
Manajemen Keuangan  WIMA Madiun  

11/24/2009  1.1 
 

Materi 1Materi 1Materi 1Materi 1    

PENDAHULUAN1 
 

 

MASALAH POKOK DALAM MANAJEMEN KEUANGAN 

Manajemen keuangan berkepentingan dengan bagaimana cara menciptakan dan 

menjaga nilai ekonomis atau kesejahteraan. Konsekuensinya, semua pengambilan 

keputusan harus difokuskan pada penciptaan kesejahteraan. 

 

TUJUAN PERUSAHAAN 

Perusahaan haruslah bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang 

saham, dengan cara memaksimalkan nilai saham perusahaan.  

 

Memaksimalkan kesejahteraan lebih penting dari sekedar maksimalisasi 

keuntungan, kita lihat perbandingannya. 

Maksimalisasi Keuntungan 

• Dalam ekonomi mikro, maksimalisasi keuntungan sering disebut sebagai tujuan 

perusahaan.  

• Menekankan pada pemanfaatan barang modal secara efisien. 

• Tidak mengaitkan secara khusus besarnya keuntungan yang dihasilkan terhadap 

nilai waktu perolehannya. Apakah untuk tahun ini atau untuk tahun yang lebih 

panjang? 

• Keuntungan sesaat bisa dinaikkan dengan menekan biaya, misal riset, 

pengembangan, pemeliharaan rutin. Namun untuk jangka panjang hal ini tidak 

menguntungkan. 

• Keuntungan perhitungan akuntansi mengabaikan beban modal yang harus 

dipikul pemegang saham. 

Maksimalisasi Kesejahteraan Pemegang Saham 

• Memodifikasi tujuan memaksimalkan keuntungan agar mampu menghadapi 

perubahan lingkungan operasi yang kompleks. 

• Memaksimalkan nilai pasar saham karena seluruh keputusan keuangan akan 

terefleksi di dalamnya. 

• Keputusan yang baik adalah keputusan yang mampu menciptakan 

kesejahteraan para pemegang saham. 

 

MASALAH KEAGENAN (AGENCY PROBLEM)
2
 

Masalah ini timbul karena adanya konflik kepentingan yang terjadi pada manajer 

keuangan dengan pemilik (pemegang saham): 

• Manajer keuangan setuju bahwa tujuan manajemen keuangan adalah 

memaksimalkan kesejahteraan stockholder atau meningkatkan value of the firm. 

• Akan tetapi, menajer keuangan juga berkepentingan terhadap terhadap 

kekayaan individu. Misal fasilitas-fasilitas pribadi dan kemawahan. 

Konflik terjadi karena pemilik mengharap manajer bertindak atas nama pemilik, 

namun para manajer juga mempunyai kepentingannya sendiri. 

                                                
1 Keown, 2001, “Dasar-dasar Manajemen Keuangan”, bab I 
2 Halim, 2007, “Manajemen Keuangan Bisnis”, Bab 1, p. 1-2 
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AGENCY COST
3
 

Untuk meminimalkan masalah keagenan, perusahaan harus menanggung biaya 

keagenan (agency cost): 

1. Biaya audit untuk pengawasan manajer. 

2. Perjanjian dan kontrak agar manajer tidak menyalahgunakan wewenangnya. 

3. Insentif untuk prestasi 

4. Kontrak dengan pihak ketiga untuk menanggung kerugian yang diakibatkan 

manajer. 

5. Kontrak antara manajer dengan pemilik, kompensasi jika perusahaan dijual atau 

dilikuidasi atau dimerger. 

 

FUNGSI MANAJEMEN KEUANGAN
4
 

Fungsi manajemen keuangan pada dasarnya adalah sebagai pengambil beberapa 

keputusan di bidang keuangan yang relevan dan berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan (value of the firm).  

1. Keputusan Investasi (Investment Decision) 

Pada aset apa investasi tersebut dilakukan? Fixed assets atau working capital. 

Perusahaan menggunakan dana dengan harapan mampu menghasilkan kas balik 

(cash in flow) pada waktu mendatang melebihi nilai investasi awal selama satu 

periode. 

2. Keputusan Pembelanjaan (Financing Decision) 

Keputusan investasi yang layak selanjutnya dicarikan sumber dana. Sumber bisa 

berasal dari internal maupun eksternal, jangka pendek ataupun jangka panjang. 

Keputusan pembelanjaan yang efektif tercermin dari biaya dana (cost of fund) 

yang minimal. 

3. Kebijakan Dividen (Dividend Policy) 

Keputusan mengenai prosentase laba ditahan yang akan dibagikan kepada 

pemegang saham dalam bentuk dividen, dan berapa laba yang ditahan untuk 

pembiayaan investasi di masa datang. Kebijakan dividen yang optimal tercermin 

pada peningkatan harga saham. 

 

PARADIGMA STOCKHOLDER DAN STAKEHOLDER
5
 

Perusahaan mulai menggeser paradigma yang selama ini berlaku, yaitu dari 

stockholder paradigm ke stakeholder paradigm.  

Paradigma stockholder, orientasi tertuju pada pemegang saham. Pemegang saham 

adalah segala-galanya bagi manajemen.  

Paradigma Stakeholder, manajemen dihadapkan pada banyak pihak yang masing-

masing perlu diperhatikan. Stakeholder merupakan semua kelompok yang dapat 

dipengaruhi atau yang dapat mempengaruhi keputusan, kebijakan, dan kegiatan 

suatu organisasi yang merupakan lingkungan di mana perusahaan harus 

berinteraksi. Stakeholder primer: pemegang saham, pekerja, kreditor, pemasok, 

pelanggan, pesaing, penyalur,. Stakeholder sekunder: masyarakat, pemerintah, 

aktivis sosial, media massa, pendukung bisnis, pendapat umum. 

                                                
3 Halim, 2007, p. 2 
4 Halim, 2007, p. 2-3 
5 Halim, 2007, p. 3 
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Sepuluh Aksioma/prinsip yang membentuk Dasar Manajemen Keuangan
6
 

1. The Risk-Return Tradeoff (Keseimbangan Risiko dan Pengembalian) � jangan 

tambah risiko kecuali dengan kompensasi tambahan pendapatan. 

2. Time Value of Money (Nilai Waktu Uang) � uang yang diterima sekarang lebih 

berharga dari uang yang diterima kemudian. 

3. Uang Kas – Bukan Besarnya Laba � adalah yang utama. 

4. Tambahan Arus Kas (Incremental Cash Flow) � satu satunya pertambahan Nilai 

yang Dihitung. 

5. Kondisi Persaingan Pasar � sebab mengapa sangat sulit mendapatkan proyek 

dengan laba yang luar biasa. 

6. Pasar Modal yang Efisien � pasar yang bergerak cepat dan harga yang tepat. 

7. Masalah keagenan � Manajer tidak akan bekerja bagi pemilik perusahaan jika 

tidak selaras dengan kepentingan mereka. 

8. Perpajakan yang berdampak pada keputusan bisnis. 

9. Tidak semua risiko sama � ada sebagian risiko yang dapat didiversifikasi. 

10. Melalukan sesuatu yang benar adalah perilaku yang etis, dan banyak dilema 

etika dalam manajemen keuangan. 

 

PAJAK PENGHASILAN 

Bagaimana pajak penghasilan akan mempengaruhi keputusan manajemen. 

Perusahaan menerima pengurangan pajak jika:  

1. sedang menjalankan riset di bidang teknologi 

2. membayar sejumlah upah dan gaji pada beberapa kelompok tidak mampu. 

3. perusahaan berlokasi di daerah ekonomi tertentu. 

Menghitung Penghasilan kena pajak 

Penghasilan: Jumlah penjualan dikurangi dengan beban untuk menghasilkan 

produk. 

Biaya Pengurang Pajak: beban-beban operasi seperti pemasaran, administrasi, 

penyusutan, beban bunga. 

Bukan pengurang pajak: dividan yang dibayar  

Penghasilan lain kena pajak: pendapatan bunga, dividen diterima perusahaan. 

 

Tarif Pajak di Indonesia 

• sampai dengan Rp 25.000.000,-    10% 

• di atas Rp 25.000.000,- sampai dengan Rp 50.000.000,- 15% 

• Rp 50.000.000,- ke atas     30% 

 

Ilustrasi penghitungan pajak: 

                                                
6 Keown 
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PT TRIANA

Penjualan 200.000.000Rp  
Beban pokok penjualan (50.000.000)Rp   
Laba Kotor 150.000.000Rp  
Beban Operasi

Beban Administrasi 10.000.000Rp   
Penyusutan 4.000.000Rp     
Beban Pemasaran 6.000.000Rp     

Total Beban Operasi (20.000.000)       
Laba Operasi (sebelum bunga dan pajak) 130.000.000      
Pendapatan lain-lain -                         
Beban bunga (2.500.000)         
Penghasilan kena pajak 127.500.000      

Dividen Rp 5 juta yang dibayarkan kepada pemegang saham tidak 
merupakan beban pengurang pajak  
 

Menghitung Utang Pajak 

Penghasilan kena pajak Rp 127.500.000,- 

 

PPh terutang: 

 10% x 25.000.000 = Rp  2.500.000,- 

 15% x 25.000.000 = Rp  3.750.000,- 

 30% x 77.500.000 = Rp23.250.000,- 

  Jumlah  = Rp29.500.000,- 

 

Catatan lain tentang pajak: 

Beban depresiasi yang diijinkan untuk menghitung penyusutan adalah 

menggunakan metode garis lurus atau metode saldo menurun, kecuali bangunan 

hanya boleh dengan metode garis lurus. 

Kerugian atas operasi  dapat dikonpensasikan dengan penghasilan neto atau laba 

fiskal selama 5 (lima tahun) berturut turut dimulai sejak tahun berikutnya sesudah 

tahun didapatnya kerugian tersebut.  

 


