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BAB I 

FUNGSI DAN TUJUAN MANAJEMEN KEUANGAN 

 

1.1. Tujuan Perusahaan  

  Setiap organisasi dalam menjalankan aktivitas usahanya selalu mempunyai 

tujuan tertentu. Hal ini penting sebagai pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam 

pelaksanaan kegiatan organisasi. Perusahaan sebagai organisasi yang bersifat profit 

motif juga mempunyai tujuan. 

  Tujuan perusahaan adalah memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemegang 

saham. Peningkatan kemakmuran ini diwujudkan dengan memaksimalkan nilai 

perusahaan yang dapat dicerminkan dari harga saham. Dengan demikian keputusan 

yang diambil dalam bidang keuangan yang meliputi keputusan investasi, keputusan 

pembelanjaan dan keputusan dividen harus diarahkan pada pencapaian tujuan tersebut. 

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan manajemen yang baik dalam segala bidang 

yaitu produksi, pemasaran, personalia dan keuangan. 

  Dalam mempelajari manajemen keuangan tidak dapat lepas dari keadaan 

struktur kekayaan, struktur keuangan dan struktur modal perusahaan. Hal ini untuk 

mengetahui berapa besar dan bagaimana keadaan struktur kekayaan, struktur keuangan 

serta struktur modal perusahaan, yang tercermin dalam neraca setiap perusahaan. 

  Sesuai dengan rencana jangka panjang, manajer keuangan harus menyediakan 

modal guna mendukung pertumbuhan. Perusahaan yang berhasil biasanya memperoleh 

tingkat penjualan yang tinggi yang membutuhkan penambahan investasi pabrik, 

peralatan dan jasa. Manajer keuangan harus membantu penentuan tingkat pertumbuhan 

penjualan yang optimal dan pengambilan keputusan atas investasi spesifik yang 

diperlukan dan cara terbaik untuk membiayai asset – asset tersebut, haruskah 

perusahaan dibiayai dengan hutang atau ekuitas, dan jika hutang digunakan, haruskah 

itu jangka panjang atau jangka pendek. 

  Jadi ada implikasi keuangan pada hampir semua keputusan usaha. Oleh karena 

itu manajer keuangan harus berinteraksi dengan eksekutif lain untuk menjamin bahwa 

perusahaan beroperasi seefisien mungkin. Sebagai contohnya keputusan pemasaran 

mempengaruhi pertumbuhan penjualan, yang selanjutnya menyebabkan perubahan 
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kebutuhan akan investasi. Jadi para pengambil keputusan pemasaran harus 

mempertimbangkan dengan cara bagaimana tindakan mereka mempengaruhi 

(dipengaruhi oleh) faktor – faktor seperti ketersediaan dana, kebijakan persediaan dan 

penggunaan kapasitas pabrik. 

 

1.2. Fungsi Manajemen Keuangan 

  Sejalan dengan perkembangan dunia usaha, manajemen keuangan juga 

mengalami perkembangan yang cukup pesat. Pada mulanya manajemen keuangan 

diartikan sebagai usaha – usaha untuk menyediakan dana. Pada perkembangan 

selanjutnya pengertian manajemen keuangan tidak hanya mencakup usaha – usaha 

untuk mendapatkan dana, tetapi juga meliputi kegiatan – kegiatan untuk menggunakan 

atau mengalokasikan dana – dana yang telah diperoleh. Dengan demikian peranan 

manajemen keuangan semakin luas dan kompleks. 

  Secara garis besar fungsi manajemen keuangan menyangkut 3 keputusan pokok 

yang diambil oleh manajer keuangan suatu perusahaan, yaitu : 

 

1. Keputusan investasi (Investment Decision) 

 Yaitu keputusan yang menyangkut masalah bagaimana manajer harus 

mengalokasikan dana ke dalam bentuk – bentuk investasi yang akan mendatangkan 

keuntungan di masa depan. Jenis dan besarnya investasi tersebut akan 

mempengaruhi tingkat keuntungannya. Keuntungan yang diharapkan dari investasi 

tersebut tidak dapat diperkirakan secara pasti, karenanya investasi akan 

menanggung resiko atau ketidak-pastian. Resiko dan ketidak-pastian dari investasi 

itu akan sangat mempengaruhi pencapaian tujuan memaksimumkan nilai 

perusahaan. 

2. Keputusan pembelanjaan (Financing Decision) 

 Adalah keputusan untuk memilih berbagai alternatif sumber dana sehingga dapat 

dihasilkan suatu komposisi pembelanjaan yang      paling efisien.  

 Keputusan pembelanjaan pada dasarnya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan 

dana, baik pemilihan berbagai alternatif sumber dana yang dapat ditarik oleh 

perusahaan maupun penentuan perimbangan atau komposisi antara berbagai sumber 
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dana. Dana atau modal yang dapat dipergunakan oleh perusahaan, dapat 

dikategorikan menjadi dua, yaitu modal sendiri dan modal asing. 

 Termasuk dalam modal sndiri adalah modal yang berasal dari dalam perusahaan itu 

sendiri, yaitu modal yang dihasilkan atau dibentuk sendiri di dalam perusahaan 

seperti laba ditahan, maupun modal yang berasal dari luar perusahaan yang berupa 

pengeluaran saham biasa dan saham preferen. Modal asing adalah modal berasal 

dari kreditur, sehingga modal ini merupakan hutang bagi perusahaan, dan bentuk 

modal ini adalah hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. 

 Keputusan pembelanjaan akan menentukan perimbangan atau komposisi modal 

sendiri dan modal asing. Perimbangan antara kedua sumber dana tersebut dalam 

perusahaan menentukan struktur finansial dari perusahaan tersebut. Struktur 

finansial mencerminkan cara bagaimana aktiva – aktiva perusahaan dibelanjai, 

dengan demikian struktur finansial tercermin pada keseluruhan pasiva dalam 

neraca. Struktur finansial mencerminkan pula perimbangan antara keseluruhan 

modal asing (baik jangka pendek maupun jangka panjang) dengan jumlah modal 

sendiri dan perimbangan antara hutang jangka panjang dan modal sendiri, 

membentuk struktur modal. 

3. Keputusan dividen 

 Dividen adalah bagian keuntungan yang dibayarkan oleh perusahaan kepada 

pemegang saham. Oleh karena itu dividen merupakan bagian dari penghasilan yang 

diharapkan oleh pemegang saham. Besar kecilnya dividen yang dibayarkan akan 

sangat mempengaruhi pencapaian tujuan maksimalisasi kesejahteraan bagi 

pemegang saham. 

  Secara singkat fungsi utama manajemen keuangan adalah merencanakan, 

memperoleh dan memanfaatkan dana guna memaksimumkan nilai perusahaan (the 

value of the firm), sehingga manajer keuangan bertanggung jawab menyangkut 

keputusan tentang investasi yang harus dilakukan, cara pengelolaan yang paling efektif 

atas sumber daya yang ada. Jika tanggung jawab ini dijalankan secara optimal, manajer 

keuangan akan membantu pemaksimuman nilai perusahaan, dan juga akan 

meningkatkan kesejahteraan jangka panjang dari para pelanggan dan karyawannya. 
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  Keputusan – keputusan diataas tidak dapat lepas dari manajer keuangan dan 

secara ringkas kegiatan utama manajemen keuangan dapat dilihat pada skema 1 berikut 

ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema 1 : Kegiatan Utama Manajer Keuangan 

Sumber : Husnan dan Enny P (1996 : 5) 

 

Keterangan  : 

1. Manajer Keuangan perlu memperoleh dana dari pasar keuangan atau Financial 

Market 

2. Dana yang diperoleh diinvestasikan pada bagian aktiva perusahaan 

3. Dari kegiatan menanamkan dana perusahaan mengharapkan memperoleh laba  

4a. Laba yang diperoleh perlu diputuskan untuk dikembalikan ke pemilik dana. 

4b. Atau diinvestasikan kembali ke perusahaan 

 

  Setiap perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pasar keuangan umum 

tempat tersedia dana, sekuritas perusahaan diperdagangkan dan para investor mendapat 

untung atau rugi. Oleh karena itu manajer keuangan harus mengerti bagaimana pasar 
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keuangan bekerja. Keputusan pembelanjaan selalu menggambarkan banyak teori 

tentang pasar keuangan. 

  Pasar keuangan / financial market  terdiri atas lembaga dan mekanisme yang 

memungkinkan terciptanya aliran dana dari pihak yang mengalami surplus dana kepada 

pihak yang memerlukan dana. Oleh karena itu fungsi pasar keuangan adalah 

menjembatani proses pemindahan dana tersebut secara langsung dan tidak langsung. 

  Sementara itu pasar keuangan dapat dikategorikan dalam dua jenis berdasarkan 

jatuh tempo asset keuangan yang diperjual belikan yaitu pasar uang / money market dan 

pasar modal / capital market. Pasar uang adalah tempat terjadinya transaksi asset 

keuangan jangka pendek / short-term financial assets yaitu asset keuangan yang beredar 

kurang dari satu tahun, seperti obligasi pemerintah, sertifikat deposito dan commercial 

paper. Pasar modal adalah tempat terjadinya transaksi asset keuangan jangka panjang / 

long-term financial assets yang bisa berupa obligasi, saham preferen dan saham biasa. 

 

1.3. Perkembangan Manajemen Keuangan  

  Di dalam perkembangannya, manajemen pembelanjaan telah banyak mengalami 

perubahan. Ketika pertama kali menejemen pembelanjaan tampil pada sekitar tahun 

1990-an tekanan pembahasannya masih berkisar hal – hal yang berkaitan dengan 

masalah hukum, misalnya merger, konsolidasi dan macam – macam surat berharga yang 

dikeluarkan oleh perusahaan. Pembelanjaan pada saat ini terkenal dengan sebutan 

Corporation Finance yang dipandang sebagai satu bidang studi tersendiri, padahal 

sebelumnya dianggap sebagai bagian dari ilmu ekonomi. 

  Menjelang tahun 1920-an era industrialisasi melanda negara – negara di Eropa 

dan Amerika dimana persoalan kritis yang dihadapi perusahaan pada waktu itu adalah 

mendapatkan modal untuk perluasan. Laporan akuntansi dan catatan finansial pada 

masa itu belum bisa diandalkan. Kalau ada catatan semacam itu karena adanya 

peraturan – peraturan yang mengharuskan. Sampai dengan tahun 1920-an penitikberatan 

pada surat – surat berharga masih ada. 

  Pada masa depresi tahun 1930-an terjadi perubahan yang radikal. Kegagalan – 

kegagalan dalam dunia usaha pada masa itu memaksa dilakukan pembahasan mengenai 

pembelanjaan yang ditekankan pada likwidasi dan reorganisasi, likwidasi perusahaan 

dan peraturan – peraturan pemerintah tentang pasar modal. Aliran konservatif masih 
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memainkan peranan utama, khususnya perhatian terhadap hal – hal bagaimana 

perusahaan dapat mempertahankan struktur finansialnya dengan tepat. Pada masa itu 

pembelanjaan masih merupakan hal yang diskriptif dan memfokuskan pada masalah – 

masalah hukum, namun tekanannya berubah dari usaha – usaha perluasan ke usaha – 

usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Selama tahun 1940 

sampai dengan tahun 1950-an pembelanjaan masih tetap dianggap sebagai suatu hal 

yang diskriptif, namun selama masa itu sebagian waktu telah dicurahkan pada 

pengurusan anggaran, perencanaan dan pengendalian aliran kas. 

  Tahun 1950 merupakan titik momentum bagi perkembangan pembelanjaan, 

karena sebelum tahun 1950 fungsi utama pembelanjaan dititik beratkan pada “usaha – 

usaha untuk memperoleh dana“, sedang mulai 1950-an fungsi utamanya beralih dengan 

lebih menekankan pada “bagaimana menggunakan dana”. Pada tahun ini Harry 

Markowitz merumuskan portofolio theory, yang kemudian dikembangkan oleh Sharpe, 

Litner, Treynor, pada tahun 1960-an dengan Capital Asset Pricing    Models-nya. Teori 

dan model tersebut berguna dalam merumuskan resiko yang relevan untuk investasi.  

  Tahun 1970-an muncul Arbitrage Pricing Theory dan Option Pricing Theory. 

Teori pertama memberikan alternatif (selain CAPM) untuk menaksir harga aktiva, 

sedang teori yang kedua menjelaskan bagaimana suatu option (pilihan) ditaksir nilainya. 

  Beberapa titik pembiayaan yang inovatif muncul pada tahun 1980-an sebagai 

jawaban terhadap pembahasan keadaan ekonomi, misalnya pasar untuk obligasi resiko 

tinggi dan berpenghasilan tinggi dikembangkan guna membiayai merger dan usaha 

manajemen untuk membeli perusahaan sendiri. Utang dengan suku bunga mengambang, 

dimana suku bunganya berubah secara periodik sesuai dengan keadaan pasar, 

diperkenalkan guna melindungi investor dari pengaruh buruk inflasi yang tinggi dan 

suku bunga yang berfluktuasi. 
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BAB II 

TIME VALUE OF MONEY 

 

2.1. Konsep – Konsep Nilai Waktu Uang (Time Value of Money) 

   Konsep nilai waktu dari uang (Time Value of Money) membandingkan 

nilai uang sekarang dibandingkan dengan nilai uang yang akan datang. 

Pembahasan dalam konsep – konsep nilai waktu uang meliputi : 

 

1. Future Value / Nilai Mendatang  

   Nilai mendatang (Future Value) adalah nilai akumulasi rupiah yang akan 

diterima di masa yang akan datang sebagai hasil investasi yang dilakukan saat ini. 

Proses penghitungan nilai akhir suatu penerimaan atau rangkaian penerimaan 

apabila bunga majemuk dipakai disebut pemajemukan (compounding). Nilai 

mendatang  (Future Value) adalah dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

 

 FV = M (1 + i)
n
  

 

 Atau dengan rumus : 

 

 FV = M (FVIF i, n) 

  

 Dimana : 

 F V = Future Value 

 M = sejumlah uang / penerimaan 

 1 = tingkat bunga 

 n = lama pembungaan 

 FVIF i, n = Future Value Interest Factor (faktor bunga nilai mendatang) 

      Yaitu nilai mendatang dari Rp. 1,- yang tersimpan di dalam 

rekening selama n periode dengan penghasilan       1 persen per 

periode, yang sama dengan (1 + i). 
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 Misalkan Amalia menanamkan uangnya sebesar Rp. 100.000,- di Bank “K” 

dengan bunga 12 % / tahun atas dasar bunga majemuk (compound value). Berapa 

uang Amalia setelah 5 tahun ? 

 Maka dapat dihitung nilai mendatang sebagai berikut : 

 

 a. Pada akhir tahun ke-1 uang Amalia adalah : 

  Pokok   Rp. 100.000,- 

  Bunga 12 % x 100.000 Rp.   12.000,- 

       Rp. 112.000,- 

 b. Pada akhir tahun ke-2 uang Amalia adalah : 

  Pokok   Rp. 112.000,- 

  Bunga 12 % x 112.000 Rp.   13.440,- 

       Rp. 125.440,- 

 c. Pada akhir tahun ke-3 uang Amalia adalah : 

  Pokok   Rp. 125.440,- 

  Bunga 12 % x 125.440 Rp.   15.053,- 

       Rp. 140.493,- 

 d. Pada akhir tahun ke-4 uang Amalia adalah : 

  Pokok   Rp. 140.493,- 

  Bunga 12 % x 100.000 Rp.   16.859,- 

       Rp. 157.352,- 

 e. Pada akhir tahun ke-5 uang Amalia adalah : 

  Pokok   Rp. 157.352,- 

  Bunga 12 % x 100.000 Rp.   18.882,- 

       Rp. 176.230,- 

   

 Atau dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

 FV = M (FVIF i, n) 

  = 1000.000 (1 + 0,12)
5
   

  =   100.000 x 1,7632 

  =  Rp. 176.230,-    

 

 Jadi setelah 5 tahun uang Amalia menjadi Rp. 176.234,-. Jumlah ini jauh lebih 

tinggi dari jumlah yang akan diperoleh Amalia sekiranya bunga diperhitungkan 

atas dasar bunga tunggal, yakni : 

 Pokok   Rp.  100.000,- 

 Bunga 5 x 12 x 100.000 Rp.    60.000,- 

       Rp. 160.000,- 
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2. Present Value / Nilai Sekarang 

   Nilai sekarang adalah nilai hari ini (nilai yang didiskontokan dari arus 

dana di masa yang akan datang). Proses pencarian nilai sekarang dari suatu atau 

serangkaian penerimaan atau arus kas pada masa mendatang, kebalikan dari 

pemajemukan adalah pendiskontoan / discounting. 

 

 PV  =  
ni)  (1

1
 x M

+
    

  

 Atau    PV = M (PVIF i, n) 

 

 Dimana :  

 P V   = Presen Value 

 FVIF i, n = Future Value Interest Factor (faktor bunga nilai mendatang) 

      Yaitu nilai sekarang dari Rp. 1,- yang jatuh tempo n periode di 

masa datang yang didiskontokan dengan i persen per periode. 

   Misalkan Ari akan menerima pembayaran sebesar Rp. 1,5 juta,           3 

tahun yang akan datang. Berapakah Present Value uang itu sekarang bila tingkat 

bunga adalah 9 %. Maka uang yang akan diterima Ari nilai sekarangnya : 

 PV   = 1.500.000 
30,09)  (1

1
x 

+
    

   = 1.500.000 (0,77218) 

      =   Rp.  1.158.070,- 

 

3. Future Value Of An Annuity  / Nilai Mendatang Dari Anuitas 

   Nilai mendatang dari suatu anuitas adalah nilai mendatang dari suatu anuitas 

selama n periode. Anuitas adalah suatu penerimaan series / serangkaian penerimaan 

dengan jumlah yang tetap selama periode (jangka waktu) tertentu. Jika penerimaan 

terjadi pada akhir periode, maka kita memiliki anuitas biasa (ordinary annuity) dan 

jika penerimaan dilakukan pada permulaan setiap periode, maka kita memiliki anuitas 

jatuh tempo (annuity due). Anuitas biasa dimana penerimaan pertama diasumsikan 
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akan diterima pada akhir tahun pertama, dengan demikian maka nilai sekarang dari 

anuitas adalah : 

 

 FV = M 
( )











 −+
i

1ni  1
   

 Atau 

 FVA  =  M . FVIFA i, n 

 

 Dimana : 

 FVA    =   Future value of an annuity 

 FVIF i, n = Future Value Interest Factor (faktor bunga nilai mendatang) untuk suatu 

anuitas yang terdiri dari n pembayaran periodik dan dimajemukan 

dengan I persen. 

 

   Misalkan anda akan menerima uang sebesar Rp. 100.000,-/tahun secara 

anuitas selama 3 tahun, yang kemudian disimpan didalam rekening bank dengan 

bunga 12 %. Berapakah jumlah uang yang akan anda miliki pada akhir tahun – 3 ? 

 

 Pada akhir tahun ke-1 uang anda menerima Rp. 100.000,- 

 Pada akhir tahun ke-2 uang anda menerima : 

 Pokok     Rp. 100.000,- 

 Bunga 12 % x  Rp. 100.000 Rp.   12.000,- 

       Rp. 112.000,- 

 

 

 Jumlah uang anda  

 Pada akhir tahun ke-3 uang anda menerima : 

 Pokok  Rp. 100.000,- 

 Bunga 12 % x Rp. 100.000 Rp.   25.440,- 

      Rp. 125.000,- 

 Jumlah uang yang anda miliki  Rp.  337.440,- 

 

 Atau dapat digunakan rumus : 

 FVA  = M (FVIF i, n)  

 FVA  = 100.000 (3,3744) 

   =  Rp. 337.440,- 
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 Sementara itu anuitas jatuh tempo dirumuskan sebagai berikut : 

     FVA = M (FVIFA i, n) (1 + i) 

 Setiap penerimaan dimajemukkan untuk satu tahun tambahan dan perkalian M 

(FVIFAi, n) dengan (1+i) akan memperhitungkan pemajemukan tambahan ini 

   Seandainya dari contoh diatas, pembayaran tiga kali               Rp. 100.000,- 

dilakukan pada awal setiap tahun, maka : 

 

 Pada awal tahun ke-1 uang anda menerima Rp. 100.000,- 

 Pada akhir tahun ke-1 bunga 12 % x 100.000,- Rp.   12.000,- 

 Jumlah uang anda  Rp. 112.000,- 

 Pada awal tahun ke-2 anda menerima : Rp. 100.000,- 

       Rp.  212.000,- 

 Pada akhir tahun ke-1 bunga 12 % x 212.000,- Rp.    25.440,- 

      Rp. 237.000,- 

 Pada awal tahun ke-2 anda menerima Rp. 100.000,- 

      Rp. 337.440,- 

 Pada akhir tahun ke-3 bunga 12 % x 337.440,- Rp.    40.492,- 

      Rp. 337.932,80 

 Atau dapat digunakan rumus : 

 FVA  = M (FVIF i, n) (1 + i) 

 FVA  = 100.000 (3,3744) (1,12) 

   =  Rp. 377.932,80 

 

4. Present Value Of An Annuity / Nilai Sekarang Anuitas 

   Nilai sekarang dari suatu anuitas terdiri atas n periode, yang 

pembayarannya dilakukan pada akhir periode (anuitas biasa) dirumuskan sebagai 

berikut : 

 

 PVA  = 







+=

∑
i)  (1

1t
n

1 t 

 M    

 

   =  M (PVIFA i, n) 
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 Dimana : 

 FVA    =  nilai sekarang dari anuitas (Future Value of An Annuity) 

 FVIF i, n = Future Value Interest Factor (faktor bunga nilai mendatang) untuk suatu 

anuitas yang terdiri dari n penerimaan periodik yang didiskontokan 

dengan i persen. 

 

 Misalkan anda harus membayar Rp. 100.000,- setiap akhir tahun selama 3 tahun, 

tetapi anda lebih memilih membayar sekaligus sekarang ini. Jika bunga nominal 

12 % setahun. Berapa jumlah yang harus dibayar sekaligus sekarang ? 

 Nilai sekarang pembayaran –1 = 1000.000 x 
( )12%1

1

+
 Rp.  892.857,10 

 

 Nilai sekarang pembayaran –2 = 1000.000 x 

( )212%1

1

+
 Rp.  797.193,80 

 

 Nilai sekarang pembayaran –3 = 1000.000 x 

( )312%1

1

+
 Rp.  711.780,20 

 Nilai sekarang yang harus dibayar    Rp. 2.401.831,10 

 

 Atau dengan menggunakan rumus : 

 PVA    =   M

t

i)  (1

1
n

1 t 

 







+=

∑    

    =   M (PVIFA i, n)  

        =   1.000.000 (2,4018) 

           =   Rp. 2.401.831,10 

 Tetapi jika pembayaran dilakukan pada awal periode (anuitas jatuh tempo) 

dirumuskan sebagai berikut : 

 

     PVA  = M (PVIFA i, n) (1 + i) 
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 Seandainya dari contoh di atas, pembayaran tiga kali Rp. 1000.000,- dilakukan 

pada setiap awal tahun, maka : 

 Nilai sekarang pembayaran ke-1 Rp. 1.000.000,- 

 Nilai sekarang pembayaran-2 = 1000.000 x 

( )112%1

1

+
 Rp.  892.857,10 

 

 Nilai sekarang pembayaran-3 = 1000.000 x 

( )212%1

1

+
 Rp.  797.193,80 

 Nilai sekarang yang harus dibayar   Rp. 2.690.050,60 

 Atau dengan menggunakan rumus : 

   PVA   = M (PVIFA i, n) (1 + i) 

    = 1.000.000 (2,4018) (1, 12) 

          =  Rp. 2.690.016,- 

 

2.2. Pembungaan Bulanan, Harian dan sebagainya 

 

FV = M 
( ) nt

t

i
  1 




 +  

 

1. Pembungaan Bulanan 

 Misalkan  :  Nilai sejumlah Rp. 1.000.000,- disimpan selama 3 tahun dengan 

bunga nominal 12 %. Pembungaan dilakukan setiap akhir bulan. 

Berapakah nilai pada akhir tahun ke – 3 ? 

 FV  = 1.000.000 
( ) 3x12

12

0,12
  1 




 +    

        =  1.000.000 (1,01)
36

   

   =  Rp 1.430.768,76 

 

2. Pembungaan Harian 
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 Misalkan soal diatas, dihitung berdasarkan bunga harian (360 hari). Maka 

nilaianya akan sebesar : 

 

 FV  = 1.000.000 

3x360

360

0,12
  1 




 +    

 

        =  1.000.000 (0,00033333)
1080

  =  Rp 1.433.243,30 

 

 Memudahkan perhitungan n yang terlalu besar maupun bunga yang tidak genap 

atau besar. Lebih mudah dilakukan dengan menggunakan Logaritma sebagai 

berikut : 

 FV     = 1.080 log 1 + 





360

0,12
   

     =  1.080 log 1,0003333    

     =  1.080 x 0,0001444474 

     =  0,156319919 

 

 Antilog  =  Rp. 1.433.243,296 

 

 

 

2.3. Hubungan Antara Nilai, Waktu dan Tingkat Bunga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FV 

n atau i 
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 Pada grafik ini ditunjukkan bagaimana FV meningkat selaras dengan berbagai 

tingkat suku bunga dan lamanya periode waktu. Nilai mendatang (FV) dari suatu 

uang yang diterima sekarang akan naik jika tanggal pembayaran diperpanjang, 

dan bahwa laju peningkatannya akan lebih tajam jika suku bunga naik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nilai sekarang dari suatu jumlah uang yang akan diterima pada hari kemudian 

akan turun jika tanggal pembayarannya diperpanjang ke depan dan bahwa laju 

penurunan akan lebih tajam jika suku bunga (diskonto) naik. Jika digunakan 

tingkat diskonto yang relatif tinggi, maka dana yang akan jatuh tempo dikemudian 

hari akan memiliki nilai yang sangat kecil pada waktu sekarang, dan bahkan 

dengan tingkat diskonto yang relatif rendah. Nilai dari dana yang jatuh tempo di 

depan akan sangat kecil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FV 

n atau i 
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BAB III 

KONSEP INVESTASI / CAPITAL BUDGETING 

 

 

  Penganggaran modal adalah merupakan investasi jangka panjang yang 

umumnya menyangkut pengeluaran yang besar yang akan memberikan manfaat jangka 

panjang. Oleh karena itu diperlukan perencanaan yang matang untuk memperkecil 

risiko kegagalan. Penganggaran modal atau yang sering disebut dengan capital 

budgeting yang optimal akan memaksimumkan nilai sekarang perusahaan. 

  Untuk maksud – maksud analisi, suatu proyek (rencana investasi) bisa 

dimasukkan ke dalam salah satu klasifikasi berikut ini : 

1. Pengenalan proyek baru atau pembuatan produk baru 

2. Penggantian peralatan atau pabrik 

3. Penelitian dan pengembangan 

4. Eksplorasi 

5. Lain - lain 

  Langkah awal sebelum melakukan investasi, perusahan harus menaksir arus kas 

terlebih dahulu. Seringkali untuk menaksir arus kas dipergunakan taksiran rugi laba sesuai 

dengan prinsip akuntansi dan kemudian merubahnya menjadi taksiran atas dasar arus kas, 

sebagai  berikut : 

Taksiran arus kas dengan memodifikasi laporan akuntansi 

 

 Menurut Akuntansi Penjelasan Arus Kas 

Penjualan Rp. 2.000.000.000,- Kas masuk Rp. 2.000.000.000,- 

Biaya – biaya 

- Yang sifatnya tunai 

- Penyusutan 

 

Rp. 1.000.000.000,- 

Rp.    500.000.000,- 

 

Kas keluar 

 

Rp. 1.000.000.000,- 

Laba Operasi Rp.    500.000.000,-   

Pajak (30 %) Rp.    150.000.000,- Kas keluar Rp.    150.000.000,- 

Laba Setelah Pajak Rp.    350.000.000,- Kas masuk bersih Rp.    850.000.000,- 

  Sesuai dengan prinsip akuntansi, laba bersih dilaporkan sebesar         Rp. 

350.000.000,- Sedangkan menurut arus kas, pada periode tersebut proyek tersebut 

menghasilkan kas masuk bersih sebesar Rp. 850.000.000,- Yang dihasilkan dari Kas 
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Masuk Bersih = Laba Setelah Pajak Ditambah Dengan Penyusutan. Jika kita 

perhatikan dalam taksiran rugi laba sama sekali tidak dimunculkan transaksi yang 

menyangkut keputusan pendanaan, yaitu pembayaran bunga. Hal ini merupakan cara 

yang benar. 

    Berbagai cara penilaian usul investasi didasarkan pada arus kas dan bukan pada 

keuntungan yang dilaporkan dalam buku, karena keuntungan yang dilaporkan dalam 

buku belum tentu dalam bentuk kas sehingga dengan demikian perusahaan dapat 

mempunyai kas yang lebih besar atau lebih kecil dari pada jumlah keuntungan yang 

dilaporkan dalam buku. Untuk memperkirakan cash flow / arus kas, ada 2 macam pola, 

yaitu : 

1.   Yang konvensional dan non konvensional 

2.   Anuitas dan bukan anuitas (mixed scream) 

 

1. Cash flow yang konvesional 

 Dimana pengeluaran investasi diikuti oleh serangkaian cash flow (arus kas 

masuk). 

 Misalkan cash flow / pengeluaran investasi Rp. 1.000.000,- asumsi cash flow Rp. 

200.000,- per tahun tahun selama 8 tahun 

 

Petanya sebagai berikut : 

 

cash flow                                     200.000                200.000               200.000 

             200.000   200.000                 200.000              200.000                 200.000 

 

………… 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

                  Rp. 100.000,-      →  tahun 

cash outflow 

2. Cash inflow yang non konvensional 

 Dimana setelah investasi yang ke-1 dan setelah serangkaian cash flow, diselingi 

lagi investasi yang ke – 2 

 Misalkan : investasi I Rp. 2.000.000,- → tahun berturut – turut cash flow Rp. 

500.000,-. Tahuin ke-5 pengeluaran untuk perbaikan              Rp. 850.000,- cash 

flow tetap Rp. 500.00,- / tahun  → 5 tahun lagi 
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cash flow                                     500.000                500.000               500.000 

              500.000   500.000               500.000                 500.000              500.000 

 

………… 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

                Rp. 200.000,-        Rp. 850.000,-      →  tahun 

cash outflow 

 

3.1. Pegertian Capital Budgeting 

 Capital Budgeting adalah keseluruhan proses perencanaan mengenai pengeluaran 

dana dimana jangka waktu pengembalian melebihi 1 tahun. Capital Budgeting 

mempunyai arti yang sangat penting bagi perusahaan karena : 

1. Dana yang dikeluarkan akan terikat untuk jangka waktu yang lama. 

2. Investasi dalam aktiva tetap menyangkut perkiraan penjualan di masa datang 

selama periode tertentu. 

3. Keputusan dalam Capital Budgeting yang baik akan bisa meningkatkan ketepatan 

perolehan aktiva tetap dan kualitas aktiva tetap yang diinginkan. 

4. Suatu kegagalan dapat terjadi baik karena keterlambatan dalam mengganti 

peralatan atau aktiva yang usang dengan peralatan modern. 

 

  Capital Budgeting secara keseluruhan meliputi : 

a. Penerapan teori ekonomi klasik dimana pendapatan marjinal harus sama dengan 

biaya marjinal → investasi optimal 

b. Yang dimaksud dengan biaya marginal (marginal revenue) adalah tambahan 

pendapatan karena tambahan satu rupiah penjualan sedangkan biaya marjinal atau 

biaya modal marjinal yaitu tambahan biaya setiap tambahan modal. 

 

 Investasi yang optimal akan dapat tercapai pada saat biaya modal marjinal 

(marginal cost of capital) sama dengan internal rate of return. Hal ini akan mudah 

dipahami karena apabila perusahaan melakukan investasi hingga biaya modal marjinal 

lebih tinggi dari pada IRR maka nilai perusahaan akan menurun. Namun perlu dipahami 

bahwa untuk mengestimasi biaya modal marjinal mungkin akan sedikit mengalami 

kesulitan. 
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3.2. Metode Penilaian Profitabilitas Investasi 

  Untuk menilai suatu investasi ada beberapa metode. Pada garis besarnya 

digolongkan ke dalam dua, yaitu : 

a. Undiscounted cash flow  

 Metode ini tidak memperhitungkan unsur waktu dari uang. Dua metode yang 

tergolong dalam kelompok ini adalah : 

 1. Average Rate of Return (ARR) 

 2. Payback Period  

b. Discounted cash flow  

 Metode ini memperhitungkan unsur waktu dari uang. Tiga metode yang tergolong 

dalam kelompok ini adalah : 

 1. Net Present Value (NPV) 

 2. Internal Rate of Return (IRR) 

 3. Profitability Index (PI) 

Masing – masing metode akan dibahas berturut – turut sebagai berikut : 

  

1. Average Rate Of Return (ARR) 

    Average Rate Of Return (ARR/Accounting Rate of Return) menunjukkan 

prosentase keuntungan netto sudah pajak dihitung dari average investasi atau initial 

investment, karenanya metode ini mendasarkan diri pada keuntungan yang dilaporkan 

dalam buku (reported accounting income). Kebaikan dari metode ini adalah sederhana, 

praktis dan mudah dimengerti, namun lebih cocok untuk pengukuran hasil – hasil 

jangka pendek, rumus yang digunakan :  

 

ARR =  % 100  x  
Investasi rata - Rata

PajakSetelah  Laba rataRata −
 

 

 

Kekurangan dari metode ini : 
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1. Hasil perhituingan bisa berbeda karena digunakan angka rata – rata dan dihitung 

setiap tahun 

2. Bagaimana menentukan tingkat keuntungan (rate of return) yang dianggap layak 

3. Konsep ini menggunakan konsep laba akuntansi 

4. Mengabaikan nilai waktu dari uang 

 

 

Misalkan :  Investasi pada awal tahun sebesar Rp. 12.500.000,- Investasi akhir tahun 

sebesar Rp. 11.000.000,- dan laba sebesar Rp. 3.510.000,- Berarti average 

rate of return-nya adalah : 

 

 ARR =  % 29,87  
11.750.000

3.500.000
    

 )11.000.000  0(12.500.00

3.510.000
==

+
 

 

2. Payback Period 

  Payback Period (Metode Payback) adalah nilai suatu investasi dengan melihat 

waktu yang diperlukan agar akumulasi arus kas bersih sama dengan initial investment, 

atau mengukur jangka waktu yang diperlukan agar investasi tersebut dapat kembali. 

Rumus yang dapat digunakan untuk mencari payback adalah :  

 

PP  =  
Bersih Kas Arus

Netto Investasi
 

 

Jika arus kas bersih setiap tahun sama maka untuk mencari periode payback dilakukan 

dengan cara interpolasi sampai investasi netto kembali. 

 

Kelebihan Metode Payback : 

1. Metode ini sederhana  

2. Digunakan untuk mengukur likuiditas proyek  

3. Dapat digunakan untuk mengukur risiko. 

 

Kekurangan Metode Payback : 

1. Metode ini tidak memperhatikan nilai waktu uang dari arus kas dan tidak 

memperhatikan arus kas setelah payback 
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2. Tidak tepat digunakan untuk mengukur profitabilitas dan oleh karena itu tidak baik 

untuk pengambilan keputusan. 

3. Net Present Value (NPV)    

  Net Present Value dari suatu investasi adalah selisih atas arus kas bersih (Cost of 

Capital sebagai Discount Rate) dengan investasi bersih Present Value Net Investment. 

 

NPV = Io - 
k)(1

At
t

1 +
∑
=

n

t

 

Dimana : 

At = arus kas bersih 

K = biaya modal yg menunjukkan tingkat keuntungan minimal yang diminta investor 

N = usia aktiva yang diharapkan 

I0 = initial investment 

 

  Dengan metode NPV suatu investasi akan diterima apabila NPV investasi 

tersebut adalah positif dan menolak investasi apabila NPV investasi itu negatif atau 

apabila present value arus kas bersih lebih rendah dari pada investasi netto. Selanjutnya 

seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Jika investor dihadapkan pada proyek yang 

bersifat saling meniadakan maka harus dipilih proyek yang memiliki NPV paling besar. 

Metode NPV lebih baik jika dibandingkan dengan metode payback, karena metode 

NPV memperhatikan nilai waktu uang. Selain itu metode ini juga mudah digunakan 

untuk menilai suatu investasi, karena NPV yang positif akan meningkatkan 

kemakmuran pemilik perusahaan. 

 

 

4. Internal Rate Of Return (IRR) 

    Internal Rate Of Return  adalah discount rate yang menyamakan present 

value arus kas bersih dengan present value inventment neto → IRR adalah discount rate 

yang membuat NPV investasi sama dengan nol 

Rumus IRR :  
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NPV = Io - 
k)(1

At
t

1 +
∑
=

n

t

 

Dimana : 

r = adalah internal rate of return yg dicari dengan trial and error 

 

  Dengan metode IRR suatu investasi akan diterima apabila IRR investasi tersebut 

lebih besar daripada biaya modal (k) dan dan menolak investasi tersebut apabila IRR 

lebih kecil daripada biaya modal (k). 

  Seperti halnya NPV metode IRR juga memperhatikan nilai waktu uang, dalam 

hal ini memutuskan proyek yang mutually exclusive maka pilihlah investasi yang 

memiliki IRR paling tinggi. Kesulitan yang mungkin akan dihadapi dalam hal menilai 

suatu investasi dengan IRR adalah bila arus kas tidak seperti biasanya, berubah dari 

positif ke nagatif dan ini daopat menghasilkan multiple IRR 

 

5. Profitability Index (PI) 

  Profitability Index PI sering disebut benefit cost ratio adalah rasio antara present 

value arus kas bersih dengan investasi neto.  

 

 

Rumus profitability index : 

PI = 
( )
10

tk1

Atn

1t +
∑
=

 

 

Metode profitability index (PI) ini menyarankan suatu investasi sebaiknya diterima 

apabila memiliki PI lebih besar dari pada satu atau sama dengan satu. Metode 

profitability index memiliki kelebihan dan kelemahan seperti halnya metode NPV. 

Kelemahan metode NPV sulit dipahami namun dapat mengukur kemakmuran secara 

relatif. 

 

3.3. Capital Rationing / Rasionalisasi Modal 
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  Akan timbul persoalan Capital Rationing  apabila terdapat batasan anggaran 

dana yang tersedia dan dihadapkan pada suatu portofolio dari investasi, karenanya kita 

perlu memilih beberapa alternatif investasi yang dapat dicapai dari anggaran yang 

tersedia dan keuntungan yang tinggi 

 

  Misalkan : 

  Usulan proyek   P I  Nilai Investasi 

    1    1,18  Rp. 2.000.000,- 

    2    1,13  Rp.    500.000,- 

    3    1,10  Rp. 1.750.000,- 

    4    1,08  Rp. 1.250.000,- 

    5    1,04  Rp.    750.000,- 

    6    1,01  Rp. 1.000.000,- 

 

  Jika hanya tersedia dana sebesar Rp. 3.000.000,- maka investasi yang 

menguntungkan adalah kombinasi alternatif (1+6), karena : 

  Alternatif I  : 1,18 x 2.000.000 = Rp. 2.360.000,- 

  Alternatif II  : 1,01 x 1.000.000 = Rp. 1.010.000,- 

                           Rp. 3.370.000,- 

  Investasi                   =  Rp. 3.000.000,- 

  Jadi NPV sebesar                =  Rp.     370.000,- 

 

Sedang alternatif lain, katakan (3 dan 4), NPV nya = Rp. 275.000,- 

Namun pemilihan alternatif investasi ini, juga didasarkan pada sifat proyek, pakah 

proyek tersebut bersifat independent, muttualy exclusive atau contingent. 

1. Proyek yang independent adalah proyek yang tidak tergantung pada proyek lain, 

proyek yang mempunyai fungsi yang berbeda – beda. 

2. Proyek yang muttualy exclusive adalah proyek yang berdiri sendiri, saling 

memisahkan dan bukan proyek – proyek yang berhubungan satu sama lain. 

Biasanya kalau kita memilih satu proyek, berarti menolak proyek lain, karena 

mempunyai fungsi yang sama. 
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3. Proyek yang contingent adalah proyek yang mempunyai sifat bersyarat atau 

kesatuan (contingen), sehingga apabila satu proyek dilakukan maka harus juga 

melakukan proyek lain sebagai kesatuan. 

 

Misalkan : Seorang analis proyek memperkirakan suatu rencana investasi yang akan 

memerlukan dana sebesar Rp. 2.000.000.000,-. Investasi tersebut diperkirakan akan 

berusia ekonomis selama 4 tahun. Taksiran rugi laba tetap tahunnya adalah sebagai 

berikut : 

 

 Tahun 1 dan 2 Tahun 3 dan 4 

Penjualan 

Biaya – baiaya 

- Yang sifatnya tunai 

- Penyusutan 

Total Biaya 

Laba sebelum pajak 

Pajak (35 %) 

Laba setelah pajak 

Rp. 2.000.000.000,- 

 

Rp. 1.000.000.000,- 

    Rp.    400.000.000,- 

    Rp. 1.400.000.000,- 

    Rp.    600.000.000,- 

    Rp.    210.000.000,- 

    Rp.    390.000.000,- 

Rp. 2.500.000.000,- 

 

Rp. 1.250.000.000,- 

    Rp.    400.000.000,- 

    Rp. 1.650.000.000,- 

    Rp.    850.000.000,- 

    Rp.    292.500.000,- 

    Rp.    552.500.000,- 

 

  Pada akhir tahun ke – 4 diperkirakan akan memperoleh terminal      cash inflow 

(nilai sisa) sebesar Rp. 400.000.000,- Berapa PP, NPV, IRR    dan PI ? 

Maka pola arus kas proyek dapat dihitung sebagai berikut :  (dalam juta Rp) 

 

Arus Kas Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 

Investasi 

Kas Masuk : 

- Operasi 

- Terminal 

-2.000  

 

+ 790 

 

 

+ 790 

 

 

+ 952,5 

 

 

+ 952,5 

+ 400,0 
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 a. Payback Period 

  Investasi   Rp. 2.000.000.000,- 

  Tahun 1    Rp.    790.000.000,- 

        Rp. 1.210.000.000,-  

  Tahun 2   Rp.    790.000.000,- 

       Rp.    420.000.000,-  

  Tahun 3   Rp.    952.500.000,- 

 

  PP sama dengan 2 tahun 5,3 bulan 

  

 b. NPV  = -2.000  +  
4)17,1(

5,352.1
  

3)17,1(

5,952
  

2)17,1(

790
  

1)17,1(

790
+++  

  NPV  = -2.000 + 2.569 

  NPV  = + 569 juta 

 

 c. IRR dengan cara trial and error didapatkan bahwa PV kas masuk yaitu pada saat 

i = 29 % dan i = 30 % sebagai berikut : 

 

            i     PV kas masuk 

     29 %   2.019 juta 

          30 %   1.982 juta 

  Selisih   1 %        37 juta 

 

  IRR  = 29 % + (2.019 – 2.000) / 37 

    = 29 % + 0,51 % 

    = 29,51 % 

 

 d. PI  = 2.569.000.000 

     2.000.000.000 

    =  1,2845 
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BAB IV 

EVALUASI KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN 

 

  Sebelum manajer keuangan mengambil keputusan keuangan, ia perlu memahami 

kondisi keuangan perusahaan. Untuk memahami kondisi keuangan perusahaan, 

diperlukan analisis atau interpretasi terhadap laporan keuangan perusahaan. Laporan 

keuangan perusahaan memberikan ikhtisar mengenai keadaan keuangan suatu 

perusahaan yang tercermin dalam Neraca (Balance Sheet) dan Laporan Rugi dan Laba 

(Income Statement). Dalam mengadakan interpretasi dan analisis terhadap laporan 

keuangan suatu perusahaan, seseorang memerlukan adanya ukuran tertentu. Ukuran 

yang sering digunakan dalam analisis keuangan adalah rasio. 

  Adapun tujuan dari analisis keuangan adalah mengkaji angka – angka akuntansi 

guna menentukan seberapa efisien perusahaan dalam membuat dan menjual barang 

dengan rasio – rasio dari waktu ke waktu, atau membandingkan rasio suatu perusahaan 

dengan rasio semacam dariperusahaan lain yang sejenis (industri). 

 

4.1. Laporan Keuangan 

  Dari berbagai laporan yg disampasikan oleh perusahaan kepada para pemegang 

sahamnya, laporan keuangan merupakan laporan yg terpenting. Laporan keuangan 

terdiri dari : 

 

a. Neraca (Balance Sheet atau Statement of Financial Position) 

  Adalah sebuah laporan yg memperlihatkan keadaan keuangan sebuah 

perusahaan pada suatu saat, yang terdiri dari : 

 

1). Aktiva lancar 

 Kekayaan perusahaan yang berupa uang tunai dan kekayaan lain yang mudah 

diuangkan. Misal : piutang, kas, persediaan. 

2). Aktiva tetap 

 Kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dalam jangka waktu lama. Misal : gedung, 

mesin-mesin. 
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3). Aktiva yang tidak kentara 

 Aktiva yang secara fisik tidak dapat dilihat atau diraba tetapi secara rill mempunyai 

nilai. Misal : hal patent, hak cipta. 

  

Pasiva terdiri dari : 

1). Hutang lancar 

 Kewajiban finansial perusahaan yang harus dilunasi dalam jangka waktu relatif pendek. 

Misal : hutang dagang, hutang deviden. 

2). Hutang jangka panjang  

 Kewajiban finansial perusahaan yang harus dilunasi dalam waktu lama (lebih dari 

satu tahun) Misal : hutang obligasi. 

3). Modal sendiri  

 Sejumlah dana yang ditanamkan pada perusahaan untuk menjalankan kegiatannya. 

 

b. Laporan Rugi Laba (Income Statement) 

  Laporan yg tujuan utamanya untuk memberikan informasi tentang perubahan 

aktiva lancar dan hutang lancar. Dalam laporan ini tidak tercantum sumber dan 

penggunaan dana yang berasal dari unsur – unsur modal kerja sendiri, karena perubahan 

– perubahan hanya menyangkut unsur – unsur aktiva lancar dan hutang lancar saja. 

4.2. Analisis Rasio Keuangan 

  Analisis rasio keuangan merupakan dasar untuk menilai dan menganalisis 

prestasi operasi perusahaan. Disamping itu analisis rasio keuangan juga dapat 

dipergunakan sebagai kerangka kerja perencanaan dan pengendalian keuangan. 

  Dalam penggunaan analisis rasio keuangan setiap orang akan berbeda dalam 

penggunaanya. Bagi manajemen perusahaan, rasio keuangan dipergunakan untuk 

perencanaan dan pengevaluasian performance (prestasi) manajemen dikaitkan dengan 

prestasi rata – rata industri. Bagi manajer kredit, rasio keuangan dipergunakan untuk 

memperkirakan rasio potensial yang dihadapi oleh para peminjam (debitur) dikaitkan 

dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran tingkat keuntungan yang diminta. 

Para investor akan mempergunakan rasio keuangan sebagai alat untuk mengevaluasi 

nilai saham dan obligasi berbagai perusahaan. Selain itu dapat dip[ergunakan untuk 
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mengukur adanya jaminan atas keamanan dana yang akan ditanamkan dalam 

perusahaan. Manajer perusahaan menggunakan analisis rasio keuangan untuk 

mengidentifikasikan kemungkinan melakukan merger dengan perusahaan lain. 

  Analisis rasio keuangan biasanya dikelompokkan ke dalam enam kelompok 

rasio, seperti diuraikan di bawah ini :     

 

a. Rasio Likuiditas 

 Adalah mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

keuangannya jangka pendek yang segera harus dipenuhi. 

 

 1). Current Ratio 

   Merupakan alat ukur bagi likuiditas (solvabilitas jangka pendek). Dalam hal 

ini aktiva lancar meliputi kas, surat berharga, piutang dan persediaan. 

Sedangkan hutang lancar meliputi pajak, hutang bunga, hutang wesel, hutang 

gaji, dan hutang jangka pendek lainnya. 

 

   
Lancar Hutang

Lancar Aktiva
    RatioCurrebt =   

 

 2). Quick Ratio (Acid Test Ratio) 

   Rasio ini mengukur solvabilitas jangka pendek, tetapi tidak memperhitungkan 

persediaan karena persediaan merupakan aktiva lancar yang kurang likuid. 

 

   
Lancar Hutang

Persediaan -Lancar  Aktiva
    RatioQuick =   

 

 3). Cash Ratio 

   Rasio ini mengukur solvabilitas jangka pendek yang memperhitungkan kas, 

simpanan yang ada di Bank dan Surat Berharga yang mudah diuangkan. 

 

   
Lancar Hutang

DiuangkanMudah  yg BerhargaSurat  Bank   Kas
    RatioCash 

++
=   
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 4). Net Working Capital to Total Asset Ratio 

   Net Working Capital to  =  
Aktiva Total

Lancar Hutang -Lancar  Aktiva

 

 

      Total Asset Ratio  

b. Rasio Leverage 

 Mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai oleh hutang. Bagi pemilik 

perusahaan pemenuhan kebutuhan dana dengan menarik hutang akan memberikan 

manfaat yaitu kontrol perusahaan tidak berkurang, dan jika perusahaan memperoleh 

keuntungan yang lebih besar daripada bunga yang harus dibayarkan kepada kreditur 

maka pemilik perusahaan akan memperoleh manfaat yang besar. 

 1). Debt to Total Assets Ratio 

   Rasio ini mengukur presentase total dana yang dipenuhi atau dibiayai dengan 

hutang. Debt to Total Assets Ratio yang rendah berarti menunjukkan adanya 

perlindungan bagi kreditur terhadap kemungkinan likuidasi 

 

   Debt to Assets Ratio  =  
Aktiva Total

Hutang Total
 

 

   Debt to Equity Assets =  
Modal Total

Hutang Total
 

  

 2). Time Interest Earned Ratio 

   Rasio yang mengukur seberapa besar keuntungan dapat berkurang (turun) 

tanpa mengakibatkan adanya kesulitan keuangan karena perusahaan tidak 

mampu membayar bunga. 

 

   Time Interest Earned Ratio = 
BungaBeban 

)Pajak(EBITdan  Bunga Sblm Laba
 

 

 3). Fixed Change Coverage  

   Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar beban tetapnya 

berupa bunga dan sewa 
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   Fixed Change Coverage = 
Sewa Pembayaran  BungaBeban 

Sewa  (EBIT) & Bunga Sblm Laba

+
+

 

 

 4). Cash Flow Coverage 

   Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kas, 

karena depresiasi merupakan non cash expenses maka harus ditambahkan ke 

dalam cash inflow 

 

   Cash  

   Flow        =  

   Coverage  

 

c. Rasio Aktivitas 

 Mengukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber 

dananya  

 1). Perputaran  Persediaan 

   Perputaran persediaan yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tidak 

mempertahankan persediaan yang berlebihan. Pola tersebut perlu disesuaikan 

apabila usaha perusahaan sangat dipengaruhi oleh faktor musim (seasonal) 

atau sangat berfluktuasi dari waktu ke waktu dalam satu periode tertentu 

 

   Perputaran Persediaan  =  
Persediaan

Penjualan
 

 2). Rata-rata Periode Pengumpulan Piurang (Average Collection Period) 

   Rasio untuk mengukur efisiensi dalam pengumpulan piutang perusahaan 

dengan emmbandingkan persyaratan penjualan yang telah ditentukan. Dalam 

rata – rata periode pengumpulan piutang sebaiknya dilengkapi dengan skedul 

pengumpulan untuk melihat berapa lama piutang tersebut belum dibayar 

(outstanding) 

 

( ) ( )Pajak-1

BiasaSahamDiv.

Pajak-1

PreferenSahamDiv.
TetapBeban

DepresiasimasukkasAliran

++

+
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   Rata-rata Periode pengumpulan Piutang = 
Kredit/360Penjualan 

Piutang
 

 

 3). Perputaran Aktiva tetap (Fixed Assets Turn Over) 

   Rasio untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva tetap atau perputaran 

aktiva tetap. Rasio yang rendah menunjukkan adanya idle capacity 

penggunaan aktiva.  

 

   Perputaran Aktiva Tetap =  
 Neto Tetap Aktiva

Penjualan
 

 

 4). Perputaran Total Aktiva (Total Assets Turn Over) 

   Rasio ini mengukur efisiensi penggunaan aktiva secara keseluruhan. Rasio 

yang rendah merupakan indikasi bahwa perusahaan tidak beroperasi pada 

volume yang memadai bagai kapasitas investasinya 

  

   Perputaran Total Aktiva  =  
Aktiva Total

Penjualan
 

 

d. Rasio Profitabilitas (Profitability Ratio) 

 Mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar 

kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan 

maupun investasi. 

  

 1). Gross Profit Margin 

   Rasio ini mengukur laba kotor yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan. 

Gross Profit Margin yang rendah dari rata – rata industri menunjukkan 

bahwa harga jual perusahaan relatif lebih rendah atau harga pokok penjualan 

relatif lebih tinggi atau keduanya.  
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   Gross Profit Margin = 
Penjualan

PenjualanPokok  Harga -Penjualan 
 

 

 2). Net Profit Margin 

   Rasio ini mengukur laba bersih (EAT) yang dihasilkan dari setiap rupiah 

penjualan. Rasio ini juga dibandingkan dengan rata – rata industri. 

 

   Net Profit Margin  =  
Penjualan

(EAT)Pajak Setelah  Laba
 

 

 3). Return On Investment (ROI) atau Return On Total Assets 

   Rasio ini mengukur tingkat keuntungan yang dihasilkan dari investasi total. 

Rasio yang lebih rendah dapat disebabkan karena net profit margin yang 

rendah atau karena perputaran total aktiva yang rendah atau keduanya. 

   Return on Investment  =  
Aktiva Total

(EAT)Pajak setelah  Laba
 

 

 4). Return On Net Worth (Return on Stockholders)  

   Yang menunjukkan besarnya laba yang tersedia bagi pemegang saham. 

 

   Return on Net Worth =  
Sendiri Modal

(EAT)Pajak setelah  Laba
 

 

e. Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio) 

 Rasio ini mengukur seberapa baik perusahaan mempertahankan posisi ekonominya, 

baik dala industrinya maupun dalam kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Rasio 

pertumbuhan dapat dilihat pada komponen – komponen dibawah ini : 

 1). Penjualan 

 2). Laba setelah pajak (EAT) 

 3). Laba per lembar saham 

 4). Dividen per lembar saham 

 5). Harga pasar per lembar saham 
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 Pertumbuhan dihitung dari angka periode teralhir dibagi dengan angka periode 

pertama, yang menghasilkan faktor bunga majemuk, dengan menggunakan rumus : 

 

   g = FVIF  
Awal Nilai

Akhir Nilai
=  

 Dengan membandingkan komponen – komponen di atas dari tahun ke tahun, maka 

akan diketahui besarnya laju pertumbuhannya. 

f. Rasio Penilaian (Valuation Ratio) 

 Rasio ini merupakan ikuran prestasi perusahaan yang paling lengkap oleh karena 

rasio tersebut mencerminkan kombinasi pengaruh dari rasio risiko dengan rasio 

hasil pengembaliannya. 

  

 Price Earning Ratio = 
Earning

Pasar Harga
   

 

 Market to Book Value Ratio = 
SahamPer Buku  Nilai

SahamPasar  Harga
   

 

 Efektivitas analisis rasio keuangan memerlukan beberapa pengalaman dan usaha. 

Terdapat beberapa pendekatan dasar dalam analisis rasio keuangan, beberapa 

hubungan dasar antara rasio dan sumber informasi yang dapat mempertinggi 

efektivitas analisis. 

  

4.3. Metode dan Teknik Analisis 

a. Metode Analisis : 

 1). Analisis horisontal 

   Analisis yang dilakukan dengan mengadakan pembandingan – pembandingan 

laporan keuangan untuk beberapa periode 

 2). Analisis vertikal 
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   Analisis yang dilakukan dengan mengadakan pembandingan laporan 

keuangan untuk satu periode saja. 

 

 

b. Teknik Analisis : 

 1). Analisis pembandingan laporan keuangan  

   Yaitu teknik dan metode analisis dengan cara memperbandingkan laporan 

keuangan untuk 2 periode atau lebih, dengan menunjukkan :   

- Data absolut atau jumlah – jumlah dalam rupiah 

- Kenaikan / penurunan dalam jumlah rupiah 

- Kenaikan / penurunan dalam prosentase 

- Perbandingan yang dinyatakan dengan ratio  

- Prosentase dari total 

 2). Trend atau Tendensi Posisi dan kemajuan Keuangan 

   Perusahan yang dinyatakan dalam prosentase (trend procentage analysis) 

adalah suatu metode atau teknik analisis untuk mengetahui tendensi daripada 

keadaan keuangannya, apakah menunjukkan tendensi tetap, atau bahkan 

menurun. 

 3). Laporan Dengan Prosentase Per Komponen (Common Size Statement) 

   Adalah suatu metode analisis untuk mengetahui prosentase inveatasi pada 

masing-masing aktiva terhadap total aktivanya. 

 4). Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja 

   Adalah suatu analisis untuk mengetahui sumber – sumber serta penggunaan 

modal kerja atau untuk mengetahui sebab – sebab berubahnya modal kerja 

dalam periode tertentu. 

 5). Analisis Sumber dan Penggunaan Kas (Cash Flow Statement Analysis) 

   Adalah suatu analisis untuk mengetahui sebab – sebab berubahnya jumlah 

uang kas atau untuk mengetahui sumber – sumber serta penggunaan uang kas 

selama periode tertentu. 

 6). Analisis Ratio (Ratio Analysis) 
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   Adalah suatu metode analisis untuk mengetahui hubungan dari pos – pos 

tertentu dalam neraca atau laporan R / L secara individu atau kombinasi dari 

kedua laporan tersebut. 

 7). Analisis Perubahan Laba Kotor (Gross Profit Analysis) 

   Adalah suatu analisis untuk mengetahui sebab – sebab perubahan laba kotor 

suatu perusahaan dari periode ke periode lain atau perubahan laba kotor suatu 

periode dengan laba yang di-budget-kan untuk periode tersebut.  

 8). Analisis Break Even 

   Adalah suatu analisis untuk menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai 

perusahaan agar perusahaan tidak menderita kerugian, tetapi juga belum 

memperoleh keuntungan. 

 

   BEP  =  
Penjualan Volume / Variabel Biaya - 1

 Total Tetap Biaya
 

 

   TR*  =  
(R) (C)

F
 

 

   Dimana : 

   TR* = Pendapatan Break Even (PQ) 

   Q* = Break Even dalam unit 

   P  = Harga jual per unit 

   F  = Biaya tetap total 

   V  = Biaya variabel total 

   v  = Biaya variabel per unit 

   c  = Contribution margin per unit (P – v) 

   C  = Contribution margin (Q) (P – v) – cd 

   CR  = Contribution ratio (1 – V/PQ) 

4.4.  Analisis Du Pont 

  Analisis tersebut menggabungkan bersama rasio aktivitas dan marjin laba 

terhadap penjualan, dan menunjukkan bagaimana rasio – rasio tersebut saling 

berinteraksi dalam menentukan profitabilitas dari aktiva.  

  Gambar bagian bawah menjelaskan rasio perputaran. Bagian tersebut  

menunjukkan bagaimana aktiva lancar (kas, piutang, surat berharga dan persediaan) 
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ditambahkan pada aktiva tetap sehingga merupakan total investasi. Penjualan dibagi 

dengan total investasi menghasilkan perputaran investasi 

  Gambar bagian atas menjelaskan tentang laba bersih operasi. Unsur – unsur 

beban secara individual dikurangkan terhadap penjualan menghasilkan laba operasi 

bersih. Angka ini dibagi dengan penjualan merupakan margin terhadap penjualan, 

hasilnya adalah hasil pengembalian atas total investasi (ROI) sebelum pajak dari 

perusahaan. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut : 

 

  ROI  
Investasi

Penjualan
 x 

Penjualan

Bersih OPerasi Laba
=     

 

  Secara rinci interaksi antara beberapa rasio keuangan disajikan dalam bagan Du 

Pont. 
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Skema 2 : Bagan Du Pont 

Sumber : Weston & Copeland (1989 : 278)  
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Ditambah 
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Penjualan 

Ditambah 
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Penjualan 

Penjualan 
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Laba  
Operasi 
Bersih 

Penjualan 

Laba operasi 

dinyatakan 

dalam % 

terhadap 

penjualan 

Persediaan 

Ditambah 

Piutang 
Dagang 

Kas 

Ditambah 

Modal 
Kerja 

Investasi  
Permanen 

Dibagi  
dengan 

Penjualan 

Total 
Investasi 

Perputaran 

Hasil 
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atas investasi 

(ROI)  

sblm pajak 


