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BAB 1 

RUANG LINGKUP MANAJEMEN KEUANGAN 

 

1.1. Perkembangan Manajemen Keuangan 

Pada awal lahirnya kapitalisme sebagai sistem ekonomi pada abad 18, manajemen 

keuangan hanya membahas topik rugi-laba. Selanjutnya berturut-turut ia memiliki peranan 

antara lain sebagai berikut : 

 Tahun 1900 awal : Penerbit surat berharga 

 Tahun 1930 – 1940 : Kebangkrutan, Reorganisasi 

 Tahun 1940 – 1950 : Anggaran & Internal Audit 

 Tahun 1950 – 1970 : Eksternal Perusahaan 

 Tahun 1970 – 1980 : Inflasi 

 Tahun 1980 – 1990 : Krisis Ekonomi Keuangan 

 Tahun 1990 – sekarang : Globalisasi 
 

Disiplin keuangan mengalami perkembangan dari disiplin yang deskriptif menjadi 

semakin analisis dan teoritis (sumbangan dari ekonom sangat besar). Dari yang lebih menitik 

beratkan dari sudut pandang pihak luar menjadi berorientasi pengambilan keputusan pada 

Manajemen. 

- Tahun 1920 

Capital budgeting dirumuskan. Model ini menjelaskan perlunya memperhatikan nilai 

waktu uang sewaktu melakukan keputusan investasi. Kesulitan dalam penentuan tingkat 

bunga layak untuk menghitung present value. Capital budgeting sebagai dasar 

perkembangan teori penilaian (valuation). 

 Tahun 1950 

Harry Markowitz merumuskan portfolio theory, yang kemudian dikembangkan oleh 

Sharpe, Lintner, Treynor pada tahun 1960-an dengan Capital Asset Pricing Model (CAPM). 

Teori dan model tersebut berguna untuk merumuskan risiko yang relevan untuk investasi 

 Tahun 1970 

Muncul Artbritage Pricing Theory dan Option Pricing Theory. Teori pertama memberikan 

alternatif (selain CAPM) untuk menaksir harga aktiva sedangkan teori kedua menjelaskan 

bagaimana suatu opsi (pilihan) ditaksir nilainnya. 
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Perkembangan manajemen keuangan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara 

lain: Kebijakan Moneter, Kebijakan Pajak, Kondisi Ekonomi, Kondisi Sosial dan Kondisi Politik. 

Kebijakan Moneter berhubungan dengan tingkat suku bunga dan inflasi. Khususnya 

inflasi mempunyai dampak langsung terhadap manajemen keuangan, antara lain : 

(1) Masalah akuntasi 

(2) Kesulitan perencanan 

(3) Permintaan terhadap modal 

(4) Suku bunga 

(5) Harga obligasi menurun 

Kondisi ekonomi juga mempunyai dampak langsung terhadap manajemen keuangan, 

antara lain : 

a) Persaingan internasional 

b) Keuangan internasional 

c) Kurs pertukaran yang berfluktuasi 

d) Marger, pengambilalihan, dan restrukturisasi 

e) Inovasi keuangan dan rekayasa keuangan 

Jadi Manajemen keuangan dalam perkembangannya telah berubah : 

 Dari studi yang bersifat deskriptif menjadi studi yang meliputi analisa dan teori yang 

normatif 

 Dari bidang yang meliputi penggunaan dana dan alokasi dana menjadi manajemen dari 

aktiva dan penilaian perusahaan di dalam “pasar” secara keseluruhan 

 Dari bidang yang menekankan pada analisa extern perusahaan menjadi bidang yang 

menekankan pada pengambilan keputusan di dalam perusahaan. 

 

1.2. Pengertian Manajemen Keuangan 

Pengertian Manajemen Keuangan mengalami perkembangan mulai dari pengertian 

manajemen yang hanya mengutamakan aktivitas memperoleh dana saja sampai yang 

mengutamakan aktivitas memperoleh dan menggunakan dana serta pengelolaan terhadap 

aktiva. Beberapa definisi manajemen keuangan diberikan sebagai berikut : 

▪ Eugene F Brigham Joel F Houston Manajemen keuangan memiliki arti yang penting 

disemua jenis bisnis termasuk perbankan dan institusi keuangan lainnya yang  

berhubungan dengan keputusan ekspansi, pemilihan sekuritas, dan modal kerja lainnya  

untuk investasi,penggabungan usaha (akuisisi) dan menentukan berapa laba yang 

dimasukkan kembali kedalam bisnis dan dibayarkan sebagai dividen 

▪ James van Horne : Segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan dan 

pengelolaan aktiva dengan tujuan menyeluruh 

▪ Bambang Riyanto : Keseluruhan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha 

mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya yang minimal dan syarat-syarat yang 
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paling menguntingkan beserta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien 

mungkin. 

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan : 

Manajemen Keuangan berhubungan dengan tiga aktivitas : 

1. Aktivitas penggunaan dana (allocation of fund) yaitu aktivitas untuk menginvestasikan 

dana pada berbagai aktiva dimana alokasi dana berbentuk : 

▪ Investasi jangka pendek berupa modal kerja termasuk didalamnya berupa Financial 

Assets (aktiva finansial) yaitu berbentuk surat berharga seperti Saham, Obligasi, 

Setifikat deposito, 

▪ Capital investment (aktiva tetap) berupa Riil Asset (aktiva riil) seperti tanah, bangunan 

dan  peralatan semuanya tercermin pada sebelah kiri neraca atau aktiva 

2. Aktivitas memperoleh dana yaitu aktivitas untuk mendapatkan sumber dana baik dari 

sumber internal yang terdiri dari saham preferen, saham biasa, laba ditahan dan 

cadangan maupun sumber eksternal yang berasal dari modal asing dalam bentuk utang 

jangka pendek (utang dagang,utang wesel,utang gaji, utang pajak dll) maupun utang 

jangka panjang yang terdiri dari utang bank dan obligasi semuanya  tercermin disebelah 

kanan/pasiva dari  neraca perusahaan  

3. Aktivitas pengelolaan aset (Manajemen Asset) yaitu dana yang telah diperoleh dikelola 

seefisien mungkin 

Pendapat lain juga mengatakan bahwa Manajemen keuangan menyangkut 3 keputusan 

yaitu : 

• Keputusan investasi / pengalokasian dana (investment Decision)  

Adalah keputusan yang diambil oleh manajer keuangan dalam pengalokasian dana dalam 

bentuk investasi yang dapat menghasilkan laba dimasa yang akan datang 

Keputusan ini akan tergambar dari aktiva perusahaan dan mempengaruhi struktur 

kekayaan perusahaan yaitu perbandingan antara current assets dengan fixed assets 

•  Keputusan alternatif pembiayaan (Financial decision)  

Adalah keputusan manajemen keuangan dalam melakukan pertimbangan dan analisis 

perpaduan antara sumber-sumber dana yang paling ekonomis bagi perusahaan untuk 

mendanai kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan operasional perusahaan. 

Keputusan pendanaan akan tercermin dalam sisi pasiva perusahaan yang akan 

mempengaruhi financial structure maupun capital structure 

• Kebijakan dalam pembagian dividen (dividend decision) 

Dividen adalah merupakan bagian dari keuntungan suatu perusahaan yang dibayarkan 

kepada para pemegang saham. 
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Keputusan dividen adalah keputusan manajemen keuangan dalam menentukan besarnya 

proporsi laba yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dan proporsi dana 

yang akan disimpan di perusahaan sebagai laba ditahan untuk pertumbuhan perusahaan. 

Kebijakan ini juga mempengaruhi financial structure maupun capital structure  

 

1.3. Tujuan Manajemen Keuangan  

Perusahaan merupakan kombinasi dari berbagai sumberdaya ekonomi (economic 

resources) seperti alam, tenaga kerja, modal dan manajemen (managerial skill) dalam 

memproduksi barang dan jasa  untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan manajemen Keuangan 

tidak terlepas dari tujuan perusahaan dimana berbagai tujuan perusahaan antara lain untuk 

memperoleh keuntungan maksimal, kepuasan pribadi manajer, kesejahteraan karyawan 

dengan menyediakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, keamanan dan kesehatan 

lingkungan masyarakat sekitar dan masyarakat luas dengan menghindari pencemaran air, 

udara, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan, 

hubungan yang baik dengan kreditur agar mendapatkan syarat utang yang lunak dan 

menghindari suku bunga pinjaman yang tinggi dengan kreditur sehingga tidak merugikan 

pemegang saham, hubungan dengan masyarakat bisnis konsumen yaitu dengan 

memproduksi barang yang aman dan bermutu tinggi, pemerintah dll, tujuan lainnya adalah 

memaksimumkan kesejahteraan pemegang saham. 

Namun demikian beberapa ahli manajemen keuangan mengemukakan tujuan 

perusahaan adalah untuk memaksimumkan nilai perusahaan atau memaksimumkan 

kemakmuran pemegang saham. Hal ini berarti memaksimalkan harga saham perusahaan 

dengan mempertimbangkan risiko dan penetapan waktu yang berkaitan dengan perkiraan 

laba per saham untuk memaksimalkan harga saham biasa perusahaan. 

Namun tindakan yang memaksimalkan harga saham adalah tujuan terpenting pada sebagian 

besar perseroan yang selanjutnya juga akan mengakibatkan  meningkatnya kesejahteraan 

sosial.  

Jadi tujuan manajemen Keuangan adalah sebagai berikut : 

➢ Memaksimalkan kesejahteraan pemilik perusahaan atau memaksimalkan nilai 

perusahaan 

➢ Menjaga kelangsungan hidup perusahaan (going concern) 

➢ Mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tanggungjawab sosial perusahaan 

 

1.4. Tugas Pokok dan Tanggungjawab Manajer dan Staf Keuangan 

Fungsi Manajemen keuangan tercermin dari tugas dan tanggung jawab manajer keuangan, 

dimana tugas pokok manajer keuangan meliputi keputusan tentang investasi, pembiayaan 

kegiatan usaha dan pembagian dividen. Tugas pokok dan tanggungjawab tersebut dalam 
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rangka untuk memperoleh sumber modal yang semurah-murahnya dan menggunakannya 

untuk kegiatan investasi yang efektif, efisien dan  seproduktif mungkin untuk menghasilkan 

laba.  

Kegiatan spesifik  lainnya yang harus dilakukan manajer keuangan menyangkut 4 aspek 

yaitu : 

1. Manajer keuangan harus bekerjasama dengan para manajer lainnya yang bertanggung 

jawab atas perencanaan umum perusahaan 

2. Manajer keuangan harus memusatkan perhatian pada berbagai keputusan investasi dan 

pembiayaan dan mampu mengelola risiko yang dihadapi. 

3. Manajer keuangan harus mampu bekerja sama dengan para manajer lainnya di 

perusahaan agar perusahaan dapat  beroperasi seefisien mungkin 

4. Manajer keuangan harus mampu menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan 

dimana perusahaan dapat memperoleh dana dari surat berharga perusahaan yang 

diperdagangkan 

Manajer Keuangan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dibantu staf keuangan dimana 

tugas pokok dan tanggungjawab staf keuangan adalah untuk mendapatkan dan membantu 

mengoperasikan sumber-sumber daya sehingga dapat memaksimalkan nilai perusahaan, 

adapun tugas pokok  dan  tanggungjawab staf keuangan meliputi : 

1. Peramalan dan perencanaan 

Staf keuangan mengkoordinasi proses perencanaan. Mereka harus berinteraksi dengan 

orang-orang dari departemen lain ketika mereka memandang  kedepan dan meletakkan 

rencana yang akan membentuk masa depan perusahaan 

2. Keputusan investasi dan pendanaan utama  

Staf keuangan harus membantu menentukan tingkat pertumbuhan penjualan yang optimal, 

membantu memutuskan  dan memilih aset spesifik apa yang akan dimiliki  dan bagaimana 

cara mendanai investasi tersebut apakah dari utang (apakah utang jangka pendek, atau 

utang jangka panjang, modal sendiri atau kombinasi keduanya  

3. Koordinasi dan pengendalian 

Staf keuangan harus berinteraksi dengan karyawan yang lain misalnya dengan bagian 

pemasaran, bagian produksi, bagian SDM dan lain lain untuk memastikan bahwa 

perusahaan telah beroperasi seefisien mungkin 

4. Berhubungan dengan pasar keuangan 

Staf keuangan harus berinteraksi dengan pasar uang dan pasar modal baik untuk aktivitas 

investasi (kelebihan dana) maupun aktivitas pendanaan (kekurangan dana) 

5. Manajemen Risiko 

Staf keuangan bertanggung jawab untuk program manajemen risiko perusahaan secara 

keseluruhan dengan mengidentifikasi risiko kemudian mengelola risiko tersebut dengan 

cara yang efisien. Jadi seseorang yang bekerja dibidang keuangan adalah membuat 
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keputusan-keputusan yang berhubungan dengan aset-aset yang seharusnya diperoleh 

perusahaan, bagaimana aset tersebut sebaiknya dibiayai dan bagaimana perusahaan 

sebaiknya menjalankan operasinya. Jika berbagai macam tanggung jawab ini dapat 

dilakukan secara optimal, manajer keuangan akan dapat membantu memaksimalkan nilai 

perusahaan mereka. Dan hal ini juga akan memberikan konstribusi pada kesejahteraan 

para pelanggan dan karyawannya. 
 

1.5. Peluang Karir dibidang Keuangan 

Terdapat banyak dan beragam kesempatan karir dibidang keuangan, apalagi dengan 

berkembangnya pasar keuangan dan investasi, dimana  mahasiswa jurusan keuangan yang 

ingin mengembangkan karir dibidang keuangan dapat memanfaatkan peluang di 3 bidang 

keuangan yang saling berhubungan yaitu : 

1. Pasar uang dan Pasar Modal 

Mahasiswa jurusan keuangan dapat bekerja di lembaga keuangan, termasuk bank, 

perusahaan asuransi, reksadana (mutual funds) dan perusahaan bank investasi. Agar 

berhasil dalam bidang ini seseorang membutuhkan pengetahuan akan teknik penilaian, 

faktor-faktor yang menyebabkan suku bunga naik turun, peraturan lembaga keuangan dan 

berbagai jenis instrumen keuangan. Ditengah perkembangan pasar keuangan dan 

tumbuhnya minat perusahaan untuk melakukan penerbitan saham (IPO), di beberapa 

negara khususnya Indonesia, industri pasar modal membutuhkan Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang sangat besar khususnya Tenaga Analis Pasar Modal, tetapi SDM yang 

tersedia masih sangat terbatas (jumlah SDM profesional lebih kecil bila dibandingkan 

dengan kebutuhan industri padahal institusi yang terlibat dalam industri pasar modal 

sangat banyak dan akan terus bertambah seiring dengan pertumbuhan pasar. Beberapa 

bentuk karir seperti wakil perusahaan efek (WPE) yang terdiri dari Wakil manajer Investasi 

, Wakil perantara pedagang Efek dan wakil penjamin Emisi Efek. Dimana untuk menjadi 

profesi penunjang tersebut diperlukan lisensi khusus melalui ujian profesi dan harus 

mendapatkan ijin dari Bapepam  

2. Investasi 

Mahasiswa jurusan keuangan yang bergerak dalam bidang investasi banyak yang bekerja 

di perusahaan pialang baik skala nasional maupun internasional, baik sebagai tenaga 

penjual maupun maupun sebagai analis sekuritas yang memfokuskan pada keputusan 

yang dibuat oleh investor individual dan institusional dalam memilih sekuritas untuk 

portofolio investasi Pada perusahaan konsultan keuangan, mereka dapat memberikan jasa 

konsultasi kepada investor individu atau dana pensiun tentang bagaimana 

menginvestasikan modalnya  dan penentuan bauran sekuritas yang optimal kepada 

investor tertentu.  
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3. Manajemen Keuangan 

Manajemen keuangan, merupakan bidang terluas dari tiga bidang keuangan sehingga 

mahasiswa jurusan keuangan memiliki kesempatan karir yang sangat luas. Manajemen 

Keuangan sangat penting dalam semua jenis perusahaan, termasuk bank dan lembaga 

keuangan lainnya serta perusahaan industri dan retail. Badan/lembaga  pemerintah, mulai 

dari sekolah, rumah sakit, dan lainnya, membutuhkan pengetahuan dibidang keuangan 

tanpa memandang bidang apa yang dipilih. Kesempatan karir dalam menajemen 

keuangan berkisar mulai dari membuat  keputusan untuk perluasan pabrik hingga memilih 

jenis sekuritas apa yang diterbitkan saat melakukan ekspansi pembiayaan. Manajer 

Keuangan juga bertanggung jawab dalam memutuskan jangka waktu kredit bagi 

konsumen, berapa banyak kas dan persediaan yang harus disimpan, apakah untuk 

mengakuisisi perusahaan lainnya (analisis merger), berapa besarnya laba ditahan serta 

dividen yang harus dibayarkan perusahaan. 

 

1.6. Maksimisasi Nilai Perusahaan, Tujuan Perusahaan & CSR 

1.6.1. Maksimalisasi Nilai Perusahaan 

Keuangan perusahaan (corporate finance) merupakan satu bidang dalam keuangan yang 

cukup mendapat perhatian dari para akademisi maupun praktisi. Keuangan perusahaan 

mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap nilai perusahaan. Damodaran (2010) 

menjelaskan mengenai prinsip keuangan perusahaan (corporate finance), dimana corporate 

 finance adalah bidang keuangan yang terkait dengan sumber pendanaan dan struktur 

modal perusahaan dan tindakan yang dilakukan manajer untuk meningkatkan nilai 

perusahaan bagi pemegang saham, serta alat dan analisis yang digunakan untuk 

mengalokasikan sumber daya keuangan, dimana tujuan utama perusahaan menurut theory of 

the firm adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan (value of the firm) atau meningkatkan 

nilai pemegang saham (Salvator, 2005). 

 Menurut Fama (1978) nilai perusahaan akan tercermin dari harga sahamnya. Harga 

pasar dari saham perusahaan yang terbentuk antara pembeli dan penjual disaat terjadi 

transaksi disebut nilai pasar perusahaan, karena harga pasar saham dianggap cerminan dari 

nilai aset perusahaan sesungguhnya. 

Nilai perusahaan merupakan penjumlahan nilai sekarang dari arus kas masa mendatang 

yang dihasilkan aset perusahaan saat ini ditambah proyek investasi potensial. Nilai saham 

saat ini tidak hanya merefleksikan kapasitas laba saat ini tetapi juga merefleksikan ekspektasi 

kinerja operasi dan investasi di masa datang (Brealey dan Myers, 2003). Fama dan French 

(2000) menyatakan bahwa optimalisasi nilai perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan 

dari fungsi manajemen keuangan, memutuskan satu keputusan keuangan akan berpengaruh 

terhadap keputusan keuangan lainnya dan akan berdampak pada nilai perusahaan. 
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Penurunan nilai merupakan penurunan kemampuan suatu aset dalam menghasilkan 

manfaat ekonomi dari yang diharapkan sebelumnya, sebagaimana telah diperkirakan oleh 

perusahaan secara periodik. Penyebab dari penurunan nilai perusahaan adalah :  

1. Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam 

2. Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran 

pokok atau bunga 

3. Pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan 

kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan pada pihak 

peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan 

tersebut 

4. Terdapatnya kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau 

melakukan reorganisasi keuangan lainnya 

5. Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan  

Sedangkan hal-hal yang bukan merupakan bukti objektif adanya penurunan nilai perusahaan 

adalah : 

1 Menghilangnya pasar aktif karena instrumen keuangan tidak lagi diperdagangkan 

secara public 

2 Penurunan peringkat kredit entitas tidak secara langsung menjadi bukti adanya 

penurunan nilai. Namun, jika hal tersebut dipertimbangkan bersama-sama dengan 

informasi yang tersedia, penurunan peringkat kredit bank dapat menjadi bukti 

penurunan nila 

3 Penurunan nilai wajar aset keuangan di bawah biaya perolehan atau biaya perolehan 

diamortisasi. 

 

1.6.2. Tujuan Perusahaan untuk Memaksimalkan Kekayaan Pemegang Saham 

Memaksimalkan laba menekankan pada pemanfaatan barang modal secara efisien, namun 

tujuan tersebut sudah tidak memadai lagi karena: 

1. Memaksimalkan laba tidak mempertimbangkan nilai waktu uang dan jangka waktu 

return pada masa yang akan datang. 

2. Risiko return pada masa yang akan datang tidak dipertimbangkan 

3. Kebijakan dividen tidak dipertimbangkan 

Salah satu tujuan perusahaan adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham, 

yang kita lakukan adalah memodofikasi tujuan memaksimalkan keuntungan agar mampu 

mengahadapi perubahan lingkungan operasi yang kompleks. Memaksimalkan kekayaan 

pemegang saham yaitu memaksimalkan harga pasar saham perusahaan karena seluruh 

kuputusan keuangan akan terefleksi didalamnya. Kebijakan investasi ataupun dividen yang 

buruk akan mengakibatkan para investor bereaksi dan membuat harga saham menjadi turun, 
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begitupun sebaliknya. Selain itu cara memaksimalkan kekayaan pemegang saham adalah 

dengan cara menerbitkan saham baru untuk memperoleh tambahan dana yang kemudian 

diinvestasikan untuk mendapatkan tambahan keuntungan. 

Meskipun upaya memaksimalkan laba merupakan tujuan yang logis bagi setiap 

perusahaan, semua pakar keuangan korporasi sepakat bahwa tujuan perusahaan dalam 

perspektif manajemen keuangan bukan memaksimalkan laba, melainkan memaksimalkan 

kekayaan pemegang saham (stock holder’s wealth) atau memaksimalkan nilai perusahaan 

(value of the firm). Kekayaan pemegang saham adalah perkalian antara harga saham per 

lembar dan jumlah saham yang beredar. Ini berarti bahwa kekayaan pemegang saham akan 

tercermin dari nilai perusahaan, yang ditunjukkan oleh harga saham perusahaan 

bersangkutan di bursa saham. Dengan demikian, maksimisasi kekayaaan pemegang saham 

atau nilai perusahaan (harga saham) memiliki arti yang benar-benar sama. 

Perumusan maksimisasi kekayaaan pemegang saham atau nilai perusahaan sebagai 

tujuan pada akhirnya akan memudahkan pengukuran kinerja suatu perusahaan. Bila mana 

harga saham suatu perusahaan memiliki trend yang meningkat dalam jangka panjang, hal itu 

suatu indikator bahwa kinerja perusahaan dalam keadaan baik. Meningkatnya harga saham 

mencerminkan kepercayaan pasar akan baiknya prospek perusahaan bersangkutan pada 

masa datang. 
 

1.6.3. Langkah-Langkah Dalam Meningkatkan Nilai Perusahaan (Enterprise  Value / EV) 

Pemahaman  akan  Enterprise  Value membantu perusahaan  dalam menjaga  dan  

meningkatkan  nilai  perusahaannya, ada  3  hal  utama  yang  dapat  dilakukan perusahaan 

untuk dapat meningkatkan nilai perusahaan yaitu: 

1)   Kesehatan Jangka Panjang Perusahaan. 

Kesehatan perusahaan berhubungan dengan kemampuan perusahaan untuk  

mempertahankan operasionalnya saat ini dan memanfaatkan semaksimal mungkin  

potensi pertumbuhan dimasa yang akan datang. Oleh kerenanya perusahaan  diharapkan 

memiliki kemampuan dalam memperjelas perbedaan antara kinerja  jangka pendek 

dengan kesehatan perusahaan. Terdapat komponen generik suatu  perusahaan yang 

disebut perusahaan sehat menurut Davis, 2005 yaitu : 

a. Strategi yang baik 

b. Produktif 

c. Aset yang terjaga dengan baik 

d. Produk, jasa dan proses yang inovatif 

e. Reputasi  yang  baik  dimata  customer,  regulator,  pemerintah  dan pemangku 

kepentingan yang lain 

f. Kemampuan untuk menarik minat, menjaga dan membagun bakat-bakat yang 

berkualitas. 
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2)      ESG (Environmental, Sosial, dan Governance) 

Saat  ini perusahaan mengalami tekanan sangat tinggi dari  berbagai pihak untuk  

semakin memperhatikan isu lingkungan (environmental), sosial dan tata kelola  

perusahaan (governance). Terdapat hubungan yang jelas antara tujuan keuangan 

perusahaan dengan reputasinya  dalam ESG yang memenuhi kebutuhan komunitas, dan 

melebihi persyaratan peraturan dan norma industri  yang berlaku. Lebih lanjut mereka 

mengatakan program ESG  yang  dilakukan  perusahaan  dapat  menciptakan  nilai  bagi  

dirinya dengan  mendukung  pertumbuhan, peningkatan return on capital, pengurangan 

risiko atau meningkatkan kualitas manajemen. Pentingnya perusahaan melakukan 

program-program ESG dilandasi oleh dibutuhkannya  legitimasi  masyarakat  oleh  

perusahaan  didalam area operasionalnya. Dengan demikian perusahaan dapat memiliki 

kemampuan  survival  dalam  jangka  panjang  dan  kemudian  tujuan shareholder  value  

creation  menjadi  dapat  lebih  difokuskan. Bagi masyarakat,  kehadiran  perusahaan  

juga  sangat  penting,  karena perusahaan  dapat  memberikan  keuntungan  seperti  

tersedianya  produk dan  jasa  yang  dibutuhkan,  terciptanya  lapangan  kerja  dan  

lainnya. Reciprocal  relationship  (hubungan  timbal  balik)  seperti  ini  menjadi landasan 

“Kontrak Bisnis” antara perusahaan dan masyarakat. 

3)    Komunikasi dan Keterbukaan terhadap Pemegang Saham 

Komunikasi dan katerbukaan terhadap pemegang saham menjadi sangat penting dalam 

proses  value creation  perusahaan. Investor membutuhkan kejelasan  bagaimana  bisnis  

perusahaan  bekerja  menciptakan  nilai  dan kejujuran manajemen perusahaan dalam 

menilai kinerjanya sendiri. Lingkungan  saat  ini  jauh  lebih menuntut  transparansi  

perusahaan. Demikian  pula  investor  lebih  menghargai  perusahaan  dengan 

transparansi yang memadai.  Investor lebih menghargai perusahaan  yang memberikan 

diskusi manajemen yang fair dan berimbang sehingga dapat memberikan  gambaran  

tentang  kualitas  tim  manajemen  dan  bagaimana potensi future value creation. Semakin 

transparan data keuangan dan  operasional,  pengukuran  kinerja  yang  jujur  dalam  

menjalankan  perusahaan  akan membantu  investor  untuk  membangun  opini  tentang 

potenasial  value  creation,  kualitas  manajemen,  dan  profit  risiko  bisnis perusahaan.  

Lebih  lanjut  mereka  mengatakan  dalam  prosesnya manajemen  akan  memperoleh  

feedback  yang  berharga  dari  investor misalnya pertumbuhan perusahaan dan kinerja 

perusahaan relative lebih baik dari pesaingnya. 
 

1.7. Manajemen Berbasis Laba 

Konsep manajemen berbasis laba memungkinkan pemegang saham untuk mengetahui 

kinerja perusahaan melalui penilaian spesifik, yaitu laba per saham. Laba merupakan angka 

yang informatif serta mencakup lebih dari setengah informasi mengenai perusahaan dalam 

periode 1 tahun. Penggunaan laba juga dianggap lebih mudah karena menggunakan data-

data yang bersifat historical. Namun laba yang diraih perusahaan bukan merupakan sebuah 
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hal yang mutlak karena pembentukan angka laba didasarkan pada pendekatan akuntansi 

yang sarat akan penggunaan estimasi dan metode yang beragam. Ketika suatu perusahaan 

memiliki laba yang terlihat baik dengan menggunakan suatu metode dan estimasi, belum tentu 

pada kenyataannya perusahaan tersebut beroperasi dengan baik. Bahkan perusahaan bisa 

saja lebih buruk pada kenyataannya. Maka penggunaan laba sebagai alat untuk menilai 

kinerja dirasa kurang akurat dengan kenyataannya. 

Kebanyakan perusahaan dikelola dengan tujuan maksimalisasi nilai, sehingga 

mengakibatkan sebagian besar bisnis besar diorganisasikan dalam bentuk perseroan 

terbatas. Teori perusahaan mengakui maksimisasi nilai yang diharapkan adalah sebagai 

tujuan utama sebuah bisnis. Yang dimaksud dengan nilai perusahaan adalah nilai sekarang 

dari arus kas bersih perusahaan yang diharapkan dimasa mendatang. Sedangkan nilai 

sekarang adalah nilai dari sebuah jumlah yang diharapkan dimasa mendatang yang didiskonto 

kembali ke saat ini dengan suku bunga yang sesuai 

Nilai perusahaan = Nilai sekarang dari laba masa mendatang yang diharapkan 
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Dimana : 

 1, 2 = laba yang diharapkan 

 i          = suku bunga 

Nilai perusahaan mungkin dapat dimaksimalkan bila perusahaan berbentuk perseroan 

terbatas, hal ini  karena 3 alasan yaitu : 

a. Kewajiban yang terbatas mengurangi risiko yang ditanggung investor , sementara hal-

hal lainnya dianggap konstan, semakin rendah risiko perusahaan , semakin tinggi 

nilainya. 

b. Nilai perusahaan tergantung pada peluang pertumbuhannya, yang pada gilirannya 

tergantung pada kemampuan perusahaan untuk mendapatkan modal. Karena 

perseroan dapat menarik modal lebih mudah bila dibandingkan bentuk perusahaan 

lainnya, maka perseroan memiliki peluang pertumbuhan yang lebih baik. 

c. Nilai aktiva juga tergantung pada likuiditasnya, yaitu kemudahan menjual aktiva 

tersebut dan mengkonversinya menjadi kas pada “nilai pasar wajar”. Karena investasi 

dalam saham perseroan lebih likuid bila dibandingkan investasi serupa dalam 

perusahaan perorangan atau persekutuan, maka hal ini dapat meningkatkan nilai 

perseroan.  
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1.8. Hubungan Keagenan 

Seperti dikemukakan diatas dibalik tujuan memaksimalkan kekayaan pemegang saham 

terdapat konflik antara pemilik perusahaan dengan penyedia dana sebagai kreditur. Hubungan 

keagenan (agency relationship) muncul ketika satu atau lebih individu yang disebut principal 

menyewa individu atau organisasi lain yang disebut agen untuk melakukan sejumlah jasa dan 

mendelegasikan kewenangan untuk membuat keputusan kepada agen tersebut. Didalam 

manajemen keuangan hubungan keagenan utama terjadi diantara (1) pemegang saham dan 

manajer (2) manajer dan pemilik utang yang dikenal dengan teori keagenan ditulis oleh 

Michael C.Jensen dan William H Meckling (1976). 

1. Pemegang saham versus Manajer 

Potensi konflik masalah keagenan (agency problem) terjadi ketika manajer dari sebuah 

perusahaan memiliki kepemilikan saham biasa kurang dari 100% atau sebagian 

kepemilikan  perusahaan oleh pihak luar dan para manajer hanya memiliki persentase  

yang kecil dari saham. Dibanyak perusahaan  besar potensi konflik keagenan adalah 

merupakan hal yang penting dimana dalam situasi ini memaksimalkan kekayaan 

pemegang saham dapat berada diurutan kesekian dari sejumlah tujuan-tujuan 

manajerial lain yang akan menimbulkan konflik. Misalnya keinginan yang besar untuk 

meningkatkan status, keamanan jabatan, gaji dan penghasilan tambahan. 

Para manajer dapat didorong untuk bertindak demi kepentingan utama dari pemegang 

saham melalui insentif-insentif yang memberikan imbalan atas setiap kinerja yang baik 

atau hukuman untuk kinerja yang buruk . Beberapa mekanisme spesifik yang digunakan 

untuk memotivasi para manejer untuk bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang 

saham antara lain(1) kompensansi manajerial (2) intervensi langsung oleh pemegang 

saham (3) ancaman pemecatan (4) ancaman pengambil alihan.     

2. Pemegang saham versus kreditor 

Investor (Sektor rumah tangga, perusahaan, pemerintah)  akan mengalokasikan 

sebagian pendapatannya untuk diinvestasikan dalam bentuk sekuritas kepemilikan 

(saham) atau sekuritas utang (obligasi) di perusahaan yang membutuhkan dana guna 

membiayai investasinya. Bagi Investor pada sekuritas utang  dalam hal ini adalah 

bertindak selaku penyedia dana atau kreditor akan memiliki klaim atas sebagian arus 

laba tambahan untuk pembayaran bunga dan pokok utang perusahaan dan klaim atas 

sebagian aset perusahaan saat terjadi kebangkrutan. Klaim ini merupakan risiko yang 

harus dibayar perusahaan sebagai biaya dari perolehan dana. Semakin besar hutang 

perusahaan maka semakin besar pula risiko yang harus dibayar perusahaan demikian 

sebaliknya. Secara lengkap keuntungan yang diharapkan investor dari hasil investasinya 

didasarkan pada : 
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a. Tingkat risiko dari aset perusahaan yang telah ada. 

b. Ekspektasi sehubungan dengan tingkat risiko dari tambahan aset dimasa depan. 

c. Struktur modal perusahaan yang telah ada (yaitu jumlah pendanaan melalui utang yang 

digunakan) 

d. Ekspektasi sehubungan dengan keputusan-keputusan struktural modal dimasa depan.  

Kadang ada beberapa tindakan dari para manajer dengan meminjam tambahan dana lalu 

menggunakannya untuk membeli kembali saham perusahaan yang beredar sebagai usaha 

untuk mendongkrak/menaikkan harga saham. Tindakan ini cenderung akan menguntungkan 

pemilik saham dan mengorbankan pemilik obligasi. Akibatnya akan ada usaha dari pemilik 

obligasi untuk melindungi kepentingan mereka dengan membatasi perjanjian utang, 

memberikan pembebanan bunga yang lebih besar, memutuskan hubungan sehingga 

perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk akses dengan para kreditur dalam rangka 

memperoleh dana tambahan. Adanya etika yang harus ditaati, maka para manajer sebagai 

agen yang baik harus bertindak secara adil  dan seimbang antara kepentingan para 

pemegang saham maupun para kreditornya, juga dengan kepada karyawan, 

konsumen,pemasok dan masyarakat. Jadi memaksimalkan harga saham menuntut perlakuan 

yang adil diantara seluruh pihak yang posisi ekonominya dipengaruhi oleh keputusan-

keputusan manajerial.  

 

1.9. Keseimbangan antara Risiko dan tingkat pengembalian (The Risk and Return 

Trade off) 

Alternatif investasi memiliki tingkat risiko serta tingkat pengembalian yang berbeda-beda. Para 

investor kadang lebih suka memilih suatu investasi dengan tingkat risiko yang tinggi karena 

jenis investasi ini menawarkan suatu tingkat pengembalian tinggi pula. Jadi semakin tinggi 

tingkat pengembalian suatu investasi maka akan semakin tinggi pula risikonya. Hubungan 

antara tingkat pengembalian dengan tingkat risiko merupakan konsep dasar yang menjadi 

kunci  dalam beinvestasi dalan surat-surat berharga (saham,obligasi) dan investasi pada 

proyek-proyek baru 

 

1.10. Posisi Keuangan didalam struktur organisasi perusahaan 

Struktur organisasi akan bervariasi dari masing-masing perusahaan, tetapi sesuai tampilan 

dalam gambar 1.1 menyajikan suatu gambar yang cukup umum mengenai peranan keuangan 

didalam sebuah perusahaan. Direktur keuangan (chief financial officer - CFO) umumnya 

memiliki jabatan sebagai wakil presiden direktur keuangan, ia akan melapor kepada presiden 

direktur. Bawahan-bawahan utama dari wakil presiden direktur keuangan adalah bendahara 

dan kontroler. Dikebanyakan perusahaan bendahara memiliki tanggungjawab langsung untuk 

mengelola uang adan sekuritas perusahaan, untuk merencanakan struktur permodalan,untuk 

menjual  saham  dan obligasi  untuk  meningkatkan  modal, untuk  mengawasi  dana   pensiun 
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perusahaan, dan untuk mengelola risiko. Bendahara juga akan menyelia manajer kredit, 

manajer persediaan, dan direktur anggaran modal (yang menganalisis keputusan-keputusan 

yang berkaitan dengan investasi pada aktiva tetap). Kontroller umumnya bertanggung jawab 

untuk aktivitas-aktivitas dari departemen akuntasi dan pajak. 
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Beberapa sudut pandang tentang perusahaan 
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BAB II 

LAPORAN KEUANGAN  

 

 

2.1.  Jenis-jenis Laporan Keuangan  

2.1.1. Laporan tahunan (annual report) 

Diantara berbagai laporan yang diterbitkan perusahaan kepada pemegang saham, 

diantaranya adalah laporan tahunan (annual report) yang memberikan 2 informasi yang paling 

penting, yang pertama yaitu bagian verbal seringkali disajikan sebagai surat dari direktur 

utama yang menguraikan hasil operasi perusahaan selama tahun lalu dan membahas 

perkembangan-perkembangan baru yang akan mempengaruhi operasi dimasa mendatang. 

Jadi laporan tahunan adalah laporan yang diterbitkan setiap tahun oleh perusahaan kepada 

para pemegang sahamnya, laporan ini berisi laporan keuangan dasar dan analisis manajemen 

atas operasi tahun lalu dan pendapat mengenai prospek-prospek perusahaan dimasa 

mendatang. Kedua laporan tahunan berisi 4 laporan keuangan dasar yaitu : Neraca, Laporan 

Rugi Laba, Laporan Perubahan Modal dan Laporan Arus Kas. Jika disajikan bersama 

semua laporan ini memberikan gambaran akuntansi atas operasi dan posisi keuangan 

perusahaan. Data yang terperinci diberikan untuk dua atau tiga tahun terakhir  

Disetiap peristiwa informasi yang dikandung dalam sebuah laporan tahunan akan digunakan 

oleh para investor untuk membantunya membuat ekspektasi tentang laba dan dividen dimasa 

mendatang. Oleh karena itu laporan tahunan sudah jelas akan mendapat perhatian yang 

besar dari para investor 

1. Neraca (Balance Sheet) 

Neraca adalah laporan keuangan yang dibuat perusahaan yang menyajikan posisi harta 

(Asset), hutang dan modal perusahaan pada saat tertentu. Neraca sebelah kanan atau sisi 

aktiva memperlihatkan gambaran tentang aktiva yang dicantumkan menurut urutan 

likuiditasnya atau lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengkonversi aktiva tersebut 

menjadi kas,  sedangkan sebelah kanan yaitu sisi pasiva menunjukkan kewajiban dan ekuitas 

atau klaim terhadap aktiva tersebut. dan merupakan sumber-sumber keuangan untuk membeli 

aktiva tersebut pada suatu saat. Klaim dicantumkan menurut urutan pembayarannya. 

Jadi Neraca terdiri atas (1) sisi  sebelah kanan yaitu sisi aktiva yang menunjukkan aktiva yang 

dimiliki oleh perusahaan, terdiri atas aktiva lancar  (current Assets) dan aktiva tetap (Fixed 

Assets), dan (2) sisi pasiva yang menunjukkan dari mana dana untuk memperoleh aktiva 

tersebut, terdiri atas hutang jangka pendek (current liabilities), hutang jangka panjang (long-

term debt) dan modal sendiri (equity). 
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Kas dan Aktiva lain-lain 

Meskipun aktiva seluruhnya dinyatakan dalam jumlah rupiah, hanya kas yang mencerminkan 

uang yang nyata (sekuritas yang dapat diperdagangkan dapat diubah menjadi uang kas dalam 

waktu satu atau dua hari jadi hampir seperti uang kas dan dilaporkan bersama-sama dengan 

kas di neraca. Piutang merupakan tagihan kepada pihak lain yang berhutang kepda 

perusahaan, persediaan menunjukkan jumlah rupiah yang telah diinvestasikan perusahaan 

dalam bahan baku, barang dalam proses dan barang jadi 

Kewajiban, ekuitas pemegang saham, dan ekuitas pemegang saham biasa (kekayaan 

bersih) 

Modal yang diberikan oleh pemegang saham biasa  terdiri dari  modal disetor, laba ditahan, 

dan kadang-kadang cadangan tertentu . Total ekuitas adalah ekuitas saham biasa 

ditambah saham preferen 

Klaim terhadap aktiva terdiri atas dua jenis yaitu kewajiban (utang) dan ekuitas pemegang 

saham. Ekuitas Pemegang saham biasa  (common stockholders’equity) atau kekayaan bersih 

(net worth) adalah nilai sisa dari aktiva dikurangi kewajiban dan saham preferen 

 

 

Saham preferen dan saham biasa 

Saham preferen adalah suatu hibrida atau persilangan antara saham biasa dan utang. Saat 

terjadi kebangkrutan saham peferen menempati peringkat dibawah utang tetapi diatas saham 

biasa. Dividen saham preferen juga memiliki nilai tetap, sehingga pemegang saham preferen 

tidak mendapat keuntungan jika laba perusahaan mengalami pertumbuhan. Akhirnya 

kebanyakan perusahaan tidak menggunakan saham preferen.  

Ekuitas biasa 

Ekuitas biasa dibagi menjadi dua perkiraan yaitu saham biasa dan laba ditahan. Saldo laba 

(retained earning) akan meningkat seiring dengan waktu ketika perusahaan “menabung” 

sebagian keuntungannya daripada  membayarnya sebagai dividen. Sedangkan perkiraan 

saham biasa akan meningkat jika ada penerbitan baru saham biasa sebagai peningkatan 

modal perusahaan. 

Metode Depresiasi 

Kebanyakan perusahaan menyiapkan dua set laporan keuangan satu untuk tujuan perpajakan 

dan satu lagi untuk pelaporan kepada pemegang saham. Untuk metode dan perhitungan 

biaya penyusutan (depresiasi)  biasanya perusahaan sebisa mungkin menggunakan metode  

Ekuitas pemegang saham biasa (kekayaan bersih) = Aktiva – kewajiban −  saham 

preferen   
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paling cepat yang diizinkan oleh hukum dalam menghitung depresiasi untuk tujuan pajak, 

namun laporan kepada pemegang saham perusahaan menggunakan metode garis lurus yang 

mengakibatkan beban depresiasi menjadi lebih rendah. 

Contoh Neraca PT Astra Agro Lestari Tbk 
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2. Laporan  Laba Rugi 

Laporan Laba rugi adalah : Adalah laporan yang mengikhtisarkan pendapatan dan beban 

perusahaan selama periode akuntansi tertentu, yang umumnya setiap kuartal atau satu tahun. 

Untuk tujuan perencanaan dan pengendalian, manajemen biasanya meramalkan laporan laba 

rugi secara bulanan atau mungkin kuartalan dan kemudian membandingkan hasil aktual 

dengan laporan yang dianggarkan .  

Kita perlu memilah empat jenis beban utama : Harga Pokok penjualan, yang merupakan biaya 

langsung yang dapat dikaitkan langsung dengan aktivitas produksi barang yang dijual 

perusahaan, beban umum dan administrasi yang terkait dengan beban overhead, gaji , iklan 

serta biaya-biaya yang terjadi dalam rangka menghasilkan pendapatan, termasuk beban 

depresiasi. Selisih antara pendapatan operasi dengan biaya operasi disebut laba operasi 

(operating income). 
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Contoh Laporan Laba Rugi PT. Astra Agro Lestari Tbk 

 

 

3. Laporan Perubahan Modal  

Laporan perubahan modal menunjukkan laporan adanya perubahan modal yang disebabkan 

oleh keuntungan atau kerugian yang dialami oleh perusahaan. Keuntungan perusahaan akan 

mengakibatkan jumlah modal bertambah, sementara kerugian yang dialami perusahaan akan 

mengurangi jumlah modal. Keuntungan yang tidak dibagikan kepada investor sebagai dividen 

disebut laba ditahan. Laba ditahan menunjukkan klaim terhadap aktiva. Dan bukannya aktiva 

per ekuitas. Perusahaan menahan laba terutama untuk perluasan usaha, dan ini berarti 

menginvestasikan dalam pabrik dan peralatan, persediaan dan lain-lain. Perubahan laba 

ditahan terjadi karena pemegang saham biasa mengijinkan perusahaan  untuk 

menginvestasikan kembali dana yang tidak didistribusikan sebagai dividen. Jadi laba ditahan 
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yang dilaporkan di neraca bukan merupakan kas dan “tidak tersedia” untuk pembayaran 

dividen atau yang lain. 

 

Laba Akuntansi VS Arus Kas 

Ketika kita mempelajari laporan laba rugi dalam akuntansi, penekanannya adalah pada laba 

bersih perusahaan. Sedangkan dalam bidang keuangan fokusnya adalah pada arus kas 

bersih (net cash flow). Nilai aktiva ditentukan oleh arus kas yang dihasilkan aktiva tersebut. 

Laba bersih perusahaan adalah hal yang penting, tetapi arus kas lebih penting lagi karena 

dividen harus dibayar secara tunai dan karena kas bersih perusahaan umumnya diperlukan 

dalam membeli aktiva untuk melanjutkan operasi perusahaan. 

Arus kas berbeda dengan laba akuntansi, karena beberapa pendapatan dan beban yang 

tercantum dalam laporan laba rugi tidak dibayar secara tunai selama satu tahun. Hubungan 

antara arus kas bersih dan laba bersih dapat ditunjukkan sebagai berikut: 

 

 

Contoh beban non kas adalah beban penyusutan, dimana dalam menghitung  arus kas bersih, 

pos ini mengurangi laba bersih tetapi tidak dibayarkan secara tunai sehingga  

beban ini akan ditambahkan kembali ke laba bersih. Dengan asumsi penyusutan non kas 

selain penyusutan adalah 0  maka : 

 

 

 

Laba Akuntansi :  

Adalah laba bersih perusahaan yang dilaporkan dalam laporan laba rugi  

4. Laporan  Arus Kas 

Adalah laporan yang menjelaskan dampak aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan 

perusahaan terhadap arus kas selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih adalah kas 

aktual yang dihasilkan oleh perusahaan dalam satu tahun tertentu. Namun kenyataannya 

bahwa perusahaan menghasilkan arus kas yang tinggi tidak berarti kas yang dilaporkan di 

neraca juga tinggi.  

Arus kas dapat dipergunakan dalam berbagai cara. Misalnya untuk membayar dividen, 

meningkatkan persediaan, membiayai piutang, menginvestasikan dalam aktiva tetap, 

membayar utang atau membeli kembali saham biasa 

Arus kas bersih = Laba bersih + Penyusutan  

 

Arus kas bersih = Laba bersih – Pendapatan non kas + beban 

non kas 

 

Maka Arus kas bersih untuk PT ABC adalah : Rp 235 juta + Rp 200 juta = 

Rp 435 jt  
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Posisi kas perusahaan yang dilaporkan pada neraca dipengaruhi oleh berbagai faktor  yaitu : 

1. Arus kas 

Arus kas bersih yang positif akan menyebabkan saldo kas yang lebih tinggi di bank, 

sementara hal-hal lainnya dianggap konstan 

2. Perubahan dalam modal kerja 

Modal kerja didefinisikan sebagai total aktiva lancar (Gross Working Capital) atau aktiva 

lancar minus kewajiban lancar (Net Working Capital). Peningkatan aktiva lancar akan 

mengurangi kas  sedangkan penurunannya akan menambah kas. Disisi lain peningkatan 

dalam kewajiban lancar seperti utang dagang akan meningkatkan kas sedangkan 

penurunannya  akan mengakibatkan penurunan jumlah kas. 

3. Aktiva tetap 

Jika perusahaan menginvestasikan dalam aktiva tetap, maka hal ini akan mengurangi 

posisi kas. Disisi lain penjualan aktiva tetap akan meningkatkan jumlah kas 

4. Transaksi sekuritas dan pembayaran dividen 

Jika perusahaan menerbitkansaham atau obligasi selama tahun berjalan dana yang 

dikumpulkan akan meningkatkan posisi kas. Sebaliknya jika perusahaan menggunakan 

kasnya untuk membeli kembali utang atau ekuitas yang masih beredar atau membayar 

dividen kepada para pemegang sahamnya hal ini akan menurunkan kas. 

Masing-masing faktor diatas akan tercermin dalam Laporan Arus Kas (Statement of Cash 

Flow), yang merangkum perubahan-perubahan yang terjadi dalam posisi kas sebuah 

perusahaan. Laporan ini memisahkan aktivitas bisnis perusahaan menjadi 3 aktivitas yaitu : 

aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan yang merupakan aktivitas utama 

dalam bisnis perusahaan. 

1. Aktivitas operasi (operating Activity) 

Aktivitas operasi (operating Activity) merupakan aktivitas perusahaan yang terkait dengan 

laba bersih, depresiasi dan perubahan-perubahan dalam aktiva lancar dan kewajiban 

lancar. Selain pendapatan dan beban yang disajikan dalam laporan laba rugi, aktivitas 

operasi juga meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar bersih yang berasal dari 

aktivitas operasi seperti pemberian kredit kepada pelanggan, investasi dalam persediaan, 

dan. pembayaran dimuka (prepayment) utang/beban akrual. Aktivitas operasi juga 

meliputi transaksi dan peristiwa yang tidak cocok untuk dikelompokkan kedalam aktivitas 

investasi atau aktivitas pendanaan 

2. Aktivitas investasi (investing Activity) 

Aktivitas investasi (investing Activity) merupakan cara untuk memperoleh dan 

menghentikan aktiva nonkas (dan setara nonkas). Aktivitas ini meliputi aktiva yang 

diharapkan untuk menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Aktivitas ini juga meliputi 

pemberian pinjaman dan penagihan pokok pinjaman. 
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3. Aktivitas pendanaan (financing activities) 

Aktivitas pendanaan (financing activities) 

Merupakan cara untuk mendistribusikan, menarik dan mendapatkan dana untuk 

mendukung aktivitas bisnis. Aktivitas ini meliputi perolehan pinjaman dari kreditor berupa 

utang jangka pendek dan jangka panjang dan pembayaran pokok pinjaman. Aktivitas ini 

juga meliputi konstribusi dan penarikan oleh pemilik dengan cara menerbitkan dan 

menarik kembali saham yang beredar, serta pengembalian atas investasi mereka 

(dividen). Aktivitas investasi dan pendanaan dalam jumlah besar yang tidak melibatkan 

kas dilaporkan secara terpisah dalam bentuk naratif atau bentuk ringkas 

Arus kas operasi  

Investor dan Manajer seringkali merasa perlu untuk membedakan antara arus kas operasi dan 

arus kas bersih. Perbedaan yang penting  adalah bahwa arus kas operasi hanya 

mencerminkan hasil normal dari operasi yang terjadi. Sedangkan arus kas bersih 

mencerminkan baik keputusan operasi maupun pembiayaan. Jadi arus kas operasi 

didefinisikan sebagai perbedaan  antara laba penjualan dan beban operasi kas setelah pajak 

atas pendapatan operasi  

Perhitungan Arus Kas Operasi  adalah sbb :  

 

 

 

 

 

 

 Arus kas operasi = laba operasi ( EBIT) - Pajak  + Penyusutan 

 Arus kas operasi = laba operasi – (laba operasi ) (Tarip pajak) + Penyusutan 

 Arus kas operasi = (laba operasi) (1-Tarip pajak) + Penyusutan 

Arus kas bersih adalah kas aktual yang dihasilkan oleh perusahaan dalam satu tahun tertentu.  

Namun kenyataan bahwa perusahaan menghasilkan arus kas yang tinggi tidak berarti jumlah 

kas yang dilaporkan di neraca juga tinggi. Arus kas dapat dipergunakan dalam berbagai cara. 

Misalnya, perusahaan dapat menggunakan arus kas untuk membayar dividen, meningkatkan 

persediaan, membiayai piutang, menginvestasikan dalam aktiva tetap, mengurangi utang atau 

membeli kembali saham biasa.  

 

 

 

   Laba bersih 

+ Beban penyusutan dan amortisasi 

± Keuntungan (kerugian) penjualan aktiva 

± Kas yang dihasilkan (digunakan) oleh aktiva lancar dan kewajiban lancar 
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Contoh Laporan Arus Kas  

PT ABC 
Laporan Arus kas dengan Metode Tidak Langsung 
Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2008 

Dalam jutaan rupiah 

Arus Kas dari Aktivitas Operasi  

Laba bersih sebelum dividen saham preferen 5.875 

Tambahan (sumber kas)  

Depresiasi dan amortisasi 5.000 

Peningkatan utang 1.500 

Peningkatan akrual   500 

Pengurangan (penggunaan Kas)  

Peningkatan piutang  (3.000) 

Peningkatan persediaan (10.000) 

Arus Kas bersih yg dihasilkan oleh aktivitas operasi    (125) 

Arus Kas dari Aktivitas investasi   

Kas yang digunakan untuk membeli aktiva tetap (11.500) 

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan   

Peningkatan wesel tagih   2.500 

Peningkatan obligasi  8.700 

Pembayaran Dividen saham preferen dan saham biasa  (3.075) 

Arus Kas bersih yang dihasilkan oleh aktivitas pendanaan  8.125 

Penurunan bersih kas dan sekuritas (3.500 

Kas dan sekuritas pada awal tahun  4.000 

Kas dan sekuritas pada akhir tahun    500 

 
a)Penyusutan adalah beban nonkas yang dikurangkan dalam menghitung laba bersih. Penyusutan harus 

ditambahkan kembali untuk menunjukkan arus kas dari operasi yang benar 

b) Kenaikan  bersih aktiva tetap adalah Rp 260 juta ; namun jumlah bersih ini adalah setelah pengurangan beban 
penyusutan tahun berjalan. Beban penyusutan harus ditambahkan kembali untuk menunjukkan kenaikan aktiva 
tetap kotor. dari laporan laba rugi perusahaan, kita melihat bahwa beban penyusutan tahun 20x2 adalah Rp 200 
juta : jadi pengeluaran untuk aktiva tetap sebenarnya adalah Rp 460 juta 

Contoh Laporan Arus Kas PT. Astra Agro Industri Tbk 
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Memodifikasi data akuntansi untuk pengambilan keputusan manajerial 

Berikut adalah penggunaan beberapa modifikasi tertentu untuk tujuan pengambilan keputusan 

perusahaan.  

Aktiva operasi dan Modal Operasi (Operating Assets and Operating Capital) 

Untuk menilai kinerja manajerial, kita perlu untuk membandingkan kemampuan para 

manajerial dalam menghasilkan laba operasi (atau EBIT) dengan aktiva operasi yang berada 

dalam kendali mereka. 

Langkah pertama adalah dengan membagi total aktiva menjadi dua kategori yaitu aktiva 

operasi (operating assets) yang terdiri dari : Kas, sekuritas, piutang, persediaan dan aktiva 

tetap yang dibutuhkan untuk melakukan operasi bisnis dan aktiva non operasi (non operating 

assets ) yang meliputi kas dan sekuritas diatas tingkat yang dibutuhkan untuk operasi normal, 
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investasi pada anak-anak perusahaan, tanah yang dimiliki untuk penggunaan dimasa 

mendatang dan sejenisnya 

Aktiva operasi dibagi lagi menjadi modal kerja dan aktiva tetap. Kebanyakan perusahaan 

tidak melaporkan aktiva tetap tidak berwujud  yang signifikan sehingga diasumsikan aktiva 

tetap tidak berwujud sudah termasuk dalam total aktiva tetap. 

Aktiva lancar yang digunakan dalam kegiatan operasi disebut modal kerja operasi (Operating 

Working capital), sedangkan modal kerja operasi dikurangi utang dan akrual disebut modal 

kerja operasi bersih (Net Operating Working capital). Oleh karena itu modal kerja operasi 

bersih adalah modal bersih yang diperoleh melalui dana yang diberikan oleh investor  

 

 

atau  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laba Operasi bersih setelah pajak  (Net operating profit after tax- NOPAT)  

Laba bersih merupakan sesuatu yang penting tetapi laba bersih tidaklah selalu mencerminkan 

kinerja yang sebenarnya dari operasi sebuah perusahaan atau keefektivan dari para manajer 

operasi dan karyawannya. Ukuran yang lebih baik untuk membandingkan kinerja diantara 

para manajer adalah laba operasi bersih setelah pajak (Net operating profit after tax- NOPAT) 

yang merupakan jumlah laba yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan jika tidak memiliki 

utang dan aktiva non operasi, NOPAT dinyatakan sebagai berikut : 

 

 

 

Arus Kas bebas (Free Cash Flow) 

Arus Kas tidak dapat dipertahankan terus menerus kecuali jika aktiva tetap yang didepresiasi 

diganti dan produk-produk baru dikembangkan, sehingga manajemen tidaklah sepenuhnya 

bebas untuk menggunakan arus kas semaunya sendiri. Oleh sebab itu kita sekarang 

mendefinisikan satu istilah  yaitu  Arus Kas bebas (Free Cash Flow). 

 

Cash and 

Marketabl

e 

Securities 

+ 

Net 

Operating 

Working  

Capital 

Accrual

s 

Account 

Payable 
= + 

Account 

Receivabl
inventori+ 

Total operating capital = Net operating working capital + Net 

fixed assets 

Net Operating Profit After Taxes (NOPAT)   =  EBIT (1- 

Tax )rate) 

Net Operating Working Capital = All current Assets - All current liabilities that do 

not charge Interest 

 

Modal Kerja Operasi Bersih  = Seluruh Aktiva lancar – seluruh kewajiban yang 

tidak dikenakan 

bunga 
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Arus Kas bebas (Free Cash Flow) adalah arus kas yang benar-benar tersedia untuk 

didistribusikan kepada seluruh investor (pemegang sahan atau pemilik utang) setelah 

perusahaan menempatkan seluruh investasinya pada aktiva tetap, produk-produk baru dan 

modal kerja yang dibutuhkan untuk mempertahankan operasi yang sedang berjalan. Atau 

perbedaan antara arus kas masuk operasi dengan pengeluaran yang dibutuhkan untuk 

mempertahankan arus kas operasi dimasa mendatang. Semakin besar arus kas bebas ini, 

maka semakin besar potensi perusahaan dalam pertumbuhan pembiayaan, peningkatan 

dividen, pelunasan hutang dlsb 

Jadi arus kas bebas berbeda dengan arus kas bersih dalam dua hal. Pertama Arus kas bebas 

mencerminkan dana yang tersedia bagi seluruh investor, sedangkan arus kas bersih 

mencerminkan dana yang tersedia bagi pemegang saham biasa. Kedua arus kas bebas 

mencerminkan dana yang tersedia bagi seluruh investor setelah mengurangkan investasi-

investasi yang dibutuhkan untuk tetap mempertahankan operasi perusahaan yang sedang 

berjalan 

Menghitung Arus Kas bebas (Calculating Free Cash Flow) : 

 

 

 

Dimana Arus kas operasi adalah adalah NOPAT plus semua penyesuaian nonkas yang 

disajikan dalam laporan arus kas 

 

Sedangkan investasi bruto (Gross Investment in operating capital) adalah investasi bersih 

plus depresiasi dan amortisasi 

 

 

Jika kita mengurangkan depresiasi dan amortisasi dari kedua arus kas operasi dan investasi 

bruto pada modal operasi kita akan mendapatkan persamaan aljabar berikut yang ekuivalen 

dengan arus kas bebas  

 

 

 

Sedangkan investasi bersih pada modal operasi (Net invesment in operating capital) adalah 

aktiva operasi/modal operasi pada akhir tahun kedua dikurangi aktiva operasi/modal operasi 

pada akhir tahun pertama (sebelumnya) 

Free Cash Flow = Arus Kas Operasi ( Operating Cash flow)  –  investasi 

bruto pada     modal operasi (gross invesment in operating 

capital) 

Free Cash Flow = NOPAT – investasi bersih pada modal operasi (Net 

invesment in operating capital) 

Gross Investment in operating capital = Net Invesment + Depreciation and 

amortization 

Operating Cash Flow = NOPAT + Depreciation and Amortization   
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Market Value Added (MVA) 

Tujuan utama sebagian perusahaan adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham. 

Tujuan ini jelas menguntungkan pemegang saham, tetapi juga memastikan bahwa sumber 

daya yang terbatas telah dialokasikan secara efisien yang menguntungkan perekonomian. 

Kekayaan pemegang saham akan menjadi maksimal dengan memaksimalkan perbedaan 

antara nilai pasar ekuitas perusahaan dan jumlah modal ekuitas yang diinvestasikan investor. 

Perbedaan ini disebut Nilai Tambah Pasar (Market Value Added =MVA) 

          

 

 

 

 

MVA juga dapat didefinisikan sebagai total modal yang diberikan, termasuk hutang dan 

ekuitas. Tetapi definisi yang diberikan disini lebih fokus pada modal ekuitas yang lebih mudah 

digunakan  

 

Nilai Tambah Ekonomis (Economic Value Added=EVA) 

Jika MVA mengukur pengaruh tindakan manajerial sejak pendirian perusahaan maka Nilai 

Tambah Ekonomi (Economic value Added = EVA) memfokuskan pada efektivitas manajerial 

dalam satu tahun tertentu. Rumus dasar EVA adalah sebagai berikut 

 

 

 

Konsep EVA lebih memfokuskan perhatian ke upaya penciptaan nilai perusahaan dan 

menilai kinerja keuangan secara adil dan diukur dengan menggunakan ukuran tertimbang dari 

struktur modal yang ada. 

Dengan perhitungan EVA diharapkan dapat memperoleh hasil perhitungan pada upaya 

penciptaan nilai perusahaan yang lebih realistis. Nilai bisa diartikan nilai guna, daya guna, 

maupun benefits yang dinikmati oleh stakeholders, hal ini disebabkan karena EVA dihitung 

berdasarkan kepentingan kreditur dan terutama para pemegang saham dan bukan 

berdasarkan nilai buku yang bersifat historis, karena seorang investor yang rasional akan 

mendasarkan keputusannya pada data keuangan yang bersifat up to date dan bukan besifat 

historis. 

Langkah-langkah untuk menentukan EVA  adalah sebagai berikut: 

1.    Menghitung cost of debt 

2.    Menghitung cost of common stock 

3.    Menghitung struktur permodalan dari neraca 

EVA = laba operasi setelah pajak   –  Biaya modal setelah pajak 

EVA  = EBIT (1 -  pajak)  –  Total modal (By modal setelah 

pajak) 

MVA = Nilai pasar ekuitas – Modal ekuitas yang diinvestasikan oleh investor 

 

MVA = (saham yang beredar) (harga saham) - Total ekuitas 

saham biasa 
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4.    Menghitung NOPAT 

5.    Menghitung tingkat pengembalian 

6.    Menghitung biaya modal rata-rata tertimbang 

7.    Menghitung EVA 

Economic Value Added (EVA) adalah keuntungan operasi setelah pajak, dikurangi biaya 

modal yang yang di gunakan untuk menilai kinerja perusahaan dengan memperhatikan secara 

adil harapan-harapan para pemegang saham dan kreditur. Economic Value Added (EVA) 

merupakan perangkat finansial untuk mengukur keuntungan nyata perusahaan. Hal ini 

membuat perhitungan Economic Value Added (EVA) lain dengan perhitungan analisis rasio 

keuangan lainya. Perbedaan tersebut dikarenakan pada perhitungan dengan menggunakan 

pendekatan Economic Value Added (EVA) dilibatkannya biaya modal operasi setelah laba 

bersih, dimana hal tersebut tidak dilakukan dalam perhitungan konvensional. Ide dasar dari 

EVA adalah pengemasan ulang dari manajemen perusahaan yang dapat dipercaya dan 

prinsip keuangan yang pernah ada. Namun EVA merupakan inovasi terpenting karena ia 

membuat teori keuntungan modern. Implikasi manajerial dari teori ini adalah mudah diakses 

oleh manajer perusahaan yang tidak terlatih dengan baik dalam keuangan atau tidak pernah 

memikirkan nya. EVA membantu para manajer untuk lebih memahami tujuan keuangan, dan 

dengan demikian membantu mereka untuk mencapai tujuan 

EVA diyakini sebagai alat untuk mengukur penciptaan nilai bagi pemegang saham. 

Berdasarkan konsep EVA, nilai pasar perusahaan merupakan nilai bukunya plus nilai 

sekarang (present value) dari nilai EVA secara periodik di masa depan. Present value nilai 

EVA secara periodik di masa depan dikenal dengan market value added (MVA). Berdasarkan 

teori, dengan meningkatnya EVA dari tahun ke tahun, berarti suatu perusahaan telah 

meningkatkan MVA, atau dengan kata lain perusahaan telah meningkatkan nilai pasar 

perusahaan terhadap nilai bukunya. 

Hal ini mengimplikasikan bahwa EVA mengendalikan nilai pasar saham perusahaan. Lebih 

dalam, konsep ini sangat didukung perusahaan yang telah mengadopsi EVA, bahwasanya 

penerapan EVA akan memperbaiki kinerja sahamnya. 

EVA (Economic Value Added) adalah salah satu cara untuk menilai kinerja keuangan. EVA 

merupakan indicator tentang adanya penambahan nilai dari satu investasi. EVA yang positif 

menunjukan bahwa manajemen perusahaan berhasil meningkatkan nilai perusahaan bagi 

pemilik perusahaan sesuai dengan tujuan manajemen keuangan memaksimumkan nilai 

perusahaan. 

Istilah EVA dipopulerkan oleh Stern Steward Management Service, yaitu perusahaan 

konsultan di Amerika Serikat sekitar tahun 90-an. Stern Steward menghitung EVA dengan 

cara mengurangi laba operasi setelah pajak dengan total biaya modal. 
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Secara sederhana, tolok ukur EVA adalah sebagai berikut : 

1. Jika EVA > 0, hal ini menunjukan terjadi nilai tambah ekonomis bagi perusahaan  
2. Jika EVA < 0, hal ini menunjukan tidak terjadi nilai tambah ekonomis bagi perusahaan  
3. Jika EVA = 0, hal ini menunjukan posisi “impas” karena laba telah digunakan untuk 

membayar kewajiban kepada penyandang dana baik kreditur maupun pemegang 
saham.     

Berikut ini adalah rumus tahapan menganalisis laporan keuangan menggunakan metode EVA: 

• NOPAT ( Net Operating Profit After Tax ) 

EAT ( Earning After Tax ) + Biaya Bunga – Biaya Pajak 

• IC ( Invested Capital ) 

Kas + Modal + Aktiva Tetap 

•  WACC ( Weighted Average Cost of Capital ) 

{ D x rD ( 1 - Tax ) } + ( E x rE ) 

• D ( Debt ) 

{ Total Hutang / ( Total Hutang + Ekuitas ) } x 100% 

• rD ( Cost of Debt ) 

( Biaya Bunga / Total Hutang ) x 100% 

• Tax ( Prosentase Tax ) 

( Biaya Pajak / Laba sebelum pajak ) x 100% 

• E ( Equity ) 

{ Total Ekuitas / ( Total Hutang + Ekuitas ) } x 100% 

• rE 

1 / Price Earning Ratio 

• CC ( Capital Charge ) 

WACC ( Weighted Average Cost of Capital ) x IC ( Invested Capital ) 

• EVA ( Economic Value Added )  

NOPAT ( Net Operating Profit After Tax ) - CC ( Capital Charge ) 

 

Berikut data atas Laporan Keuangan PT. PLN menggunakan rumus diatas : 
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URAIAN 2007 2008 

Kas 
    
16,290,782.00        6,387  

Aktiva  Tetap 
  
230,266,949.00    259,643  

Modal 
  
136,412,740.00    126,987  

Total Hutang 
  
137,067,195.00    163,732  

Pasiva 
  
273,479,935.00    290,719  

Biaya Bunga 
      
4,817,015.00        6,738,  

Pajak 
      
2,547,041.00           113  

EBT 
      
3,098,066.00      12,191  

EAT       551,025 
     
 12,078 

PER 
                    
8.17  

                    
4.45  

      

NOPAT 
      
7,915,081.00  

    
18,929,633.00  

Invested Capital 
  
382,970,471.00  

  
393,017,507.00  

Debt 
                  
0.501  

                  
0.563  

Rd 
                    
0.04  

                    
0.04  

Tax 
                    
0.82  

                    
0.01  

Equity 0.498803468 0.436801832 

rE 
                    
0.12  

                    
0.22  

Biaya Hutang 
                
0.0031  

                
0.0230  

Biaya Modal 
                    
0.06  

                    
0.10  

WACC 
                    
0.06  

                    
0.12  

Capital Charge 
    
24,581,288.90  

    
47,603,206.19  

EVA - 16,666,207.90  - 28,673,573.19  

 

Berdasarkan perhitungan di atas, nilai Economic Value Added PT PLN Persero Tbk. Tahun 

2008 dan 2009 bernilai negative sehingga tidak terdapat nilai tambah ekonomis bagi 

perusahaan.  
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BAB III 

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN 

 

Perusahaan menyediakan informasi berupa laporan keuangan yang ditujukan untuk 

stakeholder perusahaan, seperti pemegang saham, kreditur, debitur, nasabah (pelanggan), 

pemerintah, masyarakat, karyawan perusahaan serta pihak manajemen perusahaan. Laporan 

Keuangan melaporkan baik posisi perusahaan pada suatu waktu tertentu maupun operasinya 

selama beberapa periode yang lalu. Akan tetapi nilai riil dari laporan keuangan adalah fakta 

bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk membantu memprediksi laba dan dividen 

masa depan. Dari sudut pandang investor, analisis laporan keuangan digunakan untuk 

meramalkan kondisi masa depan, sedangkan dari sudut pandang manajemen, analisis 

laporan keuangan digunakan untuk membantu mengantisipasi kondisi dimasa depan dan 

yang lebih penting sebagai titik awal untuk perencanaan tindakan yang akan mempengaruhi 

peristiwa dimasa depan. 
 

3.1. Rasio Keuangan (Financial Ratio) 

Rasio Keuangan didesain atau dirancang untuk membantu kita mengevaluasi suatu laporan 

keuangan  dengan memperlihatkan hubungan antara item-item pada laporan keuangan  

(neraca dan laporan rugi laba) 

Rasio Keuangan terdiri dari : 

1. Rasio Likuiditas (Liquidity ratios) 

Aktiva likuid (liquid Assets) adalah aktiva yang diperdagangkan dalam suatu pasar yang aktif 

sehingga akibatnya dapat dengan cepat diubah menjadi kas dengan menggunakan harga 

pasar yang berlaku, dan “posisi likuiditas” sebuah perusahaan akan berhubungan dengan 

pertanyaan apakah perusahaan akan dapat melunasi utang-utang pada saat jatuh tempo 

dalam waktu satu atau atau beberapa tahun mendatang. Rasio Likuiditas adalah rasio yang 

menunjukkan hubungan kas dan aktiva lancar lainnya dengan kewajiban lancar atau Rasio 

yang berhubungan dengan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka 

pendek. 

2. Rasio Manajemen Utang  (Leverage Ratios) 

Seberapa jauh perusahaan menggunakan pendanaan melalui utang atau pengungkit 

keuangan (financial leverage ) akan memberikan tiga implikasi penting yaitu : (1) dengan 

memperoleh dana melalui utang, para pemegang saham dapat mempertahankan kendali 

mereka atas perusahaan dengan sekaligus membatasi investasi yang mereka berikan  (2) 

kreditur akan melihat pada ekuitas atau dana yang diperoleh sendiri sebagai suatu batasan 

keamanan sehingga semakin tinggi proporsi dari jumlah modal yang diberikan oleh pemegang 



 

 

Pengantar Manajemen Keuangan           Page  33 

 

   

 

saham maka semakin kecil risiko yang dihadapi oleh kreditur (3) Jika perusahaan 

mendapatkan hasil dari investasi yang didanai dari dana hasil pinjaman lebih besar dari pada 

bunga yang dibayarkan maka pengembalian dari modal pemilik akan diperbesar atau 

“diungkit” (leverage). Penggunaan utang oleh perusahaan akan menaikkan keuntungan 

perusahaan mengapa hal ini terjadi karena 2 alasan (1) karena beban dapat mejadi 

pengurang pajak (penghematan pajak) penggunaan utang akan menurunkan tagihan pajak 

dan memberikan lebih banyak laba operasi perusahaan yang tersedia bagi para investornya 

(2) jika laba operasi dinyatakan sebagai persentase dari aktiva ternyata melebihi tingkat bunga 

atas pinjaman maka perusahaan dapat menggunakan utang untuk memperoleh aktiva, 

membayar bunga atas utangdan masih memiliki sisa sebagai “bonus”bagi para pemegang 

sahamnya. Akan tetapi leverage keuangan dapat menjadi pedang bermata dua , jika 

penjualan menjadi rendah dan biaya-biaya lebih tinggi dari yang diharapkan pengembalian 

aktiva juga akan menjadi lebih rendah daripada yang diharapkan.  Sehingga tingkat 

pengembalian  ekuitas perusahaan yang diungkit akan turun dan kerugianpun terjadi. Oleh 

sebab itu keputusan penggunaan utang mengharuskan perusahaan menyeimbangkan tingkat 

ekspektasi pengembalian yang lebih tinggi dengan risiko yang meningkat. Menentukan jumlah 

utang yang optimal adalah suatu proses yang rumit dan akan dibagahas dalan topik struktur 

modal. Untuk sementara yang dapat dilakukan adalah : (1) memeriksa neraca untuk 

menentukan poporsi dari total dana yang dicerminkan oleh utang dan (2)  meninjau laporan 

laba rugi untuk melihat seberapa baik beban-beban tetap tertutupi oleh oleh keuntungan 

operasi. 

3. Rasio Manajemen Aktiva  (Activity ratios) 

Adalah rasio yang mengukur  seberapa efektif perusahaan mengelola aktivanya. Rasio ini 

juga menjelaskan apakah semua aktiva yang dilaporkan dalam neraca sudah wajar, terlalu 

tinggi atau terlalu rendah jika dibandingkan dengan tingkat penjualan yang diproyeksikan 

4. Rasio Profitabilitas  (Profitability ratios)  

Rasio Profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan  hasil bersih dari serangkaian kebijakan 

dan keputusan, rasio ini juga menunjukkan pengaruh gabungan dari likuiditas, manajemen 

aktiva dan utang terhadap hasil operasi 

Contoh Perhitungan Rasio Keuangan: 
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Neraca 
PT LANCAR JAYA 

PER 31 DESEMBER 2016 

( dalam ribuan rupiah ) 

Aktiva Lancar  Hutang lancar  
Kas     200.000 Hutang dagang    300.000 
Efek    200.000 Hutang wesel    100.000 
Piutang    160.000 Hutang Pajak    160.000 
Persediaan    840.000   

Jumlah A.L. 1.400.000 Jumlah H.L.    560.000 
    
Aktiva Tetap  Hutang jk. Panjang  
Mesin    700.000 Obligasi    600.000 
Akum. Penyusutan    100.000   
    600.000 Modal sendiri  
Bangunan 1.000.000 Modal saham 1.200.000 
Akum. Penyusutan    200.000 Agio saham    200.000 
    800.000  1.400.000 
Tanah    100.000 Laba ditahan    440.000 
Intangibles    100.000   

Jumlah A.T. 1.600.000 Juml. Modal sendiri 1.840.000 
    

Jumlah Aktiva 3.000.000 Jumlah pasiva 3.000.000 

 
 
Statemen Laba – Rugi 

PT LANCAR JAYA 
Periode 31 Desember 2016 

( dalam ribuan rupiah ) 

Penjualan 4.000.000 
Harga pokok penjualan 3.000.000 

Laba kotor 1.000.000 

Biaya-biaya 570.000 

Keuntungan sebelum bunga & pajak 430.000 

Bi. Bunga obligasi ( 5 % x Rp 600.000 ) 30.000 

Keuntungan sebelum pajak 400.000 

Pajak penghasilan 160.000 

Keuntungan bersih setelah pajak 240.000 
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3.2. Perhitungan Rasio-Rasio  Keuangan 

 

 
RASIO KEUANGAN 

 
METODE PERHITUNGAN 

 
INTERPRETASI 
 

I. RASIO LIKUIDITAS 

A. Current Ratio  

 

Aktiva Lancar 

Hutang Lancar 

          1.400.000 

                                  = 2,5 : 1 = 250% 

           560.000 

Kemampuan untuk membayar 

hutang yang segera harus 

dipenuhi dengan aktiva lancar. 

Setiap hutang Lancar Rp 1,00 

dijamin oleh oleh aktiva lancar 

Rp 2,50 

 

B. Cash Ratio 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kas + Efek   =  400.000  = 

HL                 560.000 
 

= 0,71 atau 71% 

 

 

 

Kemampuan membayar utang 

dengan segara yang harus 

dipenuhi  dengan kas yang 

tersedia dalam perusahaan dan 

efek yang segera dapat 

diuangkan. 

Setiap hutang Lancar  Rp1,00 

dijamin oleh kas  dan efek Rp 

0,71 

C. Quick ratio (Acid Test    

     ratio) 

 

Kas +Efek + Piutang 
Hutang Lancar 

 
200.000 + 200.000 + 160.000 

560.000 
= 1 : 1  atau 100% 

• Kemampuan untuk 
membayar utang  yg segera 
hrs dipenuhi 

• Dg aktiva lancar yg lebih 
likuid. 

• Setiap utang lancar Rp 1,00  
dijamin dengan quick assets 
1,00  

 

D. Working Capital to  

    Total    Assets Ratio 

 

 

Aktiva Lancar – Ht Lancar 

------------------------------------- 

Jumlah Aktiva 

 

1.400.000 – 560.000 

------------------------------ 

3.000.000 

= 0, 28  : 1 atau 28 % 

 

Likuiditas darin total  aktiva dan 

posisi modal kerja neto. 

Setiap Rp 1, 00  assets 

perusahaan Rp 0,28 terdiri dari  

modal kerja (aktiva lancar) 

II. RATIO LEVERAGE 

A. Total Debt to Equity 
Ratio 

 

 

 

 

H  Lancar + H JK Panjang 
Jml Modal Sendiri 

 

560.000 + 600.000 

1840.000 

= 0,63 : 1  atau 63 % 

 

Bagian setiap rupiah modal 

sendiri yang dijadikan jaminan 

untuk keseluruhan hutang. 

63% dari setiap rupiah modal 

sendiri menjadi jaminan utang. 

  

 

 

B. Total debt to total   
capital Assets   

 

Utg Lancar + Utg JK PJ 

Jumlah Modal/Aktiva 
 

560.000 + 600.000 

3.000.000 

= 0,39 : 1 atau 39% 

 

 

 

Beberapa bagiam dari 

keseluruhan dana yang  

dibelanjai dengan utang. Atau 

Berapa bagian dari aktiva yang 

digunakan untuk menjamin 

utang. 

39 % dari setiap aktiva 

digunakan untuk menjamin 

utang. 
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RASIO KEUANGAN 

 
METODE PERHITUNGAN 

 
INTERPRETASI 
 

 

C. Long Term Debt  To  
      Equity ratio 

 

 

 

 

 

Hutag JK Panjang 

Modal Sendiri 
 

600.000 

---------------  = 0,33 : 1  = 33% 

1.840.000 

 

 

Bagian setiap rupiah modal 

sendiri yang dijadikan jaminan  

untuk hutang jk panjang. 

 

33 % dari setiap rupiah modal 

sendiri  

Digunakan untuk menjamin 

hutang jangka panjang. 

 

D. Tangible Assets  
        Debt Coverage 

 

Jml Aktiva  - Intangibles HL 

Hutang Jk Pjg 
 

3.000.000 – 100.000 – 560.000 

600.0000 

 

2. 340.000 

600.000 

 

= 3,9 :1 atau 390% 

 

 

 

Besarnya aktiva tetap tangible   

yang digunakan untuk menjamin 

hutang jangka panjang setiap 

rupiahnya 

 

Setiap rupiah Hutang JKPJ 

dijamin oleh aktiva tangible  

sebesare RP 390 

 

E. Times Interest 
Earned Ratio 

EBIT 
Bunga HTG JK panjang 

 

430.000 =  14,3 X 

                     30.000 

Besarnya jaminan  

keuntungan yang digunakan 

untuk membayar bunga Hutang 

JK PJG 

III. RASIO AKTIVITAS 

A. Total Assts Turn 
Over 

 

Penjualan Neto       400.000 

--------------------- =  ------------ 

Jumlah Aktiva         300.000 

=  1,33 

 

Kemampuan dana yang 

tertanam dlm keseluruhan 

aktivaberputar dalam satu 

periode tertentu, Atau 

kemampuan dana yang 

diinvestasi- kan untuk 

menghasilkan revenue.  

Dana yang tertanam dalam 

keseluruhan aktiva  rata-rata 

dlm  1 thn berputar 1,33X. Atau 

setiap 1 Rupiah setiap thn dpt 

meng- hasilkan Rp1,33 

B. Receivable Turn Over Penjualan Kredit 

------------------------ 

Piutang Rata-rata 

 

4.000.000 

------------------------ = 25 X 

160.000 

Kemampuan dana yang 

tertanam dalam piutang berputar 

dalam suatu periode tertentu. 

 

Dalam satu tahun rata-rata dana 

yang tertanam dalam piutang 

berputar selama 25X 

 

C. Average  Collection 

Period 

 

Piutang rata-rata X 360 

Penjualan Kredit 

 

 

 
Periode rata-rata yang 
dibutuhkan dalam pengumpulan 
pihutang 
Piutang rata-rata dikumpulkan 

setiap 15 hari sekali. 
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RASIO KEUANGAN 

 
METODE PERHITUNGAN 

 
INTERPRETASI 
 

160.000 X 360 

                ------------------ = 14,4 hari 

4.000.000 

 

 

D. Inventory Turn Over  

 

Harga Pokok Penjualan 

--------------------------------- 

Inventory Rata-Rata 

 

=  3000.000. 

                 -------------  = 3,6 X 

840.000 

 

Kemampuan dana yang 

tertanam dalam inventory 

berputar dalam satu periode 

tertentu.  

 

Dana yang tertanam dalam 

inventory  berputar rata-rata 3,6 

X dalam satu tahun. 

 

 

 

E.Average Day’s  

Inventory 

 

Inventory rata-rata X 360 

         ----------------------------------- 
Harga Pokok Penjualan 

 

840.000 X 360 

                -------------------  = 10 hari 
3.000.000 

 

Periode rata-rata persediaan 

berada di gudang . 

 

Inventory berada di gudang rata-

rata selama 10 hari. 

 

 

F. Working Capital  
Turn over 

 

Penjualan Netto 

• ---------------------------------- 
Aktiva lancar – H Lancar 

 

4.000.000 

• -------------------------- 
1.400.000 – 560.000 

 

= 4,76 X  atau 4,8 X 

 

 

Kemampuan modal keja 

perusahaan berputar dalam satu 

periode siklus kas perusahaan 

Dana yang tertanam dalam 

modal kerja  berputar rata-rata 

4,8 X dalam satu tahun. 

 

IV.RASIO KEUNTUNGAN 

 

A. Gross Profit Margin 

 
Penjualan Neto – Harga 

Pokok Penjualan 
---------------------------------- 

Penjualan Neto 

 

4.000.000 – 3.000.000 

               --------------------------  X 100 % 

4.000.000 

 

= 25% 

 

 

 

Laba Bruto per rupiah penjualan 

 

Setiap Penjualan menghasilkan 

laba bruto Rp 0,25. 

 

 

 

 

 

C. Operating Ratio 
 

 

 

 

 

Hrg Pokok P enjualan + Biaya ADM + 

Biaya Penj + Biaya Umum 

--------------------------------------- 

Penjualan Neto 
 

3.000.000 + 570.000 

 

Biaya operasi per rupiah 

penjualan . 

 

Setiap rupiah penjualan 

memerlukan biaya Rp 0,89 
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RASIO KEUANGAN 

 
METODE PERHITUNGAN 

 
INTERPRETASI 
 

------------------------- = 89,25 % 

4.000.000 

 

Makin besar rasio makin buruk 
 

 

D. Net Profit Margin 
 

 

Keuntungan Neto  sesudah Pajak 

-------------------------------------- 

Penjualan Neto 
 

240.000 

---------------------- = 6 % 

4.000.000 

 

Keuntungan neto per rupiah 

penjualan 

 

 

Setiap rupiah penjualan 

menghsilkan keuntungan neto 

sebesar Rp 0,06 

 

E. Net Earning Power 
ratio / Return On 
Investment 
(ROI) 

 

 

 

 

 

Earninf After Tax 

----------------------------- 

Jumlah Aktiva 

 

240.000 

=   -------------------- = 8% 

3.000.000 

 

 

Kemampuan modal yg 

diinvestasikan  

Dlm keseluruhan aktiva untuk 

menghasilkan keuntungan neto. 

 

 

 

F. Rate of  Return for 
the Owners 

(Rate of Return on  
Net Worth)  

 

 

 

 

Earning After Tax 

---------------------------- 

ML Modas Sendiri 

 

240.000 

=    ----------------  = 13 % 

1.840. 000 

 

 

 

 

Kemampuan modal sendiri 

dalam menghasilkan 

keuntungan bagi pemegang 

saham preferen dan biasa. 

 

Setiap rupiah modal sendiri 

menghasilkan keuntungan neto 

Rp 0,13 yg tersedia bagi 

pemegang shm preferen  dan 

biasa. 

Rasio Pertumbuhan Pertumbuhan penjualan, Laba Operasi 

bersih, Laba bersih, Laba per saham da 

dividen per saham 

 

Rasio harga/laba 

Harga pasar per 

saham terhadap laba 

per saham (price 

/earning ratio atau 

P/E ratio 

 

             Harga pasar per saham 

          ---------------------------- 

            Laba per saham  

Semakin tinggi risiko tinggi 

faktor diskonto dan semakin 

rendah rasio P/E, semakin tinggi 

P/E, maka semakin bagus 

sebuah perusahaan. 

Rasio Harga Pasar 

terhadap nilai Buku 

(market –to – book – 

value) 

 

             Harga pasar per saham 

          ---------------------------- 

            Nilai buku ekuitas 

 

Mengukur nilai yang diberikan 

pasar keuangan kepada 

manajemen dan organisasi 

perusahaan sebagai sebuah 

perusahaan yang terus tumbuh. 
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BAB IV 

MANAJEMEN MODAL KERJA 

 

4.1. Pengertian Modal Kerja 

Menurut J Fred Weston, Modal Kerja adalah investasi perusahaan dalah harta jangka 

pendek yaitu kas, surat berharga jangka pendek, piutang dan persediaan. Sementara Brigham 

mengatakan bahwa “Net Working Capital is define as current assets minus all current 

liabilities” maksudnya adalah modal kerja bersih didefinisikan dengan aset dikurangi hutang. 

Manajemen Modal Kerja yang baik akan meningkatkan harga saham, hal ini beralasan karena 

terdapat beberapa pengalaman dan bukti pada perusahaan yang memiliki kinerja keuangan 

baik, dengan mengelola modal kerja akan meningkatkan keuntungan dan harga saham, 

sehingga menyebabkan sekitar 60% dari waktu manajer keuangan dicurahkan untuk 

mengelola modal kerja. 
 

4.2. Manfaat manajemen/pengelolaan modal kerja : 

1. Melindungi perusahaan terhadap krisis modal kerja karena turunnya nilai dari aktiva 

lancar 

2. Memungkinkan untuk membayar kewajiban tepat pada waktunya 

3. Menjamin dimilikinya kredit standing perusahaan yang semakin besar dan memungkinkan 

bagi perusahaan untuk dapat menghadapi bahaya-bahaya atau kesulitan keuangan yang 

mungkin terjadi 

4. Memungkinkan perusahaan untuk memiliki persediaan dalam jumlah yang cukup untuk 

melayani konsumen 

5. Memungkinkan bagi perusahaan untuk memberikan syarat kredit yang lebih 

menguntungkan kepada para pelangannya 

6. Memungkinkan bagi perusahaan untuk  dapat bero[erasi dengan lebih efisien karena tidak 

ada kesulitan untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan 

Untuk menghitung net working capital, digunakan rumus sebagai berikut: 

Net Working Capital = C/CE + MI + TAC + I – TAP 

C/CE = Cash and Cash Equivalent 

MI = Marketable Investments 

TAR = Trade account receivable 

I  = Inventory 

TAP = Trade accounts payable 
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Jika jumlah modal kerja bersih secara substansial positif, hal ini mengindikasikan bahwa 

dana jangka pendek yang tersedia dari aset lancar lebih dari cukup untuk membayar 

kewajiban lancar karena akan jatuh tempo untuk pembayaran. Jika angka tersebut secara 

substansial negatif, maka bisnis mungkin tidak memiliki cukup dana yang tersedia untuk 

membayar kewajiban lancar, dan mungkin dalam bahaya kebangkrutan. Angka modal kerja 

bersih lebih informatif bila dilacak pada garis tren, karena ini mungkin menunjukkan 

peningkatan atau penurunan secara bertahap jumlah modal kerja dari waktu ke waktu. 

Modal kerja bersih juga bisa digunakan untuk memperkirakan kemampuan perusahaan 

untuk berkembang dengan cepat. Jika memiliki cadangan kas yang substansial, mungkin ada 

cukup uang untuk meningkatkan bisnis dengan cepat. Sebaliknya, situasi modal kerja yang 

ketat membuat sangat tidak mungkin bisnis memiliki sarana keuangan untuk mempercepat 

laju pertumbuhannya. Indikator yang lebih spesifik mengenai kemampuan untuk tumbuh 

adalah ketika persyaratan pembayaran piutang lebih pendek daripada persyaratan hutang 

usaha, yang berarti bahwa perusahaan dapat mengumpulkan uang tunai dari pelanggannya 

sebelum perlu membayar pemasoknya. 

Angka modal kerja bersih bisa sangat menyesatkan karena alasan berikut: 

a. Jalur kredit Suatu bisnis mungkin memiliki sejumlah besar kredit yang tersedia yang 

dapat dengan mudah membayar kekurangan dana jangka pendek yang ditunjukkan 

oleh pengukuran modal kerja bersih, sehingga tidak ada risiko kebangkrutan yang 

nyata. Sebaliknya, jalur kredit digunakan kapan pun kewajiban harus dibayar. 

Pandangan yang lebih bernuansa adalah memilah modal kerja bersih terhadap sisa 

saldo yang tersedia di garis kredit. Jika jalurnya sudah hampir habis, maka ada 

potensi lebih besar untuk masalah likuiditas. 

b. Anomali. Jika hanya diukur pada satu tanggal, pengukurannya mungkin termasuk 

anomali yang tidak mengindikasikan kecenderungan umum modal kerja bersih. 

Misalnya, hutang satu kali besar mungkin belum dibayar, sehingga muncul untuk 

menciptakan angka modal kerja bersih yang lebih kecil. 

c. Likuiditas. Aset lancar tidak harus sangat likuid, sehingga mungkin tidak tersedia 

untuk digunakan dalam membayar kewajiban jangka pendek. Secara khusus, 

persediaan hanya dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan potongan harga yang 

curam, jika sama sekali. Selanjutnya, piutang usaha tidak dapat tertagih dalam 

jangka pendek, terutama jika persyaratan kredit terlalu panjang. Ini adalah masalah 

khusus ketika pelanggan besar memiliki kekuatan negosiasi yang cukup besar dalam 

bisnis ini, dan dengan demikian dapat dengan sengaja menunda pembayaran 

mereka. 

Jumlah modal kerja bersih dapat diubah dengan baik dengan melakukan salah satu 

kegiatan berikut: 
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a. Membutuhkan pelanggan untuk membayar dalam jangka waktu yang lebih singkat. Ini 

bisa jadi sulit saat pelanggan besar dan bertenaga. 

b. Menjadi lebih aktif dalam mengumpulkan outstanding piutang, meski ada risiko 

menjengkelkan pelanggan. 

c. Terlibat dalam pembelian inventaris just-in-time untuk mengurangi investasi 

persediaan, meskipun hal ini dapat meningkatkan biaya pengiriman. 

d. Mengembalikan persediaan yang tidak terpakai ke pemasok dengan imbalan biaya 

restocking. 

e. Memperpanjang jumlah hari sebelum hutang dibayarkan, meskipun hal ini mungkin 

akan mengganggu pemasok. 

f. Melacak tingkat modal kerja bersih merupakan perhatian utama staf perbendaharaan, 

yang bertanggung jawab untuk memprediksi tingkat tunai dan persyaratan hutang yang 

diperlukan untuk mengimbangi kekurangan uang muka yang diproyeksikan. 

 

4.3. Sumber Modal Kerja 

Pada dasarnya, sumber modal kerja terdiri dari dua pokok, yaitu: 

a. Bagian yang tetap atau bagian yang permanen yaitu jumlah minimum yang harus 

tersedia agar perusahaan berjalan dengan lancar tanpa kesulitan keuangan, dan 

b. Jumlah modal kerja yang variabel yang jumlahnya tergantung pada aktivitas musiman 

dan kebutuhan- kebutuhan diluar aktivitas yang biasa. 

Sumber-sumber modal kerja pada umumnya berasal dari: 

Hasil operasi perusahaan, adalah jumlah pendapatan yang nampak dalam laporan 

perhitungan laba rugi  ditambah dengan depresiasi dan amortisasi. 

Keuntungan dari penjualan surat-surat berharga (investasi jangka pendek), dalam 

menganalisis sumber modal kerja yang berasal dari keuntungan penjualan surat-surat 

berharga harus dipisahkan dengan modal kerja yang berasal dari hasil usaha pokok 

perusahaan. Dari hasil penjualan surat berharga ini menyebabkan terjadinya perubahan 

dalam unsur modal kerja yaitu dari bentuk surat berharga berubah menjadi kas. 

Penjualan aktiva tidak lancar, perubahan aktiva tidak lancar menjadi kas atau piutang 

akan menyebabkan bertambahnya modal kerja. Apabila hasil dari penjualan aktiva tetap atau 

aktiva tidak lancar ini tidak digunakan untuk mengganti aktiva yang bersangkutan, akan 

menyebabkan keadaan aktiva lancar sedemikian besarnya sehingga melebihi jumlah modal 

kerja yang dibutuhkan (adanya modal kerja yang berlebih-lebihan). 

Penjualan saham atau obligasi, Perusahaan dapat mengeluarkan obligasi atau bentuk 

hutang jangka panjang guna memenuhi kebutuhan modal kerjanya penjualan obligasi ini 

mempunyai konsekuensi bahwa perusahaan harus membayar bunga tetap, oleh karena itu 

dalam mengeluarkan hutang dalam Bentuk obligasi ini harus disesuaikan dengan kebutuhan 

perusahaan. 
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 Penjualan obligasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan (terlalu besar) disamping 

menimbulkan beban bunga yang besar, juga akan mengakibatkan keadaan aktiva lancar yang 

besar sehingga melebihi jumlah modal kerja yang dibutuhkan. 

 

4.4. Faktor-faktor yang menentukan besarnya kebutuhan Modal Kerja 

1.  Volume Kegiatan (Volume penjualan) 

• Bila volume kegiatan naik maka biaya-biaya untuk menunjang kegiatan tersebut 

juga naik mengakibatkan dana yang diperlukan untuk modal kerja tentu naik 

• Biasanya volume kegiatan perusahaan diukur berdasarkan besarnya penjualan 

• Kebutuhan modal ditentukan oleh besarnya rencana penjualan. 

2. Lama terikatnya Dana (siklus operasi) 

▪ Dua perusahaan A dan B mempunyai tingkat penjualan yang sama yaitu Rp100 

juta/tahun. Jika hanya memperhatikan faktor volume kegiatan mestinya kedua 

perusahaan membutuhkan modal kerja yang sama besarnya. Ternyata perusahaan 

A hanya membutuhkan modal kerja Rp 10 juta sedangkan perusahaan B perlu Rp 

50 juta. Apa sebabnya ? 

▪ Ternyata perusahaan A berbeda kegiatannya dengan perusahaan B. Perusahaan A 

adalah perusahaan dagang dimana lama terikatnya dana pada unsur modal kerja 

yang dihitung dengan rata-rata jangka waktu pembelian barang sampai barang 

terjual secara tunai adalah 36 hari. Perusahaan B adalah perusahaan industri 

dimana lama terikatnya dana, yang dihitung dari saat pembelian bahan, proses 

produksi, penyimpanan sampai produk dijual dan diterima hasil penjualannya rata-

rata adalah 180 hari 

Perusahaan Tingkat perputaran modal kerja 

A 360/36      =    10x / tahun 

B 360/180     =      2x /tahun 

Bila dikaitkan dengan rumus perputaran modal kerja  

dimana : 

Perputaran modal kerja =  

 

Maka modal kerja yang dibutuhkan Perusahaan A dan Perusahaan B : 

 modal kerja perusahaan  A   =   100/10 = 10 juta 

 modal kerja perusahaan  B    =  100/2   = 50 juta 

Untuk melayani tingkat penjualan yang sama semakin lama dana terikat pada unsur 

modal kerja semakin besar kebutuhan modal kerjanya 

 

 

Penjualan 

Modal Kerja 
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4.5. Perhitungan Kebutuhan Modal Kerja 

Untuk menentukan besarnya modal kerja yang dibutuhkan suatu perusahaan dapat digunakan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Menentukan rencana penjualan misalnya = 1000 unit/minggu 

2. Membagi biaya menjadi 3 unsur & menentukan ketiga unsur biaya misalnya : 

➢ Biaya bahan Rp X / unit 

➢ Biaya Tenaga kerja Rp Y/unit 

➢ Biaya umum (BOP) Rp Z/minggu 

3. Menentukan lama terikatnya dana masing-masing unsur biaya pada siklus dana sebagai 

berikut : 

     Kas  →  persediaan → proses prod     →   barang jadi  →  piutang  →  Kas 

          Persediaan     Barang ½ jadi           Barang jadi      Piutang 

              a  minggu b minggu  c minggu   d minggu 

Untuk menentukan Lama terikatnya dana yang dihitung pada masing-masing biaya adalah : 

Biaya Bahan baku =  a + b + c + d minggu     =    e minggu 

Biaya tenaga kerja =         b + c  + d minggu    =    f  minggu 

Biaya umum =        b + c + d minggu     =    f  minggu 

Catatan :  

Biaya tenaga kerja dan biaya umum diperhitungkan pada saat proses produksi dimulai 

Untuk menentukan besarnya dana pada masing-masing unsur biaya adalah  

Biaya bahan        =     1.000 x e x Rp X = A 

Biaya Tenaga Kerja               =     1.000 x f x Rp Y  = B 

Biaya Umum                          =                  f x Rp Z  = C 

Modal Kerja yang diperlukan = Rp A + Rp B+ Rp C = Rp D 

Contoh perhitungan kebutuhan modal kerja : 

Perusahaan PT KRABU pada suatu saat mendapat pesanan khusus membuat sepatu untuk 

keperluan para atlet dalam jumlah yang cukup besar, yaitu 5.000 pasang sepatu setiap bulan. 

▪ Harga perpasang diperkirakan Rp 100.000 

▪ Bahan baku Rp 25.000 tiap pasang 

▪ Biaya  tenaga kerja Rp 20.000 tiap pasang 

▪ Biaya umum Rp 20 juta / bulan. 

▪ Untuk menjamin kelangsungan produksi, perusahaan menetapkan adanya bahan baku 

untuk produksi ½ bulan 

▪ Untuk membuat 5000 pasang sepatu diperlukan waktu 1 bulan. 

▪ Suplier  bahan baku biasanya memberikan kredit selama 1,5 bulan. 

▪ Pembayaran untuk sepatu yang diserahkan dilakukan 2 bulan setelah setiap 5000 pasang 

sepatu diserahkan. 
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▪ Barang jadi sebelum dikirim disimpan dulu selama ½ bulan di gudang 

 

Pertanyaan : 

Berapa modal kerja yang diperlukan untukmembiayai kegiatan ini ? 

Langkah perhitungan kebutuhan modal kerja PT KRABU: 

Menentukan rencana kegiatan  = 5000 pasang/bulan 

Membagi biaya menjadi  3 unsur biaya : 

▪ Bahan baku Rp 25.000 tiap pasang 

▪ Biaya  tenaga kerja Rp 20.000 tiap pasang 

▪ Biaya umum Rp 20.000.000 / bulan. 

 

Menentukan lama terikatnya dana pada masing-masing unsur biaya 

Kas  →  persediaan → proses prod → barang jadi  →  piutang  →  Kas 

 Persediaan          Barang ½jadi           barang jadi           piutang 

  0,5 bulan    1 bulan  0,5 bulan      2 bulan 

Jadi lama terikatnya dana pada masing-masing biaya adalah  : 

Biaya bahan    = 0,5 + 1 + 0,5 – 1,5 + 2  =  2,5 bulan 

Biaya Tenaga Kerja    =          1 + 0,5 + 2      =  3,5 bulan 

Biaya Umum   =          1 + 0,5 + 2      =  3,5 bulan 

 

Langkah perhitungan kebutuhan modal kerja PT KRABU: 

Menentukan lama terikatnya dana pada masing-masing unsur biaya 

▪ Bahan baku        = 5000 x Rp 25.000 x 2,5     = Rp 312.500.000 

▪ Biaya  tenaga kerja    = 5000 x Rp 20.000 x 3,5     = Rp 350.000.000 

▪ Biaya umum       =      Rp 20.000.000 x 3,5    = Rp   70.000.000. 

Menentukan modal kerja yang diperlukan dengan menjumlahkan dana untuk masing- masing 

unsur biaya : 

▪ Rp 312.500.000 +  Rp 350.000.000  + Rp 70.000.000.= Rp 732.500.000 
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Perhitungan kebutuhan modal kerja PT KRABU 

Unsur Biaya 

Periode 

(Bulan) 

Persediaan 

Bhn baku 

Barang 

½ jadi 

Persediaan 

Brg jadi 
Piutang Kredit Jumlah 

1. Bahan        

▪ Bahan baku 0,5 6.250      

▪ Barang ½ jadi 1,0  12.500     

▪ Barang jadi 0,5   6.250    

▪ Piutang 2,0    25.000   

▪ Kredit 1,5     (18.250) 31.250 

2. Tenaga 
Kerja 

       

▪ Barang ½ jadi 1,0  10.000     

▪ Barang jadi 0,5   5.000    

▪ Piutang 2,0    20.000  35.000 

3. Umum        

▪ Barang ½ jadi 1,0  2.000     

▪ Barang jadi 0,5   1.000    

▪ Piutang 2,0    4.000  7.000 

MK Dibutuhkan  6.250 24.500 12.250 49.000 (18.250) 73.250 

 

Kesimpulan 

❖ Kebutuhan Modal Kerja sangat ditentukan oleh volume kegiatan yang direncanakan dan 

lama terikatnya dana pada unsur-unsur Modal Kerja. 

❖ Lama terikatnya dana pada unsur-unsur Modal Kerja. 

❖ Lama terikatnya dana pada unsur-unsur Modal Kerja selain ditentukan oleh lamanya 

proses produksi , juga ditentukan oleh penentuan kebijakan dalam persediaan, piutang 

dan lamanya kredit yang didapat dari pembekal. 

 

4.6. Kebijakan Modal Kerja / Investasi pada Aktiva lancar 

Pada dasarnya Kebijakan modal kerja melibatkan dua masalah utama  yaitu : 

1. Menentukan tingkat yang tepat untuk setiap jenis aktiva lancar yang dimiliki untuk 

mendukung suatu tingkat penjualan tertentu 

2. Bagaimana membiayai aktiva lancar tersebut 
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Alternatif Kebijakan investasi pada Aktiva Lancar 

▪ Kebijakan investasi  aktiva lancar yang longgar (relaxed current asset investment 

policy) 

Pada gambar 4.1 Garis dengan kemiringan yang paling curam menunjukkan kebijakan 

investasi aktiva lancar yang “longgar” dimana sejumlah kas, sekuritas dan persediaan 

dimiliki dalam jumlah yang relatif besar dan perusahaan berupaya menggalakkan 

kebijakan dengan menggunakan kebijakan kredit yang mempermudah pembiayaan 

pelanggan dan jumlah piutang yang tinggi.  

▪ Kebijakan investasi  aktiva lancar yang ketat (restricted current asset investment 

policy) 

Sebaliknya pada kebijakan investasi aktiva lancar yang “ketat”, perusahaan berusaha 

menahan/meminimumkan setiap jenis aktiva lancar seperti kas, sekuritas, persediaan dan 

piutang yang dimilikinya. Dalam kebijakan yang ketat aktiva lancar lebih sering diputar 

sehingga setiap rupiah aktiva lancar dipaksa “bekerja lebih keras”.  

▪ Kebijakan investasi  aktiva lancar yang moderat (moderate current asset investment 

policy) 

Adalah kebijakan diantara kebijakan longgar dan kebijakan ketat 

Gambar : 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kebijakan Investasi Alternatif dalam Aktiva lancar 
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Kebijakan Mendukung Aktiva lancar untuk penjualan 

Rp100 juta 

Perputaran Aktiva 

lancar 

Longgar 30 3,3 kali 

Moderat 23 4,3 kali 

Ketat 16 6,3 kali 

 

4.7. EVA dan Modal Kerja 

Nilai Tambah Ekonomi (Economic Value Added- EVA) memberikan cara berpikir yang 

bermanfaat tentang modal kerja : 

EVA   = [ EBIT x (1-T)] – WACC x jumlah modal) 

Jika sebuah perusahaan dapat mengurangi persediaan, penahanan uang kas, atau piutang 

tanpa terlalu mempengaruhi laba operasi.  Ada uang kas yang dapat dibebaskan dimana uang 

kas ini kemudian dapat digunakan untuk melunasi utang atau membeli saham yang keduanya 

akan mengurangi modal. Jika modal dikurangi biaya pendanaan akan menurun dan ini akan 

meningkatkan EVA 

4.8. Permasalahan dalam Mengelola Komponen Modal kerja 

Modal Kerja terdiri dari empat komponen dasar yaitu : kas, surat berharga, persediaan, dan 

piutang usaha menimbulkan permasalahan dalam pengelolaannya.Masalah yang mendasar 

dalam mengelola modal kerja adalah karena modal kerja sangat diperlukan dalam 

menjalankan usaha, maka makin besar penahanan modal kerja makin kecil bahaya 

kekurangan dana, dengan demikian akan menurunkan risiko operasi perusahaan. Namun 

penahanan modal kerja akan meningkatkan biaya yang terlalu besar, perusahaan akan 

mempunyai aktiva yang menghasilkan pengembalian nol atau negatif jika biaya penyimpanan 

dan kerusakan tinggi. Modal untuk membeli aktiva ini juga akan mempunyai biaya, maka laba 

akan berkurang akibat kelebihan modal kerja misalnya persediaan. Jadi ada tekanan untuk 

menahan modal kerja pada jumlah yang minimum yang cukup untuk mendukung kegiatan 

operasi bisnis yang lancar.   

Konsep Modal Kerja Nol 

Suatu kebijakan yang berusaha keras mencapai modal kerja nol tidak hanya menghasilkan 

uang kas tetapi juga mempercepat proses produksi dan membantu perusahaan beroperasi 

lebih efisien. Konsep ini mempunyai definisinya sendiri yaitu :  Modal kerja = Persediaan + 

piutang – utang,  

Dasar pemikiran modal kerja nol adalah Persediaan dan piutang merupakan kunci untuk 

mendapatkan penjualan Persediaan dapat dibiayai oleh pemasok melalui utang usaha 
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Latihan Kasus 1  

Kebijakan Modal Kerja  

PT SYAKIRA sedang berupaya menetapkan kebijakan aktiva lancarnya . Aktiva Tetap adalah 

sebesar Rp 6.000.000.000,- dan perusahaan merencanakan mempertahankan rasio utang 

terhadap aktiva sebesar 50%. Seluruh utang dikenakan suku bunga 10%. Ada 3 alternatif 

kebijakan aktiva lancar yang sedang dipertimbangkan  40%, 50% dan 60% dari proyeksi 

penjualan. Perusahaan mengharapkan laba 15% setahun sebelum bunga dan pajak (EBIT) 

atas penjualan sebesar Rp 3.000.000.000. Tarip pajak adalah 40% . Berapa tingkat 

pengembalian atas ekuitas  yang diharapkan untuk setiap alternatif tersebut? . 

 

Jawaban Kasus 1 : (dalam ribuan rupiah) 

PT Syakira  
 Balance Sheet Alternative 

Restricted 
40% 

Moderate 
50% 

Relaxe 
60% 

Current Asset 
Fixed Asset 
Total Assets 

Debt 
Equity 

Total debt & Equity 
 

1.200.000 
 6.000.000 
7.200.000 
3.600.000 
 3.600.000 
7.200.000 

 

1.500.000 
6.000.000 
7.500.000 
3.750.000 
3.750.000 
7.500.000 

 

1.800.000 
6.000.000 
7.800.000 
3.900.000 
3.900.000 
7.800.000 

 

PT Syakira  
 Income Statement 

Alternative 

   

Sales 
EBIT 

Interest (10%) 
EBT 

Tax (40%) 
EAT 

ROE ( EAT/Equity) 

3.000.000 
 450.000 
  360.000 
90.000 
36.000 
54.000 
1,5% 

3.000.000 
  450.000 
375.000 
75.000 
30.000 
45.000 
1,2% 

3.000.000 
  450.000 
 390.000 
 60.000 
24.000 
36.000 
0,9% 

 
 

Kasus 2 

Kebutuhan modal kerja 

PT MEGA memproduksi satu jenis mainan anak-anak. Perusahaan merencanakan volume 

penjualan adalah 120.000 unit/bulan. Biaya-biaya yang diperlukan meliputi : 

▪ Bahan baku  Rp 500 / unit 

▪ Tenaga Kerja Rp 500 / unit 

▪ Umum  Rp 100 juta / bulan 

▪ Pemasaran Rp 2.000/unit (diperhitungkan setelah barang jadi selesai dibuat) 

Kebijakan perusahaan sebagai berikut : 

1. Untuk kelancaran produksi selalu tersedia bahan baku untuk produksi  ¼ bulan 

2. Untuk memproduksi 120.000 unit diperlukan waktu ¾ bulan  

3. Supplier bahan baku selalu meminta pembayaran dimuka ¾ bulan sebelum bahan baku 

dikirim 
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4. Sebelum dijual barang jadi diperiksa dan disimpan ¼ bulan  

5. Pembayaran barang jadi dilakukan tunai setiap 120.000 unit diserahkan kepada pembeli. 

 

Pertanyaan : 

a. Berapa lama terikatnya dana untuk setiap penjualan 120.000 unit ? 

b. Berapa kebutuhan modal kerja untuk kegiatan ini ? 

c. Sajikan dalam tabel Modal Kerja ! 

 

Jawaban  kasus  2 : 

Menentukan lama terikatnya dana pada masing-masing unsur biaya 

Kas  →  persediaan → proses prod → barang jadi  →  piutang  →  Kas 

 Persediaan          Barang ½jadi           barang jadi           piutang 

  ¼+ ¾ bulan    ¾ bulan  ¼ bulan      - 

Jadi lama terikatnya dana pada  : 

Biaya bahan       = ¼ bulan + ¾ bulan + ¾ bulan + ¼ bulan =  2 bulan 

Biaya Tenaga Kerja    =                                    ¾ bulan + ¼ bulan =  1 bulan       

Biaya Umum     =                                    ¾ bulan + ¼ bulan =  1bulan 

 

Langkah perhitungan kebutuhan modal kerja PT Mega : 

Menentukan lama terikatnya dana pada masing-masing unsur biaya 

▪ Bahan baku        = 120.000 x Rp500 x 2 bulan        = Rp 120.000.000 

▪ Biaya  tenaga kerja = 120.000 x Rp500 x 1 bulan        = Rp   60.000.000 

▪ Biaya umum       =         Rp 100.000.000 x 1 bulan  = Rp 100.000.000. 

Menentukan modal kerja yang diperlukan dengan menjumlahkan dana untuk masing- masing 

unsur biaya : 

▪ Rp 120.000.000 +  Rp 60.000.000  + Rp 100.000.000.= Rp 280.000.000 
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Perhitungan kebutuhan modal kerja PT MEGA 

Unsur Biaya Periode   

(Bulan) 

Bhn 

baku 

Barang 

½ jadi            

P. Brg jadi            Piutang Kredit Jumlah 

1. Bahan        

▪ Bahan baku ¼  15 juta     15 juta 

▪ Barang ½ jadi            1  30 juta    30 juta 

▪ Barang jadi 1   30 juta   30 juta 

▪ Piutang ¾    45 juta  45 juta 

▪ Kredit -      - 

2. Tenaga Kerja        

▪ Barang ½ jadi            ¾  45.juta    45.juta 

▪ Barang jadi ¼   15 juta   15 juta 

▪ Piutang        

3. Umum        

▪ Barang ½ jadi            ¾  75 juta    75 juta 

▪ Barang jadi ¼   25 juta   25 juta 

▪ Piutang        

MK Dibutuhkan  15 juta 150 juta 70 juta 45 juta - 280 juta 
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BAB V 

MANAJEMEN PIUTANG 

 

 

5.1. Kebijakan Pengumpulan Piutang dan Kredit 

Secara umum kredit perdagangan menurut Kasmir (2013: 243-250) diartikan sebagai: 

Penjualan barang di mana pembayarannya dilakukan secara angsuran (cicilan) sesuai 

kesepakatan yang dibuat antara penjual dan pembeli untuk jangka waktu tertentu dengan 

masing-masing hak dan kewajibannya. 

Dari pengertian ini terkandung bahwa dalam transaksi penjualan secara kredit adanya 

suatu kesepakatan untuk melakukan transaksi. Di dalam kesepakatan tersebut tertuang hak 

dan kewajiban masing-masing pihak. Misalnya, jumlah yang harus dibayar pihak penerima 

berikut jangka waktu pembayaran. Di samping itu, adanya kebijakan terhadap penjualan kredit 

tersebut apabila misalnya dilunasi sebelum jangka waktunya. 

Untuk perusahaan dagang pengaruh dari hasil penjualan kredit ini akan terlihat komponen 

pos piutang di aktiva lancar bagi perusahaan yang menjual barang. Sebaliknya bagi 

perusahaan yang membeli secara kredit, maka akan terlihat di sisi pasiva pada pos utang 

dagang. 

Dalam rangka meningkatkan penjualan secara kredit, maka perusahaan dagang perlu 

menetapkan kebijakan kredit (credit policy). Tujuannya agar penjualan kredit yang diberikan 

akan memberikan keuntungan seperti yang diinginkan. Penundaan atau keterlambatan 

pembayaran oleh debitur akan merugikan perusahaan pemberi, apalagi debitur yang tidak 

mampu untuk mengembalikannya. Oleh karena itu, dalam memberikan atau menjual barang 

secara angsuran ada beberapa kebijakan yang harus dilakukan.  

Penjualan barang atau jasa yang diberikan ke pelanggan mengandung suatu risiko bagi 

perusahaan yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan entah keterlambatan waktu 

pembayaran atau kerugian karena nasabah tidak mampu lagi membayar barang yang sudah 

dibelinya. Dalam praktiknya risiko yang dihadapi perusahaan berkaitan dengan penjualan 

kredit adalah: 

- Pelanggan terlambat untuk membayar tagihannya kepada perusahaan, misalnya 

melewati batas tanggal jatuh tempo. Hanya saja walaupun terlambat atau tersendat-

sendat pelanggan masih mau dan mampu untuk membayar tagihannya. 

- Perjalanannya terkadang pelanggan tidak memiliki kemampuan untuk membayar sesuai 

kesepakatan, sehingga kredit benar-benar macet, sekalipun pelanggan masih berusaha 

untuk membayar. 
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- Pelanggan kabur sehingga tidak dapat ditagih sama sekali dan ini benar-benar macet, 

alias tidak tertagih. 

5.2. Faktor - faktor yang mempengaruhi  Investasi dalam Piutang 

1. Volume penjualan kredit 

2. Jangka waktu rata-rata antara penjualan dan penagihan 

3. Kebijakan kredit & penagihan, kualitas pelanggan, Syarat kredit dan Tipe pelanggan. 

4. Persentase penjualan kredit atas penjualan total 

Faktor-faktor lainnya adalah: 

a. Potensi Laba 

b. Pertimbangan hukum 

 

5.3. Kebijakan Kredit 

Kebijakan Kredit adalah suatu kebijakan yang perlu dipertimbangkan dalam memberi kredit 

kepada para langganan. Kebijaksanaan kredit yang baik harus membandingkan antara risiko 

dan profitabilitas . Apabila perusahaan menurunkan standar kreditnya , maka penjualan akan 

meningkat, yang berarti terjadi peningkatan piutang, dan ini akan membawa kuntungan yang 

besar. Tetapi dengan peningkatan piutang dagang berarti perusahaan harus menanggung 

beban investasi pada piutang yang makin besar , ditambah kemungkinan peningkatan piutang 

yang tidak bisa terkumpul. 

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam kebijaksanaan kredit adalah : 

1. Standar kredit  

Adalah kriteria untuk menyeleksi permintaan kredit dari langganan. Kebijakan kredit yang 

optimal mensyaratkan bahwa marginal cost atas kredit sama dengan marginal profit  

• Marginal cost termasuk biaya produksi dan biaya penjualan 

• Marginal cost yang berkaitan dengan penjualan kredit terdiri atas biaya atas piutang 

tak tertagih/bad debt, biaya pengumpulan dan administrasi piutang, biaya yang 

tertanam dalam piutang 

Setiap perubahan standar kredit akan mempengaruhi 3 hal sbb : 

a. Volume penjualan.  

Pembeli atau calon langganan pada umumnya akan tertarik membeli barang dalam 

jumlah yang lebih banyak jika kepada mereka diberikan tenggang waktu pembayaran 

yang longgar  
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b. Investasi dalam piutang 

Investasi dalam persediaan barang jadi berkaitan erat dengan periode kredit yang 

ditetapkan, semakin longgar periode kredit semakin besar pula dana yang tertanam 

didalam persediaan barang jadi (piutang) 

c. Biaya piutang ragu-ragu (cost of bad debt) 

Tanpa penjualan kredit perusahaan tidak akan mengalami kerugian akibat piutang 

ragu-ragu. Kerugian piutang ragu-ragu adalah biaya yang harus diperhitungkan 

sebagai faktor yang akan mengurangi keuntungan. Efek-efek tersebut dapat 

digambarkan dalam tabel berikut : 

Item Perubahan naik/turun 

N/T 

Efek terhadap profit (+/-) 

Volume penjualan N (+) 

Periode pengumpulan piutang N (-) 

Biaya piutang ragu-ragu N (-) 

 

2. Jangka Waktu Kredit 

Cara ini ditempuh dengan memperpanjang waktu kredit dengan harapan agar penjualan 

bisa meningkat. Karena yang ditingkatkan hanyalah jangka waktu kredit, maka umumnya 

risiko tidak terbayarnya piutang tidak banyak berubah. Misalkan semua jangka waktu 

kredit adalah 30 hari tanpa potongan, kemudian diperpanjang menjadi 45 hari juga tanpa 

potongan . Dengan perubahan ini diperkirakan penjualan akan naik 10%.  

3. Pemberian potongan /discount 

Apabila sayarat penjualan adalah 2/10, net 30 maka itu berarti perusahaan akan memberi 

diskon sebesar 2%, jika pembeli membayar dalam jangka 10 hari setelah tanggal 

transaksi penjualan , dn batas terakhir pembayaran adalah 30 hari . perusahaan bisa 

memberikan tambahan potongan untuk merangsang para pembeli untuk melakukan 

pembelian dan membayar lebih cepat. 

 

5.4. Evaluasi pemberian kredit/Cara penilaian kredit: 

Dalam menilai risiko kredit seorang manajer kredit dapat melakukan penilaian dengan metode 

penilaian lima C atau yang disebut The Five C‘s of Credit dari calon pelanggannya yang terdiri 

dari : 
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1) Kepribadian (Character), adalah menilai karakter manajemen perusahaan yang 

ditunjukkan oleh tingginya respek langganan terhadap kewajibannya yang dianalisis 

adalah karakter manajemen perusahaan debitur. Yaitu dengan mencoba untuk 

memperkirakan kemungkinan bahwa pelanggan akan memenuhi kewajibannya, dengan 

berusaha membayar hutangnya atau mencoba untuk menghindarinya, sehingga hal ini 

merupakan penilaian yang sangat penting dalam penilaian kredit. 

2) Kemampuan (Capacity), merupakan pokok penilaian kemampuan langganan untuk 

membayar kewajibannya yang ditunjukkan oleh likuiditas dan proyeksi aliran kas, hal ini 

bisa dilihat dari catatan prestasi bisnis pelanggan dimasa lampau, yang didukung dengan 

pengamatan dilapangan. 

3) Modal (Capital) yang dapat diukur atau dilihat dari posisi keuangan perusahaan yang 

ditunjukkan oleh rasio keuangan dan besarnya modal sendiri   

4) Jaminan (Collateral), yang ditujukkan oleh besarnya asset yang dimiliki langganan 

seperti surat berharga diberikan kepada pelanggan dalam bentuk aktiva sebagai jaminan 

keamanan atas kredit yang diberikan 

5) Kondisi (Condition), adalah kondisi ekonomi secara umum terhadap perusahaan 

yaitu kondisi yang berhubungan dengan dampak kecenderungan ekonomi secara umum 

terhadap perusahaan atau perkembangan khusus dis ektor ekonomitertentu yang 

mungkin berpengaruh terhadap kemampuan pelanggan untuk memenuhi kewajibannya. 

 

5.5. Syarat Kredit  

Adalah periode tertentu dimana kredit diberikan dan jika ada discount untuk pembayaran yang 

lebih awal. Persyaratan 2/10, net 30 berarti pelanggan akan diberikan diskon 2% bila 

pembayaran dilakukan dalam waktu 10 hari sejak tanggal pembelian atau tidak akan 

memperoleh diskon untuk pembayaran setelah 10 hari sampai jangka waktu 30 hari. 

Potongan tunai (cash discount) , pemberian potongan tunai yang semakin besar akan menarik 

pelanggan untuk mempertimbangkan tawaran kredit . konsekuensinya rata-rata pengumpulan 

piutang akan menurun, biaya diskon akan meningkat. Pemberian diskon yang optimal akan 

tercapai saat biaya dan manfaat atas kebijakan kredit tersebut sama. 

 

5.6. Kebijakan pengumpulan piutang 

Efektivitas kebijakan penguupulan piutang akan mempengaruhi cost of bad debt  karena jika 

periode pengumpuilan piutang meningkat cost of bad debt akan meningkat. Karena itu 

walaupun peningkatan efektivitas pengunpulan piutang akan menaikkan biaya pengumpulan 

piutang , diharapkan dapat mengurangi cost of bad debt yang lebih besar sehingga dapat 

menambah profit. Berbagai teknik pengumpulan piutang dapat dilakukan perusahaan 
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misalnya perusahaan dapat mencoba untuk mengumpulkan piutang denga surat, telepon, 

agen pengumpulan. 

Akumulasi piutang usaha  

Misalnya pada hari pertama suatu perusahaan melakukan penjualan secara kredit seluruhnya 

sebesar Rp 10 juta , dan pembeli diberi waktu 10 hari untuk membayar kemudian bertambah 

 menjadi Rp 20.000.000 pada hari kedua , demikian pula pada akhir hari ketiga menjadi Rp 

30.000.000 maka pada hari kesepuluh piutang menjadi 10 x Rp 10 .000.000 = Rp 

100.000.000. Jika terjadi perubahan pada penjualan kredit atau periode penagihan maka 

jumlah piutang usaha akan berubah.  

Piutang  usaha   =   Penjualan kredit per hari    x   Jangka Waktu  penagihan 

Kebijakan yang harus dikontrol Manajer Keuangan 

• Syarat kredit 

• Kualitas pelanggan 

• Usaha penagihan 

 

5.7. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Besarnya Investasi Terhadap Piutang 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya investasi dalam piutang 

menurut Riyanto (2015: 85-87) dapatlah disebutkan sebagai berikut: 

(1) Volume Penjualan Kredit 

Makin besar proporsi kredit dari keseluruhan penjualan memperbesar jumlah investasi 

dalam piutang. Dengan makin besarnya volume penjualan kredit setiap tahunnya berarti 

bahwa perusahaan itu harus menyediakan investasi yang lebih besar lagi dalam piutang. 

Makin besarnya jumlah piutang berarti makin besarnya risiko, tetapi bersamaan dengan itu 

juga memperbesar “profitability”-nya. 

(2) Syarat Pembayaran Penjualan Kredit 

Syarat pembayaran penjualan kredit dapat bersifat ketat atau lunak. Apabila perusahaan 

menetapkan syarat pembayaran yang ketat berarti bahwa perusahaan lebih mengutamakan 

keselamatan kredit daripada pertimbangan profitabilitas. Syarat yang ketat misalnya dalam 

bentuk batas waktu pembayarannya yang pendek, pembebanan bunga yang berat pada 

pembayaran piutang yang terlambat. Makin panjang batas waktu pembayarannya berarti 

makin besar jumlah investasinya dalam piutang. 

(3) Ketentuan tentang Pembatasan Kredit 

Dalam penjualan kredit, perusahaan dapat menetapkan batas maksimal atau plafond 

bagi kredit yang diberikan kepada para langganannya. Makin tinggi plafond yang ditetapkan 

bagi masing-masing langganan berarti makin besar pula dana yang diinvestasikan dalam 

piutang. Demikian pula ketentuan mengenai siapa yang dapat diberi kredit. Makin selektif 
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para langganan yang dapat diberi kredit akan memperkecil jumlah investasi dalam piutang. 

Dengan demikian maka pembatasan kredit di sini bersifat baik kuantitatif maupun kualitatif. 

 

 

(4) Kebijaksanaan dalam Mengumpulkan Piutang 

Perusahaan dapat menjalankan kebijaksanaan dalam pengumpulan piutang secara aktif 

atau pasif. Perusahaan yang menjalankan kebijaksanaan secara aktif dalam pengumpulan 

piutang akan mempunyai pengeluaran uang yang lebih besar untuk membiayai aktivitas 

pengumpulan piutang tersebut dibandingkan dengan perusahaan lain yang menjalankan 

kebijaksanaannya secara pasif. Perusahaan yang disebutkan terdahulu kemungkinan akan 

mempunyai investasi dalam piutang yang lebih kecil daripada perusahaan yang disebutkan 

kemudian. Tetapi biasanya perusahaan hanya akan mengadakan usaha tambahan dalam 

pengumpulan piutang apabila biaya usaha tambahan tersebut tidak melampaui besarnya 

tambahan revenue yang diperoleh karena adanya usaha tersebut. Jadi perusahaan tidak akan 

mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.000,00 untuk dapat mengumpulkan piutang sebesar Rp. 

500,00. 

(5) Kebiasaan Membayar dari Para Langganan 

Ada sebagian langganan yang mempunyai kebiasaan untuk membayar dengan 

menggunakan kesempatan mendapatkan cash discount, dan ada sebagian lain yang tidak 

menggunakan kesempatan tersebut. 

Perbedaan cara pembayaran ini tergantung kepada cara penilaian mereka terhadap 

mana yang lebih menguntungkan antara kedua alternatif tersebut. Apabila perusahaan telah 

menetapkan syarat pembayaran 2/10/net 30, para langganan dihadapkan pada dua alternatif, 

yaitu apakah mereka akan membayar pada hari ke-10 atau pada hari ke-30 sesudah barang 

diterima. Alternatif pertama ialah apabila mereka akan membayar pada hari ke-30 yang ini 

berarti bahwa mereka membelanjai pembeliannya sepenuhnya dengan kredit penjual (kredit 

levansir). Alternatif kedua ialah kalau mereka membayar pada hari ke-10 dengan 

mendapatkan cash discount sebesar 2%. Pada umumnya para langganan lebih menyukai 

pembayaran pada hari ke-10 karena mendapatkan cash discount, dengan meminjam uang 

dari bank yang pada umumnya dengan tingkat bunga yang lebih rendah daripada bunga 

kredit leveransir. 

Kebiasaan para langganan untuk membayar dalam “cash discount period” atau 

sesudahnya akan mempunyai efek terhadap besarnya investasi dalam piutang. Apabila 

sebagian besar para langganan membayar dalam waktu selama “discount period”, maka dana 

yang tertanam dalam piutang akan lebih cepat bebas, yang ini berarti makin kecilnya investasi 

dalam piutang. 

Seperti halnya pada inventory, dalam piutang pun kita mengenal pula pengertian 

persediaan besi atau persediaan minimal, yaitu yang disebut “persediaan besi debitur” atau 

“persediaan inti debitur”. Persediaan besi debitur adalah saldo piutang yang secara terus-

menerus dan selalu tertanam dalam perusahaan sebagai akibat dari adanya jangka waktu 

kredit yang diberikan kepada para langganan atau debitur. Dengan kata lain dapatlah 

dikatakan persediaan inti debitur adalah jumlah minimal dari dana yang diberikan sebagai 

kredit penjual untuk mempertahankan credit sales yang normal, dan jumlah ini merupakan “inti 

permanen” dari kebutuhan yang diinvestasikan dalam piutang. 
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5.8. Penilaian Risiko Kredit dan Penyaringan Pelanggan 

Risiko kredit adalah risiko tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan kepada para 

langganan kita. Sebelum perusahaan memutuskan untuk menyetujui permintaan atau 

penambahan kredit oleh para langganan perlukah kita mengadakan evaluasi risiko kredit dari 

para langganan tersebut. Untuk menilai risiko kredit, credit manager harus 

mempertimbangkan berbagai faktor yang menentukan besar kecilnya kredit tersebut. Setelah 

menilai risiko kredit, maka selanjutnya perlu bagi perusahaan untuk mengambil langkah-

langkah tertentu di dalam usaha untuk memperkecil risiko tidak terbayarnya piutang dengan 

mengadakan penyaringan atau seleksi terhadap para langganan atau debitur. 

Adapun langkah-langkah yang perlu untuk penyaringan para langganan dalam rangka 

usaha preventif menurut Riyanto (2015: 87-90) untuk memperkecil risiko tertunda atau tidak 

terkumpulnya piutang yang tidak diharapkan dapatlah disebutkan langkah-langkahnya 

sebagai berikut: 

A.  Penentuan Besarnya Risiko yang Akan Ditanggung oleh Perusahaan 

Pertama-tama dalam hubungan ini haruslah ditentukan lebih dahulu “batas risiko” yang 

ditanggung perusahaan, yang akan disediakan sebagai cadangan piutang. Misalnya 

ditentukan bahwa risiko yang akan ditanggung oleh perusahaan tersebut adalah 10%. Ini 

berarti bahwa kelak apabila ternyata sebanyak 10% dari jumlah piutang tak terbayar, hal 

tersebut tidaklah dianggap sebagai hal yang tidak terduga. Ketentuan persentase ini perlu 

untuk memperhitungkan keuntungan yang diharapkan akan diterima. 

Misalnya suatu perusahaan merencanakan akan memperluas volume credit sales-nya 

dengan Rp. 100.000,00 dan kenaikan ini disertai dngan kenaikan biaya usaha sebesar Rp. 

50.000,00. Perusahaan telah menetapkan besarnya risiko yang akan ditanggung sebesar 

10% dari jumlah piutang, maka keuntungan yang diharapkan sebagai akibat dari tambahnya 

volume credit sales tersebut dapat diperhitungkan sebagai berikut: 

 

Hasil tambahan penjualan kredit ................................................................ Rp. 100.000,00 

Risiko tidak terkumpulnya piutang 10% .................................................... Rp. (10.000,00 

Hasil penjualan yang diharapkan ............................................................... Rp. 90.000,00 

Tambahan biaya usaha .............................................................................. Rp. (50.000,00 

Tambahan keuntungan ........................................................................ Rp. 40.000,00 

 

B.  Penyelidikan tentang Kemampuan Perusahaan untuk Memenuhi Kewajibannya 

Dalam rangka usaha untuk dapat mengadakan klasifikasi dari langganan, apakah mereka 

termasuk golongan risiko 5%, 10%, 15% atau lebih, perlulah perusahaan mengadakan 

penyelidikan mengenai kemampuan perusahaan tersebut untuk memenuhi kewajiban 

finansialnya. Penyelidikan kemampuan ini tidak hanya menyangkut bidang material saja, 

tetapi juga menyangkut penyelidikan mengenai sifat atau watak dari para langganan, apakah 

mereka mempunyai kebiasaan dan kesediaan untuk selalu memenuhi kewajibannya. Dalam 

hal ini perlulah dipertimbangkan terutama mengenai likuiditas dan rentabilitasnya.  



 

 

Pengantar Manajemen Keuangan           Page  58 

 

   

 

Tetapi di samping itu perlu juga dipertimbangkan “soliditasnya”. Soliditas adalah 

menyangkut kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan, dan soliditas ini dibedakan dalam 

3 jenis, yaitu: 

(1) Soliditas komersial, yaitu tingkat kepercayaan pihak luar yang diberikan kepada 

perusahaan yang bersangkutan sebagai akibat dari kejujuran pimpinan perusahaan untuk 

selalu memenuhi janji-janji dan kewajiban-kewajibannya tepat pada waktunya.  

(2) Soliditas finansial, yaitu kepercayaan yang diberikan oleh pihak luar kepada perusahaan 

yang bersangkutan yang timbul sebagai akibat dari terdapatnya modal kerja yang cukup 

di dalam perusahaan tersebut, sehingga diharapkan perusahaan tersebut akan dapat 

memenuhi kewajiban finansial tepat pada waktunya.  

(3) Soliditas moral, adalah kepercayaan yang diberikan oleh pihak luar kepada perusahaan 

yang bersangkutan yang timbul sebagai akibat dari sifat-sifat dan moral yang baik dari 

pimpinan perusahaan. 
 

Dengan singkat dapatlah dikatakan perlu diadakannya penyelidikan mengenai “the Five 

C’s of Credit”. 

C. Mengadakan Klasifikasi dari Para Langganan Berdasarkan Risiko Pembayarannya 

Setelah mengadakan penyelidikan mengenai kemampuan dan keadaan perusahaan, 

sifat, kebiasaan dan moral dari pimpinan perusahaan yang bersangkutan, maka kita dapat 

mengadakan klasifikasi para langganan berdasarkan risiko tidak memenuhi kewajibannya 

tepat pada waktunya, sehingga terdapat golongan-golongan risiko 5%, 10%, 15%, dan 

seterusnya. 

D.  Mengadakan Seleksi dari Para Langganan 

Berdasarkan penggolongan tersebut perusahaan dapat memutuskan untuk tidak 

memberikan kredit penjual atau memperbesar syarat pembayaran kepada langganan-

langganan yang termasuk dalam golongan risiko yang lebih tinggi dari risiko 10%. Dengan 

demikian maka kredit penjual hanya diberikan kepada para langganan dari golongan risiko 

10% ke bawah. 

 

5.9. Perputaran Piutang dan Anggaran Pengumpulan Piutang 

Penting untuk membandingkan hari rata-rata penagihan piutang dengan syarat 

pembayaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Apabila hari rata-rata penagihan piutang 

selalu lebih besar daripada batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan tersebut berarti 

bahwa cara pengumpulan piutangnya kurang efisien. Ini berarti bahwa banyak para 

langganan yang tidak memenuhi syarat pembayaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 
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Contoh 1.     

  2014  2015 

Net credit sales Rp. 100.000,00 Rp. 100.000,00 

Receivables:  permulaan tahun Rp. 20.000,00 Rp. 30.000,00 

akhir tahun Rp. 30.000,00 Rp. 10.000,00 

Average receivables Rp. 25.000,00 Rp. 20.000,00 

Receivables turnover  4x  5x 

Average collection period  90 hari  72 hari 

 

Tinggi rendahnya receivable turnover mempunyai efek yang langsung terhadap besar 

kecilnya modal yang diinvestasikan dalam piutang. Makin tinggi turnover-nya, berarti makin 

cepat perputarannya, yang berarti makin pendek waktu terikatnya modal dalam piutang, 

sehingga untuk mempertahankan net credit sales tertentu, dengan naiknya turnover-nya, 

dibutuhkan jumlah modal yang lebih kecil yang diinvestasikan dalam piutang. 

Bagaimana hubungan antara penjualan kredit dengan “cash flows”? Sebagaimana telah 

diuraikan di muka bahwa financial officer lebih berkepentingan terhadap “cash flows” daripada 

transaksi penjualannya sendiri. Dalam penjualan kredit saat penyerahan barang atau saat 

penjualan tidak bersamaan waktunya dengan saat “cash inflows”. “Cash inflows” yang terjadi 

karena penjualan kredit itu dapat direncanakan dengan menyusun “anggaran pengumpulan 

piutang” (receivables collection budget). 

Anggaran atau skedul pengumpulan piutang disusun berdasarkan anggaran penjualan 

dengan memperhatikan antara lain faktor-faktor: terms of sales, kebiasaan para langganan 

membayar utangnya. 

Contoh 2. 

Suatu perusahaan mempunyai rencana penjualan atas dasar estimasi akhir bulan 

sebagai berikut: 

Bulan penjualan Jumlah penjualan 

Juli Rp. 28.000,00 

Agustus Rp. 35.000,00 

September Rp. 42.000,00 

Syarat pembayaran ditetapkan: 3/20, net 30. 

Berdasarkan pengalaman cara pembayaran para langganan adalah sebagai berikut: 

a) 60% dari penjualan setiap bulannya terkumpul dalam waktu 20 hari sesudah bulan 

penjualan.  

b) 30% terkumpul dalam waktu sesudah 20 hari dalam bulan yang sama, yaitu dalam 

bulan ke satu sesudah bulan penjualan. 
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c) 10% terkumpul dalam bulan kedua sesudah bulan penjualan. 
 

Berdasarkan data tersebut di atas kita dapat menyusun skedul atau anggaran 

pengumpulan piutang (receivables collection budget). 

Tabel 5.1 

Anggaran pengumpulan piutang untuk bulan Agustus sampai dengan Oktober 20XX 

Waktu Penjualan 

Taksiran  

Agustus September 

 

Oktober 

     Penjualan 

  

        

Juli Rp. 28.000,00 Rp. 24.696,00x) Rp.  2.800,00xx) Rp. -  

Agustus Rp. 35.000,00 Rp. - Rp. 30.870,00 Rp. 3.500,00 

September Rp. 42.000,00 Rp. - Rp. - Rp. 37.044,00 

Jumlah piutang          

yang terkumpul          

setiap bulan   Rp. 24.696,00 Rp. 33.670,00 Rp. 40.544,00 

x)  Penerimaan piutang dalam bulan Agustus:      

60% x Rp. 28.000,00 .........    = Rp. 16.800,00 

Potongan tunai (cash discount) = 3% x Rp. 16.800,00 ......................... = Rp. 504,00 - 

         

30% terkumpul dalam waktu sisanya atau dalam waktu 10 hari 

= Rp. 16.296,00 

    

Terakhir = 30% x Rp. 28.000,00 ..................  = Rp. 8.400,00  

         

      = Rp. 24.696,00 

          

 

xx) Piutang yang terkumpul dalam bulan kedua sesudah bulan penjualan sebanyak 10% x 

Rp. 28.000,00 = Rp. 2.800,00 
 

Dari tabel tersebut di atas nampak bahwa dalam bulan Agustus akan terkumpul piutang 

sebesar Rp. 24.696,00, September Rp. 33.670,00, dan Oktober Rp. 40.544,00, yang ini 

akan merupakan “cash inflows” untuk bulan-bulan Agustus, September, dan Oktober. 
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5.10. Analisis Kebijakan Investasi terhadap Piutang 

Sebelum suatu kredit diputuskan, maka terlebih dahulu perlu dianalisis kelayakan kredit 

tersebut. Analisis kredit merupakan analisis yang digunakan untuk menilai layak tidaknya 

suatu kredit dikucurkan oleh lembaga keuangan seperti bank. Tujuannya jangan sampai 

kredit yang dibiayai nantinya tidak layak. Kalau ini yang terjadi maka kemungkinan besar bank 

akan menderika kerugian karena ketidakkemampuan nasabah untuk mengembalikan 

pinjamannya alias macet. Tidak hanya itu saja ketidakmampuan membayar angsuran kredit, 

bagi nasabah juga akan terkena dampak dari beban yang harus dibayar yang justru dapat 

mengancam kelangsungan hidup perusahaan lebih lanjut. 

Macetnya pembayaran kredit nasabah memang bukan hanya karena salah perhitungan 

dalam analisis kredit yang sesungguhnya, akan tetapi dapat terjadi karena faktor lainnya, 

misalnya objek kredit yang dibiayai terkena bencana alam. Namun paling tidak apabila kredit 

telah dinilai secara baik, maka risiko kredit macet dapat diminimalkan. Oleh karena itu, 

sebelum kredit dikucurkan wajib untuk terlebih dahulu dianalisis kelayakannya. 
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BAB VI 

MANAJEMEN KAS 

 

6.1.  Konsep Manajemen Kas 

Kas merupakan aset perusahaan bersifat likuid yang sangat menarik dan mudah untuk 

diselewengkan. Selain itu banyak transaksi perusahaan yang menyangkut penerimaan dan 

pengeluaran kas. Karena itu, untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kecurangan atau 

penyelewengan yang menyangkut uang kas perusahaan, diperlukan adanya pengendalian 

intern (Internal Control) yang baik atas kas dan bank. 

Kas didefinisikan sebagai alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk 

membiayai kegiatan umum perusahaan. Kas dan setara kas menurut PSAK No.2 (IAI 

2009:22) ”Kas terdiri dari saldo kas (cash on hand) dan rekening giro. Setara kas (cash 

equivalent) adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek dan dengan cepat 

dapat dijadikan sebagai kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapai risiko perubahan nilai 

yang signifikan”. 

Berdasarkan defenisi mengenai kas tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang 

dimaksud dengan kas adalah aset perusahaan yang sifatnya sangat likuid sehingga 

pengalokasian harus benar-benar diawasi agar dapat dikendalikan dan tidak menghambat 

pada aktivitas operasional perusahaan. 

- Kas merupakan salah satu bagian dari aktiva yang paling likuid (paling lancar), yang 

bisa dipergunakan segera untuk memenuhi kewajiban finansial perusahaan. 

- Kas yang dibutuhkan perusahaan baik digunakan untuk membiayai operasi perusahaan 

sehari-hari (dalam bentuk modal kerja) maupun pembelian aktiva tetap, memiliki sifat 

kontinyu (untuk pembelian bahan baku, membayar upah dan gaji, membayar supplies 

kantor habis pakai, dll) dan tidak kontinyu. (untuk pembayaran deviden, pajak, angsuran 

hutang, dsb) 

Alasan /Dasar Pemikiran utama  untuk menyimpan /menahan kas adalah : 

1. Transaksi 

Adalah saldo kas yang berkaitan dengan pembayaran dan penagihan, inilah saldo kas 

yang diperlukan untuk operasi sehari-hari. 

2. Kompensasi atas pinjaman dan pelayanan bank 

Adalah saldo rekening giro yang harus ada pada bank komersial guna mengkompensasi 

jasa-jasa yang diberikan bank tersebut bagi nasabahnya. 

3. Saldo untuk berjaga-jaga 

Adalah saldo kas yang dicadangkan untuk berjaga-jaga terhadap pola arus masuk-keluar 

kas yang fluktuatif.yang bersifat acak dan tak terduga. Misalnya karena keadaan darurat 

seperti pemogokan, kebakaran atau kampanye, penurunan musiman dan siklis 
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4. Saldo untuk spekulasi 

Adalah saldo kas yang dimaksud adalah agar perusahaan dapat memanfaatkan 

kesempatan untuk membeli secara murah apabila kesempatan itu ada, memanfaatkan 

potongan dagang (trade discount),  memanfaatkan tawaran istimewa dari pemasok atau 

kesempatan mengambil alih perusahaan 

Sedangkan alasan tambahan adalah untuk keperluan.(1) memanfaatkan potongan 

dagang / mengambil peluang diskon pembelian, (2) melunasi hutang yang jatuh tempo (3) 

memenuhi kebutuhan kas yang tidak terduga misalnya untuk keadaan darurat, 

kebakaran, adanya penurunan musiman dan siklis. (4) meningkatkan peringkat kredit 

(credit rating) (4) memanfaatkan peluang bisnis  yang menguntungkan seperti, tawaran 

istimewa dari pemasok, kesempatan mengambil alih perusahaan 

Terdapat berbagai model yang dapat digunakan untuk menentukan saldo kas yang 

dikehendaki, berikut akan dibahas 2 model  yaitu : 

1. Model Baumol 

Model Baumol dikembangkan William Baumol dari konsep manajemen persediaan, yaitu 

konsep EOQ (Economic Order Quantity) atau Ukuran pemesanan kas yang ekonomis yaitu : 

i

bt
C

2
=  

Dimana: 

C   =  Saldo kas optimal  

i   =  tingkat bunga perperiode yang tersedia untuk investasi dalam sekuritas yang dapat 

dipasarkan 

b   =  biaya tetap  per pesanan mengubah sekuritas yang dapat dipasarkan menjadi kas 

t    =  total kebutuhan kas dalam satu periode 

Sedangkan Jumlah seluruh biaya untuk mempertahankan saldo kas adalah : 

        ( )CTb
C

iTC /
2

+







=  

t (C/2) = total pendapatan bunga yang hilang 

b(T/C) = total biaya pemesanan 
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Contoh : 

PT Bahana memperkirakan pengeluaran kas sebesar Rp10 Milyar tahun depan Perusahaan 

akan menghadapi tingkat bunga 5% dan mengeluarkan biaya Rp100.000 setiap kali dilakukan 

transfer dari sekuritas menjadi kas. Pengeluaran kas diharapkan bersifat konstan sepanjang 

tahun. Gunakan model Baumol untuk menentukan : 

a. Ukuran transfer optimal perusahaan PT Bahana 

b. Berapa saldo kas rata-rata perusahaan 

c. Berapa kali transfer harus dilakukan dalam setahun  

d. Berapa total biaya penggunaan kas yang dibutuhkan untuk permintaan transaksi ? 

 

Jawab: 

a. 000.000.200
%5

10000.1002
* Rp

MilyarxRpxRp
C ==  

b. Saldo kas rata-rata = Rp 200 juta/2 = Rp 100 juta 

c. Frekwensi = Rp 10 Milyar/Rp 200 juta = 50 kali 

d. Total biaya penggunaan kas = Biaya menyimpan + Biaya transaksi 

= (Saldo kas rata-rata) (Biaya Kesempatan) + (Jumlah transaksi) ( Biaya per     

transaksi) 

=  (C/2) (k)   + (T/C) (F)  

=  (Rp 200 juta/2)  (5%)    + (Rp 10 Milyar/ Rp 200 juta) (Rp100.000)  

=  Rp 10.000.000 + Rp 5.000.000 = Rp 15.000.000  

Asumsi penggunaan model Baumol adalah : 

1. Kebutuhan kas perusahaan adalah stabil dan dapat diperkirakan, pembayaran kas selama 

periode perencanaan adalah : (a) jumlahnya reguler (b) kontinyu (c) pasti 

2. Tak ada penerimaan kas yang diharapkan akan diterima selama periode  analisis 

3. Tingkat bunga yang dihasilkan dari investasi, tetap /konstan selama periode analisis 

4. Transfer antara kas dan portofolio sekuritas dapat terjadi tiap saat pada biaya yang tetap 

tak menghiraukan jumlah yang ditransfer. 
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2. Model Miller Orr 

Merton Miller dan Daniel Orr mengembangkan suatu model penentuan saldo kas  sasaran 

yang memperhitungkan unsur ketidakpastian dari arus kas masuk dan keluar. Mereka 

mengasumsikan bahwa distribusi arus kas harian mendekati normal. Setiap arus kas bersih 

bisa sama dengan atau lebih atau kurang dari expected value pada distribusi normal . Jadi 

arus kas harian mengikuti pola acak (random walk) 

Terminologi berikut digunakan pada Miller Orr Model :  

Z = Saldo kas sasaran 

H = Batas atas 

L = Batas bawah 

F = Transaction cost (Fixed Cost) 

K = Opportunity cost memegang kas (harian) 

σ2= Varian arus kas bersih harian 

L atau batas bawah saldo kas ditentukan oleh menejemen . Saldo kas sasaran batas atas 

serta rata-rata saldo kas dapat dihitung dengan rumus Miller Orr Model sebagai berikut : 

L
k

F
Z +








=

3/1
2

4

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

H  =    3Z - 2L 

Rata-rata saldo kas  =  4Z-L 

     3 

Waktu 

Saldo kas 

Pola Saldo kas menurut Model Baumol 

Safety Stock 
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Saldo kas dimulai dari Z. Karena arus kas berfluktuasi mengikuti pola acak , saldo kas akan 

naik atau turun sampai menyentuh batas atas (H) atau batas bawah (L) Jika menyentuh H, 

sejumlah uang tunai yakni H-Z ditransfer keluar dari saldo kas (ditukar menjadi sekuritas yang 

likuid). Jika menyentuh L, ssejumlah uang tunai yakni Z-L, ditransfer menjadi saldo kas. 

Contoh : 

Misalkan F = 200, opportunity cost = k = 15%, dan deviasi  standar arus kas bersih harian = 

2000 maka opportunity cost harian adalah : 

(1+k)360 -1 = 0,15 

(1+k) 360 = 1,15 

1+k = (1,15)1/360 

1+k = 1,00039 

k =  0,00039 dan varian arus kas bersih harian adalah : 

σ2 = (2000)2 

L
k

F
Z +








=

3/1
2

4

3 
    .......     0

)00039,0(4

)000.000.4)(200(3
3/1

+







=Z  

 

 

 

 

Konsep Miller-Orr Model 

Batas atas 

sasaran 

Batas bawah 

hari 

L 

Z 

H 
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6.2. Investing Idle Cash 

Pengertian idle cash atau uang menganggur adalah sejumlah dana yang tidak atau 

belum dimanfaatkan oleh perusahaan. Ada beberapa cara untuk mengatasi idle cash atau 

dana menganggur, salah satunya yaitu dengan melakukan investasi pada asset. Aset 

finansial (financial assets) di pasar uang dan pasar modal. Investasi ini dapat diartikan 

sebagai komitmen penempatan dana pada satu atau lebih objek investasi dalam jenis surat 

berharga dengan harapan akan mendapatkan keuntungan dimasa mendatang. 
 

6.2.1. Macam-macam investasi idle cash 

a) Akseptasi bank 

Merupakan wesel yang dikeluarkan bank dan bank berjanji untuk melakukan 

pembayaran wesel sesuai jangka pendek kepada pemegang akseptasi bank 

sesuai nilai nominalnya pada saat maturitas. 

b) Deposito berjangka 

Merupakan simpanan pada bank dengan jangka waktu pencairannya 1,3,6 dan 12 

bulan. Diterbitkan dalam mata uang rupian maupun mata uang asing dengan 

tingkat bunga tertentu. Surat berharga ini diterbitkan atas nama dan bunga dapat 

diambil tiap bulan atau pada saat jatuh tempo. Kemudian pencairan deposito dapat 

dilakukan sesuai jatuh tempo. 

c) Sertifikat deposito 

Merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh bank dengan jangka waktu 

pencariannya 1,3,6, dan 12 bulan , dalam mata uang rupiah maupun mata uang 

asing dengan tingkat bunga tertentu. Surat berharga ini diterbitkan atas unjuk 

sehingga dapat diperjualbelikan (dipindah tangankan) setiap saat dan bunga dapat 

diambil, dimuka tiap bulan ada pada saat jatuh tempo. 

d) Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 

Merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh BI dengan tingkat suku bunga 

tertentu dan dapat diperjualbelikan.  

e) Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) 

Merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh bank-bank umum dengan tingkat 

suku bunga tertentu. Surat berharga pasar uang ini dapat diperjualbelikan apabila 

perusahaan memerlukan dana. 

f) Saham  

Merupakan surat tanda kepemilikan perusahaan atas nama saham yang dibelinya. 

Saham dapat diperjualbelikan (dipindahtangankan) kepada pihak lain keuntungan 

saham merupakan capital gaint dan devided . Capital gaint merupakan keuntungan 

yang diperoleh apabila harga yang dijual kembali lebih tinggi dari harga beli dan 

besar kecilnya deviden yang diperoleh tergantung dari keuntungan perusahaan . 
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g) Obligasi 

Merupakan surat pengakuan utang yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun 

swasta. Pembelian obligasi akan memperoleh pendapatan berupa bunga sesuai 

dengan kesepakatan dengan penerbit obligasi. Hanya saja besar bunga yang 

dibayarkan kepada pemegang obligasi relative tetap setiap bunganya.  

Soal Kasus 

Kasus 1 

Manajemen Kas dan Surat Berharga memiliki pengelolaan yang sangat erat karena Surat 

berharga memiliki sifat yang sama dengan kas yaitu likuid (mudah dicairkan). Dalam 

pengelolaannya terdapat model yang digunakan untuk mengetahui jumlah Surat berharga 

yang dapat dialihkan dalam bentuk kas yang optimal.  

a. Tentukanlah model (rumus ) yang membuat biaya pengelolaan kas tersebut  minimal 

Berikut adalah data sebuah perusahaan sehubungan dengan pengelolaan kas dan Surat 

Berharga yaitu: Jumlah pengeluaran selama setahun adalah Rp 3.600.000.000,- Biaya 

transaksi pembelian/pengeluaran surat berharga sebesar Rp 50.000,- Tingkat suku bunga 

surat berharga adalah 10%. 

b. Berapakah jumlah optimal surat berharga yang dapat ditukar ke dalam  uang tunai? 

c. Berapakan jumlah kas rata-rata jika diketahui jumlah kas minimal (Safety Stock) 

sebesar Rp 10.000.000,- 

 

Jawab kasus 1 : 

a. 
i

bt
C

)(2
=  

000.000.60000.000.000.000.600.3
%10

000.000.600.3000.502
* ===

xx
C  

b. Kas rata-rata =( Rp 60 juta/2) + Rp 10 juta = Rp40 juta 

 

Kasus 2 

PT Berkah memperkirakan pengeluaran kas sebesar Rp10 Milyar tahun depan. 

Perusahaan akan menghadapi tingkat bunga 5% dan mengeluarkan biaya Rp100.000 

setiap kali dilakukan transfer dari sekuritas menjadi kas. Pengeluaran kas diharapkan 

bersifat konstan sepanjang tahun . Gunakan model Baumol untuk  : 

a. Menentukan ukuran transfer optimal perusahaan PT Berkah 

b. Berapa saldo kas rata-rata perusahaan 
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c. Berapa kali transfer harus dilakukan dalam setahun  

d. Berapa total biaya penggunaan kas yang dibutuhkan untuk permintaan transaksi ? 

Jawab Kasus 2 : 

a. 000.000.200
%5

10000.1002
* Rp

MilyarxRpxRp
C ==  

b. Saldo kad rata-rata = Rp 200 juta/2 = Rp 100 juta 

c. Frekwensi = Rp 10 Milyar/Rp 200 juta = 50 kali 

d. Total biaya penggunaan kas = Biaya menyimpan + Biaya transaksi 

=( Saldo kas rata-rata) (Biaya Kesempatan) + (Jumlah transaksi) ( Biaya per transaksi) 

= (C/2) (k)   + (T/C) (F)  

= (Rp 200 juta/2)  (5%)    + (Rp 10 Milyar/ Rp 200 juta) (Rp100.000)  

= Rp 5.000.000 + Rp 5.000.000 = Rp 10.000.000  

Kasus 3 

Nyonya Sarah  pemilik  Internasional Restaurant, sedang merencanakan tambahan modal 

kerja dengan mengajukan pinjaman kredit kepada Bank Batavia . Dalam proposalnya 

terdapat ramalan kas yang akan diperlukan  tahun 2010-2011 (dalam jutaan rupiah) 

Mei 

2010 

Juni 

2010 

Juli 

2010 

Agus 

2010 

Sep 

2010 

Oktober 

2010 

Nopember 

2010 

Desember 

2010 

Januari 

2011 

360 360 720 1080 1440 720 720 180 360 

 

Menurut bagian penagihan dan penjualan  diperkirakan sbb : 

Penagihan pada bulan penjualan sebesar 10%, pada bulan pertama setelah penjualan 

75%, dan pada bulan kedua setelah penjualan 15% 

Pengeluaran/pembayaran diperkirakan sbb : 

• Pembayaran upah dan pembelian bahan baku umumnya dilakukan satu bulan setelah 

biaya tersebut terjadi. Total biaya upah dan pembelian bahan baku diperkirakan sbb : 

(dalam jutaan rupiah) 
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Mei 

2010 

Juni 

2010 

Juli 

2010 

Agus 

2010 

Sep 

2010 

Oktober 

2010 

Nopember 

2010 

Desember 

2010 

180 180 252 1764 612 468 324 180 

 

• Gaji karyawan bagian umum dan administrasi  diperkirakan Rp 54 juta per bulan 

• Pembayaran sewa/lease sebesar Rp 18 juta per bulan 

• Biaya penyusutan sebesar Rp 72 juta per bulan 

• Pembayaran pajak penghasilan  akan jatuh tempo pada bulan September dan 

Desember  sebesar Rp 126 juta. 

• Pada bulan Oktober perusahaan harus membayar proyek pengembangan lokasi 

gedung yang baru sebesar Rp 350 juta 

a. Susunlah anggaran kas bulanan untuk 6 bulan terakhir 2010 

b. Siapkan estimasi kebutuhan pembiayaan (atau kelebihan dana)  yaitu dana yang 

harus dipinjam (dana yang tersedia untuk diinvestasikan) setiap bulan selama 

periode tersebut  

 

Jawaban kasus 3 (Internasional Restaurant) 

Lembar Kerja Penagihan dan pembelian (Dalam jutaan rupiah) 

 Uraian Mei 
2010 

Juni 
2010 

Juli 
2010 

Agust 
2010 

Sep 
2010 

Okt 
2010 

Nop 
2010 

Des 
2010 

Jan 
2011 

 
1 
 
 
2 
3 
4 
5 
 
 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
 
 
 
14 
15 
16 
17 

Penagihan dan Pembelian 
Penjualan kotor 
Selama bulan penjualan 
Penagihan 
Selama bln penjualan (10%) 
Selama bln I stlh bln penjualan (75%) 
Selama bln II stlh bln penjualan (15%) 
Total penagihan 
 
Pembayaran 
Upah dan bahan baku 
Gaji karyawan Um & adm 
Sewa/ Lease 
Penyusutan 
Pajak 
Pembayaran gedung 
Total pembayaran 
Surplus/Defisit Kas 
 
PINJAMAN YG 
DIPERLUKAN/SURPLUS KAS 
Kas awal bulan 
Kas kumulatif (13 +14) 
Saldo kas yg ditargetkan 
Surplus kas /pinj kumulatif yg 
diperlukan (15-16) 

 
360 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

180 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
360 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

180 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
720 

 
 

72 
270 
54 

396 
 
 

252 
54 
18 
72 
 
 

396 
0 
 
 
 

264 
264 
180 
84 

 
1080 

 
 

108 
540 
54 
702 

 
 

1764 
54 
18 
72 
 
 

1908 
(1206) 

 
 
 

264 
(942) 
180 

(1122) 

 
1440 

 
 

144 
810 
108 

1062 
 
 

612 
54 
18 
72 
126 

 
882 
180 

 
 
 

(942) 
(762) 
180 

(942) 

 
720 

 
 

72 
1080 
162 

1314 
 
 

468 
54 
18 
72 
 

360 
972 
342 

 
 
 

(762) 
(420) 
180 

(600) 

 
720 

 
 

72 
540 
216 
828 

 
 

324 
54 
18 
72 
 
 

468 
360 

 
 
 

(420) 
(60) 
180 

(240) 

 
180 

 
 

18 
540 
108 
666 

 
 

180 
54 
18 
72 
126 

 
450 
216 

 
 
 

(60) 
2118 
180 

1938 

 
360 

 
 

36 
135 
108 
279 

 
 

54 
18 
72 
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BAB VII 

MANAJEMEN PERSEDIAAN 

 

7.1.  Konsep Dasar Manajemen Persediaan 

Salah satu fungsi manajerial yang sangat penting dalam operasional suatu perusahaan 

adalah  pengendalian persediaan (inventory controll), karena kebijakan persediaan secara 

fisik akan berkaitan dengan investasi dalam aktiva lancar di satu sisi dan pelayanan kepada 

pelanggan di sisi lain. Pengaturan persediaan ini berpengaruh terhadap semua fungsi bisnis 

(operation, marketing, dan finance). Berkaitan dengan persediaan ini terdapat konflik 

kepentingan diantara fungsi bisnis tersebut. Finance menghendaki tingkat persediaan yang 

rendah, sedangkan Marketing dan operasi menginginkan tingkat persediaan yang tinggi agar 

kebutuhan konsumen dan kebutuhan produksi dapat dipenuhi. 

 Berkaitan dengan kondisi di atas, maka perlu ada pengaturan terhadap jumlah 

persediaan, baik bahan-bahan maupun produk jadi, sehingga kebutuhan proses produksi 

maupun kebutuhan pelanggan dapat dipenuhi. Tujuan utama dari pengendalian persediaan  

adalah agar perusahaan selalu mempunyai persediaan dalam jumlah yang tepat, pada waktu 

yang tepat, dan dalam spesifikasi atau mutu yang telah ditentukan sehingga kontinuitas usaha 

dapat terjamin (tidak terganggu). 

 Usaha untuk mencapai tujuan tersebut tidak terlepas dari prinsip-prinsip ekonomi, yaitu 

jangan sampai biaya-biaya yang dikeluarkan terlalu tinggi. Baik persediaan yang terlalu 

banyak, maupun terlalu sedikitakan minimbulkan membengkaknya biaya persediaan. Jika 

persediaan terlalu banyak, maka akan timbul biaya-biaya yang disebut carrying cost, yaitu 

biaya-biaya yang terjadi karena  perusahaan memiliki persediaan yang banyak, seperti : biaya 

yang tertanam dalam persediaan, biaya modal (termasuk biaya kesempatan pendapatan atas 

dana yang tertanam dalam persediaan), sewa gudang,  biaya administrasi pergudangan, gaji 

pegawai pergudangan, biaya asuransi, biaya pemeliharaan persediaan, biaya 

kerusakan/kehilangan, 

 Begitu juga apabila persediaan terlalu sedikit akan menimbulkan biaya akibat 

kekurangan persediaan yang biasa disebut stock out cost seperti : mahalnya harga karena 

membeli dalam partai kecil, terganggunya proses produksi, tidak tersedianya produk jadi untuk 

pelanggan.Jika tidak memiliki persediaan produk jadi terdapat 3 kemungkinan, yaitu : 1). 

Konsumen menangguhkan pembelian (jika kebutuhannya tidak mendesak). Hal ini akan 

mengakibatkan tertundanya kesempatan memperoleh keuntungan. 2). Konsumen membeli 

dari pesaing, dan kembali ke perusahaan (jika kebutuhan mendesak dan masih setia). Hal ini 

akan menimbulkan kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan selama persediaan tidak 

ada. 3). Yang terparah jika pelanggan membeli dari pesaing dan terus pindah menjadi 

pelanggan pesaing, artinya kita kehilangan konsumen. 



 

 

Pengantar Manajemen Keuangan           Page  72 

 

   

 

 Selain biaya di atas dikenal juga biaya pemesanan (ordering cost) yaitu biaya-biaya 

yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan pemesanan sejak penempatan pesanan 

sampai tersedianya bahan/barang di gudang. Biaya-biaya tersebut antara lain : biaya telepon, 

biaya surat menyurat, biaya adminisrasi dan penempatan pesanan, biaya pemilihan pemasok, 

biaya pengangkutan dan bongkar muat, biaya penerimaan dan pemeriksaan bahan/barang. 

Pengendalian persediaan: aktivitas mempertahankan jumlah persediaan pada tingkat yang 

dikehendaki. Pada produk barang, pengendalian persediaan ditekankan pada pengendalian 

material. Pada produk jasa, pengendalian diutamakan sedikit pada material dan banyak pada 

jasa pasokan karena konsumsi sering kali bersamaan dengan pengadaan jasa sehingga tidak 

memerlukan persediaan. 

Alasan persediaan harus dikelola adalah: 

1. Persediaan merupakan investasi yang membutuhkan modal besar. 

2. Mempengaruhi pelayanan ke pelanggan. 

3. Mempunyai pengaruh pada fungsi operasi, pemasaran, dan fungsi keuangan. 

Jenis Persediaan 

1. Persediaan barang jadi biasanya tergantung pada permintaan pasar (independent 

demand inventory) 

2. Persediaan barang setengah jadi dan bahan mentah ditentukan oleh tuntutan proses 

produksi dan bukan pada keinginan pasar (dependent demand inventory). 

Kapasitas Vs Persediaan 

Kapasitas: merupakan kemampuan untuk menghasilkan produk 

Persediaan: semua persediaan material yang ditempatkan di sepanjang jaringan proses 

produksi dan jalur distribusi. 

 

7.2.  Tujuan Manajemen Persediaan 

1. Untuk memastikan persediaan yang dibutuhkan guna menyokong operasi 

2. Menekan biaya pemesanan dan menyimpan persediaan ke tingkat yang terendah yang 

memungkinkan   

3. Menentukan tingkat pemesanan ekonomis 

4. Menghilangkan pengaruh ketidakpastian (mis: safety stock) 

5. Memberi waktu luang untuk pengelolaan produksi dan pembelian 

6. Untuk mengantisipasi perubahan pada permintaan dan penawaran. 

7. Menghilangkan/mengurangi  risiko keterlambatan pengiriman bahan 

8. Menyesuaikan dengan jadwal produksi 

9. Menghilangkan/mengurangi risiko kenaikan harga 

10. Menjaga persediaan bahan yang dihasilkan secara musiman 

11. Mengantisipasi permintaan yang dapat diramalkan. 

12. Mendapatkan keuntungan dari quantity discount 

13. Komitmen terhadap pelanggan.  



 

 

Pengantar Manajemen Keuangan           Page  73 

 

   

 

Hal-Hal yang harus dipertimbangkan dalam manajemen persediaan: 

1. Struktur biaya persediaan. 

a. Biaya per unit (item cost) 

b. Biaya penyiapan pemesanan (ordering cost) 

- Biaya pembuatan perintah pembelian (purchasing order) 

- Biaya pengiriman pemesanan 

- Biaya transportasi 

- Biaya penerimaan (Receiving cost) 

- Jika diproduksi sendiri maka akan ada biaya penyiapan (set up cost): surat 

menyurat dan biaya untuk menyiapkan perlengkapan dan peralatan. 

c. Biaya pengelolaan persediaan (Carrying cost) 

- Biaya yang dinyatakan dan dihitung sebesar peluang yang hilang apabila nilai 

persediaan digunakan untuk investasi (Cost of capital). 

- Biaya yang meliputi biaya gudang, asuransi, dan pajak (Cost of storage). Biaya 

ini berubah sesuai dengan nilai persediaan. 

d. Biaya risiko kerusakan dan kehilangan (Cost of obsolescence, deterioration and 

loss). 

e. Biaya akibat kehabisan persediaan (Stockout cost) 

2. Penentuan berapa besar dan kapan pemesanan harus dilakukan. 

 

7.3.  Metoda dan jenis Persediaan 

1. Metoda EOQ (Economic Order Quantity) 

2. Metoda Sistem Pemeriksaan Terus Menerus (Continuous Review System) 

3. Metoda Sistem Pemeriksaan Periodik (Periodic Review System) 

4. Metoda Hybrid 

5. Metoda ABC 

Jenis-jenis persediaan  

Pada perusahaan industri manufaktur umumnya terdapat  3 jenis persediaan yaitu : 

• Persediaan Bahan Baku (Raw Material ) 

• Persediaan Barang Dalam Proses (Work in Process) 

• Persediaan Barang Jadi (Finished Good) 

Besarnya persediaan bahan baku dipengaruhi oleh perkiraan produksi, sifat musiman dari 

produksi, dapat diandalkannya pihak pemasok (supplier), tingkat efisiensi penjadualan 

pembelian dan kegiatan produksi. Persediaan barang dalam proses sangat dipengaruhi oleh 

lamanya produksi, yaitu waktu yang dibutuhkan antara saat bahan baku masuk ke proses 

produksi dengan saat penyelesaian barang jadi. Perputaran persediaan bisa ditingkatkan 

dengan jalan memperpendek lamanya produksi salah satu caranya adalah dengan 

memyempurnakan teknik-teknik rekayasa, sehingga proses pengolahan bisa dipercepat. 
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Besar kecilnya persediaan barang jadi sebenarnya merupakan masalah koordinasi produksi 

dan penjualan, manajer keuangan dapat merangsang peningkatan penjualan  dengan cara 

mengubah  persyaratan kredit atau dengan memberikan kredit untuk risiko yang  kecil. 

Pada perusahaan dagang terdiri dari persediaan barang dagang. 

Persediaan merupakan bagian yang sangat penting bagi hampir semua kegiatan bisnis, 

tingkat persediaan sangat tergantung pada penjualan. Jika piutang terjadi setelah penjualan 

dilakukan maka persediaan harus diperoleh sebelum terjadi penjualan . kemungkinan 

kesalahan dalam menetapkan tingkat persediaan yang tepat dapat menyebabkan kehilangan 

penjualan atau sebaliknya dapat menyebabkan biaya penahanan yang berlebihan 

.Pengelolaan persediaan yang baik menghendaki koordinasi yang erat diantara bagian-bagian 

penjualan, bagian pembelian, bagian produksi dan keuangan. Pada umumnya bagian 

penjualan atau permasaran yang yang pertama kali melihat perubahan dalam permintaan, 

misalnya saat kondisi ekonomi cerah . Perubahan ini harus dimasukkan ke dalam rencana 

pembelian dan produksi perusahaan dan manajer keuangan harus menyediakan dana yang 

dibutuhkan guna mendukung penambahan persediaan , tanpa adanya koordinasi dan ramalan 

penjualan yang buruk akan menyebabkan bencana bagi perusahaan Besarnya kecilnya 

investasi dalam persediaan memerlukan pertimbangan yang sangat penting 

7.4.  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persediaan 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya persediaan adalah : 

1. Tingkat Penjualan 

2. Sifat teknis dan lamanya proses produksi 

3. Daya tahan produk akhir (factor mode) 

Dalam menentukan investasi dalam persediaan harus memiliki : 

1. Persediaan operasi( Working Stock ) 

2. Persediaan Pengaman ( Safety Stock ) 

3. Biaya Persediaan 

Dalam kenyataan sehari-hari sulit menentukan  garis tegas yang membedakan biaya 

pemesanan yang variabel dengan dan tetap. Yang dimaksud dengan persediaan pengaman 

adalah persediaan yang disimpan perusahaan dalam usaha mencegah kemungkinan 

kehabisan barang - barang untuk dijual.Jika jumlahnya tidak mencukupi maka perusahaan 

akan menanggung rugi karena kehilangan kesempatan untuk menjual dan hilangnya 

kepercayan pelanggan. Bila dikaitkan dengan sistem produksi massal, kehabisan persediaan 

bisa berakibat pada bertambahnya waktu lembur dan gangguan-gangguan lain terhadap 

jadual produksi. 

Perhitungan biaya pengelolaan Persediaan 

1. Biaya Penyimpanan ( Carrying Cost ) 

Penelitian dilapangan menunjukkan bahwa biaya penyimpanan bisa berbeda-beda 

diantara perusahaan-perusahaan , walaupun cenderung berada disekitar 20 – 25% dari 
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nilai persediaan. Biaya penyimpanan untuk barang-barang  yang standar biasanya relatif 

rendah. Untuk barang yang tidak tahan lama biaya relatif tinggi, atau memiliki unsur 

penting misalnya dalam hal mode (misalnya pakaian) 

   Total biaya penyimpanan adalah : C X P x A  

Dimana : 

C =  Persentase biaya penyimpanan  ( % ) 

P =  Harga beli per unit persediaan ( Rp ) 

A =  Persediaan rata-rata (Unit) = Q/2 

Q =  Kwantitas pesanan 

2. Biaya Pemesanan  (Ordering Cost) 

Total Biaya  Pemesanan adalah  :     F + ( V ) ( N ) 

Dimana : 

F  = Biaya pemesanan tetap ( Fixed Ordering Cost ) 

V = Biaya Pemesanan Variabel (per pesanan) 

N = Jumlah  pesanan pertahun = U/Q 

U = Unit pemakaian pertaahun 

Q = Kuantitas pesanan 

Dalam menentukan tingkat pemesanan ekonomis disajikan suatu model, yaitu Model 

Kuantitas Pemesanan Ekonomis (Economic Order Quantity/EOQ) 

 

EOQ 

 

Biaya-biaya yang berhubungan dengan persediaan 

 

 

A. Biaya Penyimpanan 

(Carrying Cost) 

B. Biaya Pemesanan 

(Ordering Cost) 

C. Biaya Persediaan 

Pengaman 

1. Biaya pergudangan dan 

penanganan 

2. Biaya Asuransi 

3. Pajak Kekayaan 

4. Biaya atas modal yang 

tertanam 

5. Biaya Penyusutan dan 

Keusangan 

1. Biaya atas pemesanan 

termasuk biaya 

persiapan,pemasanga

n (Set Up) dan 

produksi. 

2. Biaya pengiriman dan 

bongkar muat 

3. Purchase discount 

1. Kehilangan penjualan 

2. Kehilangan kepercayaan 

pelanggan 

3. Gangguan jadwal 

produksi 

 

 

Economic Order Quantity 
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Model  EOQ 

Kuantitas pesanan optimum dapat ditetapkan dengan cara aljabar , kuantitas pesanan 

yang optimum merupakan kuantitas  (Q) yang meminimisasi total biaya (T) 

 

Asumsi  penggunaan Model EOQ  

▪ Permintaan konstan 

▪ Harga perunit konstan 

▪ Biaya penyimpanan konstan 

▪ Biaya pemesanan konstan 

▪ Pengiriman langsung pemesan independen 

 

Inflasi dan EOQ 

Inflasi mempengaruhi model EOQ dengan 2 cara . Pertama walau model EOQ dapat 

dimodifikasi untuk mengasumsikan peningkatan harga konstan , sering peningkatan 

harga utama terjadi hanya sekali atau dua kali  dalam setahun dan diumumkan 

sebelumnya 

Cara kedua inflasi mempengaruhi EOQ adalah melalui peningkatan biaya penyimpanan . 

karena inflasi mendoorong kenaikan tingkat bunga , biaya menyimpan persediaan naik , 

keengganan menyimpan persediaan tinggi adalah karena biaya penyimpanan tinggi . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biaya persediaan dan EOQ yang hanya memperhitungkan biaya-biaya variabel 

Total biaya persediaan 

Biaya pemesanan variabel 

Biaya penyimpanan variabel 

Q   Besarnya pesanan 

Rp 

T* 

b 

c 
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Contoh perhitungan EOQ dan menentukan besarnya biaya persediaan 

Berikut adalah data pokok persediaan suatu perusahaan  

1. Biaya Penyimpanan  = 25% pertahun ( C ) 

2. Biaya Pemesanan Tetap = Rp. 10.800.000 ( F ) 

3. Harga beli per unit persediaan  = Rp. 80.000 ( P ) 

4. Unit pemakaian pertahun = 4000 Unit ( U )  

5. Biaya pemesanan variable per pesanan = Rp. 400.000 (V) 

Tentukan  :  A. Besarnya EOQ 

     B. Total biaya persediaan 

     C. Berapa kali pesanan harus dilakukan sehingga optimum 

Jawab : 

A. unit
XRp

XXRp

CP

VU
EOQ 400000.160

000.80%25

4000000.40022
====  

B. Total Biaya Persediaan = Total By Penyimpanan + Total By pemesanan 

= ( )( ) FNVCPA ++  

= 000.800.10
400

4000
000.400

2

4000
000.80%25 RpXRpXXRp ++  

= Rp. 40.000.000 + Rp. 14.800.000 

= Rp. 54.800.000 

C. Dengan tingkat pemakaian sebesar 4000 unit setahun dan tingkat pemesanan ekonomis 

= 400 unit,  

maka pemesanan dilakukan  = 10 kali pemesanan atau 36 hari sekali  

                     ( )harisekalihrkali 36
10

360;10
400

4000 ==  

Jadi agar optimum dilakukan 10 kali pesan / setiap 36 hari 

Waktu 

Safety 

Stock 

Penentuan titik pemesanan 

EOQ 

Titik 

pemesan

an ulang 

Habisnya stock 

selama waktu 

pengiriman 

Menimbun kembali persediaan 
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Lead time, Reorder  point dan safety stock 

 Lead time adalah waktu menunggu, persediaan harus dimiliki selama waktu lead time 

▪ Reorder point adalah titik pemesanan ulang 

▪ Safety stock adalah persediaan pengaman 

Jika ada safety Stock,  besarnya Reorder point adalah : 

Besarnya penggunaan selama waktu menunggu  + safety stock 

• Jika perusahaan memerlukan waktu 7 hari untuk memesan dan menerima barang maka 

waktu untuk menunggu (Lead Time) adalah 7 hari, sedangkan tingkat pemakaian perhari 

adalah  = =
360

4000 11,1 unit 

• Persediaan yg harus dimiliki selama lead time adalah : 7 X 11,1 = 77,7 unit 

Maka besarnya persediaan pada saat pesanan kembali (Reorder Point), dilakukan adalah 

77,7 unit =   78 unit 

• Jika terdapat Safety Stock sebesar  50 unit maka tingkat pemesanan kembali (Reorder 

Point) adalah :    50 unit + 78 unit = 128  unit 

 Jadi Tingkat Pemesanan Ulang (Reorder Point) : 

            ( Waktu menunngu  X Tingkat penggunaan  selama menunggu ) 

                                                       ATAU 

(Safety Stock)+(Waktu menunggu X Tingkat penggunaan selama menunggu  ) 

Persediaan maksimal  = EOQ + Safety Stock = 400 + 50 = 450 

Persediaan rata- rata = EOQ/2     + stock pengaman 

Latihan Kasus 1 

Kasus 1 

PT Rezeki  bergerak dalam bisnis sparepart kamera, dalam rangka pengelolaan persediaan 

perusahaan memiliki data mengenai biaya –biaya persediaan, pengangkutan dan 

penyimpanan sebagai berikut : 

1. Kebutuhan barang selama setahun  yang diperlukan adalah 500. 000 unit  

2. Harga beli per unit adalah Rp 200.000,- 

3. Biaya penyimpanan adalah 20 % dari harga beli 

4. Untuk pengadaan barang tersebut biaya yang diperlukan sekali pesan meliputi  : 

- Biaya pengangkutan Rp 200.000,- 

 - Biaya pemeriksaan dan penyelesaian pembayaran Rp 300.000,- 

5. Persediaan bahan pengaman (Safety Stock) adalah 1.000 unit 

6. Berdasarkan pengalaman lead time selama 2  minggu. Dengan ketentuan 1 tahun 

dihitung 50 minggu 
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Pertanyaan : 

a. Berapa besarnya Economic Order Quantity (EOQ) ? 

b. Berapa kali pemesanan sebaiknya dilakukan setiap tahun? 

c. Berapa besarnya persediaan rata-rata ? 

d. Pada tingkat berapa sebaiknya dilakukan pemesanan ulang ?  

     Petunjuk : ROP =( Lead time x tingkat penggunaan selama lead time ) + Persediaan  

rata-rata   

e. Berapa besarnya total biaya persediaan pada EOQ ? 

 

Jawaban Kasus 1 

 

a. unit
x

xx
EOQ 4000000.000.16

000.2002,0

0000.640000.5002
===  

b. Frekuensi = 640.000 = 160 kali 

4000 

c. Persediaan rata-rata = (4000/2) + 1.000 = 3000  

d. ROP = 2 x (640.000/50)+3.000=28.600 

e. Total Cost = F(S/Q)+(C) (P) (A)= Rp 500.000(640.000/4000) + (0,2) (200.000) 

(4000/2) + 0,2(200.000)x1000 = Rp 80.000.000 + 80.000.000 + 40.000.000 

= 100.000.000 

 

Kasus 2 

Manajer Keuangan PT HIMA diminta oleh Presiden Direkturnya untuk mengevaluasi 

pengelolaan persediaan perusahaan. Berikut data-data  persediaan yang diberikan : 

a. Kebutuhan barang selama setahun  yang diperlukan adalah 12 000 unit  

b. Harga beli per unit adalah Rp 15.000,- 

c. Biaya penyimpanan adalah 4 % dari harga beli 

d. Untuk pengadaan barang tersebut biaya yang diperlukan sekali pesan meliputi  : 

− Biaya pengangkutan Rp 20.000,- 

− Biaya pemeriksaan dan penyelesaian pembayaran Rp 5.000,- 

e. Persediaan bahan pengaman (Safety Stock) adalah 500 unit 

f. Berdasarkan pengalaman lead time selama 1 bulan (4 minggu). Dengan ketentuan 1 

tahun dihitung 50 minggu 

Pertanyaan : 

1. Berapa besarnya Economic Order Quantity (EOQ) ? 

2. Berapa kali pemesanan sebaiknya dilakukan setiap tahun? 

3. Berapa besarnya persediaan rata-rata ? 
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4. Pada tingkat berapa sebaiknya dilakukan pemesanan ulang ?. Petunjuk : ROP = Lead 

time x tingkat penggunaan selama lead time ) + Persediaan rata-rata   

5. Berapa besarnya total biaya persediaan pada EOQ ? 

 

Jawaban Kasus 2 : 

1. unit
x

xx
EOQ 1000

000.15%4

000.25000.122
==  

 

2. Frekuensi pemesanan : 12.000/1000 = 12 kali 

3. Rata-rata persediaan : 1000/2 = 500 

4. ROP = (4x12000/50)+500 =  1460 

5. TC = 25.000 x (12000/1000) + (4%x15.000x500) = 300.000 + 300.000 = 600.000 
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BAB VIII 

PENILAIAN SURAT BERHARGA 

 

8.1.  Pengertian dan Jenis Surat Berharga 

Surat berharga atau marketable securities, merupakan investasi perusahaan jangka 

pendek dalam bentuk pembelian surat berharga. Dari investasi ini perusahaan akan 

memperoleh keuntungan berupa bunga, dividen atau capital gain dalam waktu tertentu. 

Kemudian surat berharga ini dapat diperjualbelikan atau dicairkan pada saat perusahaan 

membutuhkan dana segera. Contoh surat berharga adalah sertifikat deposito, surat berharga 

pasar uang atau obligasi. Di samping tujuan di atas, dalam strategi perusahaan, pembelian 

surat berharga yang sering kita sebut penyertaan adalah utuk menguasai kepemilikan suatu 

perusahaan tertentu ( khusus untuk pembelian saham ), terutama untuk tujuan jangka 

panjang. Artinya dengan menguasai saham lewat pembelian di pasar modal, maka apabila 

jumlah saham dibeli bertambah banyak akan dapat bertambah banyak akan meningkatkan 

porsi kepemilikan perusahaan tersebut. Pada akhirnya apabila saham di kuasai sudah 

mayoritas, maka pengendalian dan keputusan kebijakan perusahaan pun dapat diambil alih. 

Strategi lainnya adalah untuk mengakuisisi perusahaan yang sahamnya kita beli. Artinya, 

apabila perusahaan yang sahamnya kita beli mengalami masalah keuangan, maka sebagai 

salah satu pemegang saham cukup besar dapat mengakuisisi perusahaan tersebut. Investasi 

dalam surat berharga harus melalui seleksi dengan berbagai pertimbangan , sehingga 

menguntungkan sesuai dengan tujuan perusahaan. Berikut ini beberapa variable yang perlu 

dipertimbangan dalam pemilihan surat berharga , yaitu :  

1. Keamanan.  

2. Harga/daya jual. 

3. Hasil/keuntungan.  

4. Waktu jatuh tempo.  

5. Penguasaan 

Surat berharga (sekuritas) (Marketable Securities) adalah surat berharga yang segera dapat 

dijual dengan harga yang mendekati harga pasarnya. (Istilah dalam Prinsip Akuntansi 

Indonesia PAI untuk sekuritas adalah surat-surat berharga yang segera dapat dijual. Namun 

dalam beberapa literatur  umumnya, hanya disebut sebagai  sekuritas. 

Surat-surat Berharga terdiri dari surat pengakuan hutang, wesel, Saham, obligasi, sekuritas 

kredit atau setiap derivatifnya atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit  dalam 

bentuk yang lazim dipergadangkan dalam pasar modal dan pasar uang. 

Berikut adalah contoh jenis-jenis surat berharga (sekuritas) yang dapat dipasarkan atau 

diperjual belikan baik dipasar uang maupun di pasar modal: 
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1. US Treasury Bill 

2. Federal Agency Sekurities 

3. Bankers’ Acceptance (penerimaan Bankir) 

4. Negotiable Certicates of Deposit (Sertifikat deposito yang bisa dinegosiasikan) 

5. Commercial paper (Surat berharga komersial) 

6. Bill of exchange  

7. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 

8. Surat Berharga Pasar uang (SBPU) 

9. Call money (Interbank call money market) 

10. Obligasi  (Bond) 

11. Saham 

 

Treasury  Bill (T-Bills)  

T- Bills merupakan instrumen utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau Bank Sentral atas 

unjuk dengan jumlah tertentu yang akan dibayarkan kepada pemegang pada tanggal yang 

telah ditetapkan. Instrumen ini berjangka waktu jatuh tempo satu tahun atau kurang. 

Instrumen yang sangat aman karena itu instrumen ini sangat mudah diperjual belikan dan 

disukai oleh perusahaan- perusahaan, terutama oleh lembaga-lembaga keuangan untuk 

dijadikan sebagai cadangan likuiditas sekunder yang memberikan hasil. T Bill (istilah umum 

digunakan didunia internasional) kalau di Indonesia adalah SBI (Sertifikat Bank Indonesia) 

 

Sertifikat Deposito atau negotiable certificate of deposit (CD) 

Adalah deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan, Jadi mempunyai 

ciri pokok dapat dipindahtangankan atau diperjual belikan sebelum jangka waktu jatuh 

temponya. Di Indonesia CD diterbitkan oleh bank-bank umum atas dasar diskonto. 

Perhitungan diskonto CD tersebut sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia  

 

Commercial paper 

Commercial Paper (CP) pada dasarnya merupakan promes yang tidak disertai dengan 

jaminan (unsecured promissory notes) diterbitkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana 

jangka pendek dan dijual kepada investor dalam pasar uang. Penerbit berjanji akan 

membayar sejumlah tertentu uang pada saat jatuh tempo. Penerbit CP adalah perusahaan 

yang mempunyai kredibilitas tinggi. Jangka waktu jatuh tempo CP ini berkisar mulai dari 

beberapa hari sampai 270 hari. 

Penjualan CP dilakukan umumnya dengan sistem diskonto namun beberapa diantaranya 

menggunakan bunga sebagaimana halnya dengan kredit. Dalam pelaksanaan seringkali CP 

diterbitkan dengan backup fasilitas kredit line dari bank yang jumlahnya mendekati atau sama 

dengan nilai CP yang diterbitkan. 
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Dalam perkembangannya di beberapa negara CP diterbitkan dengan dukungan aset 

perusahaan lainnya, misalnya piutang dlsb, Bahkan perkembangan terakhir Cpditerbitkan 

dengan bank garansi atau jaminan dari perusahaan induknya. Namun kasus ini terjadi bila 

investor tertentu meminta jaminan dari nilai CP yang dibeli dalam jumlah besar. Penerbitan CP 

dapat dilakukan secara langsung kepada investor maupun secara tidak langsung dengan 

menggunakan jasa perantara 

Kelebihan CP bagi penerbit  

a. Tingkat bunga CP rendah dari pada prime rate, yaitu tingkat bunga kredit yang 

dikenakan perbankan kepada nasabah utamanya, sehingga biaya dana akan menjadi 

lebih murah. 

b. Tidak perlu menyediakan jaminan 

c. Penerbitannya relatif mudah karena pada prinsipnya hanya melibatkan penerbit dan 

investor 

d. Jangka waktu CP jatuh temponya lebih fleksibel , dapat diperpanjang atas persetujuan 

investor  

Bagi investor : 

a. CP menawarkan penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan misalnya Sertifikat 

Deposito, Treasury Bill 

b. Dapat dijual kembali (didiskontokan ) tanpa perlu mernunggu jatuh temponya 

c. Tingkat keamanannya relatif tinggi karena penerbit CP umumnya perusahaan dengan 

rating yang tinggi 

 

Bankers Acceptance (BA) 

Adalah time draft (wesel berjangka) yang ditarik oleh seorang eksportir atau importir atas 

suatu bank untuk membayar sejumlah barang atau untuk membeli valuta asing. Apakahbank 

menyetujui wesel tersebut, bank akan menstempel dengan kata “accepted” diatas wesel 

tersebut dan memprosesnya . Dengan demikian bank yang menerima dan memproses 

tersebut memiliki suatu janji atau jaminan tak bersyarat untuk membayar sebesar nilai nominal 

aksep tersebut pada saat jatuh tempo. Jangka waktunya berkisar 30 s/d 270 hari namun 

umumnya 90 hari. 

 

Repurchase Agreement (Repo) 

Repo adalah transaksi jual beli surat-surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual 

akan membeli kembali surat-surat berharga yang dijual, tersebut pada tanggal dan dengan 

harga yang telah ditetapkan lebih dahulu. Surat-surat berharga biasanya dijadikan sebagai 

instrumen dalam transaksi Repo .Surat-surat berharga yang dapat diperjual belikan secara 

diskonto, misalnya SBI,SBPU,CP,CD,dan T- bills. 

 

 



 

 

Pengantar Manajemen Keuangan           Page  84 

 

   

 

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 

SBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh bank Indonesia 

sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. Karakteristik SBI adalah sebagai berikut: 

▪ Satuan unit sebesar Rp 1,000.000 (satu juta rupiah) 

▪ Berjangka waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan  

▪ Penerbitannya dan perdaganga dilakukan dengan sistem diskonto 

▪ Diterbitkan tanpa warkat ,artinya SBI diterbitkan tanpa adanya fisik SBI itu sendiri dan 

bukti kepemilikan bagi pemegang hanya berupa pencatatan elektronik 

▪ Dapat dipindahtangankan  

 

Surat Berharga Pasar uang (SBPU) 

Adalah surat berharga jangka pendek yang dapat diperjual belikan secara diskonto dengan 

Bank Indonesia atau lembaga diskonto yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. SBPU sama 

halnya dengan SBI merupakan instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka ekpansi 

moneter oleh BI dengan menetapkan tingka diskonto SBPU. 

 

Call money (Interbank call money market) 

Call money adalah penempatan atau peminjaman dana jangka pendek (dalam hitungan hari ) 

antar bank. Merupakan instrumen bank dalam mengatasi kekurangan atau kelebihan dana 

jangka pendek yang bersifat sementara. 

 

Obligasi  

Obligasi adalan kontrak jangka panjang dimana peminjam setuju untuk melakukan 

pembayaran bunga dan pokok pinjaman pada tanggal tertentu kepada pemegang obligasi. 

Obligasi merupakan bukti utang dari emiten yang dijamin oleh penanggung yang mengandung 

janji pembayaran bunga atau janji lainnya serta pelunasan pokok pinjaman yang dilakukan 

pada tanggal jatuh tempo. 

Meskipun semua obligasi memiliki beberapa karakterisitik umum, namun tidak selalu memiliki 

ciri-ciri kontraktual yang sama. Misalnya, kebanyakan obligasi perusahaan memiliki provisi jika 

pembayaran dilakukan lebih awal (ciri-ciri penarikan), tetapi provisi tersebut dapat sangat 

berbeda untuk berbagai jenis obligasi. Perbedaan provisi kontraktual, dan kekuatan yang 

melatar belakangi perusahaan untuk memiliki obligasi, menimbulkan perbedaan dalam risiko, 

harga, dan pengembalian yang diharapkan atas obligasi. Untuk memahami obligasi, sangatlah 

penting untuk memahami istilah-istilah berikut ini: 

1. Nilai Nominal 

Nilai nominal (par value) adalah nilai nominal yang ditetapkan atas obligasi; untuk tujuan 

ilustratif kita biasanya mengasumsikan nilai nominal adalah sebesar $1.000, meskipun 

setiap kelipatan dari $1.000 (misalnya, $5.000) dapat juga digunakan.  
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2. Suku bunga kupon 

 Adalah suku bunga tahunan yang  ditetapkan  atas obligasi.Coupun obligasi tersebut 

menentukan bunga yang harus dibayar dimana pembayaran tahunan merupakan tingkat 

imbal hasil kupon dikalikan nilai nominal obligasi. 

3. Tanggal Jatuh Tempo 

Tanggal tertentu dimana nilai nominal obligasi harus dibayar kembali  

4. Provisi Penarikan 

Provisi dalam kontrak obligasi yang memberikan hak kepada penerbit untuk menebus 

obligasi pada jangka waktu tertentu sebelum tanggal jatuh tempo normal  

Ciri-ciri lainnya: 

1. Obligasi konvertibel 

Yaitu obligasi yang dapat dipertukarkan atas opsi pemegang obligasi dengan saham biasa  

perusahaan yang menerbitkan obligasi tersebut  

2. Warrant 

Opsi jangka panjang untuk membeli sejumlah saham biasa pada harga tertentu 

3. Obligasi pendapatan 

Obligasi yang hanya membayar bunga jika bunga telah diperoleh 

 

Hal-hal lain yang perlu diketahui tentang obligasi 

❑ Obligasi merupakan salah satu alternatif investasi di Pasar Modal 

❑ Obligasi merupakan sumber dana jangka panjang 

❑ Jangka waktu obligasi setahun sampai dengan kurang setahun (jangka pendek), 3-10 

tahun (jangka menengah), 30 tahun bahkan lebih (jangka panjang),tapi pada umumnya 5 – 

10 tahun   

❑ Para Investor dapat membeli obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, Badan Usaha 

milik Negara (BUMN), Perseroan Terbatas 

❑ Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak suara seperti halnya pemegang saham dan 

tidak memperoleh dividen . 

❑ Hak pemegang obligasi adalah memperoleh bunga secara triwulanan, tengah tahunan 

atau tahunan tergantung syarat-syarat pemegang obligasi   

Ketentuan dasar yang menjadi daya tarik utama obligasi 

1. Obligasi membayar serangkaian bunga dalam jumlah tertentu secara reguler. Karena itu 

obligasi disebut sekuritas pendapatan tetap (Fixed Income Securities) 

2. Emiten akan membayar kembali pinjaman tersebut seutuhnya dan tepat waktu. Sehingga 

obligasi terlihat kurang berisiko dibandingkan investasi yang tergantung pada naik turunya 

pasar, misalnya saham 

3. Obligasi memiliki tanggal jatuh tempo 

4. Tingkat bunga obligasi kompetitif 
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Risiko investasi pada obligasi: 

1. Kenaikan tingkat suku bunga (suku bunga bank) 

2. Kenaikan inflasi, oleh karena itu inflasi merupakan musuh utama obligasi 

 Jenis-jenis obligasi 

1. Obligasi bunga tetap (fixed rate) 

2. Obligasi Bunga mengambang (floating rate) 

3. Obligasi tanpa bunga (zero coupon bond) 

4. Perpetual bond 

5. Obligasi konversi (konvertible bond) 

6. Bond with warrant 

7. Euro Bond dan foreign bond 

Jenis-jenis obligasi yang umum diterbitkan  di Indonesia dilihat dari sisi emiten 

1. Obligasi konversi (konvertible bond) 

Pemegang obligasi pada waktu yang ditetapkan dapat menukarkan obligasinya dengan 

saham biasa dari perseroan yang menerbitkan atas dasar harga konversi yang telah 

ditentukan sebelumnya. 

2. Obligasi atas unjuk 

Pelunasannya dibayarkan kepada pembawa obligasi tersebut. 

Tips Investasi pada Obligasi 

1. Perhatikan kondisi makro ekonomi antara lain: Suku bunga, jumlah uang yang beredar, 

Inflasi, (harga obligasi betrbanding terbalik suku bunga) 

2. Perhatikan kredibilitas perusahaan penerbit obligasi, apakah pernah mengalami gagal 

bayar lakukan analisis financial 

3. Prospek industri perusahaan penerbit untuk jangka panjang (min sepanjang umur obligasi) 

4. Bila tidak yakin dengan pergerakan suku bunga lebih baik memilih obligasi dengan suku 

bunga mengambang 

5. Bila terasa kurang memahami perdagangan obligasi lebih baik masuk ke reksa dana 

pendapatan tetap 

6. Perhatikan peringkat obligasi yang diterbitkan lembaga pemeringkat efek . Obligasi yang 

layak dibeli adalah yang memiliki peringkat invesment grade atau diatas rating B. Semakin 

tinggi rating semakin kecil risiko obligasi tersebut 

7. Spread obligasi korporasi harus diatas obligasi negara 

8. Obligasi BUMN umumnya lebih baik dari obligasi swasta 

9. Perhatikan likuiditas obligasi 

10. Baca Prospektus sebelum membeli obligasi 
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Peringkat/Rating Obligasi 

Obligasi memiliki peringkat / rating yang mencerminkan probabilitas obligasi ini mengalami 

kegagalan. Peringkat paling tinggi adalah AAA dan menurun hingga D. Semakin tinggi 

peringkat obligasi, semakin rendah risiko dan suku bunganya 

 

 

Badan Utama yang memberikan peringkat  adalah contohnya : Mody’s Investor Services 

(Mody’s) Standard  & Poor’s Corporation (S&P) dan Fitch Investor Services 

 

Peringkat Obligasi Moody dan S&P 

 Kualitas Investasi   Junk Bond 

Moody Aaa Aa A Baa   Ba B Caa C 

S&P  AAA AA A BBB  BB B CCC D 

 

 Junk Bond adalah Obligasi risiko tinggi dan hasil yang tinggi 

 Obligasi Kualitas Investasi adalah Obligasi berperingkat triple B atau lebih tinggi 

 

Saham 

Saham adalah bagian dari kepemilikan suatu perusahaan. Siapa saja yang ikut memiliki 

saham perusahaan berarti ia ikut memiliki perusahaan, haknya sama dengan pemegang 

saham lain sesuai porsi kepemilikannya. Orang membeli saham karena mengharapkan 

keuntungan . Jika perusahaan untung, ia ikut menikmati keuntungan  sesuai porsi yang 

dimiliki. Terdapat dua jenis saham yaitu saham preferen dan saham biasa. 

 

Saham Preferen (saham istimewa) 

Adalah suatu sekuritas hibrida dengan karakteristik saham biasa dan obligasi . Sama dengan 

saham biasa karena sama-sama tidak memiliki tanggal jatuh tempo, tidak membayar dividen 

tidak berarti bangkrut dan dividen tidak dipotong pajak. Saham preferen sama dengan obligasi 

dalam hal jumlah dividen terbatas 

Saham Preferen Memiliki ciri-ciri sebagai berikut :  

1. Berbagai tingkat kelas 

 Perusahaan menerbitkan lebih dari satu seri atau kelas , dimana sebagian saham 

preferen dapat dikonversikan menjadi saham biasa sebagian lagi tidak, 

2. Tagihan terhadap Aktiva dan Pendapatan  

 Saham-saham tersebut juga mempunyai prioritas yang berbeda dalam melakukan tagihan 

terhadap aktiva dan pendapatan jika terjadi kebangkrutan. 

3. Sifat Kumulatif 

Kebanyakan saham preferen memiliki sifat kumulatif . Saham preferen kumulatif 

mensyaratkan agar semua dividen saham preferen yang belum dibayarkan sebelumnya 
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harus diselesaikan sebelum dividen saham biasa diumumkan . Tujuan nya adalah agar 

untuk memberikan perlindungan bagi pemegang saham preferen 

4. Persyaratan perlindungan 

Biasanya memberikan hak suara jika dividen tidak dibayarkan artinya sifat perlindungan 

saham preferen sama dengan persyaratan terbatas bagi utang jangka panjang 

5. Dapat ditukar (konvertibilitas) 

Kebanyakan saham preferen dapat ditukar berdasarkan kesepakatan pemegangnya 

menjadi sejumlah saham biasa.. Sifat ini untuk menarik minat investor dan mengurangi 

biaya penerbitan yang dikeluarkan saham perusahaan 

6. Tingkat penyesuaian saham preferen (Adjustable Rate) 

Tingkat penyesuaian saham preferen dimaksudkan untuk memberikan perlindungan 

kepada investor terhadap perubahan nilai yang dapat terjadi bila tingkat bunga 

berfluktuasi . Tingkat dividen berubah seiring dengan berubahnya tingkat bunga 

7. Tingkat lelang saham preferen 

Tingkat variable saham preferen dimana tingkat dividen ditetapkan melalui proses lelang  

8. Partisipasi Saham Preferen 

Partisipasi Saham Preferen mengizinkan pemegang saham preferen berpartisipasi dalam 

pendapatan selain pembayaran dividen yang ditetapkan. 

9. Persyaratan penarikan  

Suatu persyaratan penarikan mengizinkan perusahaan menarik saham  preferen kembali 

dari investor, biasanya pada harga premium diatas nilai pari saham 

 

Saham biasa 

Saham yang menunjukkan kepemilikan dalam sebuah perusahaan. Dijual sejak awal oleh 

perusahaan , kemudian diperdagangkan diantara para investor. Para investor berharap 

memperoleh dividen sebagai bagian keuntungan dan berharap harga saham naik sehingga 

investasi mereka akan bertambah nilainya 

Ciri – ciri saham biasa 

1. Tagihan terhadap pendapatan 

Sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham biasa memiliki hak untuk sisa pendapatan 

setelah pemegang obligasi dan saham preferen memperoleh pembayaran . Pendapatan ini 

boleh dibayarkan langsung kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen atau 

ditahan dan diinvestasikan kembali dalam perusahaan.Begitu tagihan dari sekuritas yang 

lebih senior (obligasi dan saham preferen) telah diselesaikan, sisa pendapatan baru akan 

mengalir kepada pemilik saham biasa , tapi jika tagihan obligasi dan saham preferen 

menghabiskan seluruh keuntungan yang diperoleh maka pemegang saham biasa tidak 

akan menerima apapun, dalam masa-masa keuntungan perusahaan menurun yang akan 

menderita lebih dahulu adalah pemegang saham biasa. 
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2. Tagihan terhadap asset  

Jika terjadi likuidasi maka tagihan terhadaap sisa asset hanya diberikan jika tagihan 

terhadap obligasi dan saham preferen sudah diselesaikan. Jiak terjadi kebangkrutan 

biasaanya tagihan terhadap pemegang saham biasa tidak dapat diselesaikan dengan 

memuaskan 

3. Hak suara   

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, pemegang saham  biasa memiliki hak suara baik 

secara perorangan atau melalui wakilnya (Proxy) untuk memilih dewan komisaris, 

persetujuan terhadaap perubahan anggaran dasar perusahaan  

4. Hak didahulukan 

Adalah hak pemegang saham biasa untuk mempertahankan proporsi saham kepemilikan 

dalam perusahaan. Ketika saham baru diterbitkan , pemegang saham biasa memiliki 

kesempatan pertama membeli (Hak Rights). 

 

8.2. Alasan untuk Memiliki Sekuritas 

Sekuritas lazimnya memberikan hasil yang lebih rendah ketimbang aktiva operasi. 

Misalnya, perusahaan IBM memiliki portfolio sekuritas bernilai milyaran dolar dengan hasil 

sekitar 9 persen, sementara aktiva operasi menghasilkan 18 persen setahun. Mengapa 

perusahaan seperti IBM menyimpan aktiva dengan hasil yang kecil tersebut? Ada dua alasan 

dalam pemilihan sekuritas tersebut: (1) sekuritas itu berfungsi sebagai pengganti saldo kas, 

dan (2) sekuritas itu digunakan sebagai investasi sementara.. 

Dalam banyak hal perusahaan perusahaan menahan portofolio sekuritas dengan alasan yang 

sama seperti mereka menahan kas. Meski sekuritas tidak sama seperti kas, namun dalam 

banyak hal sekuritas dapat dikonversi menjadi kas lewat pemberitahuan yang sangat singkat. 

Sekuritas bisa  memberikan hasil yang lebih dibanding kas. Karena alasan inilah maka banyak 

perusahaan menahan sejumlah sekuritas sebagai ganti saldo kas 

Sekuritas sebagai Pengganti Kas. Sejumlah perusahaan menyimpan portofolio sekuritas 

karena saldo kasnya terlalu besar; perusahaan akan menjual sebagian sekuritas dari 

portofolio tersebut untuk mengganti saldo kas yang berkurang. 

Sekuritas sebagai Investasi Sementara. Investasi sementara dalam bentuk sekuritas 

umumnya terjadi dalam ketiga situasi berikut: 

1. Pada saat perusahaan harus membiayai operasi yang bersifat musiman atau siklus. 

2. Pada saat perusahaan harus memenuhi sejumlah kebutuhan keuangan tertentu. 

3. Segera setelah perusahaan menjual sekuritas jangka panjang. 

Kriteria pemilihan Surat Berharga 

Kriteria tertentu memberikan kerangka kerja yang berguna bagi manajer keuangan untuk 

menyeleksi paduan sekuritas yang dapat dipasarkan. Pertimbangan-pertimbangan ini 

termasuk evaluasi (1) risiko keuangan, (2) risiko tingkat bunga, (3) likuiditas, (4) risiko 
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kegagalan, (5) risiko daya beli (purchasing power) (6) pajak . Secara luas kita akan 

menjelaskan kriteria ini dari sudut pandang investor. 

Risiko keuangan 

Risiko keuangan disini mengacu pada ketidakpastian pengembalian yang dharapkan dari 

sekuritas karena perubahan yang mungkin terjadi dalam kapasitas keuangan penerbitan 

sekuritas untuk membuat pembayaran di masa depan pada pemilik sekuritas. Jika 

kesempatan kecacatan instrumen tinggi (rendah),maka risiko keuangan dikatakan 

tinggi(rendah).  Jelas bahwa risiko keuangan diasosiasikan dengan pemegangan  surat 

berharga komersial 

Risiko tingkat bunga 

Risiko tingkat bunga mengacu pada ketidakpastian pengembalian yang diharapkan dari 

instrumen keuangan karena perubahan dalam tingkat bunga. Yang khusus diperhatikan 

adalah fluktuasi harga instrumen yang jatuh temponya panjang bukannya pendek 

Likuiditas 

Dalam konteks mengelola portfolio sekuritas yang dapat dipasarkan, likuiditas mengacu pada 

kemampuan mengubah sekuritas menjadi kas. Jika suatu perusahaan membutuhkan kas 

karena suatu kejadian tak terduga dengan segera, maka sebagian portfolio harus dijual. 

Manajer keuangan akan segera mendapatkan kasnya dan tak mau menerima konsesi harga 

yang besar untuk mengubah sekuritas. Jadi dalam formulasi preferensi memasukkan 

instrumen tertentu dalam portofolio manajer harus mempertimbangkan (1) periode yang 

dibutuhkan untuk menjual sekuritas dan (2) kemungkinan sekuritas dapat dijual pada atau 

mendekat harga pasar saat itu  

Risiko daya beli (purchasing power) 

Yaitu risiko turunnya daya beli uang akibat inflasi 

Risiko kegagalan 

Yaitu risiko bila perusahaan penerbit surat berharga tidak mampu membayar bunga dan 

pokok pinjaman. 

Pengenaan pajak 

Perlakuan pajak pada pendapatan perusahaan dari investasi sekuritas mempengaruhi paduan 

akhir portofolio sekuritas  yang dapat dipasarkan sama besarnya dengan kriteria  yang 

disebutkan sebelumnya. Ini karena pendapatan bunga dari sebagian besar instrumen yang 

cocok untuk dimasukkan dalam portofolio dapat dikenakan pajak.. Tetap saja beberapa 

bendahara perusahaan secara serius mengevaluasi pengenaan pajak pendapatan bunga 

dalam perolehan modal.  
 

8.3.  Fungsi Surat Berharga 

Surat berharga memiliki fungsi yang membedakan dengan surat dengan surat-surat yang lain. 

Fungsi dari surat berharga yaitu : 
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1. sebagai alat pembayaran (alat tukar), 

2. sebagai alat pemindahan hak tagih (karena dapat diperjualbelikan), 

3. sebagai surat legitimasi (surat bukti hak tagih). 

Dasar hukum surat berharga ada dua yaitu dasar hukum Kitab Undang Undang Hukum 

Dagang dan Perundang-undangan lain. Kitab Undang Undang Hukum Dagang mengatur 

tentang surat berharga yang antara lain berbentuk wesel, cek, dan surat sanggup. Sedang 

surat berharga yang lain diatur dalam perundangundangan yang lain. Surat berharga ini biasa 

disebut dengan surat berharga diluar Kitab Undang Undang Hukum Dagang. Surat berharga 

di luar Kitab Undang Undang Hukum Dagang terdapat pada peraturan-peraturan yang 

diterbitkan oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. Surat berharga menurut isi 

dari perikatannya dapat digolongkan menjadi tiga (3) golongan yaitu : 

1. Surat yang bersifat Hukum Kebendaan 

Isi dari perikatan surat adalah bertujuan untuk penyerahan barang. Contoh dari golongan ini 

adalah konosemen (Bill of Lading). 

2. Surat Tanda Keanggotaan 

Yaitu berupa saham-saham Perseroan Terbatas (PT) atau persekutuan lainnya yang memakai 

sistem saham. Perikatan diwujudkan atau terdapat dalam surat seperti ini berupa perikatan 

antara persekutuan tersebut dengan para pemegang saham(berdasarkan perikatan itu, 

pemegang saham dapat memakai haknya untuk memberikan suara). Contoh dari golongan ini 

adalah surat saham. 

3. Surat Tagihan Utang 

Yaitu semua surat atas unjuk atau atas pengganti yang mewujudkan suatu perikatan. Contoh 

dari penggolongan ini adalah wesel, cek, surat sanggup. Surat berharga dalam mengikat para 

pihak yang terlibat didalam penerbitannya mempunyai suatu dasar. Dasar mengikat para 

pihak yang terlibat dalam penerbitan surat berharga adalah : 

1. Teori Dasar 

Yaitu causa yuridis sehingga suatu surat berharga mempunyai kekuatan mengikat tersimpul 

dari empat teori sebagai berikut: 

2. Teori Kreasi 

Surat berharga mengikat penerbitnya adalah karena tindakan penerbit menandatangani surat 

berharga tersebut. 

3. Teori Kepatutan 

Penerbit surat berharga terikat dan harus membayar surat berharga kepada siapapun 

pemegangnya. Tetapi jika pemegang surat berharga tergolong “tidak pantas” maka penerbit 

tidak terikat untuk membayarnya. Kata “pantas” maksudnya adalah menurut cara yang lazim, 

yang diakui oleh masyarakat dan dilindungi oleh hukum. 
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4. Teori Perjanjian 

Sebab surat berharga mengikat penerbitnya karena penerbit telah membuat suatu perjanjian 

dengan pihak pemegang surat berharga tersebut yakni perjanjian membayar. 

5. Teori Penunjukan 

Sebab surat berharga mengikat penerbitnya karena pihak pemegang surat berharga 

menunjukkan surat berharga tersebut kepada penerbit untuk mendapatkan pembayarannya. 

  

Perikatan Dasar 

Awal terbitnya surat berharga tidak akan terlepas dari perjanjian atau selalu didahului dengan 

suatu transaksi atau perbuatan hukum antara para pihak dengan kata lain adanya perikatan 

dasar. Perikatan tersebut berbentuk perjanjian. Penerbitan surat berharga merupakan tindak 

lanjut dari perikatan dasarnya. 

Dalam penerbitan surat berharaga dikenal klausula-klausula yang dapat menunjukkan cara 

peralihan serta akibat hukumnya. Klausula-klausula yang terdapat dalam surat berharga yaitu 

• Klausula atas pembawa atau atas unjuk (aan toonder) 

Yaitu surat berharga yang pengalihannya cukup dengan menyerahkan surat berharga tersebut 

kepada pemegang berikutnya. 

• Klausula atas pengganti (aan order) 

Yaitu surat berharga yang pengalihannya dengan cara endosemen. 

Suatu surat dapat di kategorikan sebagai surat berharga yaitu apabila surat tersebut 

memenuhi syarat-syarat umum sebagai berikut: 

1. Nama surat 

Surat berharga harus diberi atau dituliskan nama dari surat tersebut. Surat tersebut bernama 

wesel atau cek atau surat sanggup, dan lain sebagainya. Penamaan surat ini harus terdapat di 

dalam suatu surat berharga. 

1. Perintah atau janji tanpa syarat 

2. Nama orang yang harus membayar 

3. Hari gugur 

4. Tempat pembayaran 

5. Nama orang kepada siapa atau kepada penggantinya pembayaran harus dilakukan 

6. Tanggal, tempat surat diterbitkan 

7. Tanda tangan penerbit 

 

8.4. Jenis-Jenis Surat Berharga di dalam KUHD 

Pengaturan Surat berharga terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang dan 

Peraturan Perundang-undangan lainnya. Jenis Surat Berharga yang diatur dalam Kitab 

Undang Undang Hukum Dagang yaitu: 
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1. Wesel 

adalah surat berharga yang memuat kata “wesel” dan ditandatangani di suatu tempat dalam 

mana penerbit memberikan perintah tak bersyarat kepada tersangkut untuk membayar 

sejumlah uang pada hari bayar kepada orang yang ditunjuk oleh penerbit yang disebut 

penerima atau penggantinya disuatu tempat tertentu. 

2. Cek 

Adalah surat yang memuat kata cek yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu 

dengan mana perintah tanpa syarat kepada bankir untuk membayar sejumlah uang tertentu 

kepada pemegang atau pembawa di tempat tertentu. Cek juga dapat diartikan suatu surat 

yang membuat suruhan pembayaran sejumlah uang kepada seorang dalam waktu yang 

tertentu, suruhan mana umumnya ditujukan kepada suatu bank yang memberikan buku cek 

kepada orang yang menandatangani cek itu (Kansil, 1994 : 173) 

3. Surat Sangup 

Adalah surat yang memuat kata “sanggup”/promesse aan order, yang ditandatangani pada 

tanggal dan tempat tertentu dengan mana penandatangan menyanggupi tanpa syarat untuk 

membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang/pengganti pada tanggal dan tempat 

tertentu. 

4. Promes atas Unjuk 

Adalah suatu surat yang ditanggali dimana penandatangannya sendiri berjanji akan 

membayar sejumlah uang yang ditentukan di dalamnya kepada tertunjuk pada waktu 

diperlihatkan pada suwaktu waktu tertentu. 

Promes artinya janji untuk membayar sejumlah uang. Sifat dari surat promes atas unjuk 

adalah atas tunjuk (aan toonder) artinya siapa saja yang memegang surat itu dan setiap saat 

memperlihatkannya kepada yang bertandatangan ia akan memperoleh pembayaran (Joni 

Emirzon, 2002:88) 

 

8.5.  Jenis-Jenis Surat Berharga di luar KUHD 

Jenis surat berharga yang diatur di Peraturan Perundang Undangan lain di luar Kitab Undang 

Undang Hukum Dagang antara lain: 

1. Bilyet Giro 

Adalah surat perintah nasabah yang telah di standarisasi bentuknya, kepada bank penyimpan 

dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihak 

penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau pada bank lainnya. Dengan 

demikian pembayaran dana billet giro tidak dapat dilakukan dengan uang tunai dan tidak 

dapat dipindahkan melalui endosemen (Imam Prayogo, 1991 : 227). 
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2. Commercial Paper 

Adalah surat berharga tanpa jaminan spesifik yang diterbitkan oleh perusahaan bukan bank, 

diperdagangkan melalui bank atau perusahaan efek, berjangka waktu pendek dengan sistem 

diskonto. Jadi pada esensialnya Commercial Paper merupakan surat sanggup yang tujuan 

penerbitannya untuk dalam waktu yang relative pendek mendapatkan sejumlah modal kerja 

bagi pembiayaan perusahaan penerbit dengan cara mengikatkan diri janji tidak bersyarat 

untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang/pembawa commercial paper pada 

hari bayar yang telah ditentukan (Rachmadi Usman, 2001 : 92). 

  

3. Sertifikat Bank Indonesia. 

Adalah surat berharga atas unjuk dalam rupiah, yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai 

pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan sistem diskonto. 

Contoh Surat-Surat Berharga 

1. Chek Bank 

 

 

2.Wesel Bank  

 

 

3. Wesel Dagang 
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 4. Bilyet Giro 

 

 

5. Saham 

 

  6. Obligasi 

 

7. Traveliing Chek 
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8. Reksadana 
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BAB IX 

KONSEP TIME VALUE OF MONEY 

 

9.1. Nilai mendatang/nilai majemuk (Future Value) 

Konsep pertumbuhan majemuk dan nilai waktu dari uang dipergunakan secara meluas 

didalam semua aspek bisnis dan ekonomi. Pemajemukan adalah prinsip yang mendasari 

pertumbuhan, baik pertumbuhan dalam nilai, pertumbuhan dalam penjualan atau 

pertumbuhan dalam aktiva. Satu rupiah yang anda terima sekarang akan lebih berharga dari 

pada satu rupiah yang akan diteima dimasa mendatang, kalau anda memilikinya sekarang 

anda dapat menginvestasikannya , memperoleh buga dan akhirnya mendapatkan lebih dari 

satu rupiah dimasa yang akan datang. Proses yang mengarah dari nilai sekarang (present 

value-PV) menuju nilai masa depan (future value-FV) disebut dengan pemajemukan 

(compounding) 

Nilai mendatang (Future Value) Adalah nilai dimasa datang dari nilai uang sekarang. 

Atau sebuah jumlah yang akan dicapai arus kas atau serangkaian arus kas yang berkembang 

setelah melalui jangka waktu tertentu bila dimajemukkan dengan tingkat suku bunga tertentu. 

Future Value dihitung dengan konsep bunga berbunga/bunga majemuk (Compounding) 

dengan asumsi bunga atau tingkat keuntungan yang diperoleh dari suatu investasi tidak 

diambil (dikonsumsi) tetapi diinvestasikan kembali. 

Contoh : 

Misalkan anda menabung sebesar Rp 1.000.000 di sebuah rekening tabungan di suatu bank 

yang memberikan bunga 6% pertahun dan dimajemukkan. Berapa jumlah uang yang akan 

anda terima pada akhir tahun ? Berapa uang yang akan anda terima pada akhir tahun ke 2 

dan ke 3 ? 

Penyelesaian :  

PV  = nilai sekarang dari tabungan  Rp 1.000.000  

k      = 6%  

FVn= Nilai mendatang dari atau jumlah akhir  dari rekening anda di akhir n tahun 

FV1, FV2,   FV3 ?   

Rumus menghitung Future Value adalah : 

 
n

n kPVFV )1( +=
 
atau  )( ,nkn FVIFPVFV =  

maka besarnya nila tabungan pada akhir tahun 1 ,2 dan 3 adalah : 
1

1 )1( kPVFV +=  
 = Rp1.000.000 (1+0,06)1 

 = Rp1.000.000 (1,06)    = Rp1.060.000 
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)124,1(000.000.1)6,01(000.000.1)1( 22

2 RpRpkPVFV =+=+=  
FV2 = Rp1.123.600 

)191,1(000.000.1)6,01(000.000.1)1( 33

3 RpRpkPVFV =+=+=
 

FV3 = Rp1.191.000  

 

Garis Waktu  

Untuk mengetahui nilai waktu dari uang dan menggambarkan waktu dari arus kas  yang akan 

datang maka dapat digunakan garis waktu sebagai berikut : 

    6% 

Waktu                         0----------------------1----------------------2---------------------3 

 

Arus Kas                                                                         

Maka besarnya nilai mendatang (Future Value) diatas adalah : 

)191,1(000.000.1)6,01(000.000.1)1( 33

3 RpRpkPVFV =+=+=
 

FV3 = Rp1.191.000  

Tabel  A : 

niFVIF ,
atau Nilai yang akan datang dari Rp1 

n 
1% 

2% 
3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 

1 1,010 1,020 1,030 1,040 1,050 1,060 1,070 1,080 1,090 1,100 

2 1,020 1,040 1,061 1,082 1,102 1,124 1,145 1,166 1,188 1,210 

3 1,030 1,061 1,093 1,125 1,158 1,191 1,225 1,260 1,295 1,331 

4 1,041 1,082 1,126 1,170 1,216 1,262 1,311 1,360 1,412 1,464 

5 1,051 1,104 1,159 1,217 1,276 1,338 1,403 1,469 1,539 1,611 

6 1,062 1,126 1,194 1,265 1,340 1,419 1,501 1,587 1,677 1,772 

7 1,072 1,149 1,230 1,316 1,407 1,504 1,606 1,714 1,828 1,949 

8 1,083 1,172 1,267 1,369 1,477 1,594 1,718 1,851 1,993 2,144 

9 1,094 1,195 1,305 1,423 1,551 1,689 1,838 1,999 2,172 2,358 

10 1,105 1,219 1,344 1,480 1,629 1,791 1,967 2,159 2,367 2,594 

 

Mencari tingkat bunga  

Berapakah bunga yang diperlukan untuk mengembangkan : Rp20.000.000 menjadi Rp 

47.348.000 dalam 10 tahun ? 

 

 

 

 

PV :  − 1.000.000 FV =  ? 
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Jawab  

Rp 47.348.000/20.000.000 = 2,3674                9% 

 

           %.............................................................9% 

n 

1 

2 

3 

... 

10 

  

 

Mencari periode waktu  

Berapa lamakah periode waktu yang diperlukan  untuk mengembangkan : Rp20.000.000 

menjadi Rp 47.348.000 dengan bunga 9% pertahun ? 

Jawab  

Rp 47.348.000/20.000.000 = 2,3674                10 tahun 

           %.............................................................9% 

n 

1 

2 

3 

... 

10 

  

9.2. Nilai sekarang (Present Value) 
 

Present Value  adalah nilai sekarang dari arus kas atau serangkaian arus kas dimasa 

mendatang. Present Value merupakan  kebalikan dari Future Value. Proses Present Value 

disebut sebagai melakukan proses diskonto (discounting. Discounting adalah proses 

menghitung nilai sekarang dari sejumlah uang yang akan diterima / dibayar dimasa 

mendatang. 

Misalkan anda ditawari alternatif antara menerima sebesar Rp 1.275.510 di akhir tahun kelima 

atau saat ini. Tidak diragukan tentu anda lebih baik menerima sekarang.   Karena, jika anda 

tidak memerlukan uang saat ini, anda dapat menabung uang tersebut  dalam rekening yang 

membayar bunga sebesar 5% pertahun. Jika uang tersebut anda terima lima tahun yang akan 

datang, maka jika uang tersebut dinilai sekarang adalah  

Untuk mengetahui nilai waktu dari uang tersebut sekarang dapat digambarkan dengan garis 

waktu sebagai berikut : 

 

2,3674 

2,3674 
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      Waktu         0----------------------1----------------------2-------------     --------5 

CF                                                                               

Rumus menghitung Present Value adalah 










+
=

+
=

nn k
FV

k

FV
PV

)1(

1

)1(
 

atau 

)( ,nkn PVIFFVPV =  

Contoh  1 : 

000.000.1)7835,0(510.275.1

27628,1

1
510.275.1

)05,01(

1
510.275.1:

000.000.1
)05,01(

510.275.1

5

5

RpRp

RpRpatau

RpPV

=

=







=









+

=
+

=

 

Contoh 2 : 

Berapa nilai sekarang dari Rp 500 juta  yang akan diterima 10 tahun kemudian jika tingkat 

diskonto adalah sebesar 6% , maka jawabannya adalah : 

 










+
=

10)06,01(

1
500 jutaRpPV     = 









791,1

1
500 jutaRp   = Rp500 juta  (0,558) 

= Rp 279 juta 

Catatan 

558,0
7908476,1

1

)06.01(

1
10

==
+

  

anda dapat menggunakan tabel PVIF k,n  untuk melihat angka 0,558 

Tabel B : 

Tabel 
niPVIF ,

atau Nilai sekarang dari Rp1 

 

 

FV =  Rp1.275.510 PV :  ? 

5% 
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N 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 

1 0,990 0,980 0,971 0,962 0,952 0,943 0,935 0,926 0,917 0,909 

2 0,980 0,961 0,961 0,925 0,907 0,890 0,873 0,857 0,842 0,826 

3 0,971 0,942 0,915 0,889 0,864 0,840 0,816 0,794 0,772 0,751 

4 0,961 0,924 0,888 0,855 0,823 0,792 0,763 0,735 0,708 0,683 

5 0,951 0,906 0,865 0,822 0,784 0,747 0,713 0,681 0,650 0,621 

6 0,942 0,888 0,837 0,790 0,746 0,705 0,666 0,630 0,596 0,564 

7 0,933 0,871 0,813 0,760 0,711 0,655 0,623 0,583 0,547 0,513 

8 0,923 0,853 0,789 0,731 0,677 0,627 0,582 0,540 0,502 0,467 

9 0,914 0,837 0,766 0,703 0,645 0,592 0,544 0,500 0,460 0,424 

10 0,905 0,820 0,744 0,676 0,614 0,558 0,508 0,463 0,422 0,386 

 

 

9.3. Anuitas (Annuity) 

Adalah serangkaian penerimaan / pembayaran sejumlah uang yang tetap untuk suatu periode 

waktu tertentu. Jika penerimaan/pembayaran terjadi pada akhir setiap periode, anuitasnya 

disebut anuitas biasa (ordinary annuity). Rumus menghitung  anuitas biasa (ordinary annuity) 

adalah : 

1. Future Value Annuity 


=

−+=
n

t

n

n kPMTFVA
1

1)1(. atau    )( ,nkFVIFAPMTFVA=  

dimana : 

FVA = Future Value Annuity  

PMT = Penerimaan/Pembayaran 

 k      = Suku bunga 

 n      = Periode waktu 

 

Contoh jangka waktu untuk nilai masa depan anuitas biasa : 

Diketahui : 

FVA =    Rp 250.000.0000 

PMT =   Rp 5.114.148 

 k = 12%,   n = ? 

Jawab : 

)( ,nkFVIFAPMTFVA=
 

= )(148.114.5000.000.250 %,12 nFVIFARpRp =  

884,48
148.114.5

000.000.250
%,12 ==

Rp

Rp
FVIFA n  

n  =   17 tahun 
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Ilustrasi Pemajemukan Anuitas (anuitas biasa) selama 5 tahun atas Rp 500.000  pada Tingkat  

bunga 6% 

 

Tahun   0  1  2  3  4  5 

 

Uang yang disetorkan diakhir tahun  500 500  500    500     500 

 

500                            500 

530 

562 

295,50 

631 

2818,50 

 

Anuitas Jatuh tempo 

Jika pembayaran dilakukan pada awal tahun maka disebut anuitas jatuh tempo.                                               

Ilustrasi Pemajemukan Anuitas (anuitas biasa) selama 5 tahun atas Rp 500.000  pada Tingkat  

bunga 6% 

Tahun   0  1  2  3  4  5 

 

Uang yang disetorkan diakhir tahun 500 500  500 500    500 

 

530                            500 

561,8 

595,5 

631,2 

669,1 

2987,6 

 

 

FVA 6%,5th   

FVA 6%,5th (anuitas jatuh tempo)  
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2. Present Value Annuity 
 

Present Value Annuity untuk anuitas ordinary/anuitas biasa dapat dihitung dengan rumus : 

1

1 1

1
−

=

 








+
=

nn

t k
PMTPVA atau   ).( ,nkPVIFAPMTPVA =  

Ilustrasi Anuitas biasa 5 tahun atas Rp 500.000 yang didiskonto kembali kemasa sekarang 

pada tingkat 6% 

Tahun     0   1   2       3 4 5 

 

Jumlah diterima akhir tahun                500   500   500    500   500     

 

  471 

  445 

  420 

  396,5 

  373,5 

2106 

  

Atau )(000.500 5%,6 thPVIFARpPVA= = Rp 500.000 (4,2124) = $ 2106 

0,943 

0,890 

0,840 

0,792 

0,747  + 

4,2124 
 

Anuitas Jatuh tempo 

Ilustrasi Anuitas biasa 3 tahun atas Rp 500.000 yang didiskonto kembali kemasa sekarang 

pada tingkat 6%. 

 

 

 

PVIFk,n 

PVIFA 

Nilai sekarang anuitas biasa(PVA6%,5 th) 
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Tahun       0        1          2             3   

 

Jumlah diterima awal tahun   500         500 500      500       

 

  471 

  445 

  420 

1336 

 

3. Nilai sekarang dari serangkaian penerimaan yang tidak merata 

Banyak keputusan manajemen melibatkan arus kas konstan, namun ada beberapa keputusan 

penting berkaitan dengan arus kas yang tidak merata/tidak sama. Sehingga kita harus 

menganalisis lebih luas terhadap arus kas yang bervariasi  

PV dari sebuah pendapatan dimasa mendatang yang tidak merata ditemukan sebagai jumlah 

PV dari komponen 2 dalam arus kas tersebut secara individual. 

Kita mencoba mencari PV dari sebuah arus penerimaan  seperti terlihat dalam tabel berikut : 

Contoh 1: 

Tabel perhitungan Nilai sekarang dari sebuah arus penerimaan yang tidak merata dengan 

bunga (i=6%) 

Tahun 
Arus Kas 

(Jutaan Rupiah) 
PVIFk,n  PV dari Arus Kas 

1 100 0,9434 94,34 

2 200 0,8900 178,00 

3 200 0,8396 167,92 

4 200 0,7921 158,42 

5 200 0,7473 149,46 

6 0 0,7050 0 

7 1.000 0,6651 665,10 

PV =  1.413,24 

 

 (PVA6%,3 th) anuitas biasa 
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Langkah dalam proses pemecahan alternatif ini adalah sebagai berikut: 

• Langkah 1 Temukan PV dari Rp 100 juta yang jatuh tempo dalam satu tahun 

Rp 100 (0,9434) = Rp 94,34 

• Langkah 2 kenali bahwa anuitas Rp 200 juta akan diterima selama tahun 2 sampai tahun 

ke lima 

PV anuitas = (PVIFA6%, 5 tahun –PVIFA6%,1 tahun) (Rp 200 juta) 

(4,2124 – 0,9434) (Rp200 juta) 

Rp653,8 

• Langkah 3 temukan PV dari Rp1.000 juta yang jatuh tempo dalam tahun 7 

Rp1.000 juta (0,6651) = Rp 665,1 juta 

• Langkah 4 jumlahkan semua komponen 

Rp94,34 juta + Rp 653,8 juta + Rp665,1 juta = Rp1.413,24 juta 

Ilustrasi dari Nilai Sekarang atas Penerimaan yang tidak sama dan didiskontokan kemasa 

sekarang pada tingkat 6% : 

Tahun 0     1          2    3        4         5         6           7             

 

Penerimaan         100  200     200        200        200         0         1000    

akhir tahun 

 

 
 

 

 

Contoh 2 

Ilustrasi dari Nilai Sekarang atas Penerimaan yang tidak sama mencakup satu penerimaan 

anuitas dan didiskontokan kemasa sekarang pada tingkat 6%  

Tahun 0  1     2    3     4      5     6     7   8   9        10 

 

Penerimaan     500    200   -400      500     500    500   500   500   500   500 

akhir tahun 

 

  

 
 

 

93,34 

 

653,8 

0 

665,1 

1413,12 

471,5 

178,0 

-336,00 

2791,2 

3104,7 

PV  

PV  
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4. Perpetuity 

Perpetuity adalah anuitas (penerimaan tetap) yang berlangsung sampai waktu tak 

terhingga (kekal) 

Rumus menghitung  Present  Value  suatu  perpetuity adalah : 

kPMTPV perpetuity /)( =  

Dimana : 

PMT = seri penerimaan /pembayaran yang jumlahnya sama dalam  beberapa periode 

k       = tingkat bunga 

Contoh : 

Seorang pengarang buku yang sangat terkenal menerima royalty dari bukunya yang 

sangat laris sebesar Rp 10.000.000 per tahun selama bukunya tersebut laku terjual . 

Berapa present value dari penerimaannya tersebut jika Opportunity Cost sebesar 10% 

dan tidak berubah sepanjang masa ?. 

Jawab :   000.000.100.
1,0

000.000.10
Rp

Rp

k

PMT
PV ===       

5. Pinjaman/Hutang yang teramortisasi (Amortized Loan ) 

Amortisasi hutang adalah hutang yang dibayar kembali dalam jumlah yang sama secara 

periodik dari waktu kewaktu. Jumlah setiap pembayaran / cicilan (PMT) dapat dicari dengan 

rumus : 

         )( ,nkPVIFAPMTPVA =         maka         
nkPVIFA

PVA
PMT

,

=  

Contoh : Tuan A menerima pinjaman dari Suatu bank sebesar Rp 25.000.000 dengan tingkat 

suku bunga 6% pertahun. Bunga dihitung dari saldo pinjaman (sisa hutang). Tuan A 

mengangsur pokok pinjaman beserta bunga sebesar X  setiap tahun selama 3 tahun . 

Angsuran pertama dibayar tahun mendatang. 

❖ Hitung berapakah X dan buat skedul amortisasi pinjaman !. 

Jawab : 

Pinjaman yang diterima= PVA = Rp 25.000.000,- 

k  = 6% 

n  = 3 tahun  

X  = PMT ( Besarnya Cicilan/angsuran) = ..?? 

)( ,nkPVIFAPMTPVA =   ,   maka 
thnPVIFA

PVA
PMT

3%,6

=  

          13,787.352.9
6730,2

000.000.25
Rp

Rp
PMT ==  
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Skedul amortisasi pinjaman 

 

Akhir 

tahun 

Angsuran (PMT) Bunga Pokok Pinjaman Saldo Pinjaman 

1 Rp 9.352.787,13 Rp 1.500.000 Rp 7.852.787,13 Rp 17.147.212,87 

2 Rp 9.352.787,13 Rp 1.028.832,772 Rp 8.323.954,358 Rp  8.823.258,512 

3 Rp 9.352.787,13 Rp    529.395,5107 Rp 8.823.391,619 Rp     133,107        0 

 

Perhitungan bunga : 

Bunga tahun 1 = 6% x Rp 25.000.000                                = Rp 1.500.000 

Bunga tahun 2 = 6% x (Rp25.000.000 – Rp7.852.787,13) = Rp 1.028.832,77 

Bunga tahun 3 = 6% x Rp8.823.258,512                            = Rp    529.395,5107 

 

Periode Compounding/discounting setengah tahunan dan periode lainnya 

Compounding/discounting tidak selalu tahunan, tapi juga bisa harian, mingguan, bulanan atau 

setengah tahunan 

Rumus Untuk Future Value 

 
n

n kPVFV )1( +=         menjadi    
nm

mNomn kPVFV .

/ )1( +=  

 

Untuk Present Value 

nk

FV
PV

)1( +
=       menjadi    

nm

mNom

n

k

FV
PV

.

/ )1( +
=  

 

dimana : 

Nomk
  
= suku bunga nominal / tahun 

m      = berapa kali bunga dibayar dalam 1 tahun 

n       = periode (dalam tahun) 

 

Contoh :  

PV =Rp1000.000,k=6% p.a, bunga dibayar 6 bulanan (setahun 2 kali) 

FV5 = Rp 1.000.000 (1+6%/2)5x2  = Rp 1.000.000 x 1,3439 = Rp 1.343.900 
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9.4. Tingkat Suku Bunga Nominal dan Tingkat Suku Bunga Efektif 

Dalam praktek kebanyakan orang menggunakan beberapa istilah yang berbeda beda ketika 

membahas suku bunga nominal dan tingkat suku bunga efektif. Tingkat Suku Bunga Nominal 

(nominal rate) disebut juga Persentase Tingkat Suku Bunga Tahunan (Annual Percentase 

Rate)- APR) atau tingkat suku bunga yang tertera atau tercatat. Ini merupakan tingkat suku 

bunga yang dipakai bank , perusahaan kartu kredit, penyedia kredit pendidikan, dealer mobil 

dll yang akan dikenakan pada pinjaman. Ini juga merupakan bunga yang akan dibayarkan 

bank atas deposito. Perhatikan bahwa jika ada dua bank menawarkan kredit pinjaman dengan 

tingkat bunga APR sebesar 8%, tetapi pembayarannya harus dilakukan pada periode yang 

berbeda-beda, maka belum tentu kedua bank tersebut memberikan tingkat suku bunga yang 

sama. Jadi untuk membandingkan pinjaman atau bunga yang diberikan oleh institusi yang 

berbeda-beda sebaiknya digunakan tingkat suku bunga efektif. 

 

Tingkat Suku Bunga Efektif (effektive rate) disingkat menjadi EFF% disebut juga Tingkat Suku 

Bunga Ekuivalen Tahunan (Equivalent Annual Rate-EAR) Tingkat suku bunga ini adalah 

tingkat suku bunga yang akan menghasilkan nilai akhir (masa depan) yang sama menurut 

bunga majemuk tahunan seperti juga pada bunga majemuk yang lebih sering dengan 

memberikan suatu tingkat suku bunga nominal tertentu 

Tingkat suku bunga efektif = EAR (EFF%)= 0,11 −







+

m

Nom

m

i

 

i nominal    adalah tingkat suku bunga nominal atau tercatat dan m adalah jumlah periode bunga 

majemuk per tahun.  Sebagai  contoh untuk menghitung tingkat suku bunga efektif tahunan 

jika tingkat suku bunga nominal 6% dan digunakan bunga majemuk setengah tahunan kita 

akan mendapatkan : 

Tingkat suku bunga efektif = EAR (EFF%)= 0,1
2

06,0
1

2

−







+ =(1,03)2 – 1=6,09% 

Hal-hal yang berhubungan dengan bunga majemuk setengah tahunan dapat dijelaskan secara 

umum sebagai berikut. Apabila bunga majemuk terjadi lebih dari satu kali dalam setahun, 

Bunga majemuk tahunan ; FVn = PV (1+i)n 

Bunga majemuk yang lebih sering :

 

mn

Nom
n

m

i
PVFV 








+= 1

 

Contoh untuk bunga majemuk bulanan  

sebuah kartu kredit memiliki tingkat suku bunga sebesar 1,5% per bulan dimana dalam 

iklannya tertulis bahwa persentase tingkat suku bunga tahunan (APR)nya adalah 1,5% x 12= 

18%. Tetapi tingkat suku bunga efektif tahunannya adalah 19,6%: 
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Tingkat suku bunga efektif = EAR (EFF%)= 0,11 −







+

m

Nom

m

i

 

 %6,19196,01)015,1(0,1
12

18,0
1 12

12

==−=−







+=  

 

Latihan Kasus 

Kasus 1 

A. Carilah nilai-berikut tanpa menggunakan tabel dan kemudian kerjakan soal tersebut 

dengan menggunakan tabel untuk memeriksa jawaban anda. 

1. Jumlah awal Rp 6.000.000 dimajemukkan satu tahun dengan bunga 8% 

2. Jumlah awal Rp 10.000.000 dimajemukkan 10  tahun dengan bunga 9% 

3. Jumlah awal Rp 5.000.000 dimajemukkan 12 tahun dengan bunga 11% 

4. Jumlah sekarang Rp 10.500.000 jatuh tempo dalam 15 tahun dengan bunga 11%. 

Jawaban A : 

A. Rumus : FV = PV ( Tabel FVIF k,n)  

 1,2,3,4 : 

62,189.238.50)11,1(000.500.10

99.492252.17)11,1(000.000.5

75,636.673.23)09,1(000.000.10

000.480.6)08,01(000.000.6

15

15

12

12

10

10

1

1

==

==

==

=+=

RpFV

RpRpFV

RpRpFV

RpRpFV

 

 

B. Carilah nilai-mendatang dari suatu anuitas berikut, pembayaran pertama dalam anuitas 

ini dilakukan pada akhir tahun 1 (anuitas biasa) 

1. Rp 25.000.000 per tahun selama 10 tahun dengan bunga 10% 

2. Rp 45.000.000 per tahun selama 8 tahun dengan bunga 14% 

 

Jawaban B : 

1). Rp 25.000.000 (15,937)  = Rp 398.425.000 

 2). Rp 45.000.000 (13,233)  = Rp 595.485.000 

 

C. Carilah nilai-sekarang dari anuitas biasa berikut : 

1. Rp 35.000.000  pertahun selama 10 tahun dengan bunga 12% 

2. Rp 30.000.000  pertahun selama 15 tahun dengan bunga 6% 

 

Jawaban C 

1).   Rp 35.000.000 (5,6502)  = Rp 197.757.000 

2). Rp 30.000.000 (9,7122)  = Rp 291.366.000 
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D. Berapakah bunga yang diperlukan untuk mengembangkan : 

1. Rp20.000.000 menjadi Rp 47.348.000 dalam 10 tahun 

2. Rp50.000.000 menjadi Rp 123.800.000 dalam 8 tahun 

 

Jawaban D 

1)  Rp 47.348.000/20.000.000 = 2,3674 ----- 9% 

2) Rp 123.800.000.000/50.000.000 = 2,476 ----- 12% 

 

E. Hitunglah berapa jumlah tabungan  anda   selama 5 tahun dari sekarang jika anda 

akan menginvestasikan dana sebesar Rp 10.000.000,-  dengan bunga yang akan 

diberikan sebesar  8%  

1. Jika bunga dibayar  setengan tahunan 

2. Jika bunga dibayar  triwulanan 

3. Jika bunga dibayar harian 

 

741.859.14)02,1(000.000.10

8,442.802.14)04,1(000.000.10

20

10

==

==

RpFV

RpFV

 

09,578.917.14
360

08,0
1000.000.10

3605

=



















+=

x

FV  

F. Mr Broto bought shares of a small firm’s of stockt three years ago for $12,00 per share. 

What would be Mr Broto annual rate of return if she sells the stock to day for each of 

the following prices ? 

a. $24,00 

b. $13,50 

c. $15,00 

d. $  6,00 

Jawaban F : 

dstk

k

kPVFV

......)1(125,13

)1(1224

)1(

3

3

3

+=

+=

+=

  

a. Untuk mencari k, lihat tabel Future Value ,Contoh pada harga $24 maka (1+k)3 

=24/12 = 2 . Sehingga besarnya k = 26%  

 

 

 

Jawaban E 
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n 21% 26% 

1 ……….. 1,260 

2 ……….. 1,588 

3 ……….. 2,000 

 

Sama cara pengerjaannya untuk b,c, dan d 

           %.........1...........2...........3......       .............26 

n 

 

1 

 

2 

 

3 

 

    

 

Kasus 2 

Present Value Annuity 

Bapak Harun akan menjalani masa pensiun . Perusahaan  nya menawarkan dua pilihan  

untuk tunjangan masa pension, dengan tunjangan yang diberikan sekaligus sebesar  Rp 

200.000.000 atau diberikan tunjangan yang akan diterima  sebagai suatu anuitas sebesar  

Rp 25.000.000 per tahun   untuk masa selama  10 tahun . Mana yang lebih 

menguntungkan jika tingkat bunga  sebesar 6% digunakan sebagai tingkat diskonto  untuk 

anuitas tersebut .Dan bagaimana  jika tingkat bunga  sebesar 4% digunakan sebagai 

tingkat diskonto  . 

 

Jawaban Kasus 2 : 

 Jika tingkat bunga 6 % : 

PVA= PMT ( PVIFA k,n) = Rp 25.000.000.000 (7,3601 ) = Rp 184.002.500 

Lebih baik mendapatkan sekarang Rp 200.000.000 

 

Jika tingkat bunga  sebesar 4%. : 

PVA = Rp 25.000.000.000 (8,1109 ) = Rp 202.272..500 

Lebih baik mendapatkan nanti Rp 25.000.000 pertahun selama 10 tahun  

 

 

 

 

2 
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Kasus 3 

Tingkat pengembalian yang diharapkan 

PT Adhi Karya membeli sebuah mesin seharga Rp 2.500.000.000,- dan mengharapkan 

pengembalian Rp 325.013.000 ,- per tahun selama 10  tahun berikutnya. Berapakah tingkat 

pengembalian yang diharapkan dari mesin tersebut. 

 

Jawaban Kasus 3 

PVA = PMT (PVIFAk,n) 

Rp2.500.000.000 = Rp325.013.000  (PVIFAk,10) 

Tk pengembalian yang diharapkan (k) = Rp 2.500.000.000/Rp 325.013.000 = 7,692  

terletak pada 18% 

 

Kasus 4 

Skedul amortizasi pinjaman 

PT  Artifi bergerak dalam usaha produksi mebel kayu jati yang cukup potensial  di Kota 

Jepara  mendapatkan tawaran kredit/pinjaman  pinjaman dari Executive Bank sebesar Rp 

800.000.000 yang harus dibayar selama 5 tahun (lima kali cicilan) dengan bunga 12% 

pertahun . Pembayaran cicilan  terdiri dari pokok pinjaman plus bunga 

a. Tentukan besarnya cicilan (PMT) tiap tahun yang harus dibayar PT  Artifi 

b. Buat skedul amortisasi atas pinjaman tersebut !   

Jika pinjaman tersebut oleh perusahaan  akan digunakan untuk membeli sebidang tanah 

dan ditanami pohon jati  yang  diharapkan dapat dijual sebesar Rp 1.184.160.000,- pada 10  

tahun yang akan datang , berapa besarnya  tingkat pengembalian yang diharapkan ?. 

 

Jawaban kasus 4 : 

Cicilan (PMT) = PVA / (tabel PVIFAk,n) = Rp 800.000.000 / 3,6048 = Rp 221.926.320,5 

Skedul amortisasi pinjaman : 

Thn Cicilan (Rp) Bunga (12%) Pokok Pinjaman Saldo 

Pinjaman 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

221.926.320,5 

221.926.320,5 

221.926.320,5 

221.926.320,5 

221.926.320,5 

 

 

96.000.000,00 

80.888.841,54 

63.964.344,06 

45.008.906,89 

23.778.817,26 

 

125.926.320,5 

141.037.479,0 

157.961.976,4 

176.917.413,6 

198.147.503,2 

 

674.073.679,5 

533.036.200,5 

375.074.224,1 

198.156.810,5 

9307,3 
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FV = PV (FVIF k,n)  

(FVIF k,n) = 1.184.160.000/Rp 800.000.000 = 1,4802 terletak pada tk bunga 4% 

 

Kasus 5 

Carilah present Value dari aliran kas (dalam ribuan ) berikut, dengan tingkat diskonto 8% : 

Tahun Aliran Arus Kas Proyek  A Aliran Arus Kas Proyek B 

1 Rp 500.000 Rp 300.000 

2 Rp 500.000 Rp 400.000 

3 Rp 500.000 Rp 400.000 

4 Rp 500.000 Rp 400.000 

5 Rp 500.000 Rp 200.000 

 

Jawaban  kasus 5 : 

PV proyek A :  PVA = PMT (PVIFAk,n) = Rp 500.000 (3,9927) = Rp 1.996.350 

PV proyek A : PV = ( 300.000 x 0,9259) + ( 400.000 x 0,8574) +( 400.000 x 0,9259)  

+( 400.000 x 0,7938) +( 300.000 x 0,7350) +( 300.000 x 0,6806) = Rp 

1.368.370 
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BAB X 

PENGANGGARAN MODAL (CAPITAL BUDGETTING) 

 

10.1. Pengertian Penganggaran Modal 

Capital Budgeting adalah merupakan proses evaluasi dan pemilihan investasi jangka 

panjang yang konsisten terhadap maksimalisasi tujuan perusahaan. Definisi Capital Budgeting 

“Capital Budgeting is the Process of evaluating and selecting long-term invesments 

consistents with the firm’s goal of owner wealth maximization”. Investasi juga berarti 

pengeluaran pada saat ini dan hasil yang diharapkan dari pengeluaran tersebut baru akan 

diterima lebih dari satu tahun mendatang. Definisi Capital Budgeting adalah sebagai berikut: 

“Capital Budgeting involves the entire process of planning whose returns are expected to 

extend beyond one year”.  

Capital budgeting sangat penting bagi perusahaan karena di dalamnya terdapat jumlah 

biaya yang besar sedangkan manfaatnya baru dapat dinikmati dalam jangka panjang. 

Keputusan di bidang capital budgeting ini akan memiliki pengaruh yang besar terhadap 

perkembangan perusahaan di masa yang akan datang.  

Sebagai konsekuensinya, perusahaan membutuhkan prosedur tertentu untuk 

menganalisa dan menyeleksi beberapa alternatif investasi yang ada. Keputusan mengenai 

investasi tersebut sulit dilakukan karena memerlukan penilaian mengenai situasi dimasa yang 

akan datang, sehingga dibutuhkan asumsi-asumsi yang mendasari estimasi terhadap situasi 

yang paling mendekati yang mungkin terjadi, baik situasi internal maupun eksternal 

perusahaan. Investasi tersebut harus dihitung sesuai dengan cash flow perusahaan dan harus 

merupakan keputusan yang paling tepat untuk menghindari risiko kerugian atas investasi 

tersebut. “As time passes, fixed assets may become obselete or may require an overhaul; at 

these points, too, financial decisions may be required”. Perusahaan biasanya membuat 

berbagai alternatif atau variasi untuk berinvestasi dalam jangka panjang, yakni berupa 

penambahan aset tetap seperti tanah, mesin dan peralatan. Aset tersebut merupakan aset 

yang berpotensi, yang merupakan sumber pendapatan yang potensial dan mencerminkan nilai 

dari sebuah perusahaan. Capital budgeting dan keputusan keuangan diperlakukan secara 

terpisah. Bila investasi yang diajukan telah ditentukan untuk diterima, manager keuangan 

kemudian memilih metoda pembiayaan yang paling baik. 

• Anggaran (budget) adalah sebuah rencana rinci yg  memproyeksikan aliran kas masuk 

dan aliran kas keluar selama beberapa periode pada saat yg akan datang. 

• Capital budget adalah garis besar rencana pengeluaran aktiva tetap 

• Penganggaran modal (capital budgeting) adalah proses menyeluruh menganalisa 

proyek2 dan menentuan mana saja yang dimasukkan ke dalam anggaran modal. 
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• Proses mengumpulkan, mengevaluasi, menyeleksi, dan menentukan alternatif 

penanaman modal yang akan memberikan penghasilan bagi perusahaan untuk jangka 

waktu lebih dari 1 tahun. 

 

10.2. Pentingnya Penggangaran Modal 

1. Keputusan penggaran modal akan berpengaruh pada jangka waktu yang lama sehingga 

perusahaan kehilangan fleksibilitasnya. 

2. Penanggaran modal yg efektif akan menaikkan ketepatan waktu dan kualitas dari 

penambahan aktiva. 

3. Pengeluaran modal sangatlah penting 

 

Motif Capital Budgeting 

1. Pengembangan produk baru atau pembelian aktiva baru 

2. Pengurangan biaya dengan mengganti aktiva yang tidak efisien 

3. Modernisasi atas aktiva tetap 

 

10.3. Jenis-Jenis Keputusan Penganggaran Modal 

• Penambahan dan perluasan fasilitas 

• Produk baru 

• Inovasi dan perluasan produk 

• Penggantian (replacements) (a) penggantian pabrik a1/11/2005tau peralatan usang (b) 

penggantian pabrik atau peralatan lama dengan pabrik atau peralatan yang lebih 

efisien. 

• Menyewa/membuat atau membeli 

• Penyesuaian fasilitas dan peralatan dengan peraturan pemerintah, lingkungan, dan 

keamanan 

• Lain-lain keputusan seperti kampanye iklan, program pelatihan dan proyek-proyek 

yang memerlukan analisis arus kas keluar dan arus kas masuk.  

 

10.4. Prinsip Dasar Proses Penganggaran Modal 

• Penganggaran modal pada dasarnya adalah aplikasi prinsip yang mengatakan bahwa 

perusahaan harus menghasilkan keluaran atau menyelenggarakan kegiatan bisnis 

sedemikian rupa sehingga hasil imbuh (marginal revenue) produk sama dengan biaya 

imbuhnya (marginal cost). 

• Prinsip ini dalam kerangka penganggaran modal berarti bahwa perusahaan harus 

melakukan tambahan investasi sedemikian rupa sehingga perolehan imbuh (marginal 

returns) investasi itu sama dengan biaya imbuhnya. Daftar berbagai proyek investasi 

dari hasil yang tertinggi hingga yang terendah mencerminkan kebutuhan perusahaan 

akan modal untuk investasi. 
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• Biaya imbuh dari berbagai daftar investasi itu memberi petunjuk tentang upaya 

perusahaan untuk memperoleh tambahan modal guna membiayai investasi. Biaya 

imbuh modal berarti sejumlah biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan untuk 

memperoleh dana dari luar (misalnya meminjam atau menjual saham dan biaya 

tumbal/opportunity cost dari dana sendiri yang dapat diperoleh 

Jenis Proyek 

• Independent project: proyek atau investasi yang berdiri sendiri (tidak akan 

mempengaruhi usulan proyek lainnya). 

• Mutually exclusive project: proyek yang memiliki fungsi yang sama (dengan memilih 

suatu proyek akan menghilangkan kesempayan proyek yang lainnya). 

Ketersediaan Dana 

• Jika dana TIDAK TERBATAS, maka perusahaan dapat memilih semua independen 

project yang sesuai dengan expected return yang diharapkan. 

• Jika dana TERBATAS, maka perusahaan perlu melakukan capital rationing dengan 

mengalokasikan dana hanya pada proyek yang memberikan return maksimal 

 

10.5. Proses Capital Budgeting 

Proses Capital Budgeting terdiri dari 5 langkah yang saling berkaitan, yakni:  

(1) Pembuatan Proposal 

Proposal penganggaran barang modal dibuat di semua tingkat dalam sebuah 

organisasi bisnis. Untuk menstimulasi aliran berbagai ide, banyak perusahaan 

menawarkan penghargaan berupa uang tunai untuk beberapa proposal yang 

diadopsi. 

(2) Kajian dan Analisa 

Proposal penganggaran barang modal secara formal direview dalam rangka (a) 

mencapai tujuan dan rencana utama perusahaan dan yang paling penting (b) untuk 

mengevaluasi kemampuan ekonominya. Biaya yang diajukan dan benefit yang 

diestimasikan dikonversikan menjadi sebuah cash flow yang sesuai. Bermacam-

macam teknik capital budgeting dapat diaplikasikan untuk cash flow tersebut untuk 

menghitung tingkat keuntungan dari investasi.  

Berbagai macam aspek risiko diasosiasikan dengan proposal yang akan dievaluasi. 

Setelah analisis ekonomi telah dibuat lengkap, diiringi dengan data tambahan dan 

rekomendasi yang ditujukan untuk para pengambil keputusan. 

(3) Pengambilan Keputusan 

Besarnya sejumlah dana yang dikeluarkan dan pentingnya penganggaran barang 

modal menggambarkan tingkat organisasi tertentu yang membuat keputusan 

penganggaran. Perusahaan biasanya mendelegasikan kewenangan penganggaran 

barang modal sesuai dengan jumlah uang yang dikeluarkan. Secara umum jajaran 
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direksi memberikan keputusan akhir untuk sejumlah tertentu penganggaran barang 

modal yang dikeluarkan. 

(4) Implementasi 

Ketika sebuah proposal telah disetujui dan dananya telah siap, tahap implementasi 

segera dimulai. Untuk pengeluaran yang kecil, penganggaran dibuat dan pembayaran 

langsung dilaksanakan. Namun untuk penganggaran dalam jumlah besar, dibutuhkan 

pengawasan yang ketat. 

(5) Follow Up (tindak lanjut) 

Setelah diimplementasikan maka perlu dilakukan monitoring selama tahap kegiatan 

operasi berjalan dari proyek tersebut. Perbandingan dari biaya yang ada dan 

keuntungan yang diekspektasikan dari berbagai proyek sebelumnya adalah sangat 

vital. Ketika biaya yang dikeluarkan melebihi anggaran biaya yang ditetapkan, harus 

segera dilakukan tindakan untuk menghentikannya, apakah dengan meningkatkan 

benefit atau mungkin menghentikan proyek tersebut. 

Setiap langkah dalam proses tersebut penting dilakukan terutama pada langkah 

kajian dan analisa, maupun pengambilan keputusan (langkah 2 dan 3) yang 

membutuhkan waktu dan tenaga yang paling besar. Langkah terakhir yakni follow up 

juga penting namun sering diabaikan. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga 

perusahaan untuk dapat meningkatkan akurasi cash flow yang diestimasi. 

 

10.6. Jenis-jenis Investasi 

Investasi dapat dilaksanakan oleh perusahaan tergantung motif dasar perusahaan 

yakni semakin tinggi tingkat hasil pengembalian atas investasi tersebut. Investasi tersebut 

terdiri dari berbagai jenis yang disesuaikan dengan tujuan perusahaan. Definisi investasi 

sebagai berikut: “The commitment of funds to one of more assets that will be held over 

some future time period”. Definisi tersebut mengartikan bahwa investasi adalah komitmen 

sejumlah dana untuk menjadi satu atau lebih aset yang akan dilaksanakan dalam suatu 

periode tertentu di masa yang akan datang. Selanjutnya Jones menggolongkan jenis 

investasi sebagai berikut:  

a.  Financial Assets. Pieces of paper evidencing a claim on some issuer 

b. Real Assets. Physical assets, such as gold or real estate 

c.  Marketable Securities. Financial assets that are easily and cheaply traded in organized 

markets. 

10.7. Cash Flow dan Metode Investasi 

10.7.1. Initial Investment 

Batasan investasi awal sangat relevan dengan sejumlah cash out flow yang 

dipertimbangkan ketika mengevaluasi prospektif penganggaran barang modal. Investasi 

awal (initial invesment) dilakukan pada nol waktu (time zero), yakni waktu ketika 
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anggaran dikeluarkan. Investasi awal diperhitungkan dengan mengurangi semua cash 

inflow yang terjadi pada saat ‘time zero’ dengan seluruh cash outflow yang terjadi pada 

saat ‘time zero’. Rumusan dasar untuk menentukan investasi awal adalah biaya 

pembelian aset baru ditambah biaya  instalasi dikurangi pajak penjualan aset lama. 

Format dasar penentuan Initial Invesment yakni sebagai berikut: 

“The basic Format for Determining Initial Investment 

Installed cost of new asset = Cost of new asset + instalation costs – after-tax proceeds 

from sale of sold assets”. 

Dengan adanya initial invesment tersebut akan mempengaruhi dan akan merubah 

Net Working Capital (Modal Kerja Bersih, (NWC) dari suatu perusahaan. Apabila sebuah 

perusahaan bermaksud membeli kapal dalam rangka ekspansi maka baik level 

produksinya, atau tingkat kas, piutang, persediaan, maupun hutang dagangnya akan 

meningkat. Perbedaan antara perubahan aset lancar dengan perubahan hutang lancar 

merupakan perubahan Net Working Capital. Secara umum apabila aset lancar 

meningkat lebih besar dibandingkan hutang lancar akan menghasilkan peningkatan 

NWC, begitupun sebaliknya. 

 

10.7.2. Cash Flow 

Salah satu hal penting didalam persoalan kebijakan investasi adalah mengadakan 

estimasi dari pengeluaran uang yang akan diterima dari investasi tersebut pada masa 

yang akan datang. Untuk mengevaluasi berbagai alternatif penganggaran barang 

modal/investasi, perusahaan harus menentukan cash flow yang sesuai, yakni data 

mengenai aliran kas bersih dari suatu investasi. 

Untuk keperluan penilaian suatu investasi yang dibiayai sepenuhnya oleh modal 

sendiri aliran kas bersih (cash flow) adalah sebelum pembebanan penyusutan dan 

diperhitungkan sesudah pajak. Namun apabila dibiayai dengan modal pinjaman maka 

aliran kas bersih adalah sebelum dibebani penyusutan, bunga dan diperhitungkan 

setelah pajak. 

Selanjutnya pengertian arus kas “The netral net cash, as opposed to accounting net 

income, that flows into (or out of) a firm during some specified period”.  

Analisa cash flow perusahaan dapat dijadikan sebagai dasar penelitian untuk 

melihat sejauh mana aktivitas usaha secara akumulatif dapat mengcover dana yang 

diinvestasikan untuk menggerakkan kegiatan operasional perusahaan. 

Setiap cash flow dari suatu proyek memiliki pola konvensional  karena di dalamnya 

terdapat 3 komponen dasar yakni (1) investasi awal, (2) Cash inflow dan (3) terminal 

cash flow.  

            Menurut (Bambang Rijanto, 1995) setiap usul pengeluaran modal selalu 

mengandung dua macam aliran kas (cash Flows), yaitu: 
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1. Aliran kas keluar neto (Net Outflow of Cash) yaitu yang diperlukan untuk investasi 

baru. 

2. Aliran kas masuk neto tahunan (Net Annual Inflow of Cash), yakni sebagai hasil 

dari investasi baru tersebut, yang ini sering pula disebut “Net Cash Proceeds” atau 

cukup dengan istilah “Proceeds”. 

Arus kas untuk tujuan capital budgeting didefinisikan sebagai arus kas sesudah 

pajak atas semua modal perusahaan. Secara aljabar, definisi tersebut sama dengan 

laba sebelum bunga dan pajak, dikurangi pajak penghasilan jika perusahaan 

mempunyai hutang, ditambah beban penyusutan non kas. Rumusannya adalah sebagai 

berikut: 

Cash Flow = EBIT (1 – T) + Depresiasi 

Dimana  :  

EBIT = Laba Sebelum Bunga dan pajak  

T        = Pajak penghasilan perusahaan 

Depr  = Beban Penyusutan 

Rumusan tersebut berlaku untuk perusahaan yang tidak memiliki hutang. Apabila 

perusahaan memiliki hutang maka rumusannya adalah : 

Cash Flow = NI + Depr + rD (1 – T) 

Dimana: 

NI = Net Income 

rD = Interest expense (biaya bunga bank) 

Perkiraan cash flow merupakan hal yang sangat penting dalam proses capital 

budgeting, yakni sebuah proses yang rumit dan kompleks yang membutuhkan pemikiran 

dan perhitungan yang matang agar estimasi cash flow yang diproyeksikan mampu 

mendekati perkiraan cash flow yang dilaksanakan perusahaan. Dengan demikian, 

penilaian terhadap hasil analisis capital budgeting akan memberikan penilaian yang 

akurat pada penentuan keputusan investasi. 
 

10.8. Metode Evaluasi Kelayakan Rencana Investasi 

Metode yang dapat digunakan untuk dapat mengevaluasi berbagai alternatif 

investasi barang modal untuk dapat dipilih dikenal dua macam metode yakni metode 

konvensional dan metode discounted cash flow. Di dalam metode convensional 

dipergunakan dua macam tolak ukur untuk menilai profitabilitas rencana investasi yakni 

payback period (PB) dan average rate of return (ARR), sedangkan dalam metode 

discounted cash flow dikenal dua macam tolak ukur profitabilitas yakni Net Present Value 

(NPV), Internal Rate of Return (IRR) dan profitability Index. Perbedaan utama antara 

metode konvensional dengan metode discounted cash flow terletak pada penilaian 

terhadap nilai waktu uang (time value of money). Metode evaluasi konvensional tidak 

mempertimbangkan time value of money. 

 



 

 

Pengantar Manajemen Keuangan           Page  120 

 

   

 

 

a. Payback Period 

Metode payback period pada umumnya digunakan untuk mengevaluasi investasi 

yang diajukan. Payback period adalah target waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan 

untuk mengembalikan investasi awal yang diperhitungkan dari cash inflow.  Definisi 

payback period sebagai berikut: The payback period is the exact amount of time 

required for the firm to recover its initial investment in a project as calculated from cash 

inflow” 

Payback period diperhitungkan dengan membagi investasi dengan cash inflow 

tahunan. Kriteria terhadap penerimaan keputusan investasi dengan menggunakan 

metode payback ini adalah diterima apabila payback period yang diterima yang 

diperoleh lebih singkat/pendek waktunya dibandingkan dengan target waktu payback 

period yang sebelumnya telah ditentukan. 

Contoh 

Perusahaan ABC akan melakukan investasi terhadap proyek A dan proyek B. Kedua 

proyek tersebut merupakan proyek independen dan mutually exclusive. Investasi 

dikeluarkan pada awal tahun pertama. Adapun aliran kas bersih dari masing-masing 

proyek sebagai berikut: 

Tahun Proyek A Proyek B 

0 -100.000 -100.000 

1 50.000 10.000 

2 40.000 30.000 

3 30.000 40.000 

4 20.000 50.000 

5 10.000 20.000 

 

Perhitungannya 

Proyek A =  

 -100.000 – (50.000 + 40.000 + 30.000 + 20.000 + 10.000) =  2 tahun 4 bulan (10/30 x 
12 bulan) 

Proyek B =  

 -100.000 – (10.000 + 30.000 + 40.000 + 20.000) = 3 tahun 5 bulan (20/50 x 12 bulan) 
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Keputusannya pemilihan proyek : 

Proyek A, karena memiliki waktu pengembalian yang lebih pendek 

b. Net Present Value 

Secara eksplisit NPV memberikan pertimbangan dari nilai waktu uang, dan 

merupakan teknik capital budgeting yang banyak digunakan. NPV adalah jumlah 

present value semua cash inflow yang dikumpulkan proyek (dengan menggunakan 

discount rate suku bunga kredit yang dibayar investor) dikurangi jumlah investasi (initial 

cash outflow). Net Present Value yaitu: “The Net Present Value is found by subtracting 

a project’s initial investment from the present value of its cash inflows discounted at a 

rate equal to the firm’s cost of capital”.  

Sebagai pedoman umum, rencana investasi akan menguntungkan apabila NPV 

positif dan apabila NPV nol maka investasi tersebut berarti break even. Apabila NPV 

suatu proyek negatif, berarti proyek tersebut tidak layak untuk dilaksanakan. 

 

  t 
Dimana: 

CFt  = Net Cash Flow (Prodeeds) pada tahun ke – t 

k = Tingkat Diskonto 

t = Lama waktu atau periode berlangsungnya investasi 

I0  = Initial Outlays (Nilai investasi awal) 

Kelebihan metode NPV sebagai sarana penilaian terhadap kelayakan suatu 

rencana investasi barang modal adalah penggunaan nilai waktu uang untuk 

menghitung nilai sebenarnya cash flow yang diperoleh pada masa yang akan datang. 

Dengan demikian, dapat diperoleh gambaran profitabilitas proyek yang lebih mendekati 

realitas. Kelebihan lainnya adalah digunakannya discount faktor, biasanya merupakan 

salah suku bunga kredit yang dipinjam investor untuk membiayai proyek. Dengan 

demikian, penggunaan metode ini menjadi lebih fleksibel karena dapat disesuaikan 

dengan discount factor yang berubah-ubah dari waktu ke waktu. Kriteria penerimaan 

atas investasi dengan metode ini adalah diterima apabila NPV yang dihasilkan adalah 

positif, dan ditolak apabila nilai NPV negatif. Kelemahan dari metode ini adalah 

perhitungan yang cukup rumit, tidak semudah perhitungan payback period. Untuk 

perhitungannya diperlukan keahlian seorang financial analis sehingga penggunaannya 

terbatas. 

 

n 

NPV = Σ CFt /(1 + k)t – Io  
t = 1 
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Contoh : 

Perusahaan ABC akan melakukan investasi terhadap proyek A dan proyek B. Kedua 

proyek tersebut merupakan proyek independen dan mutually exclusive. Investasi 

dikeluarkan pada awal tahun pertama.  

Diketahui discount rate 10%  

Adapun aliran  kas bersih dari masing-masing proyek sebagai berikut: 

Tahun Proyek A Proyek B 

0 -100.000 -100.000 

1 50.000 10.000 

2 40.000 30.000 

3 30.000 40.000 

4 20.000 50.000 

5 10.000 20.000 

 

Jawaban : 

⚫ Proyek A Tahun 1 = 50.000 / (1+0,1)1 = 45.455 

⚫ Proyek A Tahun 2 = 40.000 / (1+0,1)2 = 33.058 

⚫ Proyek A Tahun 3 = 30.000 / (1+0,1)3 = 22.539 

⚫ Proyek A Tahun 4 = 20.000 / (1+0,1)4 = 13.660 

⚫ Proyek A Tahun 5 = 10.000 / (1+0,1)5 = 6.209 

NPV Proyek A = (45.455 + 33.058 + 22.539 + 13.660 + 6.209) – 100.000   = 20.921 

⚫ Proyek B Tahun 1 = 10.000 / (1+0,1)1 = 9.091 

⚫ Proyek B Tahun 2 = 30.000 / (1+0,1)2 = 24.793 

⚫ Proyek B Tahun 3 = 40.000 / (1+0,1)3 = 30.053 

⚫ Proyek B Tahun 4 = 50.000 / (1+0,1)4 = 34.151 

⚫ Proyek B Tahun 5 = 20.000 / (1+0,1)5 = 12.419 

 

NPV Proyek B = (9.091 + 24.793 + 30.053 + 34.151 + 12.419) – 100.000  = 10.507 
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Tahun PV Proyek A PV Proyek B 

0 - 100.000 - 100.000 

1 45.455 9.091 

2 33.058 24.793 

3 22.539 30.053 

4 13.660 34.151 

5 6.209 12.419 

NPV 20.921 10.507 

 

Keputusan : 

Proyek A, karena memiliki nilai lebih besar dibandingkan proyek B, walaupun 

keduanya memiliki nilai NPV > 0 

c. Internal Rate of Return (IRR) 

Metode ini mungkin merupakan metode yang paling banyak digunakan sebagai 

salah satu teknik dalam mengevaluasi alternatif – alternatif investasi. Definisi Internal 

Rate of Return  adalah: “The Internal Rate of Return (IRR) is the discount rate that 

equates the present value of cash inflows with the initial investment associated with a 

project”.  

Dijelaskan bahwa IRR merupakan rate discount dimana nilai present value dari 

cash inflow sama dengan nilai investasi awal suatu proyek. Dengan kata lain IRR 

adalah rate discount dimana NPV dari proyek tersebut = Rp0. IRR juga 

menggambarkan persentase keuntungan yang sebenarnya akan diperoleh dari 

investasi barang modal atau proyek yang direncanakan. 

Kriteria penerimaan proyek investasi dengan menggunakan metode Internal Rate 

of Return adalah apabila IRR yang dihasilkan lebih besar dibandingkan cost of capital, 

sebaliknya apabila lebih kecil dibandingkan cost of capital proyek tersebut ditolak. 

Pada dasarnya IRR dapat dicari dengan cara coba-coba (trial and error). Pertama-

tama kita menghitung PV dari proceeds suatu investasi dengan menggunakan tingkat 

bunga yang kita pilih menurut kehendak kita. Kemudian hasil perhitungan itu 

dibandingkan dengan jumlah PV dari outlaysnya. 
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 Kalau PV dari proceeds lebih besar daripada PV dicari investasi atau 

outlaysnya, maka kita harus menggunakan tingkat bunga yang lebih rendah. Cara 

demikian terus dilakukan sampai kita menemukan tingkat bunga yang dapat 

menjadikan PV dari proceeds sama besarnya dengan PV dari outlaysnya. Pada tingkat 

bunga inilah NPV dari usul tersebut adalah nol atau mendekati nol. 

Contoh 

Perusahaan ABC akan melakukan investasi terhadap proyek A dan proyek B. Kedua 

proyek tersebut merupakan proyek independen dan mutually exclusive. Investasi 

dikeluarkan pada awal tahun pertama.  

Adapun aliran kas bersih dari masing-masing proyek sebagai berikut: 

Tahun Proyek A Proyek B 

0 -100.000 -100.000 

1 50.000 10.000 

2 40.000 30.000 

3 30.000 40.000 

4 20.000 50.000 

5 10.000 20.000 

 

Jawaban : (Untuk Proyek A, apabila : menggunakan discout rate 20% dan 21%) 

⚫ Menggunakan discount rate sebesar 20% 

 PV Cashflow A = (50.000/1.2) + (40.000/1.44) + (30.000/1.728) +                  

(20.000/2.0736) + (10000/2.4883)    = 100.470 

⚫ Menggunakan discount rate sebesar 21% 

 PV Cashflow A = (50.000/1.21) + (40.000/1.4641) + (30.000/1.7716) + 

(20.000/2.1436) + (10000/2.5937)  = 98.763 

Jawaban : (Untuk Proyek A, apabila : menggunakan discout rate 18% dan 23%) 

⚫ Menggunakan discount rate sebesar 18% 

 PV Cashflow A = (50.000/1.18) + (40.000/1.3924) + (30.000/1.6430) +   

(20.000/1.9387) + (10000/2.2877) = 104.047 
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⚫ Menggunakan discount rate sebesar 23% 

 PV Cashflow A = (50.000/1.23) + (40.000/1.5129) + (30.000/1.8608) + 

(20.000/2.2888) + (10000/2.8153)   = 95.502 

⚫ Menggunakan Interpolasi untuk mencari present value aliran kas sebesar 100.000 

(diantara 95.502 dengan 104.047) 

IRR proyek A = 18% + {(104.047 - 100.000)/(104.047 - 95.502)} {5%} 

IRR proyek A = 18% + 2,368% 

IRR proyek A = 20.368% 

Contoh IRR Proyek A 

Tahun PVIF(20%) PV Proyek A PVIF(21%) PV Proyek A 

1 1,2 41.667 1,21 41.322 

2 1,44 27.778 1,4641 27.321 

3 1,728 17.361 1,7716 16.934 

4 2,0736 9.645 2,1436 9.330 

5 2,4883 4.019 2,5937 3.855 

PV  100.470  98.762 

      Melalui interpolasi diperoleh IRR Proyek A = 20,275% 

     Jawaban : 

⚫ Menggunakan discount rate sebesar 14% 

 PV Cashflow B = (10.000/1.14) + (30.000/1.2996) + (40.000/1.4815) + 

(50.000/1.6889) + (20.000/1.9254)  = 98.848 

⚫ Menggunakan discount rate sebesar 13% 

 PV Cashflow B = (10.000/1.13) + (30.000/1.2769) + (40.000/1.4429) + 

(50.000/1.6305) + (20000/1.8424) = 101.587 

⚫ Menggunakan Interpolasi untuk mencari present value aliran kas sebesar 100.000 

(diantara 98.848 dengan 101.587) 

 

IRR proyek B = 13% + {(101.587 - 100.000)/(101.587 - 98.848)} {1%} 

IRR proyek B = 13% + 0.579% 

IRR proyek B = 13.579% 
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Contoh (IRR → Proyek B) 

Tahun PVIF(14%) PV Proyek B PVIF(13%) PV Proyek B 

1 1,14 8.772 1,13 8.850 

2 1,2996 23.084 1,276

9 

23.494 

3 1,4815 27.000 1,442

9 

27.722 

4 1,6889 29.605 1,630

5 

30.665 

5 1,9254 10.387 1,842

4 

10.856 

 

Proyek yang dipilih adalah Proyek A, karena memiliki tingkat rate of return lebih tinggi 

dibandingkan dengan proyek B 

Perbandingan Metode Capital Budgeting 

Metode Proyek A Proyek B 

Payback Period 2 tahun 4 bulan 3 tahun 5 bulan 

NPV 20.921 10.507 

IRR 20,275% 13,579% 
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BAB XI 

BIAYA MODAL 

 

11.1. Konsep Dasar Biaya Modal 

Capital Budgeting dan Cost of Capital (CoC) merupakan dua konsep yang saling 

berkaitan. Kita tidak bida menentukan besarnya cost of capital jika tidak mengetahui besaran 

capital budget, dan sebaliknya, kita tidak bisa menentukan jumlah capital budget jika tidak 

tahu nilai cost of capital. Dengan demikian, jika manajer keuangan ingin memaksimalkan nilai 

perusahaan, maka biaya modal dan capital budgeting harus ditentukan secara simultan. 

Demikian pula, dalam pembahasan bab-bab selanjutnya akan lebih jelas bahwa infornasi 

tentang biaya modal dibutuhkan pada saat perusahaan memutuskan untuk melakukan leasing 

dan pendanaan kembali obligasi (bond refunding). 

Biaya modal adalah biaya riil yang harus ditanggung perusahaan karena modal 

digunakan untuk berinvestasi. Karena sifatnya sebagai biaya, maka biaya modal juga diartikan 

sebagai batas minimum tingkat hasil yang harus dicapai perusahaan (minimum required rate 

of return) agar perusahaan tidak dinyatakan merugi. 

Perhitungan biaya modal secara keseluruhan (overall cost of capital) bertujuan 

utamanya untuk menentukan biaya modal dalam hal penganggaran modal (capital budgeting). 

Konsep ini mengarah pada Weighted Average Cost of Capital (WACC), yaitu batas untuk 

mengevaluasi apakah proyek-proyek memiliki tingkat pengembalian yang lebih baik. Dari 

namanya, WACC merupakan biaya modal tertimbang dari berbagai sumber modal sesuai 

dengan komposisi masing-masing. Dengan demikian, rumus dari WACC adalah : 
 

WACC = 

 

= w1k1 + w2k2 + ….+ wnkn 
 

Dimana wi adalah bobot atau bagian (dalam persentase) dari tiap komponen sumber 

modal; ki adalah biaya modal dari komponen sumber modal dan n adalah jumlah variasi atau 

ragam sumber modal yang digunakan oleh perusahaan. Singkatnya, perhitungan WACC 

sangat terkait dengan pertimbangan bagaimana suatu proyek didanai, atau dengan kata lain, 

dari sumber pendanaan atau keuangan apa sajakah modal itu berasal. 

Untuk mengestimasikan WACC, hal pertama yang perlu dilakukan adalah memutuskan 

tipe modal yang mana yang digunakan. Mengingat CoC utamanya digunakan dalam proses 

pembuatan keputusan investasi jangka panjang, fokus pembahasan adalah pada perhitungan 

CoC yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam hal capital budgeting. Asumsi yang 

berlaku dalam pembahasan investasi jangka panjang adalah sumber modal yang bersifat 

jangka pendek, digunakan untuk menunjang jalannya operasi perusahaan. Dengan kata lain, 

perusahaan umumnya menggunakan short-term liabilities sebagai sumber dana bagi working 

capital yang bersifat siklus atau musiman. 
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Dengan demikian, hutang jangka pendek tidak termasuk dalam perhitungan CoC yang 

digunakan dalam konteks capital budgeting, dan mempertimbangkan penggunaan long-term 

debt, saham preferen dan modal sendiri (saham biasa plus laba ditahan) sebagai sumber 

utama modal bagi kepentingan ekspansi. Jadi sumber modal jangka panjang itulah yang 

termasuk dalam perhitungan WACC. Untuk itu, untuk menentukan WACC perlu perhitungan 

biaya modal masing-masing sumber modal secara individual. 

 
11.2. Cost of Debt (kd) 
 

Dalam periode awal atau tahap perencanaan, manajer keuangan harus mengetahui 

dengan tepat tipe dan jumlah hutang jangka panjang (debt) yang akan digunakan untuk 

mendanai proyek dalam capital budgeting. Tipe hutang akan sangat ditentukan oleh asset 

yang akan didanai serta kondisi pasar modal dalam satu periode. Dengan demikian, manajer 

keuangan diharapkan mampu memahami tipe hutang yang cocok dengan bidang usaha 

perusahaan. 

Biaya hutang setelah pajak (kd) dihitung dengan formula ki(1-t) untuk mencerminkan 

tingkat bunga atas hutang dikurangi dengan penghematan pajak yang timbul karena 

pembayaran bunga (pembayaran bunga bersifat mengurangi pajak) atau dengan kata lain 

biaya bunga obligasi didasarkan pada prinsip after tax basis. Dikatakan penghematan pajak 

karena logika yang digambarkan dari persamaan di bawah ini. 
 
Biaya hutang setelah pajak (kd) = Tingkat bunga atas hutang –penghematan pajak  

                                                    = ki – ( kd.t )  
                 = ki ( 1 - t )   

                                                                      Dimana: ki= biaya bunga sebelum pajak 

ki = Nnominal  = Nilai nominal obligasi (par value) 
Nbersih = Nilai bersih (net proceed 
penjualan obligasi) 
n = umur obligasi 

 
 

Contoh 
 

PT Jaya mengeluarkan obligasi dengan nilai nominal per lembar $1.000, coupon rate 8% 

umur 20 tahun. Penerimaan bersih dari penjualan obligasi adalah $ 940. Tingkat pajak 

30%. Besarnya biaya modal atas obligasi tersebut adalah: 

 
kd = 8,56 % (1 – 0,3) = 5,992%   

ki = = 8,56% 
 
 

 

Selain menggunakan rumus di atas, dapat juga menggunakan metode interpolasi karena 

pada dasarnya perhitungan ini sama dengan mencari tingkat bunga efektif, yaitu tingkat 

bunga dimana present value dari pembayaran bunga per tahun plus nilai nominal/pokok 

obligasi sama dengan present value tingkat penerimaan. 
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PVbunga + pokok obligasi = PVpenerimaan bersih  

 

Dengan demikian perhitungan besarnya tingkat bunga efektif adalah: 
 

 80  80  80 1000   

 940  

 

+ 

  

+........
+ 

 

+ 

 

 

 

(1 r)1  (1 r)2 (1 r)20 (1 r)20  

  

Dengan coupon rate 9%        

1. PV Tingkat bunga = 
80 [ PVIFA 9%; 
20tahun ] 

 = 
730,284 

2. PV Pokok obligasi = 
1000 [ PVIF 9%; 20 
tahun] 

= 
178,430 

    Jadi nilai sekarang obligasi + bunga 

= 

908,715 

Metode interpolasi:        

 8%     1000 1000   

 sesungguhnya  940     

 9%       908,715   

selisih 60 91,285 

Jadi ki adalah = 8% 
+ 

60  

= 8, 657% 

 

91,285   
Sehingga kd = 8, 657% (1 – 0,3) = 6,06 % 

 
 
11.3. Cost of Preferred Stock (kp) 
 

Sejumlah perusahaan menggunakan saham prioritas sebagai bagian dari permanent 

financing mix mereka. Untuk menghitung biayanya, data utama yang digunakan adalah 

berapa besarnya deviden saham preferen. Karena deviden ini tidak mengurangi pajak (non 

tax deductible), atau pembayaran dilakukan setelah pajak, maka tidak ada penyesuaian 

terhadap pajak (tax adjustment) dalam menghitung biaya modal saham preferen, 

sebagaimana dilakukan penyesuaian pajak terhadap biaya modal obligasi. Biaya modal 

saham preferen dihitung dengan cara membagi deviden saham preferen per tahun (dp) 

dengan keuntungan bersih penjualan saham preferen. 
  

kp= 

 

 
Contoh 

 
Saham preferen PT Jaya bernilai nominal $100 per lembar dengan deviden 7%. Biaya 

penjualan saham 1% atau $1 per lembar. Saham dijual dengan harga $98 per lembar. 

Perhitungan biaya modal saham preferen adalah: 

kp=   7,22% 
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11.4. Cost of Common Stock (ke) 
 

Perusahaan dapat meningkatkan modal saham melalui dua cara, yaitu dengan menahan 

laba dan kedua, menerbitkan saham biasa baru. Jika ekspansi perusahaan berlangsung 

secara cepat hingga  laba ditahan sudah digunakan seluruhnya, perusahaan akan 

menerbitkan saham baru. Jika demikian, saham biasa akan memiliki biaya modal yang 

lebih tinggi dibandingkan laba ditahan, karena melibatkan adanya biaya emisi (flotation 

cost). Adanya biaya emisi akan memperkecil jumlah rupiah yang dapat digunakan dari 

penjualan saham biasa, dan akibatnya akan memperbesar biaya modal. 

Berikut ini adalah formula untuk menghitung biaya modal dari saham biasa. 

Jika tidak melakukan emisi saham baru 

 

 

 

 

 

Jika melakukan emisi saham 

baru 

Ke (dalam rupiah) =     D    + g Dimana: f = biaya emisi (flotation cost) 

   p – f 

Ke (dalam persentase) =     D    + g 

         p (1– f) 

 

Contoh: 

Harga saham PT Jaya dijual $100 per lembar. Pembayaran deviden tahun 2000 sebesar $5 

per lembar dan di tahun 2005 diperkirakan dapat dibayar sejumlah $8 per lembar saham. 

Biaya emisi atau flotation cost $10 per lembar saham. 
 

Hitunglah biaya modal saham biasa jika: 
 

a). Tidak dilakukan emisi saham baru 
 

b). Perusahaan mengeluarkan saham baru 
 

c). Perusahaan tidak mengemisi saham baru dan pertumbuhan nol. 
 
 
11.5. Cost of Retained Earning (kr) 
 

Seperti halnya biaya hutang, saham preferen serta saham biasa, biaya modal untuk laba 

ditahan didasarkan pada tingkat pengembalian yang dipersyaratkan atau diinginkan oleh 

investor atas sekuritas yang dimilikinya. Jadi biaya modal untuk laba di tahan sama dengan 

tingkat pengembalian yang diinginkan pemegang saham atas modal ekuitas yang bersumber 

pada laba ditahan. 

ke= 

Dimana 

D = Deviden 

p 

= harga /lembar saham 

(price) 

 
g 

= tingkat pertumbuhan 

(growth) 
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Mengapa pada laba ditahan diperhitungkan pula biayanya? Alasannya adalah prinsip 

opportunity cost. Laba perusahaan setelah pajak pada dasarnya adalah hak pemegang 

saham. Pemegang obligasi mendapat imbalan dari pembayaran bunga, sementara pemegang 

saham preferen mendapat deviden preferen. Akan tetapi laba setelah pajak dan deviden 

preferen merupakan hak pemegang saham biasa atas modal yang investor tanamkan. 

Manajemen memiliki pilihan untuk membagikan laba tersebut sebagai deviden atau 

menahannya untuk diinvestasikan kembali dalam bisnis. Jika manajemen memutuskan untuk 

menahan laba tersebut, maka terdapat biaya oportunitas (dibandingkan dengan jika laba 

dibagi dalam bentuk deviden), karena akan terbuka kesempatan bagi pemegang saham untuk 

mendapatkan laba dari tambahan investasi. Jadi, atas dana tersebut perusahaan harus 

menghasilkan laba sekurang-kurangnya sebesar tingkat pengembalian yang bisa diperoleh 

pemegang saham dari alternative investasinya dengan tingkat risiko yang sebanding. 
 

Rumus yang digunakan untuk menghitung biaya modal untuk laba ditahan sama halnya 

dengan rumus perhitungan biaya modal saham biasa, yaitu: 
 

kr= 
 
 

 

11.6. Weighted Average Cost of Capital (WACC) 
 

Setiap perusahaan mempunyai struktur modal yang optimal, yaitu bauran atau perpaduan 

hutang, saham preferen dan saham biasa yang dapat memaksimumkan harga saham 

perusahaan. Dengan 

demikian, perusahaan akan berusaha menambah modal baru tanpa mengganggu 

keseimbangan struktur modal tersebut. Misalnya struktur modal PT Jaya yang dianggap 

optimal adalah : 

Sumber Modal Komposisi 
Biaya 
modal 

Obligasi 25% 15% 

Saham Preferen 15% 10% 

Saham Biasa 60% 9% 
 
Dengan tingkat pajak 40% maka WACC PT Jaya adalah : 

 
WACC  = 0,25(15%)(0,6) + 0,15(10%) + 0,60(9%)   

= 9,15% 
 

Setiap tambahan satu rupiah pada modal PT Jaya, akan terdiri dari 25 sen obligasi dengan 

biaya setelah pajak 9%, 15 sen saham preferen dengan biaya 10%, dan 60 sen saham 

biasa dengan biaya 9%. Dan, biaya rata-rata dari setiap rupiah, atau WACC, adalah 9,15%. 
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11.7. Weighted Marginal Cost of Capital (WMCC) 
 

Biaya marginal diartikan sebagai biaya untuk setiap unit tambahan. Jika perusahaan 

terus berupaya menambah modalnya, maka setelah mencapai tahap tertentu biaya dari setiap 

rupiah akan naik. Biaya marginal (WMCC) didefinisikan sebagai biaya dari setiap tambahan 1 

rupiah dolar terakhir ke dalam modal perusahaan. Biaya marginal akan meningkat bila 

penambahan modal berlangsung terus menerus selama periode tertentu. 

Dari kasus PT Jaya di atas, perusahaan tidak dapat menambah modal baru hingga tak 

terbatas dengan mempertahankan biaya modal tetap pada 9,15%. Sejalan dengan adanya 

ekspansi, perusahaan membutuhkan tambahan modal sehingga perusahaan akan makin 

besar pada suatu periode. Dalam kondisi ini, biaya modal hutang dan saham mulai meningkat 

dan dampaknya adalah peningkatan WACC. 

Pada titik atau dalam batas tambahan modal berapakah akan terjadi kenaikan biaya 

modal ini? Misal, PT Jaya membutuhkan dana untuk investasi pada beberapa proyek sebesar 

$1.000.000. Modal baru ini awalnya dimaksudkan untuk tetap menjaga bauran komposisi 

modal. Jadi perusahaan akan membutuhkan hutang sejumlah $250.000, $150.000 modal dari 

saham preferen dan $600.000 dari saham biasa. Modal saham baru ini berasal dari dua 

sumber, yaitu bagian dari profit yang ditahan oleh manajemen (tidak dibagikan dalam bentuk 

deviden, dan penjualan saham biasa baru (karena laba ditahan periode lalu telah 

diinvestasikan pada pabrik, peralatan dan sebagainya. 

Berdasarkan data PT Jaya di atas, maka pada hutang akan dikenakan biaya bunga 

setelah pajak sebesar 9%, sementara saham preferen berbiaya 10%. Biaya saham biasa 

adalah sebesar kr selama modal saham biasa seluruhnya berasal dari laba ditahan, tetapi 

biaya saham biasa menjadi ke jika perusahaan telah menggunakan seluruh laba ditahan dan 

kemudian harus menjual saham baru. Jadi jika seluruh laba ditahan PT Jaya telah habis 

dipakai sehingga tidak mencukupi untuk investasi baru, PT Jaya harus mengeluarkan saham 

baru untuk menjaga struktur modal pada posisi sekarang ini. 

Jika flotation cost untuk penjualan saham biasa baru yang bernilai $100 adalah 10% dan 

tingkat pertumbuhan deviden 1,12% sehingga akan dibayarkan deviden tahun ini sebesar $8 

per lembar saham, maka perhitungan biaya modal untuk saham biasa adalah: 
 

ke = % 
 
 
Dengan demikian, biaya modal untuk saham biasa eksternal ini naik dari 9% menjadi 10% dan 

peningkatan ini akan menyebabkan kenaikan WACC dari 9,15% menjadi 9,75%: 

WACC baru = 0,25(15%)(0,6) + 0,15(10%) + 0,60(10%)   
= 9,75% 
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Pada jumlah modal berapakah CoC akan naik dari 9% menjadi 10% dan menyebabkan 

WACC naik dari 9,15% menjadi 9,75%? Jika perusahaan memperkirakan akan 

memperoleh laba $ 300.000 dan manajemen memutuskan untuk tidak membagi deviden, 

maka tambahan modal dari laba ditahan adalah $300.000. Dengan modal berasal dari laba 

ditahan $300.000, berapakah modal tambahan yang harus didapat dari hutang dan saham 

preferen? Dalam hal ini, perusahaan mencari jumlah X yang disebut breaking point (titik 

patahan) yang menunjukkan total jumlah pendanaan yang dapat dilakukan sebelum PT 

Jaya mengemisi saham baru. Maka total kebutuhan dana adalah: 
 

Laba ditahan = 0,6 (Total capital) = $300.000  
 

X = 
 
 

Jadi total pendanaan dimana seluruh laba ditahan telah habis digunakan untuk investasi 

adalah $500.000. Dengan kata lain, PT Jaya dapat menambah modal hingga $500.000 

yang terdiri dari laba ditahan $300.000, hutang $150.000 dan saham preferen $50.000 

tanpa mengubah struktur modalnya. 
 

Sumber Modal Jumlah Komposisi 

Obligasi $125.000 25% 

Saham Preferen 75.000 15% 

Penggunaan Laba ditahan 300.000 60% 

Total ekspansi yang didukung oleh Laba 
Ditahan $500.000 100%  

 
Tetapi, jika kebutuhan tambahan modal untuk investasi PT Jaya lebih besar dari laba 

ditahan $300.000, maka PT Jaya terpaksa akan menjual saham baru. Jika ini terjadi, maka 

WACC PT Jaya akan naik menjadi 9,75% karena adanya kenaikan CoC dari saham biasa 

yaitu dari 9% menjadi 10%. 

 
Penggunaan Schedule WMCC dalam Capital Budgeting 

 
Sebagaimana telah disebutkan pada awal pembahasan, biaya modal adalah kunci penting 

dalam proses capital budgeting. Salah satunya adalah dengan menggabungkan kurva atau 

skedul WMCC dengan Investment Opportunity Schedule (IOS) yang menunjukkan rate of 

return yang diharapkan dari setiap kesempatan investasi (proyek). Analis keuangan perlu 

menghitung expected rate of return dari tiap proyek dan kemudian menggabungkannya 

dengan skedul WMCC. Dalam hal ini, WMCC skedul digunakan sebagai cut off rate untuk 

menentukan proyek mana yang layak untuk dilaksanakan atau tidak. Selama RoR proyek 

lebih besar dari pada CoC, beberapa proyek sekaligus dengan karakter independent 

projects dapat dijalankan seluruhnya. 
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Contoh 
 

PT Jaya berencana membiayai beberapa proyek investasi yaitu: 
 

Proyek I0 IRR 

A $ 3.000.000 

11

% 

B 4.000.000 

10

% 

C 2.000.000 8% 
Untuk membiayai proyek, perusahaan membutuhkan tambahan dana. Laba ditahan 

diperkirakan sebesar $ 3.250.000. Komposisi modal optimum perusahaan adalah 60% 

obligasi dan 40% saham biasa. Nilai nominal obligasi $10.000/lembar, umur 20 tahun, 

coupon rate 8,5% dijual dengan biaya $400 per lembar. Saham biasa bernilai nominal 

$100/lembar dijual dengan biaya emisi 7% per lembar diperkirakan laku pada harga 

$97/lembar. Pembayaran deviden 3 tahun lalu $6,25 dan tahun ini akan dibayar $7,25. 

Tingkat pajak 30%. Proyek manakah yang layak untuk didanai? 
 

Biaya modal obligasi 

= 850 

    

i 
= 8,5% x 

10.000      

  

850 + 

10.000 − 
9.600    

870 

 

       

ki = 

 20     

= = 0, 0887 
10.000 + 9.600  

  
9.800       

    2         
k
d = 

0,0887 (1-
0,3)  = 0,06214 atau 6,214% 

 

2. =  3  7,25
6,25 −1 = 5,07%  

 
jadi ke =  7,25

97 + 5,07 = 12,54%  
 

Biaya modal saham biasa (jika mengeluarkan saham baru) 
7,25 

ke = 97(1 − 0,07) + 5,07 = 13,1% 

WACC = 6,214%(60%) + 12,54%(40%) = 8,742%    
Besarnya tambahan modal 
=        

  

Laba 

ditahan = 3.250.000       

  x . 40%  = 3.250.000       

  jadi x 

 

= 

3.250.000  

 8.125.000 

   

 
0,4 
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Jadi : 

 
Tambahan 

dana  
Sumber 
modal Komposisi Biaya Modal WACC 

        (%) (%)   

0 - $ 8.125.000   Obligasi  60 6,214  3,726 

    Saham Biasa  40 12,54  5,016 

         WACC  8,742 

 $8.125.000 ke atas  Obligasi  60 6,21  3,726 

    Saham Biasa  40 13,1  5,24 

Pembuktian : 

      WACC  8,966 

         

 Sumber modal Komposisi  Jumlah Biaya Modal 
Jumlah 

biaya 

    (%) tambahan modal (%)   

 Obligasi  60   $4.875.000 6,214  $302.737,5 

 Saham Biasa  40    3.250.000 12,54  407.550 

 

710.287,5 

     $8.125.000   $710.287,5 

  
8,742% 

         

8.125.000 
         

          
 

 

Langkah berikutnya adalah menggabungkan WMCC Schedule dengan IOS berdasarkan 

data Proyek A, B, dan C PT Jaya di atas. IOS disusun dengan memprioritaskan proyek 

dengan Rate of Return yang paling tinggi, yaitu proyek A yang memiliki Io $3.000.000, 

disusul menggambar grafik untuk proyek B dengan Io $4.000.000 dan proyek C yang 

membutuhkan modal $2.000.000. 

   
Kombinasi WMCC Schedule dan 

IOS     
              

CoC              

(RoR)              

10            WACC  

              

8            IOS  

              

6              

              

4              

              

2              

             

 1 2 3 4 5 6 7 8 9    

   
Tambahan modal (dalam jutaan 

dolar)     
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Dari gabungan kedua grafik, diketahui bahwa proyek yang layak didanai adalah proyek A 

dan B karena memiliki RoR lebih tinggi dibandingkan dengan WACC. PT Jaya harus 

menolak proyek C karena cost of capital rata-rata lebih tinggi dibandingkan RoR proyek C. 
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LATIHAN SOAL 

 

A. Pertanyaan Teori 

1. Sebutkan dan jelaskan tiga alternatif kebijakan investasi pada aktiva lancar 

2. Apakah komponen pokok dalam modal kerja 

3. Apakah alasan perusahaan tidak ingin menyimpan terlalu sedikit atau terlalu banyak jumlah 

modal kerja ? 

4. Bagaimana dampak pengelolaan modal kerja terhadap keuntungan perusahaan ? 

5. Jelaskan yang dimaksud dengan Siklus konversi kas, dan bagaimana menghitung lamanya 

Siklus konversi kas! 

6. Jelaskan risiko perusahaan dalam pemberian kredit kepada nasabah?  

7. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya investasi terhadap piutang?  

8. Untuk mengukur kinerja perusahaan dari sisi piutang dapat digunakan rasio-rasio 

keuangan. Jelaskan rasio-rasio keuangan yang berhubungan dengan piutang?  

9. Jelaskan maksud dari persyaratan kredit 3/10, net 60?  

10. Jelaskan maksud dan tujuan dilakukannya “the Five C’s of Credit” dan “the Seven P’s of 

Credit”? 

11. Mengapa pengelolaan kas penting 

12. Apa alasan utama perusahaan untuk menahan kas 

13. Apa alasan sekunder perusahaan untuk menahan uang kas  

14. Mengapa kondisi suku bunga yang rendah mengarah pada saldo yang lebih besar 

15. Jelaskan pengertian dan  tujuan dari anggaran kas  

16. Apakah tiga bagian dari anggaran kas dan jelaskan pula bagian-bagian dari anggaran kas 

17. Apakah penyusutan tampak dalam anggaran kas ? Jelaskan 

18. Jelaskan bagaimana Teknik-teknik manajemen Kas 

19. Mengapa kondisi suku bunga yang rendah mengarah pada saldo kas yang lebih besar? 

20. Apakah  masa mengambang  itu ? Bagaimana perusahaan menggunakan masa 
mengambang untuk merningkatkan efesiensi manajemen kas ? 
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21. Apakah tujuan dari memegang persediaan ? 

22. Sebutkan beberapa jenis persediaan 

23. Apa yang menjadi asumsi utama dalam model EOQ 

24. Apakah yang menjadi trade off antara risiko dan pengembalian yang dihubungkan dengan 

manajemen persediaan 

25. Bagaimanakah inflasi mempunyai pengaruh terhadap model EOQ  

26. Mengapa suatu perusahaan mugkin menahan surat berharga yang memberikan hasil yang 

kecil manakala ia dapat menghasilkan pengembalian yang jauh lebih tinggi atas aktiva 

operasi ? 

27. Investasi pada Surat Berharga memiliki risiko sebutkan dan jelaskan risiko tersebut ! 

28. Sebutkan jenis-jenis surat berharga yang dapat diperjual belikan 

29. Mengapa kondisi suku bunga yang rendah mengarah pada saldo kas yang lebih besar?  

30. Jelaskan risiko berinvestasi pada obligasi 

31. Jelaskan risiko berinvestasi pada saham 

32. Apa yang dimaksud dengan PV,FV,PVA,FVA,PMT,i/k ? 

33. Apa yang dimaksud dengan pendiskontoan? Apa hubungannya dengan pemajemukan? 

34. Mengapa bunga majemuk setengah tahunan lebih baik daripada bunga majemuk tahunan 

jika dilihat dari sudut pandang penabung?Bagaimana jika dilihat dari sudut pandang 

peminjam? 

35. Apakah anda lebih memilih tabungan yang memberikan bunga 5% yang dimajemukkan per 

setengah tahunan atau tabungan yang memberikan bunga 5% tetapi dimajemukkan setiap 

hari? Jelaskan! 

36. Apa yang dimaksud dengan anuitas? 

37. Apa perbedaan antara anuitas biasa dengan anuitas jatuh tempo 

38. Buatkan sebuah garis waktu yang menggambarkan situasi berikut :. Pada saat ini Anda 

memiliki Rp 2.000.000,- dan ingin menginvestasikannya dalam deposito berjangka tiga 

tahun yang memberikan bunga 8% pertahunnya. 
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B. Latihan Kasus 

1. Perusahaan “MONIQUE” merencanakan memproduksi barang jadi sebanyak 10.000 

unit. Untuk memproduksi 1 unit barang jadi diperlukan 5 kg bahan baku dengan harga 

Rp. 5.000,-/kg. Bahan baku tersebut sebelum diproses rata-rata disimpan di gudang 

selama 10 hari. Lamanya proses produksi 5 hari. Setelah menjadi barang jadi biasanya 

disimpan selama 15 hari. Rata-rata piutang dapat ditagih selama 30 hari. Upah langsung 

barang jadi Rp. 5.500,-/unit. Biaya pemasaran tunai Rp. 30.000.000/bulan 

Biaya adm & umum Rp.20.000.000/bulan  

Kas minimal Rp. 15.000.000 

Berdasarkan data di atas, tentukan jumlah modal kerja yang efektif dan efisien! 

 

2. PT RIO memperkirakan pengeluaran kas sebesar Rp. 20 Milyar tahun depan 

Perusahaan akan menghadapi tingkat bunga 5% dan mengeluarkan biaya Rp200.000 

setiap kali dilakukan transfer dari sekuritas menjadi kas. Pengeluaran kas diharapkan 

bersifat konstan sepanjang tahun. Gunakan model Baumol untuk menentukan : 

a. Ukuran transfer optimal perusahaan PT RIO 

b. Berapa total biaya penggunaan kas yang dibutuhkan untuk permintaan transaksi ? 

c. Berapa saldo kas rata-rata perusahaan 

d. Berapa kali transfer harus dilakukan dalam setahun  

 

3. Tgl. 5 Mei 2016 PT. DYAH membeli 1000 lembar saham milik PT. MAMLU dengan 

harga Rp 1.500,- per lembar. Saham tsb mempunyai nilai nominal Rp 1.200,- per 

lembar. Untuk transaksi itu, perusahaan dibebani biaya komisi broker sebesar Rp 

100.000,- Tgl. 5 Juni 2016, PT. DYAH menjual semua sahamnya dengan kurs 140% 

dan berkaitan dengan hal itu, perusahaan dikenakan biaya komisi broker 2% 

a. Berdasarkan data di atas, tentukan transaksi pembelian dan penerimaan surat 

berharga tersebut dan buat pencatatan transaksinya! 

b. Jelaskan pemahaman anda mengenai saham dan obligasi dan apa perbedaannya! 
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4. Berikut ini adalah laporan keuangan tahunan PT. INDOFOOD Tbk untuk tahun 2012-

2014 

Summary of Financial Statement 
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             Sumber: Annual Report 2015 

      Berdasarkan laporan keuangan tersebut, tentukan dan jelaskan analisis: 

a. Rasio Likuiditas yang diproxi oleh current ratio dan quick ratio! 

b. Rasio Solvabilitas yang diproxi oleh Leverage ratio (DAR) dan Debt to Equity Ratio! 

c. Rasio Aktivitas yang diproxi oleh Total Assets Turn Over dan Fixed Assets Turn 

Over! 

d. Rasio profitabilitas yang diproxi oleh ROE dan ROI! 

e. Jekaskan kinerja perusahaan tersebut dari tahun 2012-2014! 

5. PT LIMAU memproduksi tas sebanyak 120.000 unit/bulan. Biaya-biaya yang diperlukan 

meliputi: 

- Bahan Baku Rp. 5.000/unit 

- Tenaga Kerja Rp 5.000/unit 

- Biaya Umum Rp. 100.000.000/bulan 

Kebijakan perusahaan sebagai berikut: 

- Untuk kelancaran produksi selalu tersedia bahan baku untuk produksi ½ bulan 

- Untuk memproduksi 120.000 unit sepatu diperlukan waktu selama 1 bulan 

- Supplier bahan baku memberikan kredit selama 1 bulan 

- Sebelum dijual barang jadi diperiksa dan disimpan selama ½  bulan di gudang 

- Pembayaran barang jadi dilakukan 1 ½ bulan  setiap 120.000 unit diserahkan 

kepada pembeli 

Berdasarkan data di atas, tentukan jumlah modal kerja yang efektif dan efisien untuk 

membiayai kegiatan ini! 

 

6. Perusahaan “DOA IBU” mempunyai rencana penjualan atas dasar estimasi akhir bulan 

sebagai berikut: 

 

Bulan 

Penjualan 

(Dalam Jutaan Rupiah) 

Juli Rp. 50.000 

Agustus Rp. 70.000 

September Rp. 100.000 
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Syarat pembayaran ditetapkan: 3/20, net 30. 

Berdasarkan pengalaman cara pembayaran para langganan adalah sebagai berikut: 

a) 50% dari penjualan setiap bulannya terkumpul dalam waktu 20 hari sesudah 

bulan penjualan. 

b) 30% terkumpul dalam waktu sesudah 20 hari dalam bulan yang sama, yaitu 

dalam bulan ke satu sesudah bulan penjualan. 

c) 20% terkumpul dalam bulan kedua sesudah bulan penjualan. 

Berdasarkan data tersebut di atas buatlah schedule anggaran pengumpulan 

piutang (receivables collection budget) perusahaan “DOA IBU”! 

 

7. Manajer Keuangan PT Madina diminta oleh Presiden Direkturnya untuk mengevaluasi 

pengelolaan persediaan perusahaan . Berikut data-data  persediaan yang diberikan : 

a. Kebutuhan barang selama setahun  yang diperlukan adalah 12 000 unit  

b. Harga beli per unit adalah Rp 15.000,- 

c. Biaya penyimpanan adalah 4 % dari harga beli 

d. Untuk pengadaan barang tersebut biaya yang diperlukan sekali pesan meliputi: 

− Biaya pengangkutan Rp 20.000,- 

− Biaya pemeriksaan dan penyelesaian pembayaran Rp 5.000,- 

e. Persediaan bahan pengaman (Safety Stock) adalah 500 unit 

f. Berdasarkan pengalaman lead time selama 1 bulan (4 minggu). Dengan ketentuan 

1 tahun dihitung 50 minggu 

Pertanyaan : 

1. Berapa besarnya Economic Order Quantity (EOQ) ? 

2. Berapa kali pemesanan sebaiknya dilakukan setiap tahun? 

3. Berapa besarnya persediaan rata-rata ? 

4. Pada tingkat berapa sebaiknya dilakukan pemesanan ulang ?.  

Petunjuk : ROP = Lead time x tingkat penggunaan selama lead time ) + 

Persediaan rata-rata   

5. Berapa besarnya total biaya persediaan pada EOQ ? 
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8. Perusahaan XYZ memiliki dua pilihan investasi dengan perhitungan cash flow sebagai 

berikut: 

 

Cash Flow (Ribuan Rupiah) 

Year Proyek A Proyek B 

0 -100000 -100000 

1 45000 13000 

2 40000 32000 

3 22500 36500 

4 14500 38500 

 

Year Proyek A Proyek B DF 10% DF 12% PV Proyek A PV Proyek B PV 12%

0 -100000 -100000

1 45000 13000 0,9091 0,8929 40909,5 11818,3 40180,5
2 40000 32000 0,8264 0,7972 33056 26444,8 31888

3 22500 36500 0,7513 0,7118 16904,25 27422,45 16015,5

4 14500 38500 0,683 0,6355 9903,5 26295,5 9214,75

Total PV 100773,25 91981,05

Total NPV 773,25 -8018,95 -90785,25

PI 1,0077325 0,9198105

 

a. Berapa lama payback period dari proyek A dan B tersebut? Jika payback period yang 

diharapkan oleh perusahaan adalah 2.5 tahun, maka proyek mana yang sebaiknya 

dipilih oleh perusahaan? 

b. Berapakah NPV dari proyek A dan B tersebut jika perusahaan mengharapkan tingkat 

pengembalian atas dua proyek tersebut adalah 10% per tahun? 

c. Berapakah IRR dari proyek kedua proyek tersebut? Jika tingkat pengembalian yang 

diharapkan oleh perusahaan adalah 10%, maka proyek mana yang sebaiknya dipilih 

oleh perusahaan? 

d. Berapakah profitability index dari masing-masing proyek tersebut? 
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e. Berdasarkan seluruh perhitungan yang telah anda lakukan, maka sebaiknya proyek 

manakah yang akan anda sarankan kepada perusahaan untuk dijalankan? 

9. PT. Azis memiliki dua jenis obligasi yang saat ini beredar (outstanding). Obligasi A memiliki 

face value sebesar $20.000 dan jatuh tempo selama 10 tahun. Obligasi tersebut 

memberikan pembayaran kupon selama 10 tahun berturut-turut sebesar $2000 setiap 

tahunnya.  

Obligasi B juga memiliki face value sebesar $20.000 dengan kupon sebesar 12% dan jatuh 

tempo selama 10 tahun. Namun obligasi B memberikan pembayaran kupon setiap 6 bulan 

selama 10 tahun. Jika tingkat suku bunga yang berlaku adalah sebesar 12%, hitung  nilai 

kedua obligasi tersebut saat ini. 

 

10. PT. Dinti menerbitkan obligasi dengan usia 10 tahun, face value $ 1000 dengan coupon 

rate sebesar 12%, bunga obligasi dibayarkan setiap tahun, tingkat suku bunga yang 

berlaku adalah 10%. Tentukan nilai obligasi PT. Dinti. Sehari setelah penerbitan obligasi, 

suku bunga naik menjadi 12% berapa nilai obligasi PT. Dinti. Seminggu kemudian suku 

bunga yang berlaku naik lagi menjadi 15% berapa nilai obligasi PT. Dinti 

 

11. PT. Arditi mengalami pertumbuhan dengan prediksi dividend akan tumbuh konstan 10% 

per tahun. Dividend tearkhir yang dibayarkan perusahaan adalah $10. Jika tingkat 

keuntungan yang diharapkan oleh pemegang saham adalah 15%, berapa nilai saham PT. 

Arditi tersebut sekarang 

 

12. Sebuah perusahaan sedang dalam kondisi pertumbuhan yang pesat. Perusahaan 

mengharapkan kenaikan pendapatan sebesar 20% per tahun selama 5 tahun mendatang 

(kenaikan pendapatan = kenaikan dividen),  kemudian mengalami pertumbuhan 

stabil/konstan sebesar 6% untuk tahun-tahun selanjutnya. Jika required rate of return 

adalah sebesar 10% dan perusahaan baru saja membayar dividend sebesar $1,5, 

hitunglah dividend setiap tahunnya dan berapakah nilai saham saat ini. 

 

 

 

 



 

 

Pengantar Manajemen Keuangan           Page  145 

 

 

13. Kasus Capital Budgetting 

Tahun Aliran Kas 

Proyek A Proyek B 

0 - 48.000 - 48.000 

1 17.000 13.000 

2 17.000 14.000 

3 17.000 15.000 

4 17.000 16.000 

5 17.000 17.000 

*. Bila diketahui discount rate 8% 

 a) Hitunglah Payback Period masing-masing proyek ! 

 b) Hitunglah NPV masing-masing proyek ! 

 c) Hitunglah IRR masing-masing proyek ! 

 d) Proyek Manakah yang dipilih dari masing-masing metode penilaian ?   

Jelaskan alasan anda ! 

 

14. Kasus CoC & WACC 

 
Brannigan Enterprise mempunyai struktur modal yang dianggap telah optimal yaitu: 

 
Hutang jangka panjang 45% 

Saham Biasa 55% 

Total kewajiban & ekuitas 100%  

 

Tahun mendatang, manajemen mengharapkan laba setelah pajak $2,5 juta. Rasio 

pembagian deviden sebesar 60% sesuai kebijakan deviden Brannigan di masa lalu. Ada 

beberapa kesepakatan dengan bank yang memungkinkan Brannigan melakukan pinjaman 

dengan skedul sebagai berikut: 
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Jumlah kredit Suku bunga 

$0 - $500.000 9% atas tambahan hutang ini 

$500.001 - $900.000 11% atas tambahan hutang ini 

di atas $900.000 13% atas tambahan hutang ini 

 

Tarif pajak perusahaan adalah 40%. Harga pasar saham saat ini adalah $22 per lembar 

saham, deviden yang terakhir adalah $2,20 per saham dan tingkat pertumbuhan yang 

diharapkan adalah 5%. 

Ekuitas eksternal (saham biasa yang baru) dapat dijual dengan biaya emisi 10%. 

Brannigan mempunyai peluang investasi berikut untuk tahun mendatang: 

Proyek  Biaya 

Arus Kas 

tahunan Umur proyek IRR 

1 $   675,000 $ 155,401  8 tahun ….% 

2  900,000  268,484  5 15,0% 

3  375,000  161,524  3 ….% 

4  562,500  185,194  4 12,0% 

5  750,000  127,351  10 11,0% 

 

Manajemen meminta Anda untuk menentukan proyek apa yang kira-kira (bila ada) harus 

dapat dilaksanakan perusahaan. Untuk itu, jawab atau laksanakan hal-hal berikut. 

1. Berapa jumlah titik patahan pada skedul MCC? Dimana saja titik patahan tersebut terjadi? 

Apa sebabnya? 

2. Berapa biaya rata-rata tertimbang dari modal pada setiap interval di antara dua titik 

patahan? 

3. Berapa nilai IRR untuk proyek 1 dan 3? 

4. Gambarkan skedul IOS dan MCC. 

5. Proyek mana yang seharusnya disetujui oleh manajemen Brannigan? 

6. Pada kasus ini disebutkan bahwa Brannigan membayar 60% dari labanya sebagai 

deviden. Apa pengaruhnya terhadap analisis Anda jika rasio pembagian deviden tersebut 

diubah menjadi nol persen? Bagaimana jika menjadi 100%? 
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