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Saatnya Melakukan Evaluasi Keuangan  

 

Tidak perlu menunggu saat yang tepat untuk melakukan evaluasi keuangan. 

Faktanya, evaluasi keuangan sebaiknya segera dilakukan untuk mengetahui 

kondisi keuangan pribadi; apakah sudah sehat atau kurang baik. 

Evaluasi kondisi keuangan biasanya dilakukan selama satu tahun ke belakang 

untuk mengetahui apakah tujuan keuangan berhasil dicapai atau malah 

terhambat. Sederhananya melalui evaluasi ini, kita dapat memperoleh 

gambaran objektif mengenai kondisi finansial selama satu tahun. 

Kondisi finansial selama setahun ke belakang ini dapat menjadi acuan dalam 

menyusun target-target baru untuk tahun depan. Berikut ini adalah daftar yang 

perlu dievaluasi dalam melakukan evaluasi keuangan selama satu tahun. 

_Evaluasi Tujuan Keuangan (Financial Goals) __ 

Hal pertama yang dilakukan dalam mengevaluasi keuangan adalah dengan 

melihat kembali catatan tujuan atau rencana keuangan, baik dalam jangka 

pendek atau panjang. Misalnya, rencana membeli rumah tinggal, menyiapkan 

dana pendidikan, menabung untuk melanjutkan kuliah S2 hingga dana 

bepergian ke luar negeri, dana persiapan pernikahan dan lain sebagainya. 

Evaluasi pencapaian beragam tujuan tersebut beserta analisis penyebab 

keberhasilan atau kegagalannya. Setelah mengetahui penyebab kegagalan, 

kamu dapat mencari solusi atas masalah tersebut. Hasil evaluasi ini dapat kita 

gunakan untuk menetapkan target atau tujuan finansial selanjutnya. 

Jika progresnya ternyata terhambat karena satu dan lain hal, seperti muncul 

kebutuhan mendadak di luar rencana yang berdampak pada pencapaian tujuan 

keuangan yang molor karena dana untuk investasi teralihkan untuk kebutuhan 

lain, maka perlu dibuatkan solusinya. Misalnya targetnya diundur atau tetap 
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pada rencana disertai beberapa penyesuaian, seperti ganti atau menambah 

tabungan investasi yang sempat terpakai tersebut, bisa juga jangka waktunya 

diperpanjang, atau bahkan target nilainya yang sedikit diturunkan dari 

rencana awal. 

_Evaluasi Budget & Cash Flow__ 

Evaluasi keuangan ini berkaitan dengan anggaran. Kita perlu mengecek 

apakah budget dan cash flow keuangan selama setahun kebelakang ini sudah 

ideal atau malah jauh dari kata ideal. 

Bagi kita yang sudah terbiasa membuat anggaran dan mencatat setiap 

penggunaanya, melakukan evaluasi keuangan tentu merupakan hal yang 

mudah. Karena kita cukup memeriksa apakah penggunaan anggaran sejauh 

ini sudah sesuai dengan pos alokasi anggaran yang telah ditentukan atau 

bahkan perlu dilakukan realokasi. Realokasi dalam hal ini bisa dikurangi, 

ditambahkan, atau dipindahkan alokasinya.  

_Evaluasi Kekayaan Bersih (Net Worth) __ 

Evaluasi keuangan selanjutnya ini berkaitan dengan neraca keuangan (net 

worth balance), yaitu untuk mengetahui kekayaan bersih setelah selama 

setahun penuh bekerja apakah nilainya positif (aset bertambah) atau malah 

negatif (utang bertambah).  

Agar mudah dalam membuat neraca keuangan, kita bisa memanfaatkan tools 

seperti Microsoft Excel. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mencatat 

dan menghitung semua nilai kekayaan (aset) yang dimiliki seperti rumah, 

kendaraan, uang tunai, tabungan hingga aset investasi yang dimiliki.  

Kedua, catat dan hitung semua kewajiban utang (liabilities) yang ada seperti 

KPR, KTA, dan jenis utang lainnya. Selanjutnya, kita tinggal mengurangi 

nilai total kekayaan yang dimiliki dengan jumlah utang yang ada. 

Jika nilainya positif, artinya bagus terlebih jika nilai kekayaan kita bertambah 

dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya jika nilainya negatif, tandanya 
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ada yang salah dengan keuangan kita karena yang bertambah adalah hutang 

bukan aset. 

_Evaluasi Dana Darurat (Emergency Fund) __ 

Dana darurat merupakan tabungan yang dialokasikan khusus untuk kondisi 

atau kebutuhan darurat yang sifatnya mendesak. Idealnya, nilai dana darurat 

adalah 3 kali pengeluaran bulanan bagi yang masih single. Sedangkan bagi 

yang sudah berkeluarga nilai idealnya adalah 6-12 kali pengeluaran bulanan  

Jika kita sudah memiliki dana darurat, kita bisa mengecek apakah nilainya 

sudah sesuai atau sempat digunakan untuk kondisi darurat. Jika pernah 

digunakan, artinya kita perlu menambahkan kembali tabungan dana darurat 

seperti semula hingga mencapai jumlah ideal. 

Untuk mengisi tabungan darurat ini, selain dengan menyisihkan penghasilan 

bulanan, kita juga bisa menggunakan bonus akhir tahun untuk mengisi 

kembali dana darurat yang sempat terpakai tersebut.  
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_Evaluasi Rasio Keuangan (Financial Ratio) __ 

Terdapat banyak jenis rasio keuangan, beberapa di antaranya adalah saving 

ratio, debt ratio, dan liquidity ratio. Saving Ratio merupakan jumlah 

pengeluaran yang dialokasikan untuk menabung atau investasi dibandingkan 

dengan pendapatan bulanan (rasio minimal 10 persen, idealnya 30 persen).  

Debt Ratio adalah jumlah pengeluaran yang dialokasikan untuk membayar 

utang (pokok & pinjaman) dibandingkan dengan pendapatan bulanan, 

idealnya rasio utang konsumtif tidak lebih dari 30 persen pendapatan bulanan.  

Sedangkan Liquidity Ratio adalah jumlah aset lancar, seperti uang tunai, dana 

darurat, dan aset likuid lainnya dibandingkan dengan jumlah pengeluaran 

bulanan. Idealnya rasio likuiditas ini nilainya 3-6 kali pengeluaran bulanan 

kita. 

_Pertumbuhan Aset__ 

Evaluasi keuangan atas pertumbuhan aset pribadi dapat dilakukan dengan 

membuat daftar aset atau investasi yang berhasil diperoleh selama satu tahun 

terakhir. Aset yang dapat diukur ini adalah jumlah tabungan, emas atau 

perhiasan, properti, dan instrumen aset lain. Dengan mengevaluasi aset, kita 

dapat memperoleh gambaran apakah mengalami pertumbuhan atau malah 

berkurang.  

_Investasi__ 

Baik karyawan maupun wiraswasta, penghasilan setiap bulan sebaiknya 

dialokasikan juga untuk meningkatkan investasi. Bila sudah berinvestasi, buat 

daftar instrumen investasi apa saja yang sudah dilakukan, lihat 

perkembangannya, apakah mengalami peningkatan atau malah tidak bergerak 

positif. Bila instrumen investasi tidak menguntungkan atau tidak 

berkembang, kita dapat mengalihkan investasi lain yang lebih 

menguntungkan. Lakukan analisis investasi dengan mengukur seberapa besar 

aset investasi kita dibandingkan dengan kekayaan bersih. Semakin besar 

nilainya maka akan semakin baik.  
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_Dana Pensiun__ 

Dana pensiun merupakan cadangan keuangan untuk kehidupan di masa tua 

ketika sudah tidak produktif atau tak bekerja. Dana pensiun ini sebaiknya 

menjadi perhatian para karyawan swasta maupun wiraswasta. Periksa setiap 

tahunnya apakah dana pensiun bertambah atau tidak dan bagaimana pola 

pertumbuhannya. Bila belum memiliki dana pensiun, kita bisa 

mempertimbangkan program dana pensiun. Beberapa program yang tersedia 

yakni Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang didirikan oleh bank 

atau perusahaan asuransi jiwa. Dana pensiun ini dibayar tiap bulan hingga 

seorang pekerja mencapai usia pensiun yakni 55 tahun. 

_Rasio Utang__ 

Perhitungan rasio utang merupakan salah satu poin penting dalam melakukan 

evaluasi keuangan. Hitung dengan baik rasio hutang yang masih ditanggung, 

baik untuk pembelian rumah, kendaraan, atau bahkan modal usaha dan lain 

sebagainya. Selalu upayakan jumlah hutang sesuai dengan kemampuan agar 

keuangan tetap sehat. Rasio hutang yang sehat adalah tidak lebih dari 30% 

dari penghasilan setiap bulan. Jika rasio utang melebihi 30%, artinya sebagai 

peringatan untuk segera mengendalikan pengaturan keuangan lebih cermat. 
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Membuat Resolusi Keuangan untuk Hidup 

yang Lebih Terarah 

Membuat perencanaan keuangan tentu harus masuk ke dalam daftar resolusi 

keuangan kita. Berikut ini adalah cara membuat resolusi keuangan agar kita 

bisa mengatur keuangan demi kehidupan yang lebih baik lagi. 

1. Mulai membuat perencanaan keuangan__

Dalam membuat rencana keuangan, kita bisa mencatat apa saja tujuan

yang ingin dicapai selama satu tahun, mulai dari saldo tabungan,

investasi, belanja barang pribadi dan hal lain yang dirasa butuh

dipikirkan biayanya.

Tapi perlu diketahui juga, menyusun target keuangan ada batasannya.

Kita harus menyusun secara realistis sesuai dengan kemampuan. Jangan

sampai kita mempunyai impian memiliki barang kebutuhan dengan

harga yang tidak sesuai dengan pendapatan.
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Membuat target perencanaan keuangan juga harus spesifik. Misalnya, 

saat ingin berhemat kita juga harus menentukan berapa nominal uang 

yang harus disisihkan setiap bulannya. Hal ini akan lebih baik daripada 

hanya berhemat tiap bulan tanpa adanya target nominal yang harus 

dicapai. 

2. Mengubah pola hidup konsumtif jadi lebih efektif__

Pola hidup konsumtif bukan lagi kebiasaan yang bisa dibiarkan begitu

saja. Di tahun baru ini, mulai ubah pola hidup konsumtif jadi lebih efektif

dengan mengalihkan pengeluaran ke hal yang lebih bernilai, seperti

investasi, menabung emas, dan membeli buku atau 'ilmu' dalam bentuk

lain agar bisa jadi pribadi yang lebih berkualitas.

3. Menargetkan peningkatan investasi atau tabungan__

Investasi dan tabungan sebisa mungkin harus selalu ada dalam

pengelolaan keuangan. Buat target tentang dua hal tersebut agar bisa

meningkat selama setahun ini. Kita bisa menambah jumlah uang yang

dialokasikan per bulan atau per periode sesuai kemampuan.

4. Memprioritaskan dana darurat__

Dana darurat penting dimiliki oleh semua orang karena kita tidak bisa

menebak apa yang akan terjadi di kemudian hari. Supaya tidak pusing

mencari pinjaman uang saat tiba-tiba musibah atau hal kurang

menyenangkan menimpa, kita perlu menyisihkan gaji ke dalam

simpanan dana darurat.

Dengan memiliki resolusi keuangan, maka kita akan lebih terarah dalam 

menggunakan uang. Mulai dari menyusun prioritas hingga memperhitungkan 

penambahan aset serta sebagai dasar pengambilan keputusan untuk berutang. 
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Tips Membuat Rencana Keuangan 

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 hingga saat ini 

memberi dampak yang luar biasa di hampir segala sisi kehidupan, baik sosial, 

kesehatan, hingga keuangan. 

Kita mungkin telah menyusun resolusi keuangan di awal tahun 2020 namun 

ternyata rencana tersebut berubah karena pandemi. Di tahun berikutnya, 

pandemi pun masih terjadi sehingga rencana keuangan harus disesuaikan 

kembali. Berikut adalah tips membuat rencana keuangan. 

_Melihat arus kas pada periode sebelumnya_ 

Belajar dari pengalaman pada 2020, kita harus sangat memperhatikan arus 

kas dan pos-pos pengeluaran. Di tahun 2020, anggaran transportasi boleh jadi 

menurun drastis, hal ini juga berlaku untuk anggaran gaya hidup, seperti 

berlibur atau bersantai di cafe.  

Namun di sisi lain, ada peningkatan yang cukup signifikan pada anggaran 

rumah tangga seperti listrik dan internet, anggaran kesehatan untuk pembelian 

vitamin, masker dan hand sanitizer. Perubahan pola ini membuat arus kas di 

2020 menjadi jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. 

Pada tahun 2021 pun tentu saja kondisi arus kas berubah menyesuaikan situasi 

dan kondisi pada saat itu. 
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_Fokus menambah dana darurat_ 

Dengan asumsi faktor eksternal yaitu pandemi belum menunjukkan tanda-

tanda akan segera usai, ada hal spesifik yang perlu dipastikan, yaitu 

kecukupan dana darurat. Selalu sisihkan sebagian dari pendapatan kita untuk 

mengisi pos dana darurat lebih besar dari biasanya. Dalam kondisi seperti saat 

ini, idealnya kita menyiapkan 6-12 kali dari pengeluaran bulanan.  

_Investasi yang tepat_ 

Ada beragam investasi yang bisa kamu pilih untuk menempatkan dana di 

tahun 2021, salah satunya investasi emas. Emas sendiri sudah menjadi 

primadona investasi sejak zaman dulu, hal ini karena nilainya yang cenderung 

terus mengalami kenaikan dan tahan terhadap inflasi. 

Salah satu lembaga keuangan yang menyediakan layanan tabungan emas 

salah satunya adalah Pegadaian melalui produk Tabungan Emas. Tabungan 

Emas Pegadaian bisa menjadi alternatif pilihan investasi karena sangat mudah 

dilakukan dan murah.  Dengan layanan ini, kita bisa melakukan pembelian 

emas mulai dari 0,01 gram. Layanan tabungan emas ini pun tidak hanya ada 

di outlet Pegadaian saja tetapi juga di Aplikasi Pegadaian Digital dan 

marketplace.  

Selain itu, keuntungan dari Tabungan Emas Pegadaian ini adalah biaya 

administrasi dan pengelolaan yang dibebankan ringan, serta fitur yang sangat 

lengkap. Tabungan Emas dapat dicairkan atau buyback sewaktu-waktu, bisa 

di transfer ke rekening Tabungan Emas lainnya, dicetak menjadi emas 

batangan atau perhiasan bahkan saat ada kebutuhan mendesak bisa 

digadaikan dengan administrasi dan jasa yang sangat ringan. 

_Menambah pendapatan dari sumber lain_ 

Dalam kondisi seperti saat ini, disarankan untuk tidak mengandalkan 

pendapatan dari satu sumber, melainkan memanfaatkan kesempatan yang ada 

untuk menemukan sumber pendapatan yang baru. 
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Kita bisa menjadi freelancer sesuai keahlian yang dimiliki agar tidak terlalu 

lelah dan masih bisa membagi dengan pekerjaan utama. Dari uang tambahan 

ini, kita bisa mengalokasikannya untuk berinvestasi atau menabung sebagai 

dana darurat. 

_Buat skala prioritas_ 

Dalam resolusi keuangan yang sudah dibuat, kita pasti memiliki target-target 

yang ingin dipenuhi selama satu tahun ke depan. Kita harus bisa melihat mana 

target yang harus didahulukan dan mana yang bisa diraih belakangan. Hal ini 

akan membantu kita menyesuaikan dengan kapasitas keuangan yang dimiliki. 

Misalnya, jika kita harus membayar cicilan pada tanggal tertentu, prioritaskan 

cicilan yang merupakan pengeluaran wajib di atas pengeluaran yang bersifat 

keinginan seperti berbelanja atau liburan. 

Resolusi keuangan perlu dilakukan agar hidup menjadi semakin jelas dan 

terarah. Setelah menyusun resolusi keuangan untuk setahun kedepan, hal 

yang harus kita lakukan adalah  fokus dengan resolusi yang sudah kita buat.  

Semoga langkah-langkah dalam melakukan evaluasi keuangan beserta ulasan 

mengenai resolusi keuangan di atas bermanfaat dan bisa membuat kita 

semakin baik dalam mengatur keuangan. 
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