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Konsep kebijakan pembiayaan modal kerja
Perhitungan kebutuhan dana
Sumber-sumber pembiayaan aktiva lancar
Perhitungan biaya masing-masing sumber dana
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Kebijakan Pembiayaan Modal Kerja
Terminologi penting:
1) Aktiva lancar permanen: aktiva lancar yang harus
tetap dimiliki perusahaan dalam keseluruhan siklus
usaha.
2) Aktiva lancar temporer/ musiman: aktiva lancar
yang jumlahnya berfluktuasi sesuai variasi musiman
atau siklis dalam penjualan.
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Macam Kebijakan Pendanaan
Macam kebijakan:
1) Moderat (maturity matching/ self liquidating):
menyamakan jatuh tempo aktiva dengan kewajiban.
2) Agresif: pendanaan aktiva lancar permanen dan
bahkan sebagian besar aktiva tetap menggunakan
pembiayaan jangka pendek
3) Konservatif: pendanaan seluruh aktiva tetap ,aktiva
lancar permanen dan sebagian aktiva lancar
temporer menggunakan pembiayaan jangka
panjang kredit jangka pendek non spontan dalam
jumlah sangat kecil
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Kredit Jangka Pendek
(Short Term Credit)
 S-T credit: utang yang lama pembayarannya dijadwalkan
kurang dari satu tahun.
 Sumber utama S-T credit:
1) Utang usaha/ kredit dagang (accounts payable)
2) Utang dari bank (bank loans)
3) Commercial paper
4) Accruals: kewajiban jangka pendek yang timbul terusmenerus.
 Keuntungan S-T credit:
1) Biaya rendah (tingkat suku bunga lebih kecil daripada
pembiayaan jangka panjang)
2) Dapat memperoleh dana relatif cepat
3) Dapat membayar kembali tanpa penalti.
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UTANG USAHA (KREDIT DAGANG)







Adalah utang yang timbul dari pembelian kredit yang
dilakukan perusahaan dari pemasok, terjadi secara
spontan ( timbul dari transaksi usaha sehari-hari).
Umumnya merupakan sumber pembiayaan jangka
pendek terbesar.
Pemasok yang menjual secara kredit kepada
perusahaan mempunyai kebijakan yang mencakup
syarat kredit tertentu.
Komponen kredit dagang dapat dibedakan menjadi dua:
1) Kredit dagang gratis (free trade credit) yaitu kredit
yang diterima selama periode potongan.
2) Kredit dagang berbiaya (costly trade credit) yaitu
kredit yang diambil karena melampaui jangka
waktu kredit dagang gratis. Biayanya dihitung
implisit sama dengan diskon yang tidak diambil.
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Contoh Soal
Sweet Cheery (SC) membeli barang dengan harga bersih
$506.985 dan syarat kredit 1/10, net 40 ( 1 tahun=365 hari)
a.Berapa besarnya pembelian bersih harian dan pembelian
kotor tahunan
b. Berapa besarnya kredit dagang yang gratis dan berbiaya
(free & costly trade credit)?
Pembelian bersih harian (net daily purchases)
= $506.985/365
= $1.389
Pembelian kotor tahunan (annual gross purchases)
= $506.985/(1-0,01)
= $512.106
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Trade Credit Breakdown
Kredit dagang gratis:
= pembelian bersih harian x periode diskon
= $1.389(10)
= $13.890
Total kredit dagang bila perusahaan tidak mengambil diskon:
= pembelian bersih harian x periode kredit
= $1.389(40)
= $55.560
Pembagian besarnya utang (kredit dagang):
Total kredit dagang (total trade credit)
$55.560
Kredit dagang gratis (free trade credit)
13.890
Kredit dagang berbiaya (costly trade credit) $41.670
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Biaya Nominal dari Costly Trade Credit
Perusahaan memperoleh ekstra kredit dagang
sebesar $41.670 dengan pengorbanan tidak
memperoleh diskon sebesar 0,01($512.106) = $5.121
sehingga biaya nominal dari kredit dagang berbiaya
dapat dihitung sbb:
rNom =

$5.121
$41.670 = 0,1229 = 12,29%
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Formula Biaya Nominal
Syarat Kredit 1/10, Net 40

rNom

Diskon(%)
365/ 360 hari


1  Diskon ( %) Periode Kredit  Periode Diskon
1 365

 0,0101 12,1667
99 30
 0,1229  12,29%.


Dalam setahun perusahaan membayar biaya/ bunga 12,29%.
Diasumsikan bunga ini dibayar setahun sekali → KURANG
TEPAT.
Bunga seharusnya dibayar setiap 40-10 =30 hari atau
360/30=12 kali setahun. Oleh karena bunga dibayar lebih cepat,
formula yang tepat adalah bunga efektif tahunan (Effective
Annual Rate/ EAR)
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Bunga Tahunan Efektif (EAR)
Syarat Kredit 1/10, Net 40
Bunga periodik

= (% diskon) / (100-% diskon)
= 0,01/0,99
= 1,01%.

Periode pembayaran bunga/tahun = 365/(40 – 10)
= 12,1667 kali

EAR = (1 + bunga periodik)n – 1
= (1,0101)12,1667 – 1
= 13,01%.
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UTANG BANK
Ciri khusus utang jangka pendek dari bank komersial:
1. Jatuh tempo/ maturity dalam satu tahun.
2. Diperlukan promissory note yang mencakup besarnya
utang, tingkat bunga, skedul pembayaran kembali,
jaminan yang harus dikaitkan dengan utang tersebut dan
persyaratan lainnya.
3. Bank seringkali mensyaratkan peminjam untuk
mempertahankan saldo minimal antara 10-20% dari total
kredit (compensating balances)
4. Perjanjian khusus untuk memberikan jumlah maksimum
kredit dalam periode tertentu atau line of credit.
5. Variasinya disebut revolving credit agreement, di mana
bank berkewajiban memberikan kredit dalam jumlah
besar dan maksimum tetapi bank berhak memungut
commitment fee dalam % tertentu dari kredit yang tidak
digunakan.
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Biaya atas Kredit Bank
1)

Bunga sederhana
Yaitu bunga yang dikenakan atas jumlah pinjaman yang
sesungguhnya dan dibayar pada saat jatuh tempo.
Untuk kredit berjangka waktu 1 tahun atau lebih, suku bunga
nominal = suku bunga efektif.

Bunga
EAR 
Pinjamanditerima
Apabila jangka waktu kredit kurang dari satu tahun maka suku
bunga efektif lebih tinggi.
m

 rNom 
EAR  1 
 1
m 


m= jumlah periode peminjaman
setiap tahun
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Biaya atas Kredit Bank (Lanj.)
2) Bunga diskonto
Yaitu bunga yang dihitung berdasar nilai nominal
kredit tetapi dibayarkan di muka.
Bunga
EAR 
Pinjamanditerima


Bunga
Nilainominalkredit  bunga

Suku bunga nominal(%)
EAR 
1,0  suku bunga nominal
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Biaya atas Kredit Bank (Lanj.)
3) Bunga ditambahkan (add-on interest)

Yaitu bunga yang dihitung dari jumlah kredit yang diterima dan
ditambahkan kembali ke dalam jumlah kredit untuk
menentukan nilai nominal kredit yang akan dibayar secara
cicilan.
Pinjaman sebesar Rp. 10 juta dengan bunga 10% setahun, dikembalikan dalam 12 kali angsuran.
Besarnya suku bunga efektif add-on adalah:
1. Jumlah dibayar adalah pinjaman Rp 10 juta dengan bunga
1 juta sehingga total adalah Rp 11 juta.
2. Pembayaran per bulan Rp 11 juta / 12 = Rp 916.667,00
3. Hitung IRR dari pola kas tersebut = 0,015
4. EAR = (1+0,015)12 -1
= 0,1956 = 19,56%
Bunga
EAR 
(Jumlah Diterima) / 2
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Pengaruh Saldo Kompensasi
Saldo kompensasi (compensating balances):
Adalah saldo minimum yang harus dipertahankan
perusahaan pada bank. Jumlahnya sekitar 10-20% dari
kredit yang diberikan.
Apabila ada saldo kompensasi maka:
1) Suku bunga sederhana

Suku bunga nominal (%)
EAR 
1,0 - CB
2)

Suku bunga diskonto
EAR 

Suku bunga nom inal
1,0 - suku bunga nom inal- CB
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