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5.1.  MENCARI DAN MENGGUNAKAN  MODAL 

5.1.1 Timbulnya  Masalah Modal 

Da1am pelaksanaan bisnis karena banyaknya kebutuhan-kebutuhan yang harus 

dipenuhi sedangkan kemampuan untuk itu kurang, maka keadaan demikian akan 

menimbulkan masalah permodalan, misalnya : 

1. Kekurangan uang untuk pembelian mesin-mesin.  

2. Kekurangan spareparts bagi modal mes in.  

3. Kekurangan biaya untuk ekstensifikasi.  

4. Kekurangan biaya untuk pelaksanaan penelitian-penelitian, penelitian 

pasar dan sebagainya. 

Masalah permodalan merupakan satu bagian dari masalah dalam bisnis yang 

dihadapi oleh pengusaha. Karena itu untuk memperkecil atau menekan timbulnya 

masalah tersebut, pada waktu pendirian perusahaan hal-hal berikut harus 

diperhatikan : 

a. Berapa besarnya modal yang harus dipenuhi untuk kebutuhan pertama, 

yaitu biaya lahan, pembangunan dan peralatan mesin-mesin yang digunakan 

dan biaya-biaya cadangan. Jumlah dan besarnya biaya atau permodalan 

ini akan diketahui pendekatanya melalui analisis pembiayaan yang mantap, 

sehingga pengusaha akan dapat mengukur kemampuan dan memperkirakan 

dari mana modal sejumlah itu akan dipenuhi. 

b. Bagaimana memperoleh modal yang diperlukan, apakah dapat dipenuhi 

dengan kekayaan atau perlu melibatkan para penanam modal atau 

pinjaman dari luar, misalnya kredit bank. Dalam rangka ini apakah perlu 

mengadakan Joint Enterprise, sebab penggunaan kredit jangka panjang dan 

kredit jangka pendek harus menanggung bunga yang jumlahnya tidak 

sedikit, walaupun kredit-kredit itu mudah diperoleh. 

c. Harus membuat planning untuk tindakan-tindakan yang akan dijalankan 

dan planning dalam permodalan, karena tanpa planning jalannya sebuah 

usaha akan kacau balau, yang berarti dengan adanya planning 

tersebutmaka kita tinggal melaksanakannya dengan tidak melakukan 

penyimpanganpenyimpangan Dalam hal planning yang sudah tidak sesuai 

lagi dengan keadaan maka untuk tindakan selanjutnya, dengan melakukan 

perbaikan planning. 
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     Dengan adanya analisa modal/pembiayaan dan planning permodalan/ 

pembiayaan— walaupun hal-hal tersebut diusahakan semantap dan seteliti mungkin 

karena situasi dan kondisi yang selamanya tidak ajeg — maka masalah permodalan 

tentu akan timbul, tetapi timbulnya tidak akan berwujud sebagai beban atau 

masalah berat, melainkan merupakan masalah ringan yang segera dapat 

ditanggulangi (selisih keadaan nyata dengan pendekatannya). 

5.1.2. Capital Market (Pasar Modal) 

Cara yang terbaik dalam hal menanggulangi kekurangan atau kesulitan modal 

bagi pelaksanaan suatu usaha yang dapat memenuhi harapan dan tujuan 

pemerintah dengan Rencana Pembangunan Semesta-nya, yaitu dengan cara 

melakukan joint enterprise dengan Penanam Modal Asing (PMA)mengingat 

kemampuan PMDN masih jarang, terutama dengan adanya jangkauan bisnis untuk ikut 

dalam meningkatkan jumlah penerimaan devisa negara. 

Untuk menutupi kebutuhan modal atau menutupi kekurangan modal yang telah 

dimiliki, pengusaha dapat mencari pada pasar modal yang ada di tanah air kita, di 

mana pasar ini telah dibentuk pada tahun 1977. Untuk memperoleh pinjaman 

tersebut akan ditinjau tentang kebaikan-kebaikan: 

a.. Solvabilitasnya 

b.  Liku id it a snya 

c.  Rentabilit asnya 

Yang dimaksud dengan solvabilitas dalam hal ini ialah berapa besarnya jaminan 

ekstra terhadap modal luar. Dalam melihat jaminan ini akan dilihat bukan dari segi 

hukum, melainkan dari aspek ekonomisnya. Sebagai contoh dapat 

dikemukakan sebagai berikut : 

Modal Sendir i  = 100. Modal dari luar    = 10.  Modal dari luar yang telah ada = 

10, sedangkan perusahaan  masih memerlukan modal dari luar = 20,  mempunyai 

jaminan modal sendiri sebesar = 100, maka jaminan ekstra: 

(100 – 10)/20 X 100 %) = 450 % 

Ini adalah besaran menurut hukum, kalau ditinjau secara ini maka dengan 

sendirinya usaha peminjaman ini akan mampu untuk melakukan pengembalian 

pinjaman tersebut, akan tetapi pasar modal tidak akan menggunakan peninjauan 
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dengan cara demikian, melainkan peninjauan berdasarkan ekonomi yaitu dengan 

melihat juga aktivanya apakah aktivanya mempunyai nilai atau tidak, dimana 

pasar modal akan melakukan kontrol secara dinamis. Mungkin pada waktu 

pengajuan permintaan modal solvabilitas perusahaan peminta/pembutuh modal 

adalah baik, dipehitungkan bahwa lama kelamaan solvabilitasnya akan berkurang 

sehingga pada waktu pinjaman ditagih karena telah mencapai waktu/jatuh tempo 

ternyata peminjam tidak dapat melunasinya, kontrol dinamis inilah yang akan 

ditinjau. 

Yang dimaksud Likuiditas dalam hal ini terbagi dua, yaitu sebagai berikut. 

a. Likuiditas statis, yaitu yang ditentukan pada suatu saat tertentu (bagi 

analisa ekonomi likuiditas demikian tidak ada gunanya). 

b. Likuiditas dinamis, yaitu yang menyatakan jalannya atau pergerakan likuiditas 

dari waktu ke waktu, dasarnya ialah kas (likuiditas inilah yang diperlukan 

ekonomi). 

Selanjutnya yang dimaksud dengan rentabilitas ialah perbandingan antara 

modal dengan rendemen, yang berarti keuntungan yang diperoleh dari setiap 

penggunaan modal. 

Dengan sendirinya bagi sebuah usaha yang baru akan dimulai, ketiga-tiganya 

belum dapat ditinjau sehingga sulit untuk memperoleh bantuan modal pertama, 

kecuali kalau pasar modal meninjaunya dari pengalaman-pengalaman keberhasilan 

pengusaha, reputasinya yang sudah-sudah dan mungkin berdasarkan tinjauan dari 

segi hukum mengenai solvabilitasnya, sehingga timbul kepercayaan untuk 

memberikan sejumlah pinjaman. Lain halnya kalau usaha telah berlangsung 

beberapa waktu/tahun sehingga dapat dit injau kemampuannya untuk 

mengembalikan segala pinjaman, maka pengajuan pinjaman tentu akan 

memperoleh tanggapan yang baik. 

Pasar modal mempunyai pengert ian abstrak yang pada hakekatnya 

mempertemukan dua subjek yang satu dengan yang lainnya ( pemberi pinjaman dan 

yang membutuhkan pinjaman). Dalam pasar modal ini akan terjalin hubungan antara 

pengusaha yang memerlukan sejumlah modal untuk melanjutkan usaha/ 

mengembangkan usaha, sedangkan para penanam modal (investor) selalu 

mengharapkan kedatangan para pembutuh modal teutama modal jangka panjang. 
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Fungsi dari pasar modal yaitu mengalokasikan secara efisien peredaran dana dari 

saving surplus unit kepada saving deficit unit, dalam perwujudannya merupakan Securities 

Exchange atau Stock Exchange yang lazim pula disebut : Bursa Efek. 

Maksud diadakannya capital market terutama untuk membantu unit-unit 

ekonomi (produksi) untuk menanggulangi masalah permodalan yang dihadapinya 

dengan jalan penjualan saham-saham atau efek-efek, dimana para investor besar dan 

kecil termasuk perusahaan-perusahaan asuransi, dana-dana pensiun dapat melakukan 

pembelian atau penjualan saham-saham atau efek-efek tersebut. Sebagai para 

pelaksana pembentuk Pasar Modal adalah : 

a. Badan Pembina Pasar Modal, tugasnya memberikan pengarahan dan 

pertimbangan kebijaksanaan Menteri Keuangan mengenai hal-hal yang: 

menyangkut Pasar Modal. 

b. Badan Pelaksana Pasar Modal, bertugas mengadakan penelitian keadaan 

perusahaan yang akan menjual saham-sahamnya di bursa. Dengan adanya 

badan ini , maka dengan sendirinya t idak semua perusahaan dapat 

menjual saham-sahamnya di bursa, melainkan perusahaan yang sehat dan 

ber-reputasi yang dapat melakukannya. 

c. PT Danareksa, tugasnya melakukan pembelian saham-saham di Bursa 

Pasar Modal dan kemudian menjualnya kepada masyarakat dalam bentuk 

pecahan saham kecil. 

Pasar modal merupakan barometer bagi para pembutuh uang atau modal 

jangka panjang yang akan dipergunakan untuk ekspansi perusahaan atau pendirian 

perusahaan baru. Hal ini terutama karena policy pihak bank untuk tidak 

memberikan kredit besar dalam jangka waktu yang panjang, sehingga para 

pembutuh modal terpaksa mencarinya di pasar modal. Jadi apabila organisasi 

bisnis yang sedang dikelola. merupakan Perusahaan Terbatas (PT, Ltd, Co) dimana 

untuk pembentukan modal mengeluarkan sejumlah saham, maka untuk 

memperoleh pinjaman sejumlah modal dapat menjual saham-sahamnya pada pasar 

modal asal memenuhi persyaratan yang telah d itetapkan. Modal yang akan 

diperoleh tidak akan banyak terpaut perbedaannya dengan jumlah nilai saham 

yang diserahkan pada bursa. 

Harga dari saham-saham (effecten) sesungguhnya merupakan barometer bagi 

perusahaan-perusahaan dalam pandangan-pandangannya mengenai masa depan 
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perindustrian dan peekonomian pada umumnya. 

Demi kelancaran dari maksud pembentukan pasar modal terdapat lembaga-

lembaga keuangan (Investment Bank/Underwriters Company) yang mendukungnya, yang 

mana izin operasinya dikeluarkan oleh menteri keuangan, antara lain : 

a . PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia,  

b. PT ASEAM (Asian and Euro-American) Capital Corporation, 

c.  PT Ficorinvest (First Indonesian Finance and Investment Corporation), 

d. PT Indovest (Indonesian Investment International), 

e.  PT Inter-Pacific (Inter Fasific Financial Corporation), 

f . PT Merincorp,invesment finance corporation, 

g. PT MIFC ( Mutual International Finance Corporation). 

Usaha-usaha lembaga keuangan di atas berdasarkan surat menteri keuangan 

ditentukan sebagai berikut. 

a. Menghimpun dana dari masyarakat dengan jalan mengeluarkan Su ratsurat 

Berharga. 

b. Membantu perusahaan-perusahaan dan badan-badan pemerintah dalam 

penerbitan surat-surat berharga : 

1. Mempersiapkan penerbitan dan penjualannya. 

2. Sebagai penjamin atas terjualnya surat-surat berharga yang bersangkutan 

3. Menjualkan surat-surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga 

keuangan tersebut di atas. 

c. Mengadakan penyertaan modal di dalam perusahaan-perusahaan dengan 

ketentuan bahwa penyertaan tersebut bersifat sementara sampai sahamnya 

dapat diperdagangkan di pasar modal. 

d. Bertindak sebagai broker dan dealer surat-surat berharga. 

e. Memberikan jaminan (garansi) 

f. Bertindak sebagai perantara bagi perusahaan-perusahaan dalam : 

1. memperoleh kompayon (peserta) untuk mengadakan Joint Venture, 

2. mempero leh tenaga ahli,  

3. memperoleh pinjaman baik merupakan PMDN maupun PMA. 



 8 

g. Memberikan jasa berupa saran dan nasehat-nasehat ilmiah (keahlian) 

dalam bidang pembiayaan, investasi dan manajemen. 

5.1.3 Joint Enterprise Perusahaan Patungan 

Joint enterprise adalah bentuk kerja sama antara perusahaan nasional dengan 

perusahaan asing, disebut juga sebagai bentuk kerja sama antar perusahaan. Bentuk 

kerja sama ini sangat disukai oleh pemerintah, perusahaan nasional yang 

bersangkutan dan para pemilik modal asing. Dari bentuk kerja sama ini sebagian 

modal yang diperlukan terutama untuk pembangunan mekanisasi perusahaan, 

pencukupan para tenaga kerja ahli disediakan dengan dana dari PMA, di mana 

kontrak kerja sama itu habis, maka sarana-sarana yang serba mutakhir akan 

ditinggalkan untuk selanjutnya dikelola sendiri oleh perusahaan nasional, dan 

tenaga-tenaga ahlinyapun dapat dicukupi oleh tenaga-tenaga bangsa kita sendiri, 

karena selain ada kewajiban bagi para tenaga ahli asing harus mendidik dan 

memajukan keahlian bangsa kita, pengalaman mengelola perusahaan bersamasama 

tenaga ahli asing tersebut akan mematangkan ahli teknologi mutakhir. 

Dalam kerja sama bentuk joint venture hanya terbatas pada kerja sama di bidang 

permodalan antara pemilik modal nasional dengan memperoleh bantuan dari 

penanam modal asing dengan cara mencampurkan modalnya saja. Jadi, pada 

hakikatnya tetap merupakan perusahaan nasional. 

Tentang kewenangan untuk mengadakan joint enterprise, joint venture bahkan 

penanaman modal asing dalam bentuk langsung ( tanpa adanya percampuran 

dengan modal nasional) dijamin dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1967. 

Beberapa keuntungan akan diperoleh jika dilakukan kerja sama dalam berusaha 

(joint enterprise) antara pengusaha dengan pengusaha asing dalam menunjang 

pelaksanaan dan keberhasilan pembangunan, terutama untuk tujuan sebagai 

berikut. 

a . Mencukupi bahan pangan dalam neger i.  

b. Ekspor dengan tujuan menambah devisa.  

Keuntungan yang akan diperoleh adalah sebagai berikut. 

a. Dalam pembukaan sebuah perusahaan dapat memanfaatkan peralatan 

mutakhir dan para tenaga ahli asing yang telah berpengalaman dengan 

melakukan kerja sama dengan para tenaga kerja kita, di mana segala 
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peralatan mutakhir itu kelak akan menjadi milik perusahaan kita. 

b. Dengan adanya tenaga-tenaga yang lebih berpengalaman , maka penggunaan 

mesin/ peralatan yang kita gunakan bisa memperoleh hasil yang optimal dan 

pengalaman ini secara berangsur-angsur akan dimiliki juga oleh tenaga 

kita. 

 

5.2 PERLUNYA PERUSAHAAN MEMILIKI SIMPANAN  

5.2.1 Beberapa Pengertian 

Keuntungan yang diperoleh perusahaan atau usaha produksi ada baiknya 

sekian persen disisihkan sebagai simpanan perusahaan atau usaha produksi. 

Manfaat simpanan' sangat besar terutama kalau perusahaan atau usaha industri 

tengah mengalami kesulitan kekurangan modal, sedangkan usaha mendapatkan 

investasi atau permodalan ternyata mengalami halangan dan kesulitan, halangan 

misalnya karena bunga yang ditawarkan tinggi, kesulitan tidak ada investor atau 

kreditur yang mau menanamkan modalnya atau memberikan kredit sejumlah 

yang diperlukan dengan tingkat bunga yang wajar. 

Terutama dalam usaha produksi pertanian, kepentingan akan modal usaha 

sewaktu-waktu diperlukan, mengingat usaha dibidang ini sangat terpengaruh oleh 

keadaan alam. Kita perhatikan saja usaha produksi pertanian yang telah 

berlangsung dengan baik, dengan didukung budget yang mantap, karena 

mengalami kebanjiran atau kekeringan , maka produksi mengalami kegagalan 

total, sehingga modal yang telah ditanam menjadi mubazir. Dalam keadaan 

demikian usaha produksi harus dilangsungkan terus atau diulangi, dan 

memerlukan budget baru dengan pembiayaannya yang cepat (mengingat musim dan 

lain-lain). Untuk kepentingan budget baru inilah peranan simpanan 

perusahaan/usaha produksi adalah demikian menentukan. 

Simpanan perusahaan/usaha produksi berasal dari keuntungan yang 

disisihkan atau tidak dibagikan dan menghasilkan sejenis modal yang menanggung 

resiko. Baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif merupakan suatu cara 

pembentukan modal yang penting. Kuantitatif, karena simpanan perusahaan/usaha 

produksi itu merupakan satu-satunya cara yang dapat membentuk modal yang 

menanggung resiko dan segera atau langsung dapat dikuasai oleh perusahaan atau 

usaha produksi tanpa menghiraukan tinggi rendahnya keuntungan yang 

diharapkan. 
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Kuantitatif, simpanan perusahan/usaha produksi sulit diukur terutama dalam 

jangka pendek, karena simpanan demikian banyak yang terjadi secara rahasia, 

bahkan bagi perusahaan/usaha produksi sendiri sering kali sulit mengukur 

besarnya simpanan nettonya. 

Beberapa penyebab yang mendorong perusahaan/ usaha produksi untuk 

melakukan simpanan ini adalah sebagai berikut. 

1. Adanya kenyataan yang sering dialami mengenai kesulitan permodalan 

sebagai akibat kurangnya modal yang menanggung resiko dan oleh 

karenanya timbul perbandingan yang negatif dengan utang perusahaan 

yang lebih besar. 

2. Juga sebagai tindakan berhati-hati dari para usahawan sehubungan dengan 

adanya kemungkinan-kemungkinan yang tidak dapat dihindari yang 

disebabkan karena kurang tepatnya kebijakan penilaian dan penghapusan 

persediaan yang dilakukan dalam perusahaan/ usaha produksi, sehingga 

karena ini pula para usahawan memutuskan untuk melakukan untuk 

melakukan kebijakan pembagian/penyisihan keuntungan dengan hatihati. 

Kebutuhan investasi mutlak terdapat dalam setiap perusahaan/usaha industri, 

kebutuhan investasi itu kenyataannya selalu berubah-ubah. Bagaimanakah jumlah 

simpanan dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan investasi yang berubahubah 

atau bervariasi? Menurut Keynes, bahwa hal itu hanya dengan penambahan jumlah 

simpanan marginal yang disebabkan kenaikan pendapatan maka 

keseimbangan antara simpanan dan investasi dapat dicapai. Oleh karena itu maka 

setiap kali perusahaan/ usaha produksi memperoleh pendapatan yang berwujud 

keuntungan, pada waktu itu penyisihan pendapatan mutlak perlu dilakukan 

sebagai simpanan perusahaan / usaha industri. 

Simpanan-simpanan umumnya dibagi atas : 

a . s impanan keluarga,  

b. simpanan perusahaan,  

c.  simpanan pemer intah,  

d. simpanan inst itusional (hasil penanaman modal kolekt if). 

Yang akan kita uraikan selanjutnya yaitu "simpanan perusahaan". Hukum-

hukum yang berlaku bagi simpanan perusahaan, hukum-hukum ini dalam 
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mempengaruhi simpanan perusahaan (baik kuantitatif maupun kualitatif) 

kenyataannya berlainan dengan hukum-hukum yang mempengaruhi simpanan 

perseorangan. Jelasnya sebagai berikut. 

a. Simpanan perusahaan berasal dari keuntungan netto (bersih) pendapatan 

perusahaan yang merupakan sumber pendapatan yang dapat berubahubah 

dengan kuat. 

b. Simpanan perusahaan dilakukan tanpa pengorbanan karena yang berkorban 

adalah pesero-pesero atau mereka yang turut bergabung dalam usaha 

produksi pertanian. 

c. Simpanan perusahaan dilakukan dengan hasrat yang timbul dari masalah 

permodalan perusahaan / usaha produksi dan dipengaruhi oleh psikologi 

perusahaan/usaha produksi. 

d. Selain itu simpanan perusahaan/usaha produksi secara kuantitatif dan 

kualitatif hanya dapat ditaksir secara kasar. 

Dalam hal perusahaan ini kita mengenal simpanan negatif dan simpanan yang 

hilang. 

Simpanan negatif hanya terjadi dalam beberapa hal saja, misalnya bila 

dilakukan kebijakan stabilisasi dividen, jelasnya apabila pembayaran dividen 

diambil dari cadangan. Selain itu simpanan negatif akan terjadi karena kerugian 

yang menimpa perusahaan sebagai akibat pimpinan yang kurang baik, atau karena 

pertimbangan-pertimbangan sosial bagi para karyawan, para pelanggan atau para 

rekanan. Juga dapat dianggap sebagai simpanan negatif sekiranya perusahaan itu 

merugi karena mempertahankan maksud baiknya. 

Simpanan yang hilang, dalam hal ini kerugian yang tidak dapat dihindarkan 

jangan dianggap sebagai simpanan negatif, karena ini merupakan simpanan yang 

hilang. Kalau simpanan negatif mengembalikan bentuk dari simpanan (kekayaan) 

menjadi pendapatan,maka simpanan yang hilang tidak menjadi apa-apa. 

5.2.2 Simpanan sebagai Cadangan untuk Stabilisasi 

Tujuan simpanan perusahaan /usaha produksi yang pertama yaitu untuk 

menjaga kemungkinan-kemungkinan dikemudian hari. Ini disebut cadangan 

konjungtur, maksudnya agar dalam masa depresi dapat digunakan. Cadangan 

harus diusahakan agar mempunyai bentuk yang likuid. Dalam saat-saat yang 
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kritis misalnya, memiliki uang tunai dapat lebih berharga dari pada instalasi-

instalasi yang indah. Selain itu berlaku pula ketentuan-ketentuan , semakin besar 

utang, semakin besar pula diperlukan cadangan. 

Berdasarkan tujuan yang telah disebutkan diatas, cadangan-cadangan 

konjungtur harus ditanam sedemikian rupa agar dalam jangka pendek dapat 

dijadikan alat-alat likuid (mudah divangkan) bila sewaktu-waktu diperlukan. 

Penanaman yang paling aman yaitu apabila cadangan konjungtur tersebut tidak 

ditanam, dengan perkataan lain ditahan dalam bentuk yang likuid, atau digunakan 

untuk melunasi utang-utang asal ada kepastian bagi perusahaan/usaha produksi akan 

dapat menarik pinjaman-pinjaman apabila diperlukan, hal demikian ini 

memungkinkan apabila jumlah utang-utang tidak terlalu besar. 

Dalam hal penanaman cadangan tersebut ada baiknya pula jika ditanam dalam 

kertas-kertas negara, atau dalam obligasi yang jangka waktunya tidak terlalu 

panjang. 

Penanaman cadangan konjungtur dalam saham-saham t idak dapat 

dipertanggung jawabkan. Kurs saham dapat dikatakan lebih goncang dibandingkan 

dengan penanaman-penanaman modal lain, selain itu cadangan konjungtur 

biasanya harus dijadikan likuid bukan hanya pada waktu perusahaan /usaha 

produksi sendiri sedang mengalami kesulitan, melainkan justru pada waktu 

perusahaan-perusahaan secara keseluruhan sedang menderita. 

Penanaman cadangan konjungtur atau cadangan stabilisasi sesuai dengan 

kebijakan perusahaan/usaha produksi tidak ada buruknya kalau dilakukan dalam 

perusahaan sendiri. Kebijaksanaan itu misalnya dengan mengingat : 

a. Bahwa pada tahun-tahun yang baik biasanya disertai pula oleh kebutuhan 

akan modal yang cukup besar, baik untuk persediaan bahan mentah, 

piutang atau alat-alat produksi tetap, sedangkan apabila perusahaan 

sedang mengalami kemunduran kebutuhan akan modal menjadi turun. 

b. Apabila struktur perusahaan sedemikian rupa hungga di masa-masa 

konjungtur sedang menurun masih ada keuntungan bruto, maka cadangan-

cadangan dapat dipergunakan untuk menutup kebutuhan akan modal 

dalam masa konjungtur tinggi dan selanjutnya keuntungan yang diterima 

dijadikan cadangan konjungtur. 

Tentang cadangan stabilisasi ini ada yang meragukan bahwa hal itu termasuk 
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simpanan perusahaan. S. FABRICANT dalam : Studies on income and Wealth, telah 

menunjuk kepada cara perhitungan keuntungan dengan mengambil tahun buku suatu 

siklus. Dengan cara ini keuntungan/kerugian Baru dapat ditentukan besarnya apabila 

masa siklus telah habis. Ditinjau secara demikian memang benar, akan tetapi 

apabila kita mengambil satu siklus sebagai tahun buku, maka kita akan 

menghilangkan gejala konjungtur yang justru sangat penting. 

Sama halnya dengan cadangan stabilisasi yaitu cadangan-cadangan yang 

mempunyai tujuan-tujuan tertentu. 

5.2.3 Simpanan Perusahaan sebagai Cadangan untuk Permodalan Ekspansi 

Simpanan perusahaan / cadangan konjungtur hanya dapat dipergunakan untuk 

ekspansi apabila ekspansi itu membutuhkan modal untuk jangka pendek. 

Pada umumnya sukar bagi perusahaan-perusahaan untuk menentukan berapa 

lama modal itu dibutuhkan, dan t idak dapat pula dipast ikan likuiditas 

perusahaannya dalam tahun-tahun yang akan datang. Ekspansi-ekspansi secara 

besar-besaran memerlukan modal tetap untuk jangka panjang. 

Penarikan modal sendiri atau modal pinjaman tergantung pada faktor sebagai 

berikut : 

a. Keadaan keuangan pada waktu yang lampau harus baik. 

b. Stuktur keuangan yang kuat .  

c. Ekspansi yang akan dijalankan memberikan harapan akan keuntungan. 

d. Obligasi ataupun saham mempunyai perasaan yang luas. 

Dalam prakteknya ekspansi dilaksanakan secara berangsur-angsur dan 

kebutuhan akan modalpun pada mulanya tidak begitu besar. Kebutuhan akan 

modal yang besar baru akan terasa setelah ekspansi memberikan harapan baik dan 

memberikan cukup pengalaman untuk memperluasnya. 

Permodalan ekspansi dari keuntungan kemungkinan mengembangkan inisiatif. 

Bagi perusahaan-perusahaan/ usaha produksi kecil permodalan ekspansi dari 

keuntungan merupakan satu-satunya jalan, karena perusahaan-perusahaan 

demikian tidak dapat turut serta dalam pasar modal. Dalam setiap pertumbuhan suatu 

perusahaan/ usaha produksi selalu dijumpai suatu masa krisis, yaitu saat dimana 

kekuatan modal pengusaha dan sahabat-sahabatnya tidak cukup lagi untuk 
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menutupi kebutuhan perusahaan/ usaha produksinya, sedangkan perusahaan 

tersebut belum juga cukup besar untuk menarik modal dari pasar modal. Dalam 

keadaan demikian, jalan satu-satunya bagi perusahaan yaitu berusaha agar dapat 

tumbuh terus dari keuntungan yang diperoleh sampai tiba saatnya perusahaan 

menjadi cukup besar dan berkemampuan mengeluarkan emisi. 

5.2.4 Simpanan Perusahaan sebagai Cadangan untuk Perbaikan Modal 

Dalam keadaan bagaimana juga perusahaan akan selalu berikhtiar memperbaiki 

stuktur-struktur permodalannya, hal ini dapat dikatakan pula bahwa perusahaan/ 

usaha produksi akan berdaya upaya memperkecil persentase modal pinjaman jika 

dibandingkan dengan jumlah modal perusahaan seluruhnya. Perbaikanperbaikan 

ini dapat dicapai dengan cara : 

a. menahan keuntungan — modal sendiri naik, 

b. melunasi utang dengan keuntungan modal pinjaman berkurang. 

Penahanan keuntungan dapat diartikan untuk memperbaiki likuiditas. Pada 

umumnya hal ini dilaksanakan dengan melunasi terlebih dahulu utang-utang 

jangka pendek, misalnya pinjaman bank, pembelian kembali utang-utang. Bilamana 

keadaan lebih baik, bahkan perusahaan dapat bertindak lebih jauh, antara lain 

membentuk cadangan yang likuid atau menanam cadangan di luar perusahaan. 

Memperhatikan pelunasan utang-utang dengan bagian keuntungan pada 

umumnya merupakan tindakan yang sehat, karena akan melepaskan perusahaan 

dari beban-beban tetap dan dari pengaruh pergeseran modal sendiri dan modal 

pinjaman yang merupakan akibat dari perubahan-perubahan kemungkinan-

kemungkinan dan tingkat harga. Keuangannya menjadi lebih stabil dan 

memperoleh kemungkinan yang lebih besar untuk menarik modal jika diperlukan. 

Terjadinya utang biasanya disebabkan karena sulitnya memperoleh modal 

yang menanggung resiko,terutama bagi perusahaan/usaha produksi kecil, selain itu 

karena sifat penyimpan sebagian besar takut memikul resiko peusahaan. Karena 

itu perusahaan-perusahaan memperebutkan uang yang akan ditanam dan 

menaikkan balas jasanya. Akan tetapi, dalam memperoleh permodalan dengan 

pinjaman jangka pendek hendaknya hati-hati, pinjaman demikian baik dilakukan 

apabila ada harapan pelunasannya dari hasil perusahaan dalam jangka waktu 

yang sesuai. Tidak jarang pula terjadi karena adanya utang, langsung memaksa 
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perusahaan untuk menahan keuntungan meskipun tidak ada perjanjian secara 

formal tetap kedua belah pihak menganggap hal demikian adalah wajar, 

bahkan di Amerika menurut J.L.Mey, Jr. ada kewajiban menyimpan secara 

formal yang dicantumkan sebagai persyaratan. 

Kebutuhan akan cadangan konjungtur untuk kepentingan ekspansi akan 

bertambah besar apabila harapan akan memperoleh keuntungan bertambah besar. 

Kebutuhan akan cadangan itu untuk pelunasan utang akan bertambah besar pula 

apabila harapan akan memperoleh keuntungan berkurang atau telah ada dalam 

depresi. Perusahaan/usaha produksi yang beruntung dan masih menerima laba / 

keuntungan akan bercermin kepada perusahaan-perusahaan yang sudah terjepit dan 

akan segera berusaha melunasi utang-utangnya sebelum keuntungan yang 

diterimanya mengalami penurunan. 

Dalam menghadapi depresi, perusahaan-perusahaan yang sekarang sangat 

menyadari akan adanya masa-masa depresi , sehingga dalam masa konjungtur pun 

meningkat (naik) perusahaan-perusahaan yang sekarang selalu berjaga-jaga kalau-

kalau depresi sedang membayanginya. Pada umumnya dimasa konjungtur naik 

perusahaan-perusahaan sudah mulai menyimpan untuk investasi ekspansi, perasaan 

takut terhadap depresi belum memperlihatkan pengaruhnya yang khusus terhadap 

politik penyimpangan perusahaan. 

Apabila hasrat investasi mulai menurun (pada akhir masa konjungtur naik) 

maka alasan untuk menyimpan bagi investasi ekspansi sebagian besar akan hilang, 

namun pada saat itu pula timbul hasrat menyimpan untuk memperbaiki 

permodalan, sebab pada saat-saat tersebut perusahaan membayangkan 

kemungkinan menurunnya kesempatan mendapatkan keuntungan. Pada saatsaat 

demikian beberapa perusahaan akan mulai menyimpan bagi pelunasan utangutang, 

karena ada kemungkinan bahwa ekspansi yang telah dilakukan dimodali dengan 

modal pinjaman. 

Apabila perusahaan itu menderita kerugian, permodalannya akan mundur/ 

menurun, karena kerugian menelan modal sendiri. Apabila selanjutnya perusahaan 

mendapatkan keuntungan kembali, yang pertama-tama harus dilakukan adalah 

mengembalikan terlebih dahulu apa yang hilang, dengan penahanan keuntungan yang 

lebih besar. Sumber-sumber ini harus digunakan untuk mengurangi secara terlebih 
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dahulu utang-utangnya, baru apabila keadaan mengizinkan melakukan investasi.  

Saldo kerugian perbaikannya hanya dapat dilakukan dengan 

"reorganisasi", melunasi utang-utang dan atau menambah modal sendiri. 

Reorganisasi demikian hanya dapat dilakukan atau mungkin dapat dicapai 

tujuannya apabila para kreditur turut membantu, misalnya mereka atau yang lain memberikan 

tambahan modal sendiri. Yang terakhir ini hanya mungkin apabil harapan akan mendapat 

keuntungan dikemudian hari memang baik. Sambil menunggu tercapainya perbaikan, 

perusahaan tersebut sebaiknya berusaha memperbaiki perbaikan modal sendiri dan modal 

pinjaman dengan mempergunakan sumber-sumber permodalan internal. Namun demikian, 

ada perusahaan yang masih enggan melakukan reorganisasi karena dalam pandangannya 

dan pandangan kebanyakan orang reorganisasi itu sama halnya dengan bangkrut. 

Perlu ditambahkan : bukan pinjaman jangka pendek saja yang membahayakan, tetapi juga 

pinjaman jangka panjang, terlebih-lebih apabila pinjaman itu diambil secara besar-besaran. 

Selanjutnya apa yang diartikan dengan modal pinjaman di sini mencakup semua utang jangka 

pendek yang dapat segera diminta kembali antara lain pinjaman bank dan utang pajak, demikian 

pula utang-utang yang dikonsolidasi. 

Tentang simpanan perusahaan rahasia di muka telah disinggung bahwa simpanan perusahaan 

kebanyakan terjadi secara rahasia, dan bahkan pengusaha sendiri seringkali tidak mengetahui 

secara pasti berapa besarnya simpanan tersebut. Simpanan rahasia perusahaan pada umumnya 

berbentuk sebagai berikut. 

a. Investasi secara diam-diam atas beban biaya eksploitasi. 

b. Penghapusan alat-alat produksi yang dipercepat. 

c. Penghapusan dari jumlah-jumlah yang lebih tingi dari harga pembelian alat-alat 

produksi 

d. Penilaian yang lebih rendah dari persediaan-persediaan pada akhir tahun. 

e. Mempertinggi cadangan untuk pengeluaran-pengeluaran yang akan datang. 

f. Kreditur-kreditur fiktif. 

Nomor a sampai dengan d menekan penilaian aktiva sedangkan nomor e dan f 

memperbesar penilaian pasiva. Simpanan perusahaan yang negatif dan rahasia adalah lebih 

berbahaya, karena kreditur dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya dapat dirugikan. 
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5.2.5 Beberapa Keberatan terhadap Permodalan Internasional  

Keberatan Pertama 

Bahwa dengan dilakukannya permodalan internal, modal yang seharusnya disalurkan ke pasar 

modal agar dapat dipergunakan untuk investasi yang bermotif, tidak dapat dilaksanakan. 

Muhs Cs berpendapat bahwa selama perusahaan pemegang monopoli menguasai jumlah 

tertentu persediaan modal masyarakat, mereka akan merugikan industri-industri yang tidak 

berorganisasi dalam memodali perusahaannya, dan memaksa mereka menambah 

kekurangan modalnya dengan menarik modal pinjaman. 

Sehubungan dengan keberatan di atas, dapat diterangkan bahwa apa yang 

terjadi di atas disebut persediaan modal masyarakat mempunyai pengertian yang 

statis yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Simpanan yang berasal dari 

keuntungan sudah tentu menambah persediaan modal masyarakat. 

Bertentangan dengan pendapat Valk dan Muhs di atas dapat diterangkan pula 

bahwa dengan adanya perusahaan —perusahaan yang mempergunakan modal 

yang berasal dar i keuntungan, bahkan mengurangi kesibukan usaha 

mempergunakan simpanan keluarga, sehingga dengan demikian bagi perusahaan-

perusahaan yang selebihnya, pasar modal tidak menjadi sempit. 

Penahanan modal oleh perusahaan mengurangi kesempatan bagi penerima 

deviden untuk membentuk modal, tetapi keuntungan yang dibagikan malahan 

sebagian besar akan dipergunakan untuk konsumsi, sedangkan apabila ditahan 

dalam perusahaan maka seluruhnya akan dipakai untuk pembentukan modal baru. 

Hanya sudah tentu ada kemungkinan bahwa investasinya oleh perusahaan dilakukan 

dalam lapangan yang kurang rendabel, dan inilah keberatannya yang harus 

dipertimbangkan dengan keuntungan-keuntungan lainnya yang berasal dari 

permodalan interval. 

Keberatan Kedua 

Penarikan modal yang tidak melalui pasar modal menyebabkan banyaknya 

investasi yang lepas dari pemilikan pasar modal yang bertindak sebagai koordinator 

semua investasi. 

Dengan demikian modal dapat dipakai secara kurang berhasil guna, padahal 

sebenarnya akan banyak perusahaan yang dapat menjalankan modal tersebut 

dengan lebih rendabel, tetapi tidak mendapat kesempatan. 
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Di samping itu apabila hasrat ekspansi didorong oleh dasar-dasar emosional, 

maka bahayanya lebih banyak lagi, sedangkan dorongan yang bersifat emosional itu 

kurang sekali pengekangannya, karena lepas dari penilikan. Juga merupakan bahaya 

bagi masyarakat apabila modal itu dipergunakan secara berlebihan atau keliru 

dalam usaha-usaha konsentrasi. 

Investasi secara rahasia menyebabkan adanya investasi-investasi yang sama 

oleh beberapa perusahaan. Mengenai hal ini terdapat 3 hal yang harus 

dikemukakan, yaitu : 

a. keberatan tidak dapat diajukan terhadap penahanan keuntungan yang 

dimaksudkan bagi keperluan pelunasan utang, 

b. juga mengenai investasi dengan modal eksternal/pasar modal tidak dapat 

mengetahui secara pasti sampai dimana investasi-investasi telah dilakukan, 

terutama bagi investasi yang dimodali dengan pinjaman, 

c. kemungkinan untuk menyimpan rahasia investasi sebenarnya tidak begitu 

besar karena hubungan-hubungan perusahaan melalui pelanggan dan 

rekanan terlalu dekat. Investasi yang sama sering terjadi karena masing-

masing konkuren percaya akan dirinya bahwa mereka dapat bersaing. 

Dengan demikian keberatan terhadap adanya bahaya investasi yang sama 

oleh beberapa perusahaan harus ditinjau dari sudut lain. 

Yang penting bukanlah bahaya adanya investasi yang sama, melainkan bahaya 

apabila pasar modal tidak dapat menyediakan modal pada waktunya untuk 

menambah permodalan internal, hingga dengan demikian investasi tidak dapat 

dilanjutkan, dan modal yang telah ditanam akan hancur. Hal demikian berakibat pada 

timbulnya krisis. 

Apabila perusahaan bersifat otonom dalam permodalannya hingga sama sekali 

tidak membutuhkan hubungan dengan dengan pasar modal disebabkan 

mempunyai modal yang cukup dari keuntungan, maka perusahaan tersebut akan 

lepas sama sekali dari pengawasan pasar modal. Inilah bahaya yang nyata. Di 

samping itu permodalan semata-mata dari keuntungan menyebabkan pula 

timbulnya tenaga-tenaga yang mengalihkan pengawasan pasar modal terhadap 

kehidupan perusahaan, kearah kekuasaan politik. 

Tentang penahanan keuntungan setelah ekspansi, sewaktu membahas 

simpanan perusahaan yang berhubungan dengan investasi telah dikemukakan 
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adanya hubungan yang harmonis antaara simpanan perusahaan dengan investasi, 

dimana terdapat waktu-waktu yang bersamaan. Sesungguhnya waktu-waktu yang 

bersamaan tidak merupakan syarat mutlak. Sering kali merupakan politik yang 

bijaksana untuk memodali investasi dengan pinjaman dan baru setelah itu dari 

keuntungan yang diterima membentuk simpanan untuk kepentingan pelunasan utang/ 

pinjaman tersebut. Hal demikian ini yang menyebabkan harapan-harapan untuk 

memperoleh keuntungan dan pajak dapat mempengaruhi besarnya investasi. 

Menyimpan setelah investasi berlangsung baik untuk jangka waktu pendek 

maupun waktu panjang. 

Dalam jangka waktu pendek apabila dimodali dengan cadangan-cadangan 

yang sebenarnya dimaksudkan untuk pajak atau deviden. Dalam jangka waktu 

panjang dengan hipotik atau obligasi. Karena itu hubungan antara penahanan 

keuntungan dan ekspansi sebenarnya juga terdapat apabila simpanan perusahaan 

ditujukan untuk melunasi utang. 

5.2.6 Pengaruh Gejala Konjungtur terhadap Simpanan Perusahaan 

Besarnya modal yang menanggung resiko pada prinsipnya menentukan 

besarnya penarikan modal pinjaman dan sekaligus luasnya perusahaan, struktur 

permodalan mempengaruhi investasi, desinvestasi dan simpanan perusahaan. 

Sehat dan tidaknya struktur permodalan ditentukan oleh hal-hal berikut. 

a. Kualitas modal pinjaman (jangka waktu, bunga). 

b. Kemungkinan penarikan modal di kemudian hari dalam berbagai bentuk. 

c. Perbandingan beban dan keuntungan dari modal pinjaman. 

Selanjutnya pengaruh gejala konjungtur terhadap simpanan perusahaan, dapat 

dikemukakan dengan menarik kesimpulan dari uraian-uraian sebelunya sebagai 

berikut. 

a. Kemungkinan membentuk simpanan yang mempunyai korelasi yang 

positif dengan gerakan konjungtur. 

b. Motivasi untuk membentuk simpanan yang mempunyai korelasi yang 

negatif dengan gerakan konjungatur. 

Dalam membicarakan pengaruh inflasi dan deflasi terhadap pembentukan 

simpanan perusahaan, demi untuk mempermudah maka yang akan dibahas hanya 
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mengenai masalah inflasi, sebab bagi deflasi berlaku juga azas-azas yang sama. 

Dalam hal ini beberapa pengaruhnya yang penting yang akan dibahas. 

Pengaruh Pajak 

Dapat kita anggap bahwa semua keuntungan dikurangi penghapusan menurut 

harga pembelian, dibebani pajak. Apabila inflasi berjalan dengan cepat maka 

akibatnya ialah pajak akan menarik terlalu banyak keuntungan bersih yang riil, 

dan dengan demikian simpanan perusahaan menjadi negatif. 

Pengaruh Tantieme 

Pada perusahaan-perusahaan/usaha produksi besar pembayaran tantieme pada 

umumnya didasarkan atas keuntungan yang perhitungannya sama dengan 

perhitungan pajak. Dengan demikian maka pengaruhnyapun bersamaan dengan 

pengaruh pajak, bahkan mungkin lebih kuat, karena biasanya para pemegang 

saham dibayarkan pula pembagian keuntungan yang lebih besar untuk 

mengimbangi pembayaran pajak dan lain —lain . 

Selain itu, ada pula perusahaan-perusahaan yang : 

a. membayar tantieme dari keuntungan setelah dikurangi cadangan-cadangan 

menurut ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasarnya, 

b. membayar tantieme secara sukarela berdasarkan kebijaksanaan pengurusnya. 

c. membayar gaji pokok tetap tanpa menghiraukan perubahan tingkat harga dan 

tantieme dianggapnya sebagai kompensasi. 

Pengaruh Bunga 

Kenaikan tingkat harga menyebabkan adanya perubahan dalam hubungan 

antara perusahaan dengan para krediturnya. Untuk kerugian kreditur dan 

keuntungan perusahaan, jelas pendapatan kreditur menurun, keuntungan 

perusahaan naik. Dengan demikian kemungkinan perusahaan untuk membentuk 

simpanan bertambah besar. 

Pengaruh Keuntungan Kekayaan 

Pengaruh ini erat hubungannya dengan pengaruh bunga. 

Beban utang-utang sebelum terjadinya inflasi menjadi lebih ringan. Struktur 
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permodalan menjadi lebih baik, keharusan untuk menanam modal yang 

menanggung resiko tidak lagi mendesak dan akibatnya motivasi untuk menyimpan 

menjadi lemah. Apalagi keuntungan kekayaan dibagikan akan terjadi simpanan 

negatif ( arti dari simpanan negatif telah dikemukakan ). 

Yang dimaksud dengan keuntungan kekayaan yaitu keuntungan karena 

permodalan partial dari aktiva dengan modal pinjaman, yang dilihat dari sudut 

pandangan masyarakat adalah keuntungan kekayaan, akan tetapi dari sudut modal 

sendiri merupakan keuntungan rill privat ekonomis. 

Pengaruh Kekeliruan Pandangan 

Menurut Keynes, orang biasa menganggap keadaan yang telah lampau sebagai 

"keadaan normal" . Seringkali inflasi atau deflasi dianggap hanya keadaan sementara, 

sehingga dalam inflasi orang-orang tidak menghiraukan untuk membentuk 

simpanan. 

Karena pengaruh kekeliruan pandangan ini dalam inflasi kebanyakan 

keuntungan dibagikan sehingga tidak ada simpanan. 

Demikianlah pengaruh gejala konjungtur terhadap simpanan perusahaan. Dari ke 

5 pengaruh diatas hanya pengaruh bunga yang menguntungkan simpanan pada 

waktu keadaan sedang dalam inflasi, jelasnya sewaktu gejala-gejala inflasi telah 

tampak. 

5.2.7  Peranan Simpanan Perusahaan untuk Memperbaiki Permodalan Sewaktu 

Menghadapi Krisis 

Dalam keadaan krisis ekonomi, pada umumnya perusahaan-perusahaan sukar 

untuk mengadakan emisi saham. Untuk memperbaiki permodalan dapat dilakukan 

menurut dua cara, yaitu : 

a . dar i simpanan perusahaan bersih,  

b. pengembalian pinjaman dari uang desinvestasi.  

Cara yang kedua (b) kurang menarik, karena dengan melakukan cara kedua 

akan berarti pembaharuan atau modernisasi alat-alat produksi untuk sementara 

harus ditangguhkan. Apabila cara kedua ditempuh maka kesibukan-kesibukan 

dalam perusahaan/usaha produksi akan berkurang, yang mana menimbulkan 

tendens depresi. Jadi, sebaiknya kita menempuh cara yang pertama saja. 
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Cara pertama penggunaannya ada 2 macam, yaitu: 

a. untuk investasi, 

b. untuk melunasi pinjaman-pinjaman atau pembentukan cadangan likuiditas. 

Penggunaan simpanan perusahaan untuk investasi berarti akan terjadi 

perbaikan permodalan satu kali, sedang untuk pelunasan pinjaman atau 

pembentukan cadangan likuiditas berarti akan terjadi perbaikan permodalan dua 

kali, yang jelas modal sendiri bertambah dan hutang berkurang. 

5.2.8 Inflasi dan Simpanan Perusahaan 

Dalam menguraikan proses-proses inflasi, simpanan perusahaan selalu 

meminta perhatian yang cukup, selalu ada kemungkinan bahwa inflasi terjadi 

bersama-sama dengan berubahnya bagian simpanan perusahaan dalam 

pendapatan nasional. Ini akan mempengaruhi simpanan perusahaan yang akan 

terjadi dan selain itu juga akan mempengaruhi hasrat investasi dari para pengusaha. 

Perubahan pembagian pendapatan nasional dan arah pergeseran ditentukan oleh 

ja lannya pembagian upah,  

a . jalannya produksi nasional dalam keadaan inflasi, 

c. kebijaksanaan menentukan harga. 

Usaha pemerintah untuk menekan harga-harga produk konsumsi, atau 

kebijaksanaan perpajakan yang dilakukannya untuk menarik keuntungan-

keuntungan perusahaan, dan dengan cara yang tidak langsung memperbesar daya beli 

para konsumen (subsidi dan lain-lain), semuanya penghapusan keuangan terhadap 

inflasi dan dengan demikian terbukalah jalan untuk inflasi yang vicius. 

Penghambatan Terjadinya Inflasi yang Vicius 

Inflasi yang vicius pada mass full employment hanya dapat ditahan dengan 

membatasi investasi atau konsumsi. Memang yang termudah adalah dengan 

membatasi investasi, akan tetapi pada umumnya jalan ini kurang memuaskan. 

Kelangkaan akan produk yang disebabkan karena adanya inflasi, dengan 

pembatasan investasi tidak berubah untuk masa selanjutnya, sedangkan investasi 

justru diperlukan untuk menjamin kesempatan kerja di masa yang akan datang. 

Selain itu ditinjau dari sudut pengalaman dimana luasnya investasi bukankah 

telah dikekang dengan adanya kekurangan modal yang menanggung resiko, yang 
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karenanya dapat menimbulkan stagnasi, maka berbahayalah untuk menghilangkan 

hasrat unvestasi justru pada saat dimana hasrat tersebut sedang timbul secara 

spontan. 

Pembatasan konsumsi dalam jangka pendek merupakan jalan yang terbaik 

untuk melepaskan din dari perkembangan inflasi, karena ada kemungkinan dari 

investasi yang mungkin dijalankan, dalam jangka panjang dengan menambah 

produktivitas akan dapat menurunkan harga. Pembatasan konsumsi dapat dicapai 

dengan cara sebagai berikut. 

a. Memperbesar pajak. 

b. Pinjaman paksaan.  

c. Membiarkan harga penjualan naik tanpa menaikkan pendapatan. 

Kenaikan harga memperbesar keuntungan perusahaan dan yang penting yaitu 

agar sebagian besar dari keuntungan itu disimpan. Sebagian akan terjadi secara 

langsung dengan naiknya hasrat menyimpan. Sebagaimana telah dikemukakan 

ada kemungkinan simpanan ini dipergunakan oleh perusahaan untuk investasi lagi 

dan mungkin juga menambahnya dengan pinjaman-pinjaman. 

Dengan demikian dapat dimengerti bahwa pemberian pinjaman yang elastis 

memperlemah tenaga-tenaga yang mengekang perkembangan inflasi. 

Apabila pemerintah menariknya dengan politik perpajakan dan hasilnya 

disterilisasi akan terjadi tenaga deflatoir sebagai akibat dari : 

a. Sterilisasi pajak keuntungan itu sendir i.  

b. Karena berkurangnya pembagian deviden (setelah dipotong pajak, dari 

sisanya perusahaan akan berusaha untuk menyimpannya sebagian). 

c. Karena pertumbuhan modal yang menanggung resiko kurang, hasrat 

investsi menjadi tertekan. Tertekannya pertambahan modal yang menanggung 

resiko akan berakibat terus terasa dan akan membatasi luas investasi untuk 

selanjutnya. 

Karena itu dengan melihat kepada masa yang akan datang dalam keadaan 

inflasi, lebih disukai untuk membentuk simpanan perusahaan dan disertai dengan 

persyaratan pinjaman yang kurang menguntungkan. 
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5.3. TES KEMAMPUAN MENGELOLA UANG 

Banyak wraswastawan yang percaya bahwa uanglah yang membuat dunia 

ini berputar. 

Uang merupakan bahan yang menyebabkan terjadinya pengadaan barang, 

menyebabkan adanya iklan dalam surat kabar, membuat cahaya lampu bersinar 

terang, dan pesawat telepon tersambung sehingga Anda dapat melakukan pesanan. 

Uanglah yang menentukan banyak momentum terjadi di balik perjalanan sebuah 

perusahaan. 

Jalannya arus uang masuk /keluar merupakan masalah pokok dalam suatu 

usaha, khususnya untuk perusahaan baru. Wiraswastawan biasanya mengatur 

keuangannya dengan sangat hati-hati. Dengan tersedianya uang yang terlalu 

sedikit, suatu usaha dengan mudah akan merosot. Sedang dengan uang terlalu 

banyak, seorang pemilik bisnis dapat menjadi malas dan kehilangan ambang 

persaingannya dan akhirnya usahanya juga akan merosot. 

Bila Anda merasa tidak puas dengan cara Anda memperoleh uang, dalam 

menggunakannya atau dalam menyimpannya, maka Anda tidak akan memiliki 

banyak kesempatan untuk berhasil dalam suatu bisnis yang anda miliki. Tes berikut 

ini akan membantu menentukan, apakah Anda memiliki unsur-unsur yang 

diperlukan dalam memainkan permainan yang berkaitan dengan uang. 

A. Kemampuan Pengaturan Uang Biasanya  Kadang Jarang 

1 Mudahlah bagi saya memunculkan gagasan- 

   gagasan yang mendatangkan uang. 

2 Dalam usaha, saya gunakan sistem anggaran. 

3 Saya memiliki catatan yang selalu siap dapat  

   dipergunakan dengan cepat untuk menentukan laba  

    bersih saya. 

4  Saya  t et ap se la lu  men jaga  kese imba ngan  

   keuangan saya. 

5 Pada waktunya saya selalu membayar pajak  

   pendapatan saya. 
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6 Kemauan saya selalu merupakan hal-hal yang baru. 

7 Saya memiliki tujuan-tujuan jangka panjang dan  

    pendek secara tertulis. 

8 Saya mempunyai beberapa rekening pada macam- 

    macam bank yang saya pergunakan untuk maksud 

    yang berbeda-beda. 

9  Saya membaca maja lah t ent ang uang dan  

   mengikutinya dengan seksama agar keadaan saat ini  

    tetap dapat berjalan sesuai dengan situasi keuangan  

     internasional. 

10 Saya memiliki disiplin untuk menghemat agar dapat  

      membeli barang-barang mahal yang saya inginkan. 

11 Memanfaatkan pinjaman uang dari orang lain dapat  

      dipergunakan sebagai jalan keluar yang  

       efektif untuk membuat keseimbangan posisi  

       keuangan saya. 

12   Bila saya meminjam atau memperoleh pinjaman uang, 

      saya selalu sadar akan biaya bunga yang terjadi. 

13 Saya menyadar i betapa pent ingnya pengem-                                                                               

     bangan sumber-sumber keuangan yang potensial. 
14  Saya  me ma ha mi ca r a - ca r a  menga juk an 

permintaan pinjaman kepada bank. 

15 Paling sedikit saya merniliki sebuah kartu kredit. 

16 Reputasi pengembalian pinjaman saya bagus. 

17 Saya merasa senang menggarap uang dalam 

jumlah besar. 

18 Bila melakukan investasi uang, jalan yang terbaik 

adalah melakukan diversifikasi dan bukan dengan 

menempatkannya dalam salah satu usaha saja. 
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Berikut ini ungkapan kata-kata yang menggambarkan                                       

hubungan saya dengan masalah uang : 

19 Makmur. 

20 Murah hati. 

21 Memiliki potensi dalam menghasilkan uang. 

22 Memiliki kesadaran akan arti kaya. 

23 Memiliki daya tarik akan uang . 

24 Berperikemanusiaan. 

25 Penuh daya cipta. 

26 Praktis. 

27 Bersikap positif. 

28 Bersikap ceria. 

29 Investor. 

30 Menyenangkan. 

Jumlah Skor Sikap terhadap keuangan 

B. Sikap Terhadap Uang Biasanya Kadang- Jarang 

31 Saya dapat membayangkan kehidupan saya dalam  

      keadaan kelimpahan kekayaan. 

32 Saya merasa bahwa untuk semua tujuan yang  

      praktis, hams diadakan sejumlah uang tak terbatas. 

33 Saya dapat menikmati usaha mencari. 

34 Saya tahu apa yang harus saya kerjakan apabila  

      saya memiliki sejumlah besar uang. 

35 Saya hanya akan merasa benar apabila saya dapat  

     mencari uang lebih besar dari orang tua saya. 
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36 Saya pantas untuk menjadi kaya. 

37 Saya siap untuk menerima tambahan tanggung  

     jawab apabila hal itu berkaitan dengan suatu keber- 

     hasilan di bidang keuangan. 

38 Saya tidak dapat diintimidasi oleh para bankir. 

39 Saya juga merasa senang untuk membantu orang  

     lain mencari uang. 

40 Saya senang memperbincangkan situasi keuangan  

      saya dengan teman atau beberapa asosiasi. 

41 Pada Saat-saat saya tidak memiliki uang,  

      saya merasa lebih sebagai sedang mendekati  

       nasib baik dibandingkan dengan perasaan  

       menjadi miskin. 

42  Saya tidak merasa cemburu melihat teman atau  

      rekan kerja saya yang berhasil dalam bidang  

      keuangan. 

43 Saya memiliki perasaan positif terhadap orang- 

     orang yang kaya. 

44 Saya senang bermasyarakat dengan orang-orang  

     yang lebih berhasil di bidang keuangan. 

45 Saya bersedia membayar harga yang tinggi untuk  

      mutu yang tinggi. 

46  Saya merasa gembira meminjam uang bila saya  

      dapat mengembalikannya. 

47 Saya mampu mendapatkan banyak uang tanpa  

     merasa salah 

48 Mencari uang itu merupakan suatu permainan.  

      Cara menilai tingkat permainan saya adalah identik  
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       dengan seberapa besar uang yang dapat saya  

      kumpulkan. 

49 Saya lebih suka belajar bagaimana caranya menda- 

      patkan banyak uang dari pada saya menerima suatu  

     warisan yang habis pada waktunya. 

50 Salah satu hambatan pokok untuk menjadi kaya adalah  

      ketiadaan gagasan untuk mencari banyak uang. 

51 Saya mengikuti "rumus" saya sendiri tentang  

     bagaimana dapat berhasil dalam bidang keuangan. 

52 Uang itu sendiri sebenarnya tidak memiliki nilai  

      yang berharga. Apa yang dapat saya kerjakan  

     dengan uang itulah yang memberi motivasi kepada  

       saya untuk mencari uang. 

53 Saya hidup dari sumber-sumber keuangan yang  

      saya miliki. 

54 Saya rasa, untuk menjadi kaya, pertama-tama saya  

      harus yakin bahwa saya memiliki kemungkinan  

      untuk menjadi kaya. 

55 Saya senang melakukan perundingan penjualan  

      atau perjanjian kerja. 

56 Saya tahu bahwa uang tidak akan mendatangkan  

      kebahagiaan. 

57 Saya memiliki rencana tertulis untuk meningkatkan  

      keadaan keuangan dan mampu menentukan batas waktu 

      akhir bagi penyelesaian setiap langkah kegiatan. 

58 Secara teratur saya selalu mengkaji ulang dan memper- 

      baharui rancangan keuangan saya. 

59 Saya tahu gambar siapa yang tertera pada lembar mata 

       uang 100 dollar. 
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60 Pendapatan saya selalu naik tiap tahunnya. 

Jumlahkan nilai Anda dari kedua bagian di atas.  

Jumlah keseluruhan nilai untuk Tes Kemampuan Mengelola Uang. 

320-360 

Sikap Anda dalam memahami pengertian dan daya tarik akan uang adalah 

normal. Anda tidak akan mengalami kesulitan mengatur dengan baik uang 

Anda. Nilai setinggi yang Anda miliki menunjukkan bahwa anda mempunyai 

sentuhan "Midas" - tangan dingin. Kirimkanlah sumbangan untuk kami. 

280-319 

Memiliki kemampuan mendapatkan uang yang baik. Bila Anda mempunyai 

uang saat ini, Anda tahu bagaimana mengelolanya. Bila Anda tidak 

memiliki uangpun, Anda tetap kaya — kaya di dalam hati. Mungkin masih 

sedikit membutuhkan waktu bagi si uang untuk masuk ke rekening Anda, tetapi 

anda tetap merasa seolah-olah uang itu sudah ada dalam rekening anda. 

210-279 

Berkemampuan baik untuk menjadi kaya. Dengan cara pengelolaan yang 

berhati-hati, Anda mampu bekerja baik dalam bidang keuangan. Sebaiknya 

anda memupuk persahabatan dengan bankir Anda. 

120-209 

Berhati-hatilah. Jangan menanamkan seluruh uang Anda dalam satu 

macam usaha. Carilah tambahan pendidikan dalam bidang pengelolaan 

keuangan. Bergabunglah dengan orang-orang yang mempunyai uang lebih 

banyak dari Anda dan yang dapat Anda jadikan contoh yang baik. 

1-119 

Jangan membuka simpanan uang Anda. Anda memerlukan lebih banyak 

pendidikan dan pengalaman dalam bidang keuangan sebelum Anda 

melangkahkan kaki Anda menuju suatu investasi atau keputusan-keputusan lain 

dalam usaha Anda untuk memulai suatu usaha. 

Di bawah 1 
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Sebenarnya Anda tidak memiliki kemampuan sama sekali mencari uang. 

Saya heran mengapa Anda mampu memiliki buku ith. Bukankah anda 

meminjamnya dari orang lain. 

 

5 . 4  I N T R E P R E T A S I  K E M A M P U A N  M E N G E L O L A  U A N G   

Pengaturan Uang 

"Anda tak memerlukan uang, untuk mendatangkan uang —Anda memerlukan 

pengetahuan" tulis Robert Allen, pengarang buku berjudul "Creating Wealth". Nilai 

baik dalam tes uang, menunjukkan bahwa Anda telah memiliki pengetahuan dasar 

mengenai pengelolaan uang dan Anda juga telah banyak menerapkannya. Hal ini 

penting sekali bagi para wiraswastawan untuk dimiliki karena pada dasarnya semua 

wiraswastawan banyak menghadapi waktu-waktu dimana mereka terlibat dalam 

masalah krisis keuangan. 

Gagasan-gagasan yang Mendatangkan Uang 

Bila Anda memberikan jawaban"kadang-kadang" atas soal nomor 1, atau 

dengan jawaban "jarang', kemungkinan Anda terperangkap ke dalam cara-cara 

mendapatkan uang seperti misalnya bekerja pada orang lain berdasarkan hitungan 

bayaran per jam dan lain-lain dimana hal ini akan menyulitkan Anda untuk 

selanjutnya mengumpulkan rejeki. 

Untuk membebaskan diri dari perasaan keterbatasan kemampuan Anda dalam 

usaha Anda mengumpulkan uang, perhatikanlah gagasan berikut ini : Tuliskan 20 

cara-cara baru untuk mendatangkan uang setiap minggunya. Pada tahap 

permulaan, janganlah Anda kuatir apakah gagasan-gagasan itu bersifat praktis 

atau tidak. Setelah Anda melengkapi daftar isian Anda, bertanyalah kepada diri 

Anda sendiri, gagasan manakah yang ingin anda kembangkan selama 15 menit 

per hati. Bila Anda tetap tidak berhasil menimbulkan keinginan Anda untuk 

mengembangkannya, meskipun hanya beberapa menit saja per hari, lihatlah pada 

gagasan-gagasan yang lainnya – dan selanjutnya, sampai daftar isian Anda menjadi 

makin lama makin berkurang. 

Bila akhirnya Anda sudah berhasil memperoleh gagasan dimana anda ingin 

mengembangkannya, susunlah gagasan-gagasan tersebut secara tertulis, lalu bagi-

bagilah dalam beberapa langkah, Anda tetapkan batas waktu akhir penyelesaian 
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setiap langkah. 

Berhati-hatilah terhadap setiap hambatan yang akan Anda alami. Mungkin 

hambatan itu akan terjadi segera setelah anda bersikap serius terhadap suatu proyek, 

kemudian Anda menjadi takut atas komitmen-komitmen Anda sendiri, atas 

tanggung jawab yang harus dilaksanakan atau terhadap usaha-usaha yang harus 

dilaksanakan. Pada titik ini, ambillah keputusan apakah Anda akan meneruskan 

gagasan Anda, atau apabila tidak, berpindahlah ke gagasan yang lain. 

Teruskanlah untuk menuliskan 20 cara-cara baru untuk mendatangkan uang 

pada minggu berikutnya. Tindakan atau kegiatan demikian akan menyebabkan 

gagasan-gagasan baru dapat terus mengalir ke dalam diri Anda dan Anda akan 

menyadari bahwa sebenarnya anda tidak memiliki keterbatasan dalam menemukan 

gagasan-gagasan baru (kreativitas). 

John Renesh dari "Renesh & Associates" di San Fransisco memperingatkan kita 

: " Bukan hanya gagasan itu sendiri yang akan membuat seseorang menjadi kaya 

atau berhasil usahanya, tetapi ketekunan serta adanya pasar bagi barang dan jasa 

Andalah yang lebih memegang peran penting. Memiliki banyak gagasan tanpa 

diikuti dengan langkah-langkah lanjut yang memadai akan berakibat memecah-

belah energi Anda serta merusak kemungkinan keberhasilan anda dalam sesuatu bidang 

lainnya". 

Memelihara Catatan 

Nomor-nomor 2 — 6 menguji disiplin dan kemampuan Anda dalam membuat 

catatan. Bila nilai Anda tinggi, selamat untuk Anda yang berada dalam keadaan 

teratur baik. Dalam bisnis, Anda sudah seharusnya memiliki tanggung jawab 

keuangan. Anda perlu memelihara catatan keuangan Anda secara teratur dan 

mutahir, dengan mana Anda dapat membuat analisa, pengamatan serta pengesahan 

situasi keuangan perusahaan Anda. Anda juga perlu menjaga keseimbangan 

pengeluaran dan pemasukan, kredibilitas dan pekerjaan dokumentasi secara baik. 

Nilai rendah dalam nomor 2 — 6 memperlihatkan bahwa pada saat ini, dalam 

kehidupan Anda secara khusus, Anda masih belum dapat mengatur aspek-aspek 

keuangan. Bila anda terjun ke dalam bisnis, Anda harus mengatasi kelemahan-

kelemahan khusus tersebut. Mulailah dengan mendidik diri Anda sendiri. Harus d 

iadakan penanganan yang baik terhadap bidang keuangan. Anda dapat 
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melakukannya sendiri atau mengangkat seseorang untuk melaksanakannya. 

Rekening Terpisah 

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh para wiraswastawan adalah sikap 

untuk membedakan unsur keuangan perusahaan dari unsur keuangan pribadi. 

Karena itu, membuat pemisahan rekening merupakan suatu jalan yang mudah 

dilakukan untuk menata keuangan, untuk mengalokasikan dana-dana bagi tujuantujuan 

tertentu, serta untuk menyederhanakan sistem catatan keuangan. Bila Anda menjawa soal 

nomor 8 dangan "biasanya", berarti Anda telah memiliki awal yang baik dalam 

bidang Mi. 

Di samping memiliki rekening perusahaan dan rekening pribadi, beberapa 

wiraswastawan juga memiliki rekening tambahan untuk hal-hal antara lain : untuk 

memasukkan sejumlah tetap dari penghasilan usahanya ke dalam rekening khusus 

yang diperuntukkan bagi dirinya sendiri dengan pengertian bahwa sebagian dari 

yang mereka peroleh dari usahanya adalah juga milik mereka sendiri yang hams 

disimpan. 

Selanjutnya, para wiraswastawan yang bijaksana selalu mengambil sikap untuk 

tidak menyimpan sebagian dari uang mereka ke dalam tabungan-tabungan yang 

bersifat tradisional yang hanya memperoleh bunga yang minimal. Mereka dengan 

teliti mengamati program-program keuangan yang ditawarkan dalam pasar yang 

dapat memberi mereka keuntungan yang paling tinggi. 

Arus Uang Tunai (Cash Flow), Krisis dan Cadangan 

Bila Anda menjawab soal nomor 11 — 13 dengan "kadang-kadang" atau "jarang", 

maka Anda akan menemukan manfaat nasehat dari : Don Dible, pengarang buku 

populer berjudul : "Up your Own Organization", menyatakan kepada kita bahwa 

salah satu dari kesalahan-kesalahan yang paling lazim dilakukan oleh para 

wiraswastawan dalam kaitannya dengan uang, adalah masalah pengaturan arus 

keluar/masuk uang (cash flow). Ia memberikan peringatan untuk tidak meremehkan 

tingkat fleksibilitas dari pihak para pemasok barang. Pada waktu terjadi masalah 

kesulitan penyediaan uang tunai, Anda seyogyanya perlu berbicara dengan para 

pemasok Anda untuk mengatur beberapa jenis syarat pembayaran lain yang 

diperpanjang yang akan memungkinkan Anda untuk tetap dapat meneruskan 

kelancaran bisnis Anda. 
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"Salah satu sebab mengapa orang-orang membutuhkan semacam modal awal, 

karena dengan modal awal mana, cash flow yang baik dapat dipertahankan sampai 

tiba saatnya dimana keuntungan yang diperoleh akan dapat memenuhi kebutuhan 

uang tunai perusahaan untuk dapat berjalan selanjutnya dengan baik". Selanjutnya, 

"Kesalahan lainnya adalah karena mengabaikan persiapan untuk datangnya musim 

hujan. Jarang sekali setiap perusahaan akan berjalan lancar seperti apa yang 

direncanakan. Anda membutuhkan persiapan-persiapan cadangan, memerlukan 

suatu sistem untuk mengatur uang tunai anda antara lain dengan cara memiliki 

cadangan uang di bank, memiliki fasilitas kredit, memiliki hubungan yang baik 

dengan para langganan atau dengan menentukan suatu sistem dimana Anda akan 

dapat memperoleh uang muka dari para langganan". 

Dible menantang para wiraswastawan yang potensial, "Bertanyalah kepada 

diri Anda sendiri, "Apakah secara sederhana saya hanya menginginkan hidup 

bahagia dan memiliki kebebasan saya sendiri, atau inginkah saya membangun 

suatu perusahaan besar dengan konsekwensi untuk menanggung semua beban 

tanggung jawab yang ada ? Ambillah keputusan alternatif apa yang Anda inginkan 

kemudian putuskanlah juga apa yang akan Anda berikan untuk memperoleh 

keinginan Anda tersebut". 

Kredit (Hutang Uang) 

Betapapun anda tidak mempunyai rencana menjalankan suatu bisnis, tetaplah 

bermanfaat bagi Anda untuk mengembangkan suatu reputasi kredit yang baik. 

Anda sebaiknya mencari kriteria-kriteria yang diinginkan pihak pemberi kredit 

(creditor) dalam memberikan penilaian atas persyaratan-persyaratan yang anda 

miliki apabila anda ingin mengajukan pinjaman uang (kredit). Bank Anda, dalam hal 

ini, akan dapat membantu Anda memberikan petunjuk-petunjuk yang Anda inginkan. 

Dalam dunia bisnis, memiliki persyaratan-persyaratan yang baik untuk layak 

mendapatkan pinjaman uang akan menumbuhkan tingkat kredibilitas (kepercayaan 

untuk mendapatkan pinjaman) anda, yang memberikan kemungkinan selanjutnya 

bagi Anda untuk dapat memperoleh pinjaman dari bank, memberikan Anda 

kesempatan untuk mendongkrak naik modal Anda, serta dapat membantu anda 

mengatasi masalah cash flow jangka pendek yang Anda perlukan. 

Dengan mengingat hal tersebut di atas, cobalah lihat kembali basil tes anda 

nomor 14 — 16. Bila jawaban Anda selalu berada di bawah "biasanya", berarti 
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anda harus mulai dengan segera membangun sejarah kredibilitas Anda secara 

baik dan mantap. 

Mulai dari Paling Bawah 

Banyak kaum wiraswastawan memulai bisnis mereka dari tingkat paling bawah 

dan menjalankanya terus untuk memperoleh keberuntungan. Mo Siegel, presiden 

"Celestial Seasoning", para awal usahanya hanya melakukan pengumpulan 

tanaman-tanaman yang memiliki khasiat sebagai obat, yang diambil dari lereng-

lereng gunung, dan dipergunakannya untuk membuat sejenis teh yang kemud.ian 

dijualnya ke toko-toko makanan sehat yang berlokasi tidak jauh dari tempat 

tinggalnya. Steven Job dan Steve Wozniak membangun komputer pertamanya 

hanya di sebuah garasi dan dengan modal sebanyak 1.300 dollar yang diperolehnya 

dari menjual minibus Colkswagen milik Wozniak. 

Mary Kay Ash memanfaatkan apa yang dimiliki dari tabungannya yang terakhir 

untuk memulai usahanya "Mary Kay Cosmetics". Dan Patricia McKeon memulai 

usahanya "Personal Spectrum" hanya dengan modal sebesar 150 dollar yang 

diperolehnya dari menjual peralatan kecantikan pribadinya. 

Peter Jewett dari "Professionalis Alliance" memberi nasehat kepada para 

wiraswastawan potensial untuk memulai usaha mereka dengan sejumlah kecil 

modal dan sambil usahanya berjalan, mempelajari bagaimana cara mengatur 

keuangan sebaik-baiknya. Dia memperingatkan untuk bersikap hati-hati kepada 

mereka yang dalam waktu yang sangat cepat dapat memiliki kesempatan 

memperoleh uang terlalu banyak dalam usaha awal mereka : "Situasi demikian 

akan menyebabkan anda dengan mudah untuk menjadi malas, mudah kehilangan 

ambisi dan kemampuan bersaing Anda". 

"Bilamana Anda mampu, biayailah sendiri usaha Anda. Bila Anda harus 

berhutang modal untuk memulai usaha Anda, berhati-hatilah terhadap para 

rentenir, yang seringkali dapat meruntuhkan keseluruhan kehidupan Anda. Jangan 

mencoba untuk menyewa ruangan kantor yang mahal dalam suatu bangunan yang 

besar di dalam kota, atau jangan membeli komputer yang paling mahal". 

Jewett mengungkapkan : "Dalam awal usaha saya, banyak teman yang telah 

memberikan bantuan modal bagi pendirian usaha saya "Professional Alliance". 

Saya selalu merasa sangat berterima kasih atas kepercayaan dan bantuan yang 
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diberikan mereka kepada saya, namun menerima bantuan seluruh keuangan 

tersebut hampir saja telah membunuh usaha saya. Dengan modal yang serba cukup, 

saya justru telah masuk ke dalam suatu keadaan, dimana saya cenderung untuk 

melakukan apapun juga yang saya inginkan berdasarkan keputusan-keputusan 

yang buruk. Seandainya saya akan harus melakukannya lagi, saya pasti memilih 

untuk melakukannya berdasarkan kekuatan saya sendiri. 

"Tanpa adanya suatu modal yang berlebihan, anda akan melakukan 

pengembangan yang lebih terbatas. Anda akan mengerjakannya secara manual dan 

bukannya dengan sebuah komputer yang mahal. Anda tidak akan mengendarai mobil 

mewah. Anda akan berbuat lebih jujur terhadap diri Anda sendiri. Bila Anda 

mengusahakan suatu bisnis dengan uang milik Anda sendiri yang terbatas, dalam 

beberapa saat mungkin Anda akan mengalami kesukaran dalam bidang keuangan, 

tetapi apapun juga yang Anda usahakan dan selesaikan, seluruh hasilnya adalah milik 

Anda sendiri". 

Sikap terhadap Uang 

Banyak orang semenjak masa kanak-kanaknya telah terbentuk oleh masukan-

masukan bahwa menjadi kaya adalah hal yang tidak benar. Bila Anda membaca 

interpretasi dan evaluasi bagian dari bab ini yang berkaitan dengan sikap terhadap 

uang, secara jujur, telitilah keyakinan yang Anda miliki dengan seksama. Di satu 

pihak Anda akan merasa bahwa uang merupakan hal yang sangat penting, namun di 

lain pihak, kemungkinan besar akan timbul kecurigaan bahwa uang merupakan 

sumber dari segala kejahatan atau uang memiliki daya yang sangat merusak. 

Pandangan yang saling bertentangan tersebut akan dapat menghambat jalan Anda 

menuju keberhasilan menjadi kaya. 

Bila nilai rendah atau "rata-rata" dalam bagian ini, Anda akan menyadari 

bahwa Anda memiliki ketergantungan atas salah satu dari kedua prinsip-prinsip 

yang berkaitan dengan uang tersebut di bawah ini : 

Anda Layak untuk Menjadi Kaya 

Pertanyaan nomor 31 — 36 meneliti sikap Anda, apakah Anda merasa benar 

untuk menjadi kaya. Bila Anda menjawab dengan "jarang' untuk setiap soal di 

atas, secara tidak sadar, Anda memiliki kecenderungan untuk menghentikan 

kemampuan Anda sendiri dalam berusaha memperoleh uang yang banyak. 
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Sebagaimana Anda akan temukan pada saat Anda membaca lanjut bagian ini, 

tambahan inspirasi atas kemungkinan beberapa cara dalam mengembangkan 

"kesabaran akan kekayaan", akan muncul dalam diri Anda. 

Persiapkan Diri Anda terhadap Uang 

Bila Anda menjawab pertanyaan soal nomor 34, 37 dan 39 dengan "kadang-

kadang" atau "jarang", secara mental, kemungkinan besar sekali Anda tidak siap 

untuk memperoleh uang dalam jumlah besar. Menyadari apa wing akan Anda 

kerjakan apabila Anda memiliki banyak uang akan memberikan kekuatan teguh 

pada diri Anda untuk tetap dapat memusatkan diri pada motivasi Anda. Tulislah 

rencana yang akan Anda kerjakan dengan uang tersebut pada saat uang tersebut 

mulai masuk ke kantung Anda. 

Pembicaraan tentang Uang 

Bila Anda menjawab soal nomor 40 dengan "jarang", kemungkinan besar Anda 

jarang sekali memperbincangkan masalah keuangan Anda. Bila Anda enggan 

membicarakan masalah keuangan Anda dengan orang-orang lain, anda mungkin akan 

mengalami kesulitan. Sebagai seorang wiraswastawan, Anda harus dapat berdiskusi 

mengenai situasi keuangan Anda dengan orang lain, misalnya dengan: para eksekutif 

dalam lingkungan kantor Anda, para bankir Anda, para akuntan Anda, dengan 

penasehat hukum Anda dan kemungkinan juga dengan bagian pajak pendapatan 

Anda. 

Dilanda kemiskinan atau Diambang Nasib Baik? 

Wiraswastawan yang berhasil akan menjawab soal nomor 41 dengan 

"biasanya". Pada umumnya, kekayaan merupakan suatu pendirian yang menjiwai 

para wiraswastawan yang berhasil, dan bukannya hanya sebagai suatu catatan 

rekening bank saja. Bahasa yang kita pergunakan untuk menggambarkan situasi 

keuangan kita seringkali mencerminkan sikap dan daya mempertahankan status 

keuangan kita. 

Bagaimana dengan jalan pikiran Anda terhadap Anda sendiri ? Bila Anda 

dalam keadaan tanpa memiliki banyak uang, apakah anda merasa miskin atau 

Anda hanya merasa sedang diambang nasib baik ? 

Berikanlah Penekanan pada Hal-hal yang Positif 
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Kami harap Anda menjawab soal nomor-nomor 42-44 dengan "biasanya". 

Memiliki rasa cemburu terhadap kekayaan orang lain hanya akan mempersulit 

keberhasilan keuangan Anda sendiri. 

Merupakan hal yang penting untuk memiliki suatu sikap yang positif terhadap 

orang lain yang memiliki uang. Bila percobaan berwiraswasta Anda berhasil, maka 

Anda akan merupakan satu diantara mereka. 

Uang Tidak Akan Dapat Membeli Kebahagiaan 

Bila anda menjawab nomor 56 dengan "biasanya", kemungkinan besar Anda 

akan setuju dengan Debbi Fields yang mengatakan : "Janganlah pernah masuk ke 

dunia bisnis hanya untuk memperoleh uang. Lakukanlah sesuatu karena hal itu 

akan membuat Anda bahagia, akan menjadikan baik bagi orang lain. Nikmatilah apa 

yang sedang Anda kerjakan, dan nikmatilah pula melihat orang lain melakukan 

pekerjaannya dengan baik. Setiap orang dapat berhasil dan mampu memenangkan 

perlombaan. Tidak ada satu cara pun untuk dapat mengukur kebahagiaan dengan 

uang". 

Randy, suami nyonya Debbi, menambahkan : "Bila Anda memburu uang, 

Anda pasti tidak akan dapat menangkapnya. Apa yang seharusnya diperjuangkan 

seseorang adalah untuk menjadi berhasil. Lakukan apa yang sesungguhnya harus 

Anda lakukan dengan sebaik-baiknya dan uang akan mencari Anda". Bukti dari 

kebenaran filsafat Fields adalah adanya kenyataan bahwa jumlah penjualan per 

tahun perusahaan kue yang dimilikinya, kini telah berhasil mencapai angka 

US$ 30.000.000. 

Uang — Dingin dan Keras atau Hangat dan Lunak ? 

Zig Ziglar berkata tentang uang sebagai berikut : "Saya yakin bahwa selama 

uang tidak Anda anggap sebagai Tuhan, maka secara moral Anda berhak untuk 

mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Banyak orang tidak memiliki banyak 

uang karena mereka tidak mengerti perihal uang. Mereka membicarakannya 

dengan istilah uang tunai yang dingin dan keras". Tidak, bukan dingin atau keras, 

tetapi "lunak, hangat dan terasa enak" suatu tujuan yang berharga. 

"Saya tidak percaya Anda dapat memperoleh uang yang banyak, tetapi 

sebaliknya saya percaya, bila uang datang kepada Anda, maka Anda mengalami 

masalah". 
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Zig melihat uang melalui suatu pandangan perspektif pada saat is menyatakan 

demikian : "Sekali peristiwa seseorang berkata, "Saya heran betapa banyak uang 

Tuan Howard Hughe yang ditinggalkan", dan seseorang yang lain menjawabnya 

dengan : Beliau telah meninggalkan semuanya". 
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