka, dan deposito) yang mudah dicairkan dalam
jangka waktu pendek. Kas merupakan jenis aktiva yang
paling liquid dalam perusahaan, bagi perusahaan kas
dibutuhkan untuk membiayai operasional perusahaan
sehari-hari, untuk membayar pajak, bunga, pembayaran
lainnya dank as juga digunakan untuk perluasan usaha
(ekspansi).
Manajemen (pengelolaan) kas dimaksudkan untuk
memaksimalkan pemanfaatan kas tanpa harus
mengabaikan likuiditas. Artinya berusaha memegang kas
seminimal mungkin dimana operasional sehari-hari tetap
jalan serta kewajiban terhadap kreditur juga lancar. Kas
merupakan aktiva yang paling lancar, dan segera bisa
digunakan untuk melunasi kewajiban finansial. Namun
kas memberi keuntungan yang paling rendah.
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(bandingkan kas di saku, kas dalam bentuk tabungan di
bank, rekening giromaupun deposito dan lain-lain).
Dengan demikian kas harus dikelola dengan prinsip
keseimbangan (tidak kekurangan dan tidak juga
berlebihan). Jika kekurangan perusahaan akan
menghadapi kemungkinan dengan permasalahan
likuiditas yang semangkin meningkat. Dan sebaliknya
bila berlebihan dana menganggur dan kehilangan
kesempatan untuk memperoleh penghasilan.
Kas biasanya dibedakan menjadi :
a. Aliran kas masuk (cash inflow) adalah dana yang
masuk kedalam kas perusahaan. Aliran kas masuk
perusahaan dibedakan menjadi : aliran kas masuk
kontinyu (penjualan tunai dan piutang yang sudah
dijadwalkan) dan aliran kas masuk tidak kontinyu
(penjualan aktiva tetap, bunga, penerimaan sewa)
b. Aliran kas keluar (cash outflow) adalah dana yang
harus dikeluarkan oleh perusahaan. Alairan kas
keluar perusahaan juga dibedakan menjadi : aliran
kas keluar kontinyu (pembelian BB, upah, peralatan
habis pakai) dan aliran kas keluar tidak kontinyu (beli
aktiva tetap, bayar deniden, pajak)
Selama perusahaan masih beroperasi aliran kas
masuk dan kas keluar akan selalu berubah dari waktu ke
waktu, kelebihan dari aliran kas masuk terhadap aliran
kas keluar menunjukan kelebihan dari sisi dana yang
masih tersimpan dikas perusahaan (saldo kas
perusahaan), karena itulah diperlukan keseimbangan
antara pemasukan kas dan pengeluran kas agar
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perusahaan tetap berada di tingkat likuiditas yang cukup
baik.
8.2 Motif Perusahaan Memegang Kas
Motif (alasan) Perusahaan memegang kas, yaitu :
1. Motif Transaksi
Tiap perusahaan membutuhkan kas untuk melakukan
transaksi atas usahanya, seperti pembayaran bahan
baku, upah tenaga kerja, pembayaran deviden, dsb)
2. Motif berjaga-jaga
Karena keadaan masa yang akan datang tidak bisa
kita pastikan, maka perlulah bagi perusahaan untuk
berjaga – jaga guna menjamin likuiditas perusahaan.
Apabila penerimaan kas tidak sesuai dengan yang
direncanakan sebelumnya, maka idealnya perusahaan
memiliki safety cash balance (persediaan besi kas)
3. Motif Spekulasi
Dalam motif spekulasi uang dimaksudkan untuk
memperoleh keuntungan lebih dari perubahan harga
barang, surat berharga dan tingka bunga. Bila tingkat
bunga turun maka uang akan lebih baik digunakan
untuk membeli barang dan bila terjadi inflasi
(kenaikan harga) maka lebih baik memiliki barang
dari pada memiliki uang.
8.3 Penetapan Persediaan Kas Minimal
Safety cash balance (kas minimum) adalah jumlah
yang tetap harus dipertahankan oleh perusahaan agar
dapat memenuhi kewajiban finansial sewaktu-waktu.
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Bila kas yang ada diperusahaan terlalu banyak berarti
banyak uang yang menganggur di perusahaan ini
menandakan perusahaan tidak bisa mendistribusikan kas
ke dalam bentuk investasi sehingga profit yang diterima
perusahaan kecil. Sebaliknya bila perusahaan memegang
uang kas yang terlalu kecil (ilikuid) juga ini tidak baik
bagi perusahaan.
Bila sewaktu-waktu terjadi penagihan dari hutanghutang dan pembelian bahan baku secara tiba – tiba
karena ada orderan mendadak perusahaan tidak bisa
membayar kewajiban dan melakukan transaksi
pembelian. Agar perusahaan dianggap well finance.
Sebaiknya ada pedoman berapa besar kas yang harus
tersedia diperusahaan. Menutur H. G Guthman kisaran
kas yang baik ada diperusahaan sebesar 5% - 10% dari
total aktiva lancar, namun sebenarnya belum ada standar
baku yang menetapkan berapa kas ideal yang tersedia
diperusahaan.
Setiap perusahaan harus memiliki persediaan kas
minimal (safety cash balance) atau jumlah kas yang
harus tetap dipertahankan diperusahaan. Ada beberapa
faktor yang mempengaruhi besar-kecilnya persediaan kas
minimal, meliputi :
1. Perimbangan aliran kas masuk dan aliran kas keluar
Apabila ada perimbangan pengeluaran kas baik
jumlah dan waktunya akan dapat dipenuhi dari
penerimaan kas masuk sehingga tidak memerlukan
persediaan kas besi yang besar.
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Contoh : pembayaran hutang dapat dibayar dari
piutang yang diterima
2. Penyimpangan terhadap aliran kas yang diperkirakan
Tiap perusahaan harus memiliki estimasi (perkiraan
kas) bila estimasi tidak menyimpang atau tingkat
penyimpangan kecil maka perusahaan tidak perlu
mempertahankan persediaan kas besi yang besar.
Kecuali penyimpangan terjadi akibat dari hal-hal
yang diluar kemampuan (gempa, tsunami,
pemogokan massal, perubahan PP, konsumen yang
telat bayar) maka perusahaan disarankan untuk
menambah lagi estimasi kas dari yang sebelumnya.
3. Adanya hubungan baik dengan kreditor atau bank
Bisa perusahaan sudah membina hubungan baik
dengan pihak kreditor atau bank, dan jika sewaktuwaktu perusahaan membutuhkan kredit dan bisa
langsung teratasi oleh kreditor dan bank maka
perusahaan sebaiknya menetapkan minimum
persediaan kas.
8.4 Cash Budgeting (Anggaran Kas)
Anggaran kas umumnya dilakukan oleh perusahaan
baik yang berskala kecil, sedang maupun besar.
Penyusuanan anggaran kas merupakan kegiatan yang
penting untuk kelangsungan hidup perusahaan karena
perusahaan bisa memperkirakan berapa kebutuhan kas
yang diperlukan, anggaran kas bisa dilakukan secara
harian, mingguan, bulanan, ataupun tahunan tergantung
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besar kecilnya transaksi yang dilakukan perperiode,
tingkat efisiensi dan pertimbangan perusahaan.
Jika transaksi yang dilakukan perusahaan cukup
besar ada baiknya anggaran kas yang dibuat dengan cara
harian dan sebaliknya bila transaksi yang dilakukan
perusahaan tidak terlalu besar maka tidak diperlukan
anggaran kas harian. Budget kas adalah estimasi
(perkiraan) pemasukan dan pengeluaran kas terhadap
posisi kas untuk periode tertentu dimasa akan datang,
dengan menyusun budget kas akan dapat diketahui kapan
perusahaan dalam keadaan surplus atau defisit.
Kegunaan Anggaran Kas dalah :
a. Untuk mengetahui kemungkinan posisi kas

b.

c.
d.
e.

penerimaan dan pengeluaran sebagai hasil rencana
operasional perusahaan.
Untuk mengetahui kemungkina adanya surplus (bisa
merencanakan kegiatan yang menguntungkan) dan
defisit (bisa memperkirakan untuk pinjaman)
Untuk mengetahui besarnya dana beserta saat kapan
dana itu dibutuhkan untuk menutupi kas
Untuk mengetahui kapan kredit harus dibayar
Sebagi dasar permintaan kredit kepada lembaga
keuangan

Ada 3 tahap yang dilakukan untuk melakukan
penyusuan budget kas perusahaan :
1. Menyusun perkiraan penerimaan dan pengeluaran
menurut rencana operasional perusahaan, transkasi
disini merupakan transaksi operasional.
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2. Menyusun perkiraan kebutuhan dana atau kredit dari
bank atau sumber dana lain yang diperlukan untuk
menutupi defisit kas karena operasional perusahaan.
Disusun juga perkiraan pembayaran (waktu
pengembalian pinjaman dan angsuran) beserta bunga
kredit, transkasi ini merupakan transkasi finansial.
3. Menyusun kembali estimasi keseluruhan penerimaan
dan pengeluaran setelah adanya transaksi finansial
dan budget kas final ini merupakan gabungan dari
transaksi operasional dan transaksi finansial yang
menggambarkan
estimasi
penerimaan
dan
pengeluaran secara keseluruhan.

*****
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