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BAB 5 

Manajemen Keuangan 
 

 

Manajemen keuangan perusahaan adalah aktivitas yang terkait dengan 

perencanaan, pengendalian, perolehan serta pendistribusian asset-aset 

keuangan perusahaan. Aktivitas yag dilakukan perusahaan pada umumnya 

berhubungan dengan penentuan keputusan investasi jangka anjang, perolehan 

dana untuk pembiayaan investasi tersebut serta pelaksanaan kegiatan 

operasional keuangan perusahaan. 

1.1. Peran dan Tanggung Jawab Manajer Keuangan 

Peran dan tanggung jawab manajer keuangan meliputi perolehan dana, 

pengumpulan dana, pembayaran utang perusahaan, pengendalian 

keseimbangan kas perusahaan, serta perencanaan kebutuhan keuangan. 

 Secara keseluruhan, tanggung jawab utamanya adalah meningkatkan 

nilai perusahaan. Dengan demikian, manajer keuangan harus berupaya agar 

keuntungan perusahaan melebihi biaya-biaya yang ditanggungnya. Semakin 

besar keuntungan dibanding biaya-biaya maka kinerja manajer keuangan 

semakin baik. 

 Untuk meningkatkan nilai perusahaan, manajer keuangan harus dapat 

menjamin bahwa perusahaan selalu memiliki cukup dana untuk membiayai 

aktivitas perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa. Pada saat yang 

sama, segala kelebihan dana harus segera diinvestasikan untuk menghasilkan 

lebih banyak uang bagi perusahaan. 
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Laba 
Total Kekayaan 

Laba 
Total Kekayaan 

Laba 
Total Kekayaan 

Laba 
Total Kekayaan 

1.2. Istilah-Istilah Populer 

Dalam mempelajari keuangan perusahaan maka kita perlu terlebih 

dahulu mengenal istilah-istilah populer yang menerangkan kondisi keuangan 

suatu perusahaan, antara lain: 

 

1. Likuiditas 

Adalah merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk membayar 

kewajiban-kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhinya atau yang 

bersifat jangka pendek. 

Kewajiban finansial jangka pendek yang harus segera dipenuhi itu dapat 

berupa utang yang sudah akan jatuh tempo, upah tenaga kerja, utang bahan 

yang dibeli, pembayaran rekening air, listrik, telepon dan lain-lain.  

Alat yang paling likuid untuk menutup kewajiban jangka pendek 

perusahaan adalah uang kas. Di samping itu piutang juga dapat menjadi alat 

untuk membayar kewajiban jangka pendek perusahaan. 

2. Rentabilitas 

Rentabilitas atau sering disebut Rentabilitas Ekonomis (RE) adalah 

merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atau 

keuntungan dari seluruh modal yang dimiliki.  

Besar kecilnya kemampuan untuk menghasilkan laba ini dapat diukur 

dari perbandingan antara laba dengan seluruh modal yang dimilikinya atau 

dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan sebagai berikut: 

 

RE     =                     = 
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ATO     = 

Untuk meningkatkan RE maka perusahaan harus dapat meningkatkan 

faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya RE yaitu Profit Margin (PM) 

dan Asset Turnover (ATO). 

Profit Margin (PM) adalah bagian laba yang dihasilkan oleh penjualan 

yang dapat direalisasikan oleh perusahaan dalam periode tertentu atau rasio 

keuntungan terhadap penjualan. Misalnya total hasil penjualan yang diperoleh 

perusahaan dalam satu tahun adalah Rp. 200.000.000 dan diperoleh 

keuntungan sebesar Rp. 40.000.000, dalam hal ini maka PM yang diperoleh  

adalah 20%. 

Sedangkan Asset Turnover adalah suatu angka yang menunjukkan tingkat 

kecepatan perputaran dari aktiva tersebut di dalam operasi perusahaan. 

Tingkat perputaran aktiva atau ATO ini dapat kita perhitungkan sebagai 

berikut: 

Hasil Penjualan 
Total Aktiva 

 
Misalnya hasil penjualan perusahaan dalam satu tahun adalah Rp. 200.000.000 

dan total aktiva perusahaan adalah Rp. 130.000.000 maka ATO yang diperoleh 

adalah 1,54. 

a. Peningkatan Profit Margin  

Peningkatan profit margin dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: 

 Menaikkan harga jual 

Cara ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena dapat 

berdampak negatif yaitu menurunnya penjualan. 

 Meningkatkan efisiensi 

Dengan meningkatnya efisiensi maka harga pokok produksi menjadi 

lebih rendah. 

b. Peningkatan Asset Turn Over (ATO) 

Peningkatan ATO dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: 
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 Meningkatkan Volume Penjualan 

Usaha ini tentu saja harus dilakukan dengan menggiatkan kegiatan 

pemasaran dengan cara mengatur strategi pemasaran yang tepat. 

 Mengurangi Aktiva atau kekayaan yang tidak efektif 

Kekayaan yang tidak menghasilkan atau bahkan yang justru harus 

menanggung biaya pemeliharaan yang cukup tinggi harus dihilangkan. 

Dengan demikian maka tingkat perputaran aktiva akan meningkat.  

3. Likuiditas vs Rentabilitas 

Telah disebutkan sebelumnya bahwa likuiditas adalah kemampuan 

perusahaan untuk membayar kewajiban-kewajiban finansialnya. Apabila kita 

ingin menjaga likuiditas yang tinggi maka kita haruslah menyediakan alat-alat 

likuid terutama uang kas yang cukup besar. Keadaan ini akan membawa 

konsekuensi bahwa kekayaan (uang kas) akan menganggur, akibat lain yang 

ditimbulkan adalah tingkat perputaran aktiva (assets turn over) menjadi 

rendah. ATO yang rendah akan menyebabkan turunnya rentabilitas ekonomis 

suatu perusahaan. Perusahaan semacam ini disebut likuid tetapi tidak rendabel. 

Sebaliknya perusahaan yang terlalu mementingkan rentabilitas 

ekonomis berusaha selalu memutarkan semua kekayaan atau aktiva (termasuk 

uang kas). Keadaan ini menyebabkan minimnya uang kas yang ada di tangan 

dan akibat selanjutnya adalah turunnya likuiditas perusahaan. Perusahaan 

semacam ini disebut rendabel tetapi tidak likuid. 

Oleh karena itu maka kedua kepentingan yaitu kepentingan likuiditas 

dan rentabilitas haruslah terpenuhi bersama-sama secara optimal. 

4. Solvabilitas 

Solvabilitas merupakan perbandingan antara total kekayaan dengan total 

utang yang dimiliki perusahaan. Jadi solvabilitas menunjukkan kemampuan 
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perusahaan untuk mengembalikan seluruh utang-utangnya baik jangka pendek 

maupun jangka panjang dengan seluruh kekayaan yang ada padanya. 

Sebenarnya solvabilitas tidak jauh berbeda dengan likuiditas hanya saja 

solvabilitas merupakan likuiditas dalam jangka panjang. Bahkan sering 

dikatakan sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar kembali seluruh 

hutangnya apabila perusahaan tersebut dilikuidasikan. 

Oleh karena itu, maka untuk mengukur besar kecilnya solvabilitas dapat 

diukur dari ratio antara total aktiva dengan total utang. 

 

Solvabilitas =  Total Aktiva  
Total Utang 

 
 

1.3. Kebutuhan Dana Perusahaan 

Setiap perusahaan membutuhkan dana untuk tetap beroperasi kaerna 

kegagalan dalam membayar pemasok dapat membuat bangkrutnya usaha. 

Manajer harus dapat membedakan dua jenis pengeluaran: pengeluaran jangka 

pendek atau operasional (short term/operating expenditures) dan pengeluaran 

jangka panjang (long term/capital expenditures). 

1.3.1. Pengeluaran Jangka Pendek (short term/operating expenditures) 

Adalah pengeluaran yang muncul dalam aktivitas bisnis sehari-hari. 

Pengeluaran jangka pendek meliputi dana yang ditanamkan pada persediaan 

(baik persediaan bahan baku, barang dalam proses, maupun barang jadi), 

pengeluaran untuk pembayaran upa dan gaji karyawan serta biaya operasi 

lainnya. 

1.3.2. Sumber Dana Jangka Pendek 

Sumber-sumber dana jangka pendek meliputi: 

a. Trade credit (utang dagang) 
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Utang dagang disamping dapat merupakan pengeluaran, dapat pula 

berfungsi sebagai sumber dana bagi perusahaan pada saat barang telah 

dapat diterima tetapi pembayaran diserahkan kemudian. 

b. Pinjaman bank jangka pendek dengan jaminan (secured short term loan) 

Dalam jenis pinjaman ini bank juga mensyaratkan adana jaminan 

(kolateral) yang memberikan hak kepad abank untuk menyita jaminan 

tersebut bilamana pinjaman tidak dapat dilunasi. Kelemahan mendasar 

dari jenis pinjaman ini adalah biaya dan syarat-syarat administrasi yang 

menyertainya termasuk rumit. 

c. Pinjaman Jangka Pendek Tanpa Jaminan 

Dalam jenis pinjaman ini, perusahaan tidak perlu menyerahkan jaminan 

kepada bank tapi biasanya bank mensyaratkan peminjam untuk tetap 

memiliki slado dana minimum di bank (compensating balance).  

d. Letter of Credit (LC) 

Adalah janji tertulis dari bank bagi pihak pembeli untuk membayar 

sejumlah uang kepada perusahaan yang dituju (penjual) bila sejumlah 

kondisi telah terpenuhi. Pada umumnya LC dipergunakan dalam 

perdagangan internasional antara pembeli yang merupakan importir 

dengan penjual yang merupakan eksportir. 

e. Commercial Paper 

Adalah surat berharga yang diterbitkan dan dijual oleh perusahaan besar 

dan terpercaya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendeknya. Surat 

berharga ini dijual kepada lembaga keuangan atau perusahaan lain 

dengan harga yang lebih rendah dari nilai nominalnya dan pada akhir 

periode, surat berharga ini dibeli kembali oleh perusahaan sebesar nilai 

nominalnya. 

f. Factoring 

Perusahaan dapat memperoleh dana dengan cepat melalui factoring yaitu 

dengan menjual piutang perusahaan kepada perusahaan factor 
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(perusahaan pembeli piutang) yang biasanya adalah lembaga keuangan. 

Perusahaan factor membayar sejumlah prosentase tertentu dari nilai 

piutang tergantung dari kualitas piutang, biaya penagihan piutang dan 

tingkat bunga yang berlaku. 

1.3.3. Pengeluaran Jangka Panjang (long term/capital expenditures) 

Sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan dana bagi pengeluaran 

operasionalnya, perusahaan juga membutuhkan dana untuk membiayai 

pengeluaran aktiva tetap. Aktiva tetap adalah aktiva yang memiliki nilai dan 

masa pemakaian panjang. Contoh aktiva tetap adalah investasi tanah, gedung 

dan pembelian mesin-mesin. 

1.3.4. Sumber-sumber Dana Jangka Panjang 

Agar bisa memulai usahanya, perusahaan harus mengeluarkan dana untuk 

membiaya pengeluaran jangka panjangnya seperti pembelian aktiva tetap 

(bangunan, tanah, mesin dll). Pencarian dana jangka panjang dapat diperoleh 

dari luar perusahaan berupa pembiayaan melalui utang (debt financing) 

maupun dari dalam perusahaan dengan pembelanjaan sendiri dari modal 

(equity financing). 

1.3.4.1. Pembiayaan Melalui Utang (debt financing) 

a. Pembiayaan Melalui Utang 

Pada umumnya perusahaan memperoleh utang jangka panjang (lebih dari 

satu tahun) dari bank tapi tidak tertutup kemungkinan pinjaman jenis ini 

juga dapat diperoleh dari lembaga keuangan lain seperti lembaga 

pembiayaan, perusahaan asuransi maupun dana pensiun. 

b. Obligasi Perusahaan 

Obligasi adalah surat berharga yang diterbitkan perusahaan yang 

menyatakan kesanggupan membayar sejumlah uang tertentu kepada 
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pemegang surat berharga pada waktu tertentu, biasanya dalam jangka 

panjang. Pada masa berlakunya obligasi, perusahaan penerbit obligasi 

harus membayar bunga per periode sesuai dengan tingkat bunga yang 

tertera pada obligasi.  

Obligasi merupakan pilihan yang tepat bagi perusahaan yang 

membutuhkan dana dalam jumlah besar. 

1.3.4.2. Pembiayaan dengan Modal Sendiri (equity financing) 

a. Saham Biasa 

Adalah surat berharga yang memberikan hak suara kepada pemilik serta 

merupakan penerima hak terakhir atas aset perusahaan setelah pemegang 

obligasi dan saham preferen. Saham preferen merupakan penerima hak 

tanpa hak suara. Setelah menerbitkan saham, perusahaan harus 

menyisihkan sebagian laba yang diperoleh tiap periode untuk keperluan 

deviden bagi para pemilik saham. 

b. Laba Ditahan 

Alternatif lain untuk pembiayaan modal sendiri adalah laba ditahan yaitu 

bagian laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Dengan 

menggunakan laba ditahan berarti perusahaan tidak perlu meminjam 

uang dan membayar bunga. 


