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MANAJEMEN KEUANGAN Semua aktivitas yang dilakukan oleh 

perusahaan yang berhubungan dengan usaha untuk memperoleh 
sumber dana dengan biaya yang relatif murah dan usaha untuk 
menggunakan dana tersebut  
secara efisien 
 

 Fungsi-fungsi Manajemen Keuangan 

• Financing 
• Investment 
• Dividend Policy 

Analisis Rasio Keuangan 

Jenis rasio keuangan: 

• Liquidity ratios 

• Leverage/Solvability ratios 

• Activity ratios 

• Profitability ratios 

• Market value ratios 



3 deden08m.com 3 

SOAL: 

Neraca 
PT ABC 

PER 31 DESEMBER 2018 
( dalam ribuan rupiah ) 

 

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

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

Tanah 100.000 Laba ditahan 440.000 
Intangibles 100.000   
Jumlah A.T. 1.600.000 Juml. Modal sendiri 1.840.000 
    

Jumlah Aktiva 3.000.000 Jumlah pasiva 3.000.000 
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Diminta: 

Membuat analisis rasio keuangan yang diperlukan! 

Statemen Laba – Rugi 
PT ABC 

Periode 31 Desember 2018 
(dalam ribuan rupiah) 

Penjualan 4.000.000 
Harga pokok penjualan 3.000.000 

Laba kotor 1.000.000 

Biaya-biaya    570.000 

Laba sebelum bunga & pajak    430.000 

Biaya Bunga obligasi (5 % x Rp 600.000)      30.000 

Laba sebelum pajak    400.000 

Pajak penghasilan    160.000 

Laba bersih setelah pajak    240.000 
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penggunaan dana terjadi bila … 

Bertambahnya aktiva lancar selain kas 

Bertambahnya aktiva tetap 

Berkurangnya hutang 

Berkurangnya modal 

Pembayaran dividen tunai 

Adanya kerugian operasional 

Konsep nilai waktu uang 

Niai uang sekarang lebih berharga dibandingkan 

dengan uang jika diterma di masa yang akan 

datang 
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1. Hitunglah bunga yang dibayarkan sebuah obligasi yang memiliki nilai nominal   Rp 100.000.000,-  dan 
berbunga 15% jika pembayaran bunga dilakukan setiap 6 bulan! 

2. Seorang rentenir menawarkan pinjaman sebesar Rp 1.000.000 yang harus dilunasi dalam waktu 1 bulan 
sebesar Rp 1.250.000. Berapa tingkat bunga sederhana tahunan yang dikenakan atas pinjaman 
tersebut? 

3. Andi menginvestasikan uang sebesar Rp 1 juta dalam usaha warung jagung dan roti bakar, yang 
menghasilkan tingkat keuntungan 20% per tahun dari uang yang diinvestasikan tersebut. Tingkat 
keuntungan ini tetap selama 3 tahun dan Andi tidak menanamkan kembali keuntungan yang 
diperolehnya tiap tahun tersebut ke dalam usahanya ini. Berapa besar uang Andi 3 tahun mendatang? 

4. Pak Anwar merencanakan akan meminjam uang sebanyak Rp 100 jt selama 5 tahun dgn tk. bunga 15 % 
per tahun dari Bank Mandiri untuk renovasi rumah.  Berapa uang yang harus dibayar Pak Anwar? 

5. PT Jayagiri harus membayar pokok pinjaman sebesar Rp 10 juta pada 5 tahun mendatang. Berapa nilai 
sekarang (present value) pembayaran pokok pinjaman tersebut, jika diasumsikan opportunity cost atau 

tingkat keuntungan pada investasi perusahaan adalah 10% dan suku bunga ini tetap selama 5 tahun 
mendatang? 

6. Bank Siaga menyetujui untuk memberikan pinjaman sebesar Rp 10 juta saat ini pada Bapak Joyo 
dengan syarat mengembalikan uang tersebut sebesar Rp 50 juta pada akhir tahun ke-10. Berapakah 

besar tingkat suku bunga yang diminta oleh Bank Siaga untuk pinjaman ini? 

7. PT Tegalrejo berniat melakukan investasi pada penanaman pohon jati dengan total investasi Rp 1 juta. 
Pohon jati tersebut dapat dipanen pada 10 tahun mendatang dan dijual seharga Rp 3 juta. Berapa 
tingkat keuntungan atau rate-of-return investasi ini? 

8. Selama 3 tahun berturut-turut tiap akhir tahunnya, sebuah perusahaan menerima pembayaran bunga 
sebesar Rp 1 juta. Berapa nilai future value rangkaian pembayaran bunga ini jika opportunity cost 
perusahaan adalah 20%? 

9.  
 

 

SOAL: 
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KONSEP RETURN DAN RISIKO 

Return ◻ Return merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor 

berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian 

investor menanggung risiko atas investasi yang dilakukannya. ◻ Return investasi terdiri dari dua komponen utama, yaitu:Yield 

dan Capital gain (loss). 
 

Risiko 

Risiko merupakan kemungkinan perbedaan antara return aktual 
yang diterima dengan return yang diharapkan. Semakin besar 
kemungkinan perbedaannya, berarti semakin besar risiko investasi 
tersebut. 


