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BAB II

LANDASAN TEORI

1. ARTI PENTINGNYA M ANAJEM EN KEUANGAN

Manajemen keuangan adalah sebuah subjek yng sangat 

menarik saat ini karena banyak pertumbuhan dan penurunan 

perusahaan, pengambil alihan perusahaan, dan berbagai jenis 

resetrukturisasi perusahaan. Fungsi keuangan di perusahaan berbeda 

beda tetapi yang utama adalah dalam hal keputusan investasi, 

pembiayaan dan diveden untuk sebuah organisasi.

Dana dikumpulkan dari sumber-sumber keuangan eksteren dan 

interen dan dialokasikan untuk penggunaan yang berbeda-beda. 

Kegiatan kegiatan yang berhubungan dengan keuangan :

1. Dalam perencanaan manager keuangan berinteraksi dengan 

para eksekutif yang bertanggung jawab atas kegiatan- 

kegiatan strategis yang umum.

2. Harus memusatkan pada investasi dan pembiayaan juga 

harus memperhatikan pertumbuhan usaha tahunan.

3. Harus bisa bekerjasama dengan manager lain dalam hal 

pemasaran, investasi, inventori dan yang lainnya karena ini 

semua akan berpengaruh terhadap jalannya perusahaan.

4. Manajer keuangan berinteraksi dan berhubungan dengan 

pemodal dalam hal ini bisa berupa bank atau pasar modal.
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2. KEUANGAN DALAM  STRUKTUR ORGANISASI

Direktur keuangan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam 

perusahaan karena memegang peranan inti dalam hal pembuatan 

keputusan tingkat tinggi.

Fungsi keuangan dalam perusahaan biasanya dipisahkan antara 

dua jabatan, yaitu treasurer atau bendahara dan administrasi 

pembukuan atau akutansi atau controller.

Treasurer bertanggung jawab atas perolehan dana dan 

penggunaannya dalam bentuk uang tunai jadi harus melaporkan arus 

kas dan cadangan uang tunai, selain itu bertanggung jawab menjaga 

hubungan baik dengan bank komersial dan bank investasi, 

menajemen kredit, asuransi dan manajemen pensiun.

Ardi Kusmara

11



Landasan Tiori

Controller bertanggung jawab mencatat dan membuat laporan 

tentang informasi keuangan perusahaan, tugas lain adalah pengkajian 

dan pemeriksaan pajak dan pemeriksaan internal atau internal audit.

3. ARTI PENTINGNYA LAPORAN KEUANGAN

Kondisi keuangan perusahaan dapat diketahui dari laporan

keuangan perusahaan yang bersangkutan, yang terdiri dari Neraca, 

Laporan Rugi-Laba serta laporan-laporan keuangan lainnya. Dengan 

menganalisa terhadap pos-pos neraca akan dapat diketahui atau akan 

diperoleh gambaran tentang posisi keuangannya, sedangkan analisa 

terhadap laporan rugi labanya akan memberikan gambaran tentang 

hasil atau perkembangan usaha yang bersangkutan.

Pihak-pihak yang berkepentingan atas laporan keuangan adalah 

para pemilik perusahaan, manager perusahaan yang bersangkutan, 

para kreditur, bankers para invesment dan pemerintah dimana 

perusahaan berdiri.

Pemilik Perusahaan : Sangat berkepentingan terutama 

pemilik perusahan yang pimpinannya diserahkan kepada orang lain 

seperti perseroan, dengan laporan keuangan pemilik perusaan dapat 

menilai sukses tidaknya pimpinan perusahan dalam menjalankan 

usahanya dan seberapa besar perusahaan tersebut menghasilkan laba 

dalam usahanya.
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usahanya dan seberapa besar perusahaan tersebut menghasilkan laba 

dalam usahanya.

Pemimpin Perusahaan : Dengan mengetahui laporan 

keuangan maka pemimpin perusahaan dapat mengevaluasi hasil yang 

didapatkan tahun lalu dan membuat rencana-rencana untuk tahun 

mendatang yang lebih baik dari tahun lalu.

Investor : Mereka berkepentingan lerhadap prospek 

keuntungan pada perusahan yang mereka tanamkan modalnya dimasa 

yang akan datang. Dan dapat menentukan langkah-langkah yang 

harus ditempuhnya.

Kreditor : Sebelum mengambil keputusan untuk memberikan 

atau menolak permintaan kredit dari suatu perusahan, perlu 

mengetahui terlebih dahulu posisi keuangan dari perusahaan yang 

bersangkutan. Dari laporan keuangan maka dapat dianalisa apakah 

perusahan tersebut layak diberi kredit atau tidak.

Pemerintah : Dimana perusahan itu berdomisili sangat 

berkepentingan dengan laporan keuangan perusahan tersebut, 

disamping untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar juga 

data keuangan diperlukan oleh Biro Pusat Statistik, Dinas 

Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja.
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4. PENGERTIAN LAPORAN KEUANGAN

Akutansi adalah seni daripada pencatatan, penggolongan dan

peringkasan daripada peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian 

dengan cara yang setepat-tepatnya dan dengan dinyatakan dengan 

uang, menurut MYER dalam bukunya Financial Statement Analisi 

yang disadur dari buku Analisa Laporan Keuangan oleh S. Munawir, 

Akuntan.1999 hal 5 menyatakan :

“ Dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode 

untuk suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah Neraca dan 

Rugi Laba.”

Neraca atau Balance sheet adalah menunjukkan jumlah 

aktiva, hutang dan modal dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu.

Aktiva adalah dalam pengertiannya aktiva tidak terbatas pada 

kekayaan perusahaan yang berwujud saja tetapi juga termasuk 

pengeluaran -  pengeluaran yang belum dialokasikan, serta aktiva 

yang tidak berwujud lainnya misalnya goodwill, hak paten, hak 

menerbitkan dan sebagainya. Aktiva dibagi dua yaitu aktiva lancar 

dan aktiva tidak lancar. Aktiva lancar adalah uang Kas dan aktiva 

lainnya yang dapat dicairkan menjadi uang tunai, cara penulisannya 

didasarkan pada urutan likuiditasnya, paling likuid di tubs paling 

awal dan kemudian berturut sampai yang tidak likuid.

Kas, Investasi Jangka Pendek, Piulang Jangka Pendek, Piutang 

Dagang.
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Aktiva tidak lancar adalah aktiva yang mempunyai umur 

kegunaan relatif permanen atau jangka panjang, yang termasuk 

Aktiva tidak lancar Investasi Jangka Panjang, Aktiva Tetap, Beban 

yang ditangguhkan dan Aktiva Lain -  Lain.

Hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada 

pihak lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan 

sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. 

Hutang dibagi menjadi hutang jangka pendek atau hutang lancar 

misalnya Hutang Dagang, Hutang Wesel, Hutang Pajak Biaya yang 

harus dibayar dan hutang jangka panjang.

Modal adalah merupakan hak atas bagian yang dimiliki oleh 

pemilik perusahaan yang ditunjukan dalam pos modal.

Rugi - Laba atau Income statement adalah memperlihatkan 

hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta biaya yang terjadi 

selama periode tertentu.

Laporan Perubahan Modal adalah menunjukan sumber dan 

penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan modal 

perusahaan.

Laporan-Iaporan lain adalah Laporan Kas, Laporan Biaya 

Produksi dan lain-lain.
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5.ANALISA PEMBANDING LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan dapat lebih bermanfaat bagi pihak-pihak

yang berkepentingan apabila data tersebut diperbandingkan untuk dua 

periode atau lebih dan dianalisa lebih lanjut sehingga dapat diperoleh 

data yang akan dapat mendukung keputusan yang akan diambil.

Ratio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan 

antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, dengan 

menggunakan ratio dimungkinkan untuk dapat menentukan tingkat 

Likuiditas, solvabilitas, Keefisienan Operasi serta derajat keuntungan 

perusahaan.

Pengelompokan angka ratio pada dasarnya dibagi menjadi dua 

kelompok yaitu atas dasar sumber data keuangan dan atas dasar pada 

tujuan penganalisa.

Berdasarkan sumber datanya maka angka ratio dapat dibedakan

sbb:

2.1 Ratio-ratio Neraca yang termasuk ratio adalah semua data- 

datanya diambil dari neraca, misalnya current ratio, acid test 

ratio.

2.2 Ratio-ratio Laporan Rugi-Laba yaitu angka-angka ratio yang 

dalam penyusunannya semua datanya diambil dari laporan 

rugi-laba, misalnya gross profit margin, net operating margin, 

operating ratio dan lain sebaginya.
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2.3 Ratio-ratio antar Laporan yaitu semua data diambil dari dari

Neraca dan Laporan Rugi-Laba, misalnya tingkat perputaran 

persediaan, tingkat perputaran piutang dan lain sebaginya.

6. LIKUIDITAS

Struktur kekayaan suatu perusahaan itu erat hubungannya

dengan struktur modalnya, dengan menghubungkan elemen-elemen 

aktiva disatu pihak dengan elemen-elemen pasiva dipihak lain akan 

dapat memperoleh banyak gambaran tentang keadaan finansial suatu 

perusahaan.

Masalah likuiditas adalah berhubungan dengan masalah 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya 

yang segera harus dipenuhi. Maka perusahaan disebut likuid apabila 

dapat memenuhi kewajibannya dan sebaliknya disebut ilikuid. 

Pengertian Likuditas badan usaha apabila kemampuan membayar 

tersebut dihubungkan dengan kewajiban pihak luar.

Pengetian likuiditas perusahaan apabila kemampuan membayar 

tersebut dihubungkan dengan kewajiban finansial untuk 

menyelenggarakan proses produksi.

Dengan kata lain likuiditas badan usaha dapat diketahui dari 

neraca pada suatu saat antaralain membandingkan jumlah aktiva 

lancar ( current asset) dengan hutang lancar (current liabilitaies),
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perbandingan tersebut yang disebut current ratio atau working capital

ratio.

Ratio-ratio yang termasuk ratio likuiditas adalah :

1. Current ratio

Aktiva Lancar 

Hutang Lancar

Kas+Efek+Piutang

2. Quick r a t i o ___________________

Hutang Lancar

3. Cash ratio

Kas+Efek 

Hutang Lancar
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7. SOLVABILITAS

Solvabilitas atau laverege suatu perusahaan menunjukan

kemampuan untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya. Disini 

persoalannya ialah apabila perusahaan itu dilikuiditas apakah 

kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan cukup untuk memenuhi 

semua utang-utangnya apabila mencukupi disebut solvebel dan 

apabila tidak disebut insolvebel.

Menurut Bambang Riyanto, dalam buku Dasar -  Dasar 

Pembelanjaan 1999 hal 33 hubungannya antara likuiditas dan 

solvabilitas sbb:

1. Perusahaan yang likuid tetapi insolvebel

2. Perusahaan likuid dan solvebel

3. Perusahaan yang solvebel tetapi illikuid

4. Perusahaan yang insolvable dan illikuid

Solvabilitas suatu perusahaan dapat diukur dengan 

membandingkan aktiva total asset disatu pihak dengan jumlah utang 

dipihak lain.
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Ratio -  Ratio Solvabilitas antara lain :

Modal Sendiri

1. Ratio Modal dengan Aktiva : __________

Total Aktiva

Modal Sendiri

2. Ratio modal dengan Aktiva Tetap : ___________

Aktiva Tetap

Aktiva Tetap

3. Ratio Aktiva Tetap dengan Hutang ____________

Hutang Jangka Panjang

Total Hutang

4. Ratio Hutang dengan Aktiva ____________

Total Aktiva
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8. RENTABILITAS

Rentabilitas atau Profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan 

perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang 

menghasilkan laba tersebut. Dengan kata lain rentabilitas adalah 

kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama 

periode tertentu umumnya dirumuskan sbb :

L

-----------x 100%

M

Dimana : L adalah laba yang diperoleh selama periode tertentu

M adalah modal atau aktiva yang digunakan untuk 

menghasilkan laba tersebut

Bagi perusahaan pada umumnya masalah rentabilitas adalah 

lebih penting daripada laba, karena laba yang besar saja belumlah 

merupakan ukuran bahwa perusahaan itu telah dapat bekerja dengan 

efisien, efisien baru dapat diketahui dengan membandingkan laba 

yang diperoleh itu dengan kekayaan atau modal yang menghasilkan 

laba tersebut.
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Faktor-faktor inenentukan tinggi tengahnya rentabilitas earning 

power.

Menurut Bambang Riyanto dalam bukunya Dasar-Dasar 

Pembelanjaan 1999 hal 37 ditentukan oleh dua factor :

Profit Margin, yaitu perbandingan antara net operating income 

dengan net sales

Net Operating Income

Profit Margin = ______________________x 100%

Net Sales

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa profit margin ialah selisih 

antara net sales dengan operating expenses(harga pokok penjualan + 

biaya administrasi + biaya penjualan + Biaya Umum) selisih 

dinyatakan dalam presentase.

Tune of Operating Asset, tingkat perputaran aktiva usaha yaitu 

kecepatan berputamya operating asset dalam suatu periode tertentu 

dapat dirumuskan sbb :

Net Sales

TOA = ____________________

Operating Assets
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9. ROI (RETURN ON INVESM ENT)

ROI umumnya menunjukkan dua bagian yaitu invesment turn 

over dan earning ratio dimana :

Invesment turnover adalah penjualan dibagi total asset 

menyatakan efisiensi manajemen didalam menggunakan asset yang 

tersedia untuk menghasilkan sales volume dan Earning ratio adalah 

Net income dibagi sales. Maka ROI adalah perkalian antara 

Invesment Turnover dengan Earning Ratio

Keuntungan ROI menurut S. Munawir 1999 hal 92

1. Bertindak sebagai kontrol dan mengambil keputusan untuk 

ekspansi.

2. Memfokuskan perhatian pada profitabilitas setiap prodak 

yang di produksi.

3. Membuat sasaran yang sesuai dengan sasaran manajemen 

perusahaan per departemen yang ada.

4. Dipakai sebagai alat perbandingan secara obyektif dari 

berbagai hasil-hasil performance internal dan dibandingkan 

dengan industri sejenis.

5. Dipakai sebagai pendorong menggunakan modal tersedia 

untuk dipergunakan secara maksimal.
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Ratio- ratio untuk Rentabilitas :

1. Ratio Laba Usaha dengan Aktiva Usaha 

Laba Usaha

Aktiva Usaha

2. Perputaran aktiva Usaha 

Penjualan

Aktiva Usaha

3. Gross Margin Ratio 

Laba Kotor

Penjualan

4. Operating Margin Ratio 

Laba Usaha

Penjualan
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5. RateofROI

Laba Bersih

Jumlah aktiva Usaha

10.BIA Y A  INVENTORY DAN ECONOM ICAL  

ORDER QUANTITY

1. IBiaya Inventory

Biaya inventory sebagian merupakan variable ini akan naik 

apabila persediaan meningkat dan sebagian lainnya 

merupakan biaya tetap misalnya tempat gedung,biaya 

pemeliharaan.

2. Economical Order Quantity

EOQ adalah jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh 

dengan biaya yang minimal atau jumlah pembelian yang 

optimal.
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Biaya yang terjadi pada inventory

1. Procurement Cost atau Set -Up Cost

1. Biaya selama proses persiapan

Adalah biaya-biaya yang berubah-rubah sesuai 

dengan frekuensi pesanan dan quantity order kecil Set- 

Up cost makin tinggi yang terdiri dari :

a. Persiapan-persiapan yang diperlukan untuk 

pesanan

b. Penentuan besarnya kuantitas yang akan dipesan

c. Biaya pengiriman barang

d. Biaya penerimaan barang

e. Pembongkaran dan pemasukan kegudang

f. Pemeriksaan material yang diterima

g. Mempersiapkan laporan penerimaan

h. Mencatat kedalam material record cards

2. Biaya-biaya processing pembayaran

a. Auditing dan pembandingan antara laporan 

penerimaan dengan pesanan yang asli

b. Persiapan pembuatan cheque untuk pembayaran
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2. Storage atau Carrying Cost satuan presentase

1. Biaya penggunaan gudang

2. Biaya pemeliharaan

3. Biaya untuk menimbang dan menghitung

4. Biaya asuransi

5. Biaya pajak dari persediaan

XI. PENGERTIAN MODAL

Pengertian modal menurut Schweidland (Bambang

Riyanto.1999) memberikan pengertian modal dalam arti yang lebih 

luas, dimana modal bisa berbentuk uang maupun dalam bentuk 

barang.

Pengertian modal menurut Bakker (Bambang Riyanto.1999) 

modal bisa berupa barang-barang konkret yang masih ada dalam 

rumah tangga perusahaan yang terdapat di neraca sebelah debet, 

maupun berupa daya beli atau nilai tukar dari barang-barang itu yang 

tercatat disebelah kredit.

Pengertian Modal konkret adalah catatan disebelah debet 

neraca atau modal menurut bentuknya, atau disebut modal Aktif 

sifatnya berubah-rubah.
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Modal abstark adalah catatan disebelah kredit neraca atau 

modal menurut sumbernya atau modal Pasif. Sifatnya permanen.

11.1. Pengertian Modal Aktif

Berdasarkan cara lamanya perputaran modal aktif 

atau kekayaan suatu perusahaan dapat dibedakan antara 

lain aktiva lancar (working capital asset) dan aktiva tetap 

(fixed capital asset)

Yang dimaksud dengan aktiva lancar ialah aktiva yang 

habis dalam satu putaran dalam proses produksi, dan 

perputarannya dalam jangka waktu pendek umumnya 

satu tahun. Dan dapat diuangkan dalam waktu yang 

pendek, misalnya kas inventory, hutang.

Yang dimaksud aktiva tetap ialah aktiva yang tahan lama 

yang tidak atau secara berangsur-angsur habis turut serta 

Dalam produksi, misalnya tanah, pabrik, kendaraan, 

perlengkapan-perlengkapan dan lain-lain dihitung 

berdasarkan penyusutan.

Perbedaan fungsional antara modal kerja dengan 

modal tetap ialah :

1. Jumlah modal kerja flexsible bisa diperkecil atau 

diperbesar sesuai kebutuhan, sedangkan modal tetap 

sekali dibeli tidak mudali dirubah. Dalam kondisi
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ekonomi yang tidak menentu modal kerja dapat 

disesuaikan.

2. Susunan modal kerja relatif variable elemen modal kerja 

akan beruah-rubah sesuai kebuluhan sedangkan modal 

kerja permanen dalam kurun waktu tertentu.

11.2. Pengertian Modal Pasif

Apabila melihat kepada asalnya, modal pasif dapat 

dibedakan menjadi dua :

Modal Sendiri: Modal yang yang berasal dari perusahaan 

itu sendiri misalnya cadangan laba, modal saham 

yang merupakan jaminan kreditur.

Modal Asing: Modal yang berasal dari kreditur 

yang merupakan utang bagi perusahaan yang 

bersangkutan.

Dari kedua modal ini perusahaan akan menentukan 

struktur finansial dari perusahaan tersebut.

Ditinjau lamanya modal dibagi dua:

Modal jangka panjang mis saham penanam modal 

Modal jangka pendek mis kredit rekening koran
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Ditinjau dari syarat:

• Syarat Likuiditas yaitu jangka waktu pendek atau 

panjang

• Syarat Solvabilitas yaitu fungsinya sebagai jaminan 

modal sendiri atau modal asing

• Syarat Rentabilitas yaitu hubungannya dengan 

penghasilan atau pendapatan dapat dibedakan anatara 

pendapatan tetap dan modal dengan pendapatan tidak 

tetap.

Maka kalau kita rumuskan sbb :

1. Modal jangka panjang yaitu yang ditarik untuk jangka 

waktu tidak menentu dari sudut liquiditas,modal sendiri 

dari sudut solvabilitas dan merupakan modal dengan 

pendapatan tidak tetap

2. Modal yang ditarik untuk jangka waktu tertentu dari 

sudut liquiditas adalah modal asing dari sudut 

solvabilitas dan modal pendapatan tetap dari sudut 

rentabilitas.
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12. PENGERTIAN MODAL KERJA

Setiap perusahaan selalu membutuhkan modal kerja untuk

membiayai operasinya sehari-hari, misalnya untuk memberikan 

persekot pembelian bahan mentah, membayar upah buruh, gaji 

pegawai dan lain-lain sebagainya dimana uang atau dana yang telah 

dikeluarkan itu diharapkan dapat kembali lagi masuk dalam 

perusahaan dalam waktu yang pendek melalui hasil penjualan 

produksinya. Dengan demikian maka dana tersebut akan terus- 

menerus berputar setiap periodenya selama hidup perusahanan.

13. JENIS-JENIS MODAL KERJA

A. Modal Kerja Permanen (Permanen Working Capital)

Yaitu modal kerja yang tetap ada pada perusahaan untuk dapat 

menjalankan fungsinya, atau dengan kata lain modal kerja yang 

secara terus menerus diperlakukan untuk kelancaran usaha, dapat 

dibagi:

1. Modal kerja primer yaitu modal kerja primer yang harus 

ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas 

usahanya.

2. Modal kerja Normal yaitu modal kerja yang diperlukan 

untuk menyelenggarakan luas produksi yang normal
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B. Modal Kerja Variable (Variable Working Capital)

Yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-rubah sesuai 

dengan perubahan keadaan dan modal kerja ini dibedakan :

1. Modal kerja Musiman yaitu modal kerja yang jumlahnya 

berubah rubah disebabkan karena fluktuasi musim

2. Modal kerja Darurat yaitu modal kerja yang besarnya 

berubah-rubah karena adanya darurat yang tidak diketahui 

sebelumnya.

XIV. PERPUTARAN MODAL KERJA

IVIodal kerja selalu dalam keadaan operasi atau berputar dalam 

perusahaan selama perusahaan yang bersangkutan dalam keadaan 

usaha. Periode perputaran modal kerja dimulai dari saat dimana kas 

diinvestasikan dalam komponen-komponen modal kerja sampai saat 

dimana kembali lagi menjadi kas.
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15. PENGERTIAN DAN M OTIF DARI EK SPANSI

Setiap perusahaan yang mengiginkan tepat berjalan sukses,

Harus berusaha agar dapat selalu berkembang, berkembangnya 

perusahaan selalu ada sangkut pautnya dengan pembelanjaan, untuk 

pembelanjaan diperlukan modal. Maka dengan dasar itu Ekspansi 

dibagi dua bagian menurut Prof. Dr. Bangbang Riyanto dalam buku 

- Dasar -  Dasar Pembelanjaan 1999 hal 305 yang dikutip dari W. 

Bayard Taylor yaitu :

1. Business Ekspansion

Ekspansi yang dijalankan tanpa mengakibatkan perubahan 

struktur modal. Dalam hal ini perusahaan tidak menambah 

alat-alat produksi tahan lama, tetapi hanya menambah 

modal kerja saja sehingga tidak menambah aktiva. Caranya 

ekspansi hanya menggunakan kapasitas produksi yang 

tersedia.

2. Financial Ekspansion

Ekspansi yang dijalankan dengan membeli alat -  alat 

produksi yang barn atau disebut memodernisasi alat -  alat 

yang lama, mendirikn pabrik baru, mengambil alih 

perusahaan lain. Sehingga ekspansi ini membutuhkan

tambahan modal jangka panjang dan akan mengakibatkan
■*

perubahan struktur modalnya.
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A. Sumber -  sumber Pembelanjaan Ekspansi 

1. Business Ekspansion

Ekspansi jenis ini masih dalam kapasitas produksi yang 

tersedia di dalam perusahaan, dengan cara memperbesar Out

put. Untuk keperluan tersebut diperlukan tambahan modal 

kerja untuk membeli bahan baku, biaya penyimpanan, upah 

buruh dan kredit penjualan untuk pembeli.

! Bagaimana kebutuhan tambahan modal kerja pada

tingkat ekspansi ini dipenuh. Sumber -  sumber dana dapat 

diperoleh dari:

a. Sumber Interen

b.

- Cadangan untuk ekspansi.

Sumber yang paling tepat untuk membelanjai 

ekspansi adalah cadangan yang memang 

disediakan untuk ekspansi, yaitu cadangan yang 

dibentuk dari laba tahun -  tahun yang lalu yang 

memang khusus disediakan untuk ekspansi.
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- Laba

Laba dari tahun buku yang bersangkutan dapat 

pula digunakan untuk membelanjai ekspansi pada 

tingkat ini. Hal ini mungkin dijalankan karena 

pada prosperity keuntungan yang diperoleh adalah 

makin besar, sedangkan pembagian laba baru 

dilakukan pada permulaan atau pertengahan tahun 

berikutnya, sedangkan sementara dapat digunakan 

untuk membelanjai ekspansi.

- Akumulasi Penyusutan

Mutasi modal kerja yang telah bebas yaitu berasal 

dari penyusutan -  penyusutan aktiva tetap yang 

belum digunakan dapat sementara digunakan 

untuk membelanjai ekspansi.

b. S umber Exteren

- Kredit dari penjual

Perusahaan yang mengadakan exspansi dapat 

meminta kepada penjual bahan mentahnya 

untuk menjual barangnya dengan pembayaran 

di belakang. Apabila penjual bahan mentah
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tersebut dapat menyetujuinya, ini berarti bahwa 

perusahaan yang mengadakan ekspansi itu 

membelanjai ekspansinya antara lain dengan 

kredit penjual.

- Kredit dari bank

Sebagaimana diuraikan di muka, kredit 

rekening koran sebagai salah satu bentuk kredit 

dari bank, adalah merupakan kredit cadangan, 

yaitu yang digunakan dalam keadaan darurat. 

Dalam ekspansi tingkat ini pun dapatlah 

digunakan kredit rekening koran atau bentuk 

kredit lain dari bank.

3. Financial Ekspansion

Ekspansi pada tingkat ini membutuhkan baik modal tetap 

maupun modal kerja. Yang akan digunakan untuk membeli alat 

-  alat produksi yang nilainya cukup besar, sehingga diperlukan 

tambahan modal tetap dan modal kerja. Sumber -  sumber dana 

dapat diperoleh dari:
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c. S umber Interen

- Cadangan untuk ekspansi

Pembelanjaan ekspansi pada tinkat ini 

pertama-tama juga haras diambilkan dari 

cadangan elspansi yang memang khususu 

disediakan unyuk maksud tersebut.

- Laba

Apabila laba dari tahun yang bersangkutan 

digunakan untuk membelanjaan bentuk 

ekspansi ini, ini berarti bahwa pada 

akhirtahun laba tidak dapat dibayarkan 

kepada para pemegang saham atau pemilik 

perasahaan, karena penanam laba kedalam 

aktiva tahan lama merupakan investasi 

jangka panjang.

Untuk mengatasi ini biasanya 

perusahan meminjam kredit dari bank 

sebagai kredit-deviden, yaitu kredit yang 

diambil untuk membayar diveden.

Saat pembagian laba itu biasanya 

dilakukan dalam pertengahan tahun 

berikutnya setelah penyusutan laporan
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finansial selesai, yang biasanya dilakukan 

setengah tahun setelah berkjirnya tahun 

buku yang lalu.

- Akumulasi Penyusutan

Mutasi modal yang telah bebas dari 

aktiva tetap dapat pula digunakan untuk 

membelanjai tingkat ekspansi ini, karena aktiva 

tetap baru yang dibeli dengan penyusutan 

tersebut akan memperlihatkan diversitas dalam 

jangka waktu pemakaian. Yang bermacam -  

macam dari pembelian aktiva yang dilakukan 

secara bersama-sama dan yang mempunyai 

jangka waktu penggunaan yang sama. 

Sebagaimana diuraikan dimuka, bahwa jumlah 

maksimal dari keseluruhan modal terletak lebih 

rendah daripada jumlah maksimal dari unsur- 

unsurnya.

Dengan demikian maka untuk jumlah 

tertentu dari aktiva tetap yang dibeli tidak 

dalam waktu yang bersamaan, dapat 

dibelanjakan dengan modal yang lebih kecil 

jumlahnya daripada untuk membelanjai jumlah 

yang sama dari aktiva tetap yang dibeli secara 

bersamaan waktunya, atau sebaliknya degan
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modal yang sama dapat dibelanjai jumlah alat 

produksi yang lebih banyak

e. Sumber Exsteren

- Kredit dari penjual

Kebutuhan modal untuk membiayai 

tingkat ekspansi ini dapat pula diperoleh 

dari penyalur atau pabrik yang menjual 

aktiva tetap kepada perusahaan yang 

mengadakan ekspansi dengan cara 

pembayaran dibelakang. Apabila 

pembayarannya dilakukan kurang dari satu 

tahun berarti bahwa pembelanjaan ekspansi 

disini dijalankan dengan kredit jangka 

pendek.

Sebenarnya ditinjau dari sudut 

likuiditas adalah tidak benar, karena dengan 

demikian ini berarti bahwa jangka waktu 

penggunaan kredit lebih panjang daripada 

jangka waktu penarikannya atau umur 

kredit. Tetapi hal ini sering pula terjadi, 

apabila pimpinan perusahaan lebih 

mengutamakan pertimbangan rentabilitas 

dari pada likuiditas.
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- Kredit dari Suplayer

Dalam ekspansi tingkat ini sering 

pula terjadi dimana suplier suatu produksi 

tahan lama menjual produksinya kepada 

suatu perusahaan yang mengadakan 

ekspansi’dengan pembayaran dalam waktu 

lebih dari satu tahun. Ini berarti pembelian 

aktiva tetap tersebut dibelanjai dengan 

kredit jangka menengah yang diterima dari 

suplayer.

- Leasing

Sebagai salah satu sumber 

pembelanjaan untuk membiayai ekspansi 

adalah leasing dalam bentuk service leasing 

ataupun finansiil leasing. Kita tetap 

mempunyai beban tetap kepada kreditur dan 

kita harus memenuhi kewajiban tersebut, 

sebab kalau tidak, kita akan kehilangan 

servis dari aktiva yang di-leas-kan. Pada 

dasarnya kita meminjam aktiva dan bukan 

meminjam uang tetapi pada perinsipnya 

adalah sama yaitu pinjaman.
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- Kredit dari Bank

Sebenarnya bank mengetahui bahwa 

apabila perusahaan membelanjai tingkat ini 

membelanjai kredit dari bank, dalam bentuk 

kredit rekening koran, dari sudut likuiditas 

tidak dibenarkan. Tetapi dalam hal ini 

sering bank tidak keberatan untuk 

memberikan kredit untuk tujuan tersebut, 

setelah bank mengetahui rencana ekspansi 

dari perusahaan yang bersangkutan. Juga 

bank dapat menggunakan haknya untuk 

mengontrol penggunaan kredit pada 

perusahaan yang mengadakan kredit 

tersebut.

Dalam hal ini bank dapat meminta 

supaya salah seorang dari pengurusnya 

duduk menjadi anggota komisaris dari 

perusahan tersebut. Tetapi kredit dari bank 

ini sifatnya sementara sampai dimana 

perusahaan tersebut berhasil memperoleh 

modal yang berasal dari pasar modal, yaitu 

dalam bentuk emisi saham atau obligasi. 

Dengan demikian maka kredit dari bank 

tersebut merupakan kredit anisifasi.
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- Modal dari pasar modal

Modal dari pasar modal dapat 

diperoleh dengan mengadakan emisi saham 

baru atau obligasi. Tetapi dengan cara ini 

terdapat beberapa kesukaran, misalnya 

sebelum dilakukan emisi saham atau 

obligasi harus didahului oleh prospektus, 

dan dimana harus dijelaskan segala 

sesuatunya mengenai tujuan dari 

penggunaan modal yang akan diperoleh 

sehingga tidak akan meragukan kepada 

investor.

Hal ini sering dirasakan berat oleh 

perusahaan yang bersangkutan , lebih-lebih 

bagi perusahaan yang mempunyai pesaing 

yang banyak. Oleh karena itu banyak 

perusahaan sebelum mendapat modal dari 

pasar modal, mengambil kredit antisifasi 

dari bank, untuk kemudian pada saatnya 

kredit itu diganti dengan modal dari pasar 

modal.
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16. MODAL SAHAM

IVIodal saham merupakan bagian dari modal perusahaan yang

diperoleh dari penjualan saham kepada masyarakat. Adapun yang 

dimaksud saham ini ialah tanda bukti peserta atau pengambilan 

bagian dalam suatu perusahaan.

Jika seseorang pemegang saham dapat dianggap ikut memiliki 

perusahaan. Dana yang diperoleh dari perusahaan selama hidupnya.. 

atau selama berdirinya perusahaan, meskipun bagi pemegang saham 

sendiri itu bukan merupakan penanam yang permanen, karena setiap 

waktu pemegang saham dapat menjual sahamnya.

Pada umumnya modal saham dapat dibedakan menurut 

jenisnya yaitu :

1. Saham biasa ( Common Stock )

Merupakan modal saham yang terkait secara permanen 

dalam suatu perusahaan. Sebagai pemegang saham, mereka 

mempunyai hak-hak maupun kewajiban-kewajiban. 

Pemegang saham biasa mempunyai hak atas pembagian 

diveden pada akhir tahun pembukuan, hanya kalau 

perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan.

Bilamana perusahaan tidak mendapat keuntungan 

atau mendapat kerugian, maka pemegang saham tidak akan
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mendapat diveden, dan mengenai ini ada ketentuan 

hukumnya, Yaitu bahwa suatu perusahaan yang menderita 

kerugian, selama kerugian itu belum dapat ditutup, maka 

selama itu perusahaan tidak diperbolehkan membayar 

diveden.

Adapun fungsi dari sahani biasa didalam perusahaan 

menurut Prof. Dr, Bambang Riyanto 1999, hal 241 dalam buku 

dasar-dasar pembelanjaan menyebutkan :

a. Sebagai alat untuk membelanjai perusahaan dan 

terutama sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan akan 

modal permanen.

b. Sebagai alat untuk pembagian laba.

c. Sebagai alat untuk mengadakan fungsi atau kombinasi 

dari perusahaan-perusahaan.

d. Sebagai alat untuk penguasai perusahaan.

2. Saham prefelen

Pada hakekatnya prefelen stock merupakan salah 

satu bentuk antara modal sendiri dengan modal 

pinjaman. Hal ini disebabkan karena saham prefelen 

merupakan modal sendiri, yaitu modal yang terkait 

secara permanen dalam perusahaan selama hidupnya, 

tetapi para persero saham ini menerima deviden yang 

tetap setiap tahun dan tidak mempunyai hak suara dalam 

rapat pemegang saham, sehinga mereka dianggap

Ardi K usm ara

44



<1
Landasan Tiori

sebagai kreditur yang memberikan modal pinjaman. Dan 

sebagai kompensasinya diberikan preferensi tertentu atau 

hak yang didahulukan daripada common stock.

Umumnya prefelen stock mempunyai hak 

didahulukan dalam hal ini seperti:

a. Pembagian Dividen

Pemegang saham preferen ini mempunyai hak lebih 

dahulu atas penerimaan diveden daripada pemegang 

saham biasa. Diveden yang tersedia dibagikan kepada 

prefelen stockholders lebih dahulu berdasarkan 

prosentasenya tertentu dari nilai nominalnya, 

kemudian sisa diveden dibagikan pada common 

stockholders.

b. Pembagian modal

Modal perusahaan dilikuidir, maka pemegang 

saham prefelen mempunyai hak dadahulukan atas 

pengambilan modal daripada saham biasa. Persamaan 

antara pemegang saham prefelen adalah bahwa 

keduanya hanya berhak menerima diveden apabila 

perusahaan mendapatkan keuntungan.

4. Pada dasarnya saham ini sama dengan saham prefelen.

Perbedaan hanya terletak pada adanya hak komulatif pada
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saham prefelen komulatif. Dengan demikian pemegang 

saham prefelen kumulatif apabila tidak menerima diveden 

selama beberapa waktu karena besarnya laba tidak 

mengijinkan atau karena adanya kerugian, pemegang jenis 

ini dikemudian hari apabila perusahaan mendapatkan 

keuntungan berhak menuntut diveden yang tidak dibayarkan 

diwaktu waktu lampau.

15.Cadangan

Yang dimaksud dengan cadangan disini adalah menyisihkan 

dari keuntungan yang diperoleh perusahaan selama beberapa waktu 

yang lampau atau dari tahun yang berjalan. Tujuan perusahaan 

membentuk cadangan adalah untuk keperluan perkembangan 

perusahaan, karena semakin cepat tingkat perkembangan perusahaan, 

make semakin besar pula kebutuhan akan dana untuk membiayai 

pertumbuhan perusahaan, mempertahankan nilai nominal saham, 

membayar hutang-hutang perusahaan dan untuk menghadapi resiko 

yang harus ditanggung oleh perusahaan.
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XVIII. Sekematis Analisa Penelitian

Likuiditas : standar liquiditas yang baik adalah 2 

Solvabilitas : standar solvabilitas yang baik adalah 50 % 

Profitabilitas : standar profitabilitas yang baik 10 %

Ketentuan diatas diambil dari buku Analisa Laporan 
Keuangan karangan S. Munawir.
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Asumsi Dasar:

a. Apabila ratio likuiditas bernilai lebih dari dua 
perusahaan dinyatakan baik dan bisa ekspansi.

b. Apabila ratio solvabilitas bernilai diatas 50 % berarti 
perusahaan disebut baik dan bisa ekspansi.

c. Apabila Ratio profitabilitas ada perkembangan 
berarti perusahaan baik dan bisa ekspansi.
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