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I. KEPUTUSAN KEUANGAN DAN FUNGSI MANAJEMEN 
KEUANGAN 

 

I.1. Keputusan Keuangan 
Menurut James. C. Van Horne Dan John. M. Wachowicz, Jr, 

manajemen keuangan (financial management) berkaitan dengan 

perolehan, pendanaan dan manajemen aktiva dengan beberapa tujuan 

umum sebagai latar belakangnya. Jadi, fungsi keputusan dalam 

manajemen keuangan dapat dibagi menjadi tiga area utama, yaitu: 

1. Keputusan investasi 

Keputusan investasi adalah hal yang paling penting dari ketiga 

keputusan di atas ketika perusahaan ingin menciptakan nilai. Hal 

tersebut dimulai dengan penetapan jumlah total aktiva yang perlu 

dimiliki oleh perusahaan. Bayangkan neraca perusahaan dalam 

pikiran anda untuk sejenak. Bayangkan kewajiban dan ekuitas 

pemilik yang tercantum dalam sisi kanan di neraca tersebut dari 

aktiva di sebelah kiri. Manajer keuangan perlu menetapkan jumlah 

uang yang harus muncul di atas dua garis bawah pada sisi kiri 

neraca-yaitu ukuran perusahaan. Bahkan ketika jumlah tersebut 

telah diketahui, komposisi dari aktiva perusahaan masih harus 

diputuskan pula. Contohnya seberapa banyak aktiva total 

perusahaan harus dialokasikan untuk kas atau untuk persediaan? 

Begitu pula dengan sisi sebaliknya dari investasi-yaitu disinvestasi-

juga tidak boleh diabaikan. Aktiva yang tidak dapat lagi dijustifikasi 

secara ekonomis mungkin harus dikurangi, ditiadakan atau diganti 

2. Keputusan pendanaan 

Keputusan penting kedua dalam perusahaan berkaitan dengan 

keputusan pendanaan. Dalam keputusan pendanaan, manajer 

berhubungan dengan perbaikan sisi kanan neraca. Jika anda 

melihat bauran pendanaan dari berbagai perusahaan di berbagai 

industri, Anda akan melihat utang dalam jumlah yang relatif besar, 
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sementara lainnya hampir bebas dari utang. Apakah jenis dari 

pendanaan yang digunakan berbeda? 

Jika demikian, mengapa? 

Selain itu, dapatkah bauran tertentu pendanaan dianggap sebagai 

yang terbaik? 

Kebijakan dividen perusahaan juga harus dipandang sebagai 

bagian integral dari keputusan pendanaan perusahaan. Rasio 

pembayaran dividen (dividend-payout ratio) menetapkan jumlah 

laba yang dapat ditahan dalam perusahaan. Semakin banyak 

jumlah laba saat ini yang ditahan dalam perusahaan berarti 

semakin sedikit uang yang akan tersedia bagi pembayaran dividen 

saat ini. Nilai dari dividen yang dibayarkan kepada para pemegang 

saham karenanya harus diseimbangkan dengan biaya kesempatan 

atau biaya peluang (opportunity cost) laba ditahan yang tidak 

dibagikan sebagai cara untuk pendanaan melalui ekuitas. Begitu 

bauran pendanaan telah ditetapkan, manajer keuangan masih 

harus menetapkan cara terbaik untuk secara fisik mendapatkan 

dana. Mekanisme untuk mendapatkan pinjaman jangka pendek, 

cara memasuki kesepakatan sewa jangka panjang atau negosiasi 

untuk penjualan obligasi atau saham, haruslah dipahami oleh 

manajer keuangan 

3. Keputusan manajemen aktiva 

Keputusan penting ketiga bagi perusahaan adalah keputusan 

mengenai manajemen aktiva. Ketika aktiva telah diperoleh dan 

pendanaan yang tepat telah tersedia, aktiva ini masih harus dikelola 

secara efisien. Manajer keuangan dibebani berbagai 

tanggungjawab operasional atas berbagai aktiva yang ada. 

Tanggungjawab ini membuat manajer keuangan menjadi lebih 

memperhatikan manajemen aktiva lancar (current assets) daripada 

aktiva tetap (fixed assets). Sejumlah tanggungjawab atas 
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manajemen aktiva tetap berada di tangan manajer operasional 

yang menggunakan berbagai aktiva ini 

Sedangkan menurut Suad Husnan Dan Enny Pudjiastuti, manajemen 

keuangan menyangkut kegiatan perencanaan, analisis dan pengendalian 

kegiatan keuangan. Mereka yang melaksanakan kegiatan tersebut sering 

disebut sebagai manajer keuangan. Meskipun demikian, kegiatan 

keuangan tidaklah terbatas dilakukan oleh mereka yang menduduki 

jabatan seperti Direktur Keuangan, Manajer Keuangan, Kepala Bagian 

Keuangan dan sebagainya. Direktur Utama, Direktur Pemasaran, Direktur 

Produksi dan sebagainya mungkin sekali melakukan kegiatan keuangan. 

Banyak keputusan yang harus diambil oleh manajer keuangan dan 

berbagai kegiatan yang harus dijalankan. Meskipun demikian kegiatan-

kegiatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kegiatan utama yang 

disebut sebagai fungsi manajemen keuangan, yaitu: 

1. Kegiatan menggunakan dana 

2. Kegiatan mencari pendanaan 

Kegiatan utama inilah yang disebut fungsi keuangan. Fungsi manajemen 

keuangan itu dibawah tanggungjawab manajer keuangan. 

 

       2     1    

        4b    

         3     4a 

Gambar 1 
Kegiatan-kegiatan Utama Manajer Keuangan 

 

Keterangan Panah : 

1: Manajer keuangan perlu memperoleh dana dari pasar keuangan 

atau financial market. Pasar keuangan menunjukkan pertemuan 

antara demand dan supply akan dana. Untuk pertimbangan praktis, 

dana tersebut kadang dipisahkan menjadi dana jangka pendek 

(pasarnya disebut sebagai pasar uang atau money market) dan 

Aktiva 
perusahaan 

Pasar 
keuangan 

Manajer 
keuangan 
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jangka panjang (pasarnya disebut sebagai pasar modal atau capital 

market). Pasar keuangan tersebut bisa terjadi di sektor formal 

(dengan lembaga-lembaganya seperti perbankan, asuransi, bursa 

efek, sewa guna dan sebagainya), bisa pula di sektor informal 

(dengan lembaga-lembaganya seperti arisan, rentenir, ijon, 

kumpulan simpan pinjam dan sebagainya). Perusahaan-

perusahaan besar akan sering berhubungan dengan lembaga 

keuangan di sektor formal, sebaliknya perusahaan kecil dan juga 

sektor informal, akan banyak berhubungan dengan lembaga di 

sektor informal. Karena kita membicarakan perusahaan pada 

umumnya (yaitu organisasi yang bertujuan memperoleh laba), 

maka manajer keuangan perlu ke pasar keuangan untuk 

mendapatkan dana dan tidak terbatas ke pasar modal. Untuk 

memperoleh dana tersebut diterbitkan aktiva finansial 

2: Dana yang diperoleh kemudian diinvestasikan pada berbagai aktiva 

perusahaan, untuk mendanai kegiatan perusahaan. Kalau kegiatan 

memperoleh dana berarti perusahaan menerbitkan aktiva finansial 

(yaitu selembar kertas yang mempunyai nilai pasar karena 

mempunyai hak untuk memperoleh penghasilan seperti saham dan 

obligasi), maka kegiatan menanamkan dana mengakibatkan 

perusahaan memiliki aktiva riil (seperti tanah, mesin, persediaan, 

merek dagang, patent dan sebagainya) 

3: Dari kegiatan menanamkan dana (disebut investasi), perusahaan 

mengharapkan untuk memperoleh hasil yang lebih besar dari 

pengorbanannya. Dengan kata lain, diharapkan diperoleh “laba” 

4: a. Laba yang diperoleh perlu diputuskan untuk dikembalikan ke 

 pemilik dana (pasar keuangan) 

b. Atau diinvestasikan kembali ke perusahaan 

Dalam gambar 1 tersebut terlihat bahwa manajer keuangan harus 

mengambil keputusan tentang: 
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1. penggunaan dana (yaitu panah 2, disebut sebagai keputusan 

investasi) 

2. memperoleh dana (yaitu panah 1, disebut sebagai keputusan 

pendanaan) 

3. pembagian laba (yaitu panah 4a dan 4b, disebut sebagai kebijakan 

dividen) 

Ketiga keputusan tersebut merupakan keputusan-keputusan keuangan 

yang harus diambil oleh manajer keuangan. 

 Keputusan investasi akan tercermin pada sisi aktiva perusahaan. 

Dengan demikian akan mempengaruhi struktur kekayaan perusahaan, 

yaitu perbandingan antara aktiva lancar dengan aktiva tetap. Sebaliknya 

keputusan pendanaan dan kebijakan dividen akan tercermin pada sisi 

pasiva perusahaan. Apabila kita hanya memperhatikan dana yang 

tertanam dalam jangka waktu yang lama, maka perbandingan tersebut 

disebut sebagai struktur modal. Apabila diperhatikan baik dana jangka 

pendek maupun dana jangka panjang, perbandingannya disebut struktur 

finansial. Keputusan pendanaan dan kebijakan dividen mempengaruhi 

kedua struktur tersebut. Jika diringkas dalam bentuk laporan keuangan, 

sumber dan alokasi dana dicatat dan dilaporkan pada neraca perusahaan 

Aktiva (Alokasi Dana)   Pasiva (Sumber Dana) 

Aktiva Lancar 
Kas                                              xxx 
Surat berharga jangka pendek   xxx 
Piutang                                        xxx 
Persediaan                                  xxx 
     Total Aktiva Lancar                xxx 
Aktiva Tetap 
Berwujud                                     xxx 
Tidak Berwujud                           xxx 
     Total Aktiva Tetap                  xxx 

Utang 
Utang jangka pendek                  xxx 
Utang jangka panjang                 xxx 
     Total Utang                            xxx 
Ekuitas 
Saham preferen                          xxx 
Saham biasa                               xxx 
     Total Utang dan Ekuitas         xxx 

 

Gambar 2  
Model Neraca Perusahaan 
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 Dengan demikian tugas manajer keuangan adalah merencanakan 

untuk memaksimumkan nilai perusahaan. Kegiatan penting lainnya yang 

harus dilakukan manajer keuangan menyangkut empat 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, serta segala hal yang 

berkaitan dengannya 

3. Manajer keuangan harus bekerjasama dengan para manajer di 

perusahaan agar perusahaan dapat beroperasi seefisien mungkin 

4. Manajer keuangan harus mampu menghubungkan perusahaan 

dengan pasar keuangan, di mana perusahaan dapat memperoleh 

dana dan surat berharga perusahaan dapat diperdagangkan 

 

I.2. Fungsi Manajemen Keuangan 
 Penjelasan Singkat Masing-Masing fungsi manajemen keuangan, 

yaitu: 

1. Perencanaan Keuangan 

Membuat rencana pemasukan dan pengeluaraan serta kegiatan-

kegiatan lainnya untuk periode tertentu 

2. Penganggaran Keuangan 

Tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail 

pengeluaran dan pemasukan 

3. Pengelolaan Keuangan 

Menggunakan dana perusahaan untuk memaksimalkan dana yang 

ada dengan berbagai cara 

4.  Pencarian Keuangan 

Mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk 

operasional kegiatan perusahaan 

5.  Penyimpanan Keuangan 
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Mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dana tersebut 

dengan aman 

6.  Pengendalian Keuangan 

Melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem 

keuangan pada perusahaan 

7.  Pemeriksaan Keuangan 

Melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar 

tidak terjadi penyimpangan. 

Bila dikaitkan dengan tujuan ini, maka fungsi manajer keuangan meliputi 

hal-hal sebagai berikut : 

1.  Melakukan pengawasan atas biaya 

2.  Menetapkan kebijaksanaan harga 

3.  Meramalkan laba yang akan datang 

4.  Mengukur atau menjajaki biaya modal kerja 
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II. TUJUAN MANAJEMEN KEUANGAN 
 

Untuk bisa mengambil keputusan-keputusan keuangan yang benar, 

manajer keuangan perlu menentukan tujuan yang harus dicapai. 

Keputusan yang benar adalah keputusan yang akan membantu mencapai 

tujuan tersebut. Secara normatif tujuan keputusan keuangan adalah untuk 

memaksimumkan nilai perusahaan. Apa yang dimaksud dengan nilai 

perusahaan? 

Nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon 

pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. 

 Misalkan kita mananamkan dana kita (seluruhnya adalah uang kita 

semua, tidak ada dana pinjaman) dengan mendirikan dua toko buku. 

Jumlah uang yang kita, tanamkan sama besarnya (misalnya 500 juta 

rupiah). Dua toko buku tersebut yang satu berada di lokasi dekat 

kompleks perguruan tinggi dan pemukiman serta untuk lalu lintas dan 

parkirnya mudah. Satunya berlokasi di daerah perdagangan yang lalu 

lintasnya cenderung macet dan sangat susah untuk parkir. Meskipun 

investasi yang kita lakukan sama besarnya, kalau kedua toko tersebut 

akan kita jual, kemungkinan sekali harga yang bersedia dibayar oleh 

(calon) pembeli tidaklah sama. Apabila harga yang bersedia dibayar oleh 

pembeli lebih tinggi untuk toko buku yang di daerah sekitar perguruan 

tinggi, maka kita mengatakan bahwa nilai perusahaan (toko buku) di 

daerah perguruan tinggi tersebut lebih tinggi dari perusahaan satunya. 

Semakin tinggi nilai perusahaan, semakin besar kemakmuran yang akan 

diterima oleh pemilik perusahaan. Misalkan toko buku di daerah perguruan 

tinggi laku terjual dengan harag 800 juta rupiah, sedangkan di daerah 

perdagangan laku dengan harga 600 juta rupiah. Dengan demikian 

tentunya kita lebih suka alau perusahaan kita mempunyai nilai yang makin 

tinggi. Kita merasa lebih beruntung dari investasi kita dalam bentuk toko 

buku di sekitar perguruan tinggi. Karena kita makin suka kalau menjadi 

makin kaya, demikian juga dengan pemilik perusahaan maka tujuan 
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peningkatan nilai perusahaan dipergunakan sebagai tujuan normatif. Bagi 

perusahaan yang menerbitkan saham di pasar modal atau go public, 

harga saham yang diperjualbelikan di bursa merupakan indikator nilai 

perusahaan. Sedangkan bagi perusahaan yang belum go public nilai 

perusahaan terealisasi apabila perusahaan akan dijual (total aktiva dan 

prospek perusahaan, risiko usaha, lingkungan usaha dan lain-lain). 

 Memaksimumkan nilai perusahaan (atau harga saham) tidak identik 

dengan memaksimumkan laba per lembar saham (earnings per share, 

EPS). Hal ini disebabkan karena: 

1. Memaksimumkan EPS mungkin memusatkan pada EPS saat ini 

Perusahaan mungkin memperoleh EPS yang tinggi pada saat ini, 

tetapi apabila pertumbuhannya diharapkan rendah, maka dapat 

saja harga sahamnya lebih rendah apabila dibandingkan dengan 

perusahaan saat ini mempunyai EPS yang lebih kecil 

2. Memaksimumkan EPS mengabaikan nilai waktu uang 

3. Tidak memperhatikan faktor risiko 

Tujuan manajemen keuangan adalah memaksimumkan kemakmuran 

pemegang saham atau memaksimumkan nilai perusahaan, bukan 

memaksimumkan profit. Arti memaksimumkan profit, berarti mengabaikan 

tanggung jawab sosial, mengabaikan risiko, dan berorientasi jangka 

pendek. Sedangkan arti memaksimumkan kemakmuran pemegang saham 

atau nilai perusahaan adalah sebagai berikut: 

1.  Berarti memaksimumkan nilai sekarang (present value) semua 

keuntungan di masa datang yang akan diterima oleh pemilik perusahaan. 

2.  Berarti lebih menekankan pada aliran hasil bukan sekedar laba 

bersih dalam pengertian akuntansi 

Kelebihan tujuan memaksimumkan nilai perusahaan atau kemakmuran 

pemegang saham adalah secara konseptual jelas sebagai pedoman di 

dalam pengambilan keputusan yang mempertimbangkan faktor risiko. 

Dalam pencapaian tujuan tersebut, manajemen keuangan harus dapat 

menyeimbangkan kepentingan pemilik, kreditor dan pihak lain yang 
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berkaitan dengan perusahaan. Akan tetapi dibalik tujuan tersebut masih 

terdapat konflik antara pemilik perusahaan dengan penyedia dana sebagai 

kreditur. Jika perusahaan berjalan lancar, maka nilai saham perusahaan 

akan meningkat, sedangkan nilai hutang perusahaan dalam bentuk 

obligasi tidak terpengaruh sama sekali. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai 

dari saham kepemilikan bisa merupakan indeks yang tepat untuk 

mengukur tingkat efektifitas perusahaan. Berdasarkan alasan itulah, maka 

tujuan manajemen keuangan dinyatakan dalam bentuk maksimalisasi nilai 

saham kepemilikan perusahaan atau memaksimalisasikan harga saham. 

Tujuan memaksimumkan harga saham tidak berarti bahwa para manajer 

harus berupaya mencari kenaikan nilai saham dengan mengorbankan 

para pemegang obligasi. 

Memaksimumkan kemakmuran pemegang saham atau pemilik 

perusahaan tidak mengingkari adanya social objectives dan kewajiban 

sosial. Tanggung jawab sosial adalah satu aspek penting dari tujuan 

perusahaan, maksudnya: 

1. Keberhasilan memaksimumkan nilai perusahaan akan memberikan 

sumbangan yang berarti kepada lingkungan sosial secara 

keseluruhan. Artinya jika manajemen keuangan menuju pada 

maksimalisasi harga saham, maka diperlukan manajemen yang 

baik dan efisien sesuai dengan permintaan konsumen 

2. Pengaruh (dampak) lingkungan eksternal seperti polusi, 

keselamatan kerja, keamanan produk juga harus diperhitungkan. 

Dimana perusahaan yang berhasil selalu menempatkan efisiensi 

dan inovasi sebagai prioritas, sehingga menghasilkan produk baru, 

penemuan teknologi baru dan perluasan lapangan pekerjaan 

3. Kepekaan terhadap faktor eksternal merupakan salah satu syarat 

penting agar perusahaan tetap dapat mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaan. Faktor-faktor luar seperti 

pencemaran lingkungan, jaminan keamanan produk dan 

keselamatan kerja menjadi lebih penting untuk dipertimbangkan. 
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Fluktuasi di semua tingkat kegiatan bisnis dan perubahan-

perubahan yang terjadi pada kondisi pasar keuangan merupakan 

aspek penting dari lingkungan luar 

4. Perusahaan harus dapat memaksimumkan kemakmuran 

pemegang saham dalam kendala legal dan sosial dan bertanggung 

jawab terhadap perubahan lingkungan. Kerjasama antara industri 

dan pemerintah sangat diperlukan untuk menciptakan peraturan 

yang mengatur perilaku perusahaan, dan sebaliknya perusahaan 

mematuhi peraturan tersebut 

Dengan demikian memaksimumkan nilai perusahaan juga tidak identik 

dengan memaksimumkan laba, apabila laba diartikan sebagai laba 

akuntansi (yang bisa dilihat pada laporan rugi laba perusahaan). 

Sebaliknya memaksimumkan nilai perusahaan akan identik dengan 

memaksimumkan laba dalam pengertian ekonomi (economic profit). Hal 

ini disebabkan karena laba ekonomi diartikan sebagai jumlah kekayaan 

yang bisa dikonsumsikan tanpa membuat pemilik kekayaan tersebut 

menjadi lebih miskin. 

 Jadi kalau pada awal tahun anda memiliki dana senilai 10 juta 

rupiah dan pada akhir tahun meningkat menjadi 11,5 juta rupiah, tidak 

berarti kekayaan anda meningkat sebesar 1,5 juta rupiah (sehingga bisa 

berkonsumsi maksimum sebesar 1,5 juta rupiah). Faktor penyebabnya 

adalah nilai waktu uang. Anda mungkin merasa bahwa kekayaan 10 juta 

rupiah pada awal tahun sama dengan 11,5 juta rupiah pada akhir tahun. 

Kalau memang demikian, maka sebenarnya selama satu tahun tersebut 

kekayaan anda tidak berubah. Sayangnya konsep keuntungan ekonomi ini 

akan sangat sulit diterapkan oleh perusahaan dalam bisnis sehari-hari. 

Sebagai misal, perhitungan pajak akan didasarkan atas laba akuntansi 

dan bukan laba ekonomi. Karena itulah kalau kita mendengar istilah laba 

dalam lingkup perusahaan, bisa dipastikan pengertiannya adalah 

pengertian akuntansi. 



14-www.manajemenkeuangan10.co.cc 
 

Tujuan perusahaan pada dasarnya adalah memaksimumkan nilai 

perusahaan dengan pertimbangan teknis sebagai berikut : 

1. Memaksimumkan nilai bermakna lebih luas daripada 

memaksimumkan laba, karena memaksimumkan nilai berarti 

mempertimbangkan pengaruh waktu terhadap nilai uang 

2. Memaksimumkan nilai berarti mempertimbangkan berbagai risiko 

terhadap arus pendapatan perusahaan 

3. Mutu dari arus dana yang diharapkan diterima di masa yang akan 

datang mungkin beragam 

Nilai ialah sesuatu yang dijunjung tinggi dan dihormati. Dalam perusahaan 

hal itu diwujudkan dalam perhitungan laba operasional bersih atau net 

operating profit after tax yang lazim disebut NOPAT. Perusahaan dapat 

dikatakan memiliki nilai maksimum jika NOPAT lebih besar dari pada 

biaya modal yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut. 

Manajemen harus berusaha agar nilai perusahaan semaksimum mungkin, 

artinya ia harus mampu memperoleh laba operasi sebesar-besarnya 

dengan modal yang digunakan sekecil mungkin. 
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III. KEUANGAN PERUSAHAAN 
 

Dengan demikian tujuan penegelolaan keuangan tersebut 

sebenarnya bisa berlaku untuk siapa saja, bukan terbatas pada 

perusahaan. Individupun mungkin akan menerapkan konsep keuangan 

tersebut dalam kegiatan pengaturan keuangan mereka. Seseorang akan 

melakukan investasi (dalam bentuk apapun) dengan tujuan untuk 

membuat dirinya menjadi lebih kaya. Penerapan konsep-konsep 

keuangan untuk pengambilan keputusan keuangan untuk level individu 

disebut sebagai personal finance. Untuk level negara disebut sebagai 

public finance. Hanya saja untuk level perusahaan ada beberapa 

kekhususan. Kekhususan-kekhususan tersebut di antaranya adalah: 

1. Perusahaan bisa dimiliki oleh lebih dari satu orang, menunjukkan 

arti pentingnya tujuan normatif keputusan keuangan. Apabila 

perusahaan dimiliki oleh lebih dari satu orang, maka dapat saja 

terjadi ketidaksepakatan antar pemilik perusahaan. Misalnya 

pemilik yang satu menginginkan agar perusahaan memusatkan 

pada produk-produk lama saja, sedangkan pemilik lainnya 

menginginkan perusahaan meluncurkan produk baru. Konflik ini 

akan teratasi kalau semua pemilik sepakat bahwa alternatif yang 

dipilih adalah alternatif yang akan menaikkan kekayaan pemilik 

perusahaan yang terbesar 

2. Ada peraturan-peraturan yang berlaku untuk perusahaan tetapi 

tidak untuk individu, ditunjukkan antara lain dari peraturan pajak. 

Bagi perorangan yang mempunyai utang dan membayar bunga, 

pembayaran bunga tersebut tidaklah dapat dipergunakan sebagai 

pengurang pajak. Batas penghasilan bebas pajak telah ditentukan 

oleh peraturan, besarnya sama (sejauh jumlah keluarga yang dapat 

diperhitungkan sama besarnya) baik individu tersebut mempunyai 

utang ataupun tidak. Sebaliknya bagi perusahaan, pembayaran 

bunga utang dapat dipergunakan untuk mengurangi beban pajak. 
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Dengan kata lain, perusahaan yang menggunakan utang lebih 

banyak dan karenanya membayar bunga yang lebih besar, akan 

membayar pajak dalam jumlah yang lebih kecil, apabila 

dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan utang yang 

lebih kecil 

3. Penggunaan prinsip-prinsip akuntansi untuk mencatat transaksi 

keuangan dalam perusahaan, ini sering menyebabkan mereka 

yang belajar keuangan perusahaan berkesimpulan bahwa 

keuangan perusahaan sarat dengan akuntansi. Kesimpulan 

tersebut tentu saja tidak benar. Masalah-masalah keuangan pada 

dasarnya hanya menyangkut tentang kegiatan untuk menggunakan 

dan memperoleh dana. Hanya saja keuangan perusahaan 

menggunakan informasi keuangan yang disusun menurut prinsip-

prinsip akuntansi, sehingga mereka yang berkecimpung dalam 

bidang keuangan perlu memahami prinsip-prinsip tersebut. 

Perhatikan juga bahwa dalam mempelajari keuangan perusahaan, 

kita hanyalah sebagai pemakai laporan keuangan, bukan penyusun 

laporan keuangan. Pihak akuntansilah yang akan menyediakan 

informasi keuangan yang kita perlukan 

Berikut ini diberikan contoh bagaimana penggunaan prinsip-prinsip 

akuntansi menyebutkan bahwa dana dari hasil operasi perusahaan 

(disebut sebagai internal financing) dikatakan berasal dari dua sumber 

yaitu laba yang ditahan dan penyusutan. 

 Kalau kita menyusun perhitungan rugi laba menurut prinsip-prinsip 

akuntansi, maka dari hasil operasi akan sama dengan laba setelah pajak 

ditambah dengan penyusutan. Marilah kita perhatikan contoh berikut ini. 

Neraca PT. PINEAPPLE pada 31 Desember 1996 menunjukkan keadaan 

sebagai berikut: 
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Neraca PT. PINEAPPLE, 31 Desember 1996 
Kas                               Rp    200,00 
Aktiva Lancar lain                 600,00 
Aktiva Tetap (bruto)           2.000,00 
Akumulasi penyusutan  
Total                                  2.400,00 

    (400,00) 

Utang                            Rp   800,00 
 
 
Modal sendiri                     
Total                                   2.400,00 

1.600,00 

 

Selama tahun 1997 perusahaan tidak menambah dana dari luar, tidak 

menambah aktiva lancar lain dan juga tidak merubah aktiva tetap. 

Sedangkan hasil operasi selama tahun 1997 ditunjukkan pada laporan 

rugi laba selama 1997 sebagai berikut: 

 

Penghasilan Penjualan     Rp 5.000,00 

Laporan Rugi Laba PT. PINEAPPLE 1 Januari 1997-31 Desember 1997 

Biaya (termasuk penyusutan sebesar Rp 400,00) (

Laba sebelum pajak      Rp 1.000,00 

Rp 4.000,00) 

Pajak        (

Laba setelah pajak      Rp    650,00 

Rp   350,00) 

 

Apabila perusahaan tidak membagikan laba, maka neraca perusahaan 

pada 31 Desember 1997 akan nampak sebagai berikut: 

 

Neraca PT. PINEAPPLE, 31 Desember 1997 
Kas                               Rp  1.250,00 
Aktiva Lancar lain                  600,00 
Aktiva Tetap (bruto)            2.000,00 
Akumulasi penyusutan  
Total                                   3.050,00 

     (800,00) 

Utang                            Rp   800,00 
 
 
Modal sendiri                     
Total                                   3.050,00 

2.250,00 

 

Modal sendiri bertambah menjadi Rp 2.250,00 karena ada pertambahan 

dari laba yang ditahan sebesar Rp 650,00. Sedangkan akumulasi 

penyusutan naik menjadi Rp 800,00 karena bertambah penyusutan pada 

tahun 1997 sebesar Rp 800,00. Akibatnya kas bertambah menjadi Rp 

1.250,00 atau meningkat Rp 1.050,00. Penambahan kas, yang 

menunjukkan penambahan dana yang bisa dipergunakan oleh 
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perusahaan, sama dengan jumlah laba ditambah dengan penyusutan 

yaitu Rp 650,00 + Rp 400,00 = Rp 1.050,00. Ini merupakan salah satu 

contoh akibat digunakannya prinsip-prinsip akuntansi dalam mencatat 

transaksi keuangan. 

 Tentu saja dalam praktiknya mungkin sekali dana dari hasil operasi 

tersebut telah dipergunakan untuk berbagai keperluan. Mungkin jumlah 

aktiva lancar lain telah meningkat, mungkin jumlah utang telah dikurangi 

dan sebagaimya. Dengan demikian kita perlu melakukan analisis untuk 

menelusuri dari mana saja sumber dana yang diperoleh oleh perusahaan 

dan digunakan untuk apa saja dana tersebut. Secara umum sumber dana 

bisa berasal dari luar perusahaan (disebut sebagai external financing), 

baik dalam bentuk modal sendiri maupun dalam bentuk utang. Sumber 

yang lain adalah dari dalam perusahaan (internal financing) yaitu dalam 

bentuk laba ditahan dan penyusutan. 
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IV. TERBENTUKNYA PASAR FINANCIAL 
 

Pasar financial menunjukkan pertemuan antara permintaan dan 

penawaran akan aktiva finansial (financial assets) atau yang sering juga 

disebut sebagai sekuritas. Aktiva finansial menunjukkan secarik kertas 

(surat) yang mempunyai nilai pasar karena surat tersebut menunjukkan 

klaim atas aktiva riil perusahaan (misalnya mesin-mesin, pabrik, bahan 

baku, barang dagangan bahkan termasuk merek dagang). Contoh aktiva 

finansial adalah saham, obligasi, utang bank, kewajiban sewa guna dan 

sebagainya. Dalam perekonomian, aktiva finansial ada karena tabungan 

dari berbagai individu, perusahaan dan pemerintah pada suatu periode 

waktu berbeda dengan rencana investasi mereka pada aktiva riil. 

Karena itu pasar finansial ada karena pasar tersebut bertujuan 

untuk mengalokasikan tabungan-tabungan secara efisien kepada pemakai 

(pihak yang memerlukan) tabungan tersebut di dalam suatu 

perekonomian. Pihak yang memerlukan tabungan tersebut adalah pihak 

yang melakukan investasi pada aktiva riil yang lebih besar dari tabungan 

yang mereka bisa lakukan. Pihak-pihak tersebut biasanya adalah 

perusahaan-perusahaan bukan keuangan (nonfinancial corporations). 

Sedangkan pihak yang mempunyai tabungan yang lebih besar dari 

investasinya biasanya adalah rumah tangga. Kalau pasar financial bisa 

mempertemukan pihak yang mempunyai tabungan dengan pihak yang 

memerlukan tabungan tersebut untuk membiayai investasi mereka dengan 

biaya yang semurah mungkin dan atau kemudahan yang setinggi 

mungkin, maka pasar financial tersebut dikatakan efisien. 

Dalam proses pengalokasian tabungan ke pihak yang melakukan 

investasi sering diperlukan adanya perantara (meskipun mungkin juga 

dilakukan langsung tanpa perantara). Proses intermediasi (intermediation 

process) tersebut memberikan dua fungsi yang penting dan mendasar, 

yaitu: 
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1. Memberikan kesempatan bagi para penabung untuk menabung 

kelebihan penghasilan mereka dan memperoleh imbalan. Dengan 

demikian, proses ini membantu memobilisasi dana, yang 

seandainya tanpa proses intermediasi mungkin akan menganggur 

2. Proses tersebut akan memindahkan risiko dari penabung ke 

perantara keuangan dan atau ke pemakai dana 

Di samping itu, lembaga-lembaga keuangan (yang mungkin berfungsi 

sebagai perantara keuangan) juga akan menjalankan fungsi yang amat 

penting yaitu transformasi jangka waktu (maturity transformation). Proses 

ini berarti bahwa lembaga keuangan merubah suatu instrumen keuangan 

jangka pendek menjadi jangka panjang. Sebagai misal, bank mungkin 

banyak menerima deposito jangka pendek (yaitu jangka waktu satu tahun 

atau kurang) tetapi bisa memberikan kredit jangka panjang (5-10 tahun). 

Bank bisa melakukan hal tersebut  disebabkan oleh dua faktor, yaitu: 

1. Bahwa para pemodal percaya bahwa mereka bisa mengambil 

tabungan mereka sewaktu mereka memerlukannya dan karena itu 

mereka justru tidak segera mengambilnya 

2. Adanya hukum yang dikenal sebagai the law of large numbers. 

Apabila suatu lembaga keuangan mempunyai sejumlah besar penabung 

(depositors) maka kemungkinan terjadi penarikan besar-besaran pada 

waktu yang sama akan makin kecil. Tentu saja ada para penabung yang 

menarik tabungan mereka pada waktu-waktu tertentu. Tetapi sejauh 

mereka yang melakukan penarikan tabungan tersebut jumlahnya masih 

relatif kecil dibandingkan dengan seluruh tabungan yang ada di bank 

tersebut, maka bank tersebut tidak akan mengalami kesulitan keuangan 

meskipun memberikan kredit jangka panjang. 

 Secara keseluruhan arus dana yang terdapat dalam masyarakat 

dipergunakan oleh empat kelompok (unit) yang terlibat, masing-masing 

kelompok pada dasarnya memiliki aktiva riil dan aktiva finansial (pada sisi 

aktiva) dan modal sendiri serta kewajiban keuangan (pada sisi pasiva). 

Kelompok-kelompok tersebut adalah: 
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1. Perusahaan (non lembaga keuangan), memiliki aktiva dalam 

bentuk sebagian besar aktiva riil dan diperoleh mungkin dari rumah 

tangga dan pemerintah 

2. Rumah tangga, mungkin lebih banyak memiliki aktiva finansial 

(tabungan, deposito dan sebagainya) daripada aktiva riil. Rumah 

tangga umumnya mempunyai kewajiban finansial yang berasal dari 

lembaga keuangan dan pemerintah 

3. Pemerintah, akan memiliki jauh lebih banyak aktiva riil daripada 

aktiva finansial. Aktiva finansial berasal dari kewajiban perusahaan, 

lembaga keuangan dan rumah tangga 

4. Lembaga keuangan, sebagaimana namanya menunjukkan aktiva 

yang dimiliki jelas lebih banyak aktiva finansial daripada aktiva riil. 

Sumber pendanaan mungkin berasal dari perusahaan (non 

lembaga keuangan), rumah tangga maupun pemerintah 
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V. LEMBAGA KEUANGAN DI INDONESIA 
 

Telah disebutkan di atas, bahwa pada pasar finansial beroperasi 

berbagai lembaga keuangan (financial institution). Keberadaan lembaga-

lembaga keuangan tersebut dimaksudkan agar proses alokasi tabungan 

ke pihak-pihak yang memerlukan untuk investasi bisa lebih efisien. Secara 

keseluruhan lembaga-lembaga keuangan yang ada dalam sistem 

keuangan di Indonesia adalah sebagai berikut (Bank Indonesia, 

Pembinaan dan Pengawasan Bank, Seminar Februari 1993). 

A. Sistem Moneter 
1. Otoritas moneter 

a. Bank Sentral 

2. Bank Pencipta Uang Giral 

a. Bank Umum 

B. Di Luar Sistem Moneter 
1. Bank bukan pencipta Uang Giral 

a. Bank Perkreditan Rakyat 

2. Lembaga Pembiayaan 

a. Perusahaan Modal Ventura 

b. Perusahaan Sewa Guna 

c. Perusahaan Anjak Piutang 

d. Perusahaan Kartu Kredit 

e. Perusahaan Pembiayaan Konsumen 

f. Perusahaan Pegadaian 

3. Perusahaan Asuransi 

a. Asuransi sosial 

b. Asuransi jiwa 

c. Asuransi kerugian 

d. Reasuransi 

e. Broker asuransi 

f. Broker reasuransi 
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g. Penilai kerugian asuransi 

h. Konsultan aktuaria 

4. Dana Pensiun 

a. Dana pensiun pemberi kerja 

b. Dana pensiun lembaga keuangan 

5. Lembaga di Bidang Pasar Modal 

a. Bursa Efek 

b. Lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan 

c. Perusahaan Reksa Dana 

d. Perusahaan Efek 

$ Penjamin Emisi 

$ Pedagang Perantara 

$ Manajer Investasi 

e. Lembaga Penunjang Pasar Modal 

$ Biro Administrasi Efek 

$ Tempat Penitipan Harta 

$ Wali Amanat 

6. Lainnya 

a. Pialang Pasar Uang 

Bank Umum disebut sebagai bank pencipta uang giral karena bank umum 

dapat menerima giro dan menerbitkan cheque sedangkan BPR tidak. 

Karena itulah BPR disebut sebagai bukan pencipta uang giral.  

 Dengan demikian perusahaan tidak harus menghubungi bank 

umum pada saat memerlukan tambahan dana (meskipun harus diakui 

bahwa bank umum masih merupakan lembaga yang terbanyak dalam 

menyalurkan dana). Dalam memilih lembaga keuangan perusahaan perlu 

memperhatikan dua unsur utama, yaitu: 

1. Biaya dan persyaratan untuk memperoleh dana tersebut 

2. Jangka waktu dana bisa dipergunakan 

Disamping itu dengan adanya pasar keuangan memungkinkan 

perusahaan menginvestasikan dana yang belum diperlukan untuk 



24-www.manajemenkeuangan10.co.cc 
 

investasi-investasi jangka pendek seperti membeli sekuritas, 

mendepositokan dana dan sebagainya. Investasi jangka pendek tersebut 

hendaknya disamping mempunyai sifat aman juga mudah dicairkan 

(likuid). 

 Kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter juga akan 

mempengaruhi keputusan-keputusan keuangan. Sebagai misal, otoritas 

moneter mungkin mengambil keputusan untuk menaikkan suku bunga 

(seperti yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada akhir tahun 

1990). Keputusan ini membawa dampak bagi profitabilitas investasi 

perusahaan. Dana menjadi makin mahal sehingga investasi harus 

menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. 

 Dalam pasar keuangan tersebut, disamping beroperasi berbagai 

lembaga keuangan tercipta berbagai instrumen keuangan. Sebagian 

besar instrumen-instrumen keuangan tersebut tidak bisa diperjualbelikan 

(not negotiable instruments), seperti bukti tabungan kita pada suatu bank, 

kredit yang diberikan bank kepada nasabahnya, claim asuransi pada 

suatu perusahaan asuransi dan sebagainya. Meskipun demikian, terdapat 

juga instrumen-instrumen keuangan yang bisa diperjualbelikan (dan 

karenanya harganya bisa berubah-ubah) seperti sertifikat deposito atas 

unjuk, saham, sertifikat Dana Reksa dan obligasi. Instrumen-instrumen 

seperti ini disebut sebagai negotiable instrumen. 

 Kalau disini digunakan istilah pasar finansial (financial market), 

maka dalam pasar tersebut terkandung pengertian yang luas. Dalam 

pasar tersebut diperjualbelikan dana jangka panjang maupun jangka 

pendek, dilakukan oleh sektor keuangan “formal” meupun “informal. 

Dalam praktiknya sering digunakan istilah pasar modal (capital market) 

untuk menunjukkan pasar instrumen keuangan jangka panjang dan pasar 

uang (money market) yang menunjukkan pertemuan supply dan demand 

dana jangka pendek. Pembagian ini, kadang-kadang, tetap tidak jelas. 

Dalam pasar finansial ini beroperasi perusahaan non keuangan untuk 

memperoleh dana yang diperlukan untuk operasi mereka. 
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 Dalam upaya untuk memperoleh dana dari luar perusahaan 

(external financing) untuk mendukung operasinya, perusahaan-

perusahaan masih banyak mengandalkan diri pada kredit bank, meskipun 

peran pasar modal juga makin meningkat pesat. Sedangkan lembaga-

lembaga pembiayaan lainnya, seperti perusahaan modal ventura, anjak 

piutang, leasing (sewa guna), meskipun telah makin berkembang, 

kontribusinya bagi penyedia dana perusahaan relatif masih kecil. 

Perkecualian barangkali adalah untuk perusahaan sewa-guna dimana 

telah banyak perusahaan yang menggunakan jasanya. Lembaga 

“tradisional” yang telah banyak dimanfaatkan oleh perusahaan-

perusahaan kecil adalah pegadaian. Keterbatasan maksimum pinjaman 

yang diberikan oleh pegadaian menyebabkan usaha pegadaian lebih 

banyak dipergunakan oleh para pengusaha kecil (atau bahkan 

konsumen). 
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I. KEPUTUSAN KEUANGAN DAN FUNGSI MANAJEMEN KEUANGAN



I.1.	Keputusan Keuangan

Menurut James. C. Van Horne Dan John. M. Wachowicz, Jr, manajemen keuangan (financial management) berkaitan dengan perolehan, pendanaan dan manajemen aktiva dengan beberapa tujuan umum sebagai latar belakangnya. Jadi, fungsi keputusan dalam manajemen keuangan dapat dibagi menjadi tiga area utama, yaitu:

1. Keputusan investasi

Keputusan investasi adalah hal yang paling penting dari ketiga keputusan di atas ketika perusahaan ingin menciptakan nilai. Hal tersebut dimulai dengan penetapan jumlah total aktiva yang perlu dimiliki oleh perusahaan. Bayangkan neraca perusahaan dalam pikiran anda untuk sejenak. Bayangkan kewajiban dan ekuitas pemilik yang tercantum dalam sisi kanan di neraca tersebut dari aktiva di sebelah kiri. Manajer keuangan perlu menetapkan jumlah uang yang harus muncul di atas dua garis bawah pada sisi kiri neraca-yaitu ukuran perusahaan. Bahkan ketika jumlah tersebut telah diketahui, komposisi dari aktiva perusahaan masih harus diputuskan pula. Contohnya seberapa banyak aktiva total perusahaan harus dialokasikan untuk kas atau untuk persediaan?

Begitu pula dengan sisi sebaliknya dari investasi-yaitu disinvestasi-juga tidak boleh diabaikan. Aktiva yang tidak dapat lagi dijustifikasi secara ekonomis mungkin harus dikurangi, ditiadakan atau diganti

2. Keputusan pendanaan

Keputusan penting kedua dalam perusahaan berkaitan dengan keputusan pendanaan. Dalam keputusan pendanaan, manajer berhubungan dengan perbaikan sisi kanan neraca. Jika anda melihat bauran pendanaan dari berbagai perusahaan di berbagai industri, Anda akan melihat utang dalam jumlah yang relatif besar, sementara lainnya hampir bebas dari utang. Apakah jenis dari pendanaan yang digunakan berbeda?

Jika demikian, mengapa?

Selain itu, dapatkah bauran tertentu pendanaan dianggap sebagai yang terbaik?

Kebijakan dividen perusahaan juga harus dipandang sebagai bagian integral dari keputusan pendanaan perusahaan. Rasio pembayaran dividen (dividend-payout ratio) menetapkan jumlah laba yang dapat ditahan dalam perusahaan. Semakin banyak jumlah laba saat ini yang ditahan dalam perusahaan berarti semakin sedikit uang yang akan tersedia bagi pembayaran dividen saat ini. Nilai dari dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham karenanya harus diseimbangkan dengan biaya kesempatan atau biaya peluang (opportunity cost) laba ditahan yang tidak dibagikan sebagai cara untuk pendanaan melalui ekuitas. Begitu bauran pendanaan telah ditetapkan, manajer keuangan masih harus menetapkan cara terbaik untuk secara fisik mendapatkan dana. Mekanisme untuk mendapatkan pinjaman jangka pendek, cara memasuki kesepakatan sewa jangka panjang atau negosiasi untuk penjualan obligasi atau saham, haruslah dipahami oleh manajer keuangan

3. Keputusan manajemen aktiva

Keputusan penting ketiga bagi perusahaan adalah keputusan mengenai manajemen aktiva. Ketika aktiva telah diperoleh dan pendanaan yang tepat telah tersedia, aktiva ini masih harus dikelola secara efisien. Manajer keuangan dibebani berbagai tanggungjawab operasional atas berbagai aktiva yang ada. Tanggungjawab ini membuat manajer keuangan menjadi lebih memperhatikan manajemen aktiva lancar (current assets) daripada aktiva tetap (fixed assets). Sejumlah tanggungjawab atas manajemen aktiva tetap berada di tangan manajer operasional yang menggunakan berbagai aktiva ini

Sedangkan menurut Suad Husnan Dan Enny Pudjiastuti, manajemen keuangan menyangkut kegiatan perencanaan, analisis dan pengendalian kegiatan keuangan. Mereka yang melaksanakan kegiatan tersebut sering disebut sebagai manajer keuangan. Meskipun demikian, kegiatan keuangan tidaklah terbatas dilakukan oleh mereka yang menduduki jabatan seperti Direktur Keuangan, Manajer Keuangan, Kepala Bagian Keuangan dan sebagainya. Direktur Utama, Direktur Pemasaran, Direktur Produksi dan sebagainya mungkin sekali melakukan kegiatan keuangan. Banyak keputusan yang harus diambil oleh manajer keuangan dan berbagai kegiatan yang harus dijalankan. Meskipun demikian kegiatan-kegiatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kegiatan utama yang disebut sebagai fungsi manajemen keuangan, yaitu:

1. Kegiatan menggunakan dana

2. Kegiatan mencari pendanaan

Kegiatan utama inilah yang disebut fungsi keuangan. Fungsi manajemen keuangan itu dibawah tanggungjawab manajer keuangan.
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Gambar 1

Kegiatan-kegiatan Utama Manajer Keuangan



Keterangan Panah	:

1: Manajer keuangan perlu memperoleh dana dari pasar keuangan atau financial market. Pasar keuangan menunjukkan pertemuan antara demand dan supply akan dana. Untuk pertimbangan praktis, dana tersebut kadang dipisahkan menjadi dana jangka pendek (pasarnya disebut sebagai pasar uang atau money market) dan jangka panjang (pasarnya disebut sebagai pasar modal atau capital market). Pasar keuangan tersebut bisa terjadi di sektor formal (dengan lembaga-lembaganya seperti perbankan, asuransi, bursa efek, sewa guna dan sebagainya), bisa pula di sektor informal (dengan lembaga-lembaganya seperti arisan, rentenir, ijon, kumpulan simpan pinjam dan sebagainya). Perusahaan-perusahaan besar akan sering berhubungan dengan lembaga keuangan di sektor formal, sebaliknya perusahaan kecil dan juga sektor informal, akan banyak berhubungan dengan lembaga di sektor informal. Karena kita membicarakan perusahaan pada umumnya (yaitu organisasi yang bertujuan memperoleh laba), maka manajer keuangan perlu ke pasar keuangan untuk mendapatkan dana dan tidak terbatas ke pasar modal. Untuk memperoleh dana tersebut diterbitkan aktiva finansial

2: Dana yang diperoleh kemudian diinvestasikan pada berbagai aktiva perusahaan, untuk mendanai kegiatan perusahaan. Kalau kegiatan memperoleh dana berarti perusahaan menerbitkan aktiva finansial (yaitu selembar kertas yang mempunyai nilai pasar karena mempunyai hak untuk memperoleh penghasilan seperti saham dan obligasi), maka kegiatan menanamkan dana mengakibatkan perusahaan memiliki aktiva riil (seperti tanah, mesin, persediaan, merek dagang, patent dan sebagainya)

3: Dari kegiatan menanamkan dana (disebut investasi), perusahaan mengharapkan untuk memperoleh hasil yang lebih besar dari pengorbanannya. Dengan kata lain, diharapkan diperoleh “laba”

4: a.	Laba yang diperoleh perlu diputuskan untuk dikembalikan ke

	pemilik dana (pasar keuangan)

b.	Atau diinvestasikan kembali ke perusahaan

Dalam gambar 1 tersebut terlihat bahwa manajer keuangan harus mengambil keputusan tentang:

1. penggunaan dana (yaitu panah 2, disebut sebagai keputusan investasi)

2. memperoleh dana (yaitu panah 1, disebut sebagai keputusan pendanaan)

3. pembagian laba (yaitu panah 4a dan 4b, disebut sebagai kebijakan dividen)

Ketiga keputusan tersebut merupakan keputusan-keputusan keuangan yang harus diambil oleh manajer keuangan.

	Keputusan investasi akan tercermin pada sisi aktiva perusahaan. Dengan demikian akan mempengaruhi struktur kekayaan perusahaan, yaitu perbandingan antara aktiva lancar dengan aktiva tetap. Sebaliknya keputusan pendanaan dan kebijakan dividen akan tercermin pada sisi pasiva perusahaan. Apabila kita hanya memperhatikan dana yang tertanam dalam jangka waktu yang lama, maka perbandingan tersebut disebut sebagai struktur modal. Apabila diperhatikan baik dana jangka pendek maupun dana jangka panjang, perbandingannya disebut struktur finansial. Keputusan pendanaan dan kebijakan dividen mempengaruhi kedua struktur tersebut. Jika diringkas dalam bentuk laporan keuangan, sumber dan alokasi dana dicatat dan dilaporkan pada neraca perusahaan

Aktiva (Alokasi Dana)			Pasiva (Sumber Dana)

		Aktiva Lancar

Kas                                              xxx

Surat berharga jangka pendek   xxx

Piutang                                        xxx

Persediaan                                  xxx

     Total Aktiva Lancar                xxx

Aktiva Tetap

Berwujud                                     xxx

Tidak Berwujud                           xxx

     Total Aktiva Tetap                  xxx

		Utang

Utang jangka pendek                  xxx

Utang jangka panjang                 xxx

     Total Utang                            xxx

Ekuitas

Saham preferen                          xxx

Saham biasa                               xxx

     Total Utang dan Ekuitas         xxx







Gambar 2 

Model Neraca Perusahaan

	

	Dengan demikian tugas manajer keuangan adalah merencanakan untuk memaksimumkan nilai perusahaan. Kegiatan penting lainnya yang harus dilakukan manajer keuangan menyangkut empat 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, serta segala hal yang berkaitan dengannya

3. Manajer keuangan harus bekerjasama dengan para manajer di perusahaan agar perusahaan dapat beroperasi seefisien mungkin

4. Manajer keuangan harus mampu menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan, di mana perusahaan dapat memperoleh dana dan surat berharga perusahaan dapat diperdagangkan



I.2.	Fungsi Manajemen Keuangan

	Penjelasan Singkat Masing-Masing fungsi manajemen keuangan, yaitu:

1. Perencanaan Keuangan

Membuat rencana pemasukan dan pengeluaraan serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu

2. Penganggaran Keuangan

Tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan

3. Pengelolaan Keuangan

Menggunakan dana perusahaan untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara

4. 	Pencarian Keuangan

Mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan perusahaan

5. 	Penyimpanan Keuangan

Mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dana tersebut dengan aman

6. 	Pengendalian Keuangan

Melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan

7. 	Pemeriksaan Keuangan

Melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan.

Bila dikaitkan dengan tujuan ini, maka fungsi manajer keuangan meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. 	Melakukan pengawasan atas biaya

2. 	Menetapkan kebijaksanaan harga

3. 	Meramalkan laba yang akan datang

4. 	Mengukur atau menjajaki biaya modal kerja



































II. TUJUAN MANAJEMEN KEUANGAN



Untuk bisa mengambil keputusan-keputusan keuangan yang benar, manajer keuangan perlu menentukan tujuan yang harus dicapai. Keputusan yang benar adalah keputusan yang akan membantu mencapai tujuan tersebut. Secara normatif tujuan keputusan keuangan adalah untuk memaksimumkan nilai perusahaan. Apa yang dimaksud dengan nilai perusahaan?

Nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual.

	Misalkan kita mananamkan dana kita (seluruhnya adalah uang kita semua, tidak ada dana pinjaman) dengan mendirikan dua toko buku. Jumlah uang yang kita, tanamkan sama besarnya (misalnya 500 juta rupiah). Dua toko buku tersebut yang satu berada di lokasi dekat kompleks perguruan tinggi dan pemukiman serta untuk lalu lintas dan parkirnya mudah. Satunya berlokasi di daerah perdagangan yang lalu lintasnya cenderung macet dan sangat susah untuk parkir. Meskipun investasi yang kita lakukan sama besarnya, kalau kedua toko tersebut akan kita jual, kemungkinan sekali harga yang bersedia dibayar oleh (calon) pembeli tidaklah sama. Apabila harga yang bersedia dibayar oleh pembeli lebih tinggi untuk toko buku yang di daerah sekitar perguruan tinggi, maka kita mengatakan bahwa nilai perusahaan (toko buku) di daerah perguruan tinggi tersebut lebih tinggi dari perusahaan satunya. Semakin tinggi nilai perusahaan, semakin besar kemakmuran yang akan diterima oleh pemilik perusahaan. Misalkan toko buku di daerah perguruan tinggi laku terjual dengan harag 800 juta rupiah, sedangkan di daerah perdagangan laku dengan harga 600 juta rupiah. Dengan demikian tentunya kita lebih suka alau perusahaan kita mempunyai nilai yang makin tinggi. Kita merasa lebih beruntung dari investasi kita dalam bentuk toko buku di sekitar perguruan tinggi. Karena kita makin suka kalau menjadi makin kaya, demikian juga dengan pemilik perusahaan maka tujuan peningkatan nilai perusahaan dipergunakan sebagai tujuan normatif. Bagi perusahaan yang menerbitkan saham di pasar modal atau go public, harga saham yang diperjualbelikan di bursa merupakan indikator nilai perusahaan. Sedangkan bagi perusahaan yang belum go public nilai perusahaan terealisasi apabila perusahaan akan dijual (total aktiva dan prospek perusahaan, risiko usaha, lingkungan usaha dan lain-lain).

	Memaksimumkan nilai perusahaan (atau harga saham) tidak identik dengan memaksimumkan laba per lembar saham (earnings per share, EPS). Hal ini disebabkan karena:

1. Memaksimumkan EPS mungkin memusatkan pada EPS saat ini

Perusahaan mungkin memperoleh EPS yang tinggi pada saat ini, tetapi apabila pertumbuhannya diharapkan rendah, maka dapat saja harga sahamnya lebih rendah apabila dibandingkan dengan perusahaan saat ini mempunyai EPS yang lebih kecil

2. Memaksimumkan EPS mengabaikan nilai waktu uang

3. Tidak memperhatikan faktor risiko

Tujuan manajemen keuangan adalah memaksimumkan kemakmuran pemegang saham atau memaksimumkan nilai perusahaan, bukan memaksimumkan profit. Arti memaksimumkan profit, berarti mengabaikan tanggung jawab sosial, mengabaikan risiko, dan berorientasi jangka pendek. Sedangkan arti memaksimumkan kemakmuran pemegang saham atau nilai perusahaan adalah sebagai berikut:

1. 	Berarti memaksimumkan nilai sekarang (present value) semua keuntungan di masa datang yang akan diterima oleh pemilik perusahaan.

2. 	Berarti lebih menekankan pada aliran hasil bukan sekedar laba bersih dalam pengertian akuntansi

Kelebihan tujuan memaksimumkan nilai perusahaan atau kemakmuran pemegang saham adalah secara konseptual jelas sebagai pedoman di dalam pengambilan keputusan yang mempertimbangkan faktor risiko. Dalam pencapaian tujuan tersebut, manajemen keuangan harus dapat menyeimbangkan kepentingan pemilik, kreditor dan pihak lain yang berkaitan dengan perusahaan. Akan tetapi dibalik tujuan tersebut masih terdapat konflik antara pemilik perusahaan dengan penyedia dana sebagai kreditur. Jika perusahaan berjalan lancar, maka nilai saham perusahaan akan meningkat, sedangkan nilai hutang perusahaan dalam bentuk obligasi tidak terpengaruh sama sekali. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai dari saham kepemilikan bisa merupakan indeks yang tepat untuk mengukur tingkat efektifitas perusahaan. Berdasarkan alasan itulah, maka tujuan manajemen keuangan dinyatakan dalam bentuk maksimalisasi nilai saham kepemilikan perusahaan atau memaksimalisasikan harga saham. Tujuan memaksimumkan harga saham tidak berarti bahwa para manajer harus berupaya mencari kenaikan nilai saham dengan mengorbankan para pemegang obligasi.

Memaksimumkan kemakmuran pemegang saham atau pemilik perusahaan tidak mengingkari adanya social objectives dan kewajiban sosial. Tanggung jawab sosial adalah satu aspek penting dari tujuan perusahaan, maksudnya:

1. Keberhasilan memaksimumkan nilai perusahaan akan memberikan sumbangan yang berarti kepada lingkungan sosial secara keseluruhan. Artinya jika manajemen keuangan menuju pada maksimalisasi harga saham, maka diperlukan manajemen yang baik dan efisien sesuai dengan permintaan konsumen

2. Pengaruh (dampak) lingkungan eksternal seperti polusi, keselamatan kerja, keamanan produk juga harus diperhitungkan. Dimana perusahaan yang berhasil selalu menempatkan efisiensi dan inovasi sebagai prioritas, sehingga menghasilkan produk baru, penemuan teknologi baru dan perluasan lapangan pekerjaan

3. Kepekaan terhadap faktor eksternal merupakan salah satu syarat penting agar perusahaan tetap dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Faktor-faktor luar seperti pencemaran lingkungan, jaminan keamanan produk dan keselamatan kerja menjadi lebih penting untuk dipertimbangkan. Fluktuasi di semua tingkat kegiatan bisnis dan perubahan-perubahan yang terjadi pada kondisi pasar keuangan merupakan aspek penting dari lingkungan luar

4. Perusahaan harus dapat memaksimumkan kemakmuran pemegang saham dalam kendala legal dan sosial dan bertanggung jawab terhadap perubahan lingkungan. Kerjasama antara industri dan pemerintah sangat diperlukan untuk menciptakan peraturan yang mengatur perilaku perusahaan, dan sebaliknya perusahaan mematuhi peraturan tersebut

Dengan demikian memaksimumkan nilai perusahaan juga tidak identik dengan memaksimumkan laba, apabila laba diartikan sebagai laba akuntansi (yang bisa dilihat pada laporan rugi laba perusahaan). Sebaliknya memaksimumkan nilai perusahaan akan identik dengan memaksimumkan laba dalam pengertian ekonomi (economic profit). Hal ini disebabkan karena laba ekonomi diartikan sebagai jumlah kekayaan yang bisa dikonsumsikan tanpa membuat pemilik kekayaan tersebut menjadi lebih miskin.

	Jadi kalau pada awal tahun anda memiliki dana senilai 10 juta rupiah dan pada akhir tahun meningkat menjadi 11,5 juta rupiah, tidak berarti kekayaan anda meningkat sebesar 1,5 juta rupiah (sehingga bisa berkonsumsi maksimum sebesar 1,5 juta rupiah). Faktor penyebabnya adalah nilai waktu uang. Anda mungkin merasa bahwa kekayaan 10 juta rupiah pada awal tahun sama dengan 11,5 juta rupiah pada akhir tahun. Kalau memang demikian, maka sebenarnya selama satu tahun tersebut kekayaan anda tidak berubah. Sayangnya konsep keuntungan ekonomi ini akan sangat sulit diterapkan oleh perusahaan dalam bisnis sehari-hari. Sebagai misal, perhitungan pajak akan didasarkan atas laba akuntansi dan bukan laba ekonomi. Karena itulah kalau kita mendengar istilah laba dalam lingkup perusahaan, bisa dipastikan pengertiannya adalah pengertian akuntansi.

Tujuan perusahaan pada dasarnya adalah memaksimumkan nilai perusahaan dengan pertimbangan teknis sebagai berikut :

1. Memaksimumkan nilai bermakna lebih luas daripada memaksimumkan laba, karena memaksimumkan nilai berarti mempertimbangkan pengaruh waktu terhadap nilai uang

2. Memaksimumkan nilai berarti mempertimbangkan berbagai risiko terhadap arus pendapatan perusahaan

3. Mutu dari arus dana yang diharapkan diterima di masa yang akan datang mungkin beragam

Nilai ialah sesuatu yang dijunjung tinggi dan dihormati. Dalam perusahaan hal itu diwujudkan dalam perhitungan laba operasional bersih atau net operating profit after tax yang lazim disebut NOPAT. Perusahaan dapat dikatakan memiliki nilai maksimum jika NOPAT lebih besar dari pada biaya modal yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut. Manajemen harus berusaha agar nilai perusahaan semaksimum mungkin, artinya ia harus mampu memperoleh laba operasi sebesar-besarnya dengan modal yang digunakan sekecil mungkin.





























III. KEUANGAN PERUSAHAAN



Dengan demikian tujuan penegelolaan keuangan tersebut sebenarnya bisa berlaku untuk siapa saja, bukan terbatas pada perusahaan. Individupun mungkin akan menerapkan konsep keuangan tersebut dalam kegiatan pengaturan keuangan mereka. Seseorang akan melakukan investasi (dalam bentuk apapun) dengan tujuan untuk membuat dirinya menjadi lebih kaya. Penerapan konsep-konsep keuangan untuk pengambilan keputusan keuangan untuk level individu disebut sebagai personal finance. Untuk level negara disebut sebagai public finance. Hanya saja untuk level perusahaan ada beberapa kekhususan. Kekhususan-kekhususan tersebut di antaranya adalah:

1. Perusahaan bisa dimiliki oleh lebih dari satu orang, menunjukkan arti pentingnya tujuan normatif keputusan keuangan. Apabila perusahaan dimiliki oleh lebih dari satu orang, maka dapat saja terjadi ketidaksepakatan antar pemilik perusahaan. Misalnya pemilik yang satu menginginkan agar perusahaan memusatkan pada produk-produk lama saja, sedangkan pemilik lainnya menginginkan perusahaan meluncurkan produk baru. Konflik ini akan teratasi kalau semua pemilik sepakat bahwa alternatif yang dipilih adalah alternatif yang akan menaikkan kekayaan pemilik perusahaan yang terbesar

2. Ada peraturan-peraturan yang berlaku untuk perusahaan tetapi tidak untuk individu, ditunjukkan antara lain dari peraturan pajak. Bagi perorangan yang mempunyai utang dan membayar bunga, pembayaran bunga tersebut tidaklah dapat dipergunakan sebagai pengurang pajak. Batas penghasilan bebas pajak telah ditentukan oleh peraturan, besarnya sama (sejauh jumlah keluarga yang dapat diperhitungkan sama besarnya) baik individu tersebut mempunyai utang ataupun tidak. Sebaliknya bagi perusahaan, pembayaran bunga utang dapat dipergunakan untuk mengurangi beban pajak. Dengan kata lain, perusahaan yang menggunakan utang lebih banyak dan karenanya membayar bunga yang lebih besar, akan membayar pajak dalam jumlah yang lebih kecil, apabila dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan utang yang lebih kecil

3. Penggunaan prinsip-prinsip akuntansi untuk mencatat transaksi keuangan dalam perusahaan, ini sering menyebabkan mereka yang belajar keuangan perusahaan berkesimpulan bahwa keuangan perusahaan sarat dengan akuntansi. Kesimpulan tersebut tentu saja tidak benar. Masalah-masalah keuangan pada dasarnya hanya menyangkut tentang kegiatan untuk menggunakan dan memperoleh dana. Hanya saja keuangan perusahaan menggunakan informasi keuangan yang disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi, sehingga mereka yang berkecimpung dalam bidang keuangan perlu memahami prinsip-prinsip tersebut. Perhatikan juga bahwa dalam mempelajari keuangan perusahaan, kita hanyalah sebagai pemakai laporan keuangan, bukan penyusun laporan keuangan. Pihak akuntansilah yang akan menyediakan informasi keuangan yang kita perlukan

Berikut ini diberikan contoh bagaimana penggunaan prinsip-prinsip akuntansi menyebutkan bahwa dana dari hasil operasi perusahaan (disebut sebagai internal financing) dikatakan berasal dari dua sumber yaitu laba yang ditahan dan penyusutan.

	Kalau kita menyusun perhitungan rugi laba menurut prinsip-prinsip akuntansi, maka dari hasil operasi akan sama dengan laba setelah pajak ditambah dengan penyusutan. Marilah kita perhatikan contoh berikut ini.

Neraca PT. PINEAPPLE pada 31 Desember 1996 menunjukkan keadaan sebagai berikut:







		Neraca PT. PINEAPPLE, 31 Desember 1996



		Kas                               Rp    200,00

Aktiva Lancar lain                 600,00

Aktiva Tetap (bruto)           2.000,00

Akumulasi penyusutan      (400,00)

Total                                  2.400,00

		Utang                            Rp   800,00





Modal sendiri                     1.600,00

Total                                   2.400,00







Selama tahun 1997 perusahaan tidak menambah dana dari luar, tidak menambah aktiva lancar lain dan juga tidak merubah aktiva tetap. Sedangkan hasil operasi selama tahun 1997 ditunjukkan pada laporan rugi laba selama 1997 sebagai berikut:



Laporan Rugi Laba PT. PINEAPPLE 1 Januari 1997-31 Desember 1997

Penghasilan Penjualan					Rp 5.000,00

Biaya (termasuk penyusutan sebesar Rp 400,00)	(Rp 4.000,00)

Laba sebelum pajak						Rp 1.000,00

Pajak								(Rp   350,00)

Laba setelah pajak						Rp    650,00



Apabila perusahaan tidak membagikan laba, maka neraca perusahaan pada 31 Desember 1997 akan nampak sebagai berikut:



		Neraca PT. PINEAPPLE, 31 Desember 1997



		Kas                               Rp  1.250,00

Aktiva Lancar lain                  600,00

Aktiva Tetap (bruto)            2.000,00

Akumulasi penyusutan       (800,00)

Total                                   3.050,00

		Utang                            Rp   800,00





Modal sendiri                     2.250,00

Total                                   3.050,00







Modal sendiri bertambah menjadi Rp 2.250,00 karena ada pertambahan dari laba yang ditahan sebesar Rp 650,00. Sedangkan akumulasi penyusutan naik menjadi Rp 800,00 karena bertambah penyusutan pada tahun 1997 sebesar Rp 800,00. Akibatnya kas bertambah menjadi Rp 1.250,00 atau meningkat Rp 1.050,00. Penambahan kas, yang menunjukkan penambahan dana yang bisa dipergunakan oleh perusahaan, sama dengan jumlah laba ditambah dengan penyusutan yaitu Rp 650,00 + Rp 400,00 = Rp 1.050,00. Ini merupakan salah satu contoh akibat digunakannya prinsip-prinsip akuntansi dalam mencatat transaksi keuangan.

	Tentu saja dalam praktiknya mungkin sekali dana dari hasil operasi tersebut telah dipergunakan untuk berbagai keperluan. Mungkin jumlah aktiva lancar lain telah meningkat, mungkin jumlah utang telah dikurangi dan sebagaimya. Dengan demikian kita perlu melakukan analisis untuk menelusuri dari mana saja sumber dana yang diperoleh oleh perusahaan dan digunakan untuk apa saja dana tersebut. Secara umum sumber dana bisa berasal dari luar perusahaan (disebut sebagai external financing), baik dalam bentuk modal sendiri maupun dalam bentuk utang. Sumber yang lain adalah dari dalam perusahaan (internal financing) yaitu dalam bentuk laba ditahan dan penyusutan.



































IV. TERBENTUKNYA PASAR FINANCIAL



Pasar financial menunjukkan pertemuan antara permintaan dan penawaran akan aktiva finansial (financial assets) atau yang sering juga disebut sebagai sekuritas. Aktiva finansial menunjukkan secarik kertas (surat) yang mempunyai nilai pasar karena surat tersebut menunjukkan klaim atas aktiva riil perusahaan (misalnya mesin-mesin, pabrik, bahan baku, barang dagangan bahkan termasuk merek dagang). Contoh aktiva finansial adalah saham, obligasi, utang bank, kewajiban sewa guna dan sebagainya. Dalam perekonomian, aktiva finansial ada karena tabungan dari berbagai individu, perusahaan dan pemerintah pada suatu periode waktu berbeda dengan rencana investasi mereka pada aktiva riil.

Karena itu pasar finansial ada karena pasar tersebut bertujuan untuk mengalokasikan tabungan-tabungan secara efisien kepada pemakai (pihak yang memerlukan) tabungan tersebut di dalam suatu perekonomian. Pihak yang memerlukan tabungan tersebut adalah pihak yang melakukan investasi pada aktiva riil yang lebih besar dari tabungan yang mereka bisa lakukan. Pihak-pihak tersebut biasanya adalah perusahaan-perusahaan bukan keuangan (nonfinancial corporations). Sedangkan pihak yang mempunyai tabungan yang lebih besar dari investasinya biasanya adalah rumah tangga. Kalau pasar financial bisa mempertemukan pihak yang mempunyai tabungan dengan pihak yang memerlukan tabungan tersebut untuk membiayai investasi mereka dengan biaya yang semurah mungkin dan atau kemudahan yang setinggi mungkin, maka pasar financial tersebut dikatakan efisien.

Dalam proses pengalokasian tabungan ke pihak yang melakukan investasi sering diperlukan adanya perantara (meskipun mungkin juga dilakukan langsung tanpa perantara). Proses intermediasi (intermediation process) tersebut memberikan dua fungsi yang penting dan mendasar, yaitu:

1. Memberikan kesempatan bagi para penabung untuk menabung kelebihan penghasilan mereka dan memperoleh imbalan. Dengan demikian, proses ini membantu memobilisasi dana, yang seandainya tanpa proses intermediasi mungkin akan menganggur

2. Proses tersebut akan memindahkan risiko dari penabung ke perantara keuangan dan atau ke pemakai dana

Di samping itu, lembaga-lembaga keuangan (yang mungkin berfungsi sebagai perantara keuangan) juga akan menjalankan fungsi yang amat penting yaitu transformasi jangka waktu (maturity transformation). Proses ini berarti bahwa lembaga keuangan merubah suatu instrumen keuangan jangka pendek menjadi jangka panjang. Sebagai misal, bank mungkin banyak menerima deposito jangka pendek (yaitu jangka waktu satu tahun atau kurang) tetapi bisa memberikan kredit jangka panjang (5-10 tahun). Bank bisa melakukan hal tersebut  disebabkan oleh dua faktor, yaitu:

1. Bahwa para pemodal percaya bahwa mereka bisa mengambil tabungan mereka sewaktu mereka memerlukannya dan karena itu mereka justru tidak segera mengambilnya

2. Adanya hukum yang dikenal sebagai the law of large numbers.

Apabila suatu lembaga keuangan mempunyai sejumlah besar penabung (depositors) maka kemungkinan terjadi penarikan besar-besaran pada waktu yang sama akan makin kecil. Tentu saja ada para penabung yang menarik tabungan mereka pada waktu-waktu tertentu. Tetapi sejauh mereka yang melakukan penarikan tabungan tersebut jumlahnya masih relatif kecil dibandingkan dengan seluruh tabungan yang ada di bank tersebut, maka bank tersebut tidak akan mengalami kesulitan keuangan meskipun memberikan kredit jangka panjang.

	Secara keseluruhan arus dana yang terdapat dalam masyarakat dipergunakan oleh empat kelompok (unit) yang terlibat, masing-masing kelompok pada dasarnya memiliki aktiva riil dan aktiva finansial (pada sisi aktiva) dan modal sendiri serta kewajiban keuangan (pada sisi pasiva). Kelompok-kelompok tersebut adalah:

1. Perusahaan (non lembaga keuangan), memiliki aktiva dalam bentuk sebagian besar aktiva riil dan diperoleh mungkin dari rumah tangga dan pemerintah

2. Rumah tangga, mungkin lebih banyak memiliki aktiva finansial (tabungan, deposito dan sebagainya) daripada aktiva riil. Rumah tangga umumnya mempunyai kewajiban finansial yang berasal dari lembaga keuangan dan pemerintah

3. Pemerintah, akan memiliki jauh lebih banyak aktiva riil daripada aktiva finansial. Aktiva finansial berasal dari kewajiban perusahaan, lembaga keuangan dan rumah tangga

4. Lembaga keuangan, sebagaimana namanya menunjukkan aktiva yang dimiliki jelas lebih banyak aktiva finansial daripada aktiva riil. Sumber pendanaan mungkin berasal dari perusahaan (non lembaga keuangan), rumah tangga maupun pemerintah



































V. LEMBAGA KEUANGAN DI INDONESIA



Telah disebutkan di atas, bahwa pada pasar finansial beroperasi berbagai lembaga keuangan (financial institution). Keberadaan lembaga-lembaga keuangan tersebut dimaksudkan agar proses alokasi tabungan ke pihak-pihak yang memerlukan untuk investasi bisa lebih efisien. Secara keseluruhan lembaga-lembaga keuangan yang ada dalam sistem keuangan di Indonesia adalah sebagai berikut (Bank Indonesia, Pembinaan dan Pengawasan Bank, Seminar Februari 1993).

A. Sistem Moneter

1. Otoritas moneter

a. Bank Sentral

2. Bank Pencipta Uang Giral

a. Bank Umum

B. Di Luar Sistem Moneter

1. Bank bukan pencipta Uang Giral

a. Bank Perkreditan Rakyat

2. Lembaga Pembiayaan

a. Perusahaan Modal Ventura

b. Perusahaan Sewa Guna

c. Perusahaan Anjak Piutang

d. Perusahaan Kartu Kredit

e. Perusahaan Pembiayaan Konsumen

f. Perusahaan Pegadaian

3. Perusahaan Asuransi

a. Asuransi sosial

b. Asuransi jiwa

c. Asuransi kerugian

d. Reasuransi

e. Broker asuransi

f. Broker reasuransi

g. Penilai kerugian asuransi

h. Konsultan aktuaria

4. Dana Pensiun

a. Dana pensiun pemberi kerja

b. Dana pensiun lembaga keuangan

5. Lembaga di Bidang Pasar Modal

a. Bursa Efek

b. Lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan

c. Perusahaan Reksa Dana

d. Perusahaan Efek

$	Penjamin Emisi

$	Pedagang Perantara

$	Manajer Investasi

e. Lembaga Penunjang Pasar Modal

$	Biro Administrasi Efek

$	Tempat Penitipan Harta

$	Wali Amanat

6. Lainnya

a. Pialang Pasar Uang

Bank Umum disebut sebagai bank pencipta uang giral karena bank umum dapat menerima giro dan menerbitkan cheque sedangkan BPR tidak. Karena itulah BPR disebut sebagai bukan pencipta uang giral. 

	Dengan demikian perusahaan tidak harus menghubungi bank umum pada saat memerlukan tambahan dana (meskipun harus diakui bahwa bank umum masih merupakan lembaga yang terbanyak dalam menyalurkan dana). Dalam memilih lembaga keuangan perusahaan perlu memperhatikan dua unsur utama, yaitu:

1. Biaya dan persyaratan untuk memperoleh dana tersebut

2. Jangka waktu dana bisa dipergunakan

Disamping itu dengan adanya pasar keuangan memungkinkan perusahaan menginvestasikan dana yang belum diperlukan untuk investasi-investasi jangka pendek seperti membeli sekuritas, mendepositokan dana dan sebagainya. Investasi jangka pendek tersebut hendaknya disamping mempunyai sifat aman juga mudah dicairkan (likuid).

	Kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter juga akan mempengaruhi keputusan-keputusan keuangan. Sebagai misal, otoritas moneter mungkin mengambil keputusan untuk menaikkan suku bunga (seperti yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada akhir tahun 1990). Keputusan ini membawa dampak bagi profitabilitas investasi perusahaan. Dana menjadi makin mahal sehingga investasi harus menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi.

	Dalam pasar keuangan tersebut, disamping beroperasi berbagai lembaga keuangan tercipta berbagai instrumen keuangan. Sebagian besar instrumen-instrumen keuangan tersebut tidak bisa diperjualbelikan (not negotiable instruments), seperti bukti tabungan kita pada suatu bank, kredit yang diberikan bank kepada nasabahnya, claim asuransi pada suatu perusahaan asuransi dan sebagainya. Meskipun demikian, terdapat juga instrumen-instrumen keuangan yang bisa diperjualbelikan (dan karenanya harganya bisa berubah-ubah) seperti sertifikat deposito atas unjuk, saham, sertifikat Dana Reksa dan obligasi. Instrumen-instrumen seperti ini disebut sebagai negotiable instrumen.

	Kalau disini digunakan istilah pasar finansial (financial market), maka dalam pasar tersebut terkandung pengertian yang luas. Dalam pasar tersebut diperjualbelikan dana jangka panjang maupun jangka pendek, dilakukan oleh sektor keuangan “formal” meupun “informal. Dalam praktiknya sering digunakan istilah pasar modal (capital market) untuk menunjukkan pasar instrumen keuangan jangka panjang dan pasar uang (money market) yang menunjukkan pertemuan supply dan demand dana jangka pendek. Pembagian ini, kadang-kadang, tetap tidak jelas. Dalam pasar finansial ini beroperasi perusahaan non keuangan untuk memperoleh dana yang diperlukan untuk operasi mereka.

	Dalam upaya untuk memperoleh dana dari luar perusahaan (external financing) untuk mendukung operasinya, perusahaan-perusahaan masih banyak mengandalkan diri pada kredit bank, meskipun peran pasar modal juga makin meningkat pesat. Sedangkan lembaga-lembaga pembiayaan lainnya, seperti perusahaan modal ventura, anjak piutang, leasing (sewa guna), meskipun telah makin berkembang, kontribusinya bagi penyedia dana perusahaan relatif masih kecil. Perkecualian barangkali adalah untuk perusahaan sewa-guna dimana telah banyak perusahaan yang menggunakan jasanya. Lembaga “tradisional” yang telah banyak dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan kecil adalah pegadaian. Keterbatasan maksimum pinjaman yang diberikan oleh pegadaian menyebabkan usaha pegadaian lebih banyak dipergunakan oleh para pengusaha kecil (atau bahkan konsumen).
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