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KEUANGAN
• Gitman (2003) : keuangan sebagai seni (art) dan

ilmu (science) mengenai pengelolaan uang
• Emery et al. (1998:2) : bahwa keuangan merupakan

sebuah disiplin yang berhubungan dengan
penentuan nilai dan pengambilan keputusan

Ø Keuangan merupakan seni dan ilmu mengelola
uang, baik uang yag dimiliki oleh badan usaha, 
pemerintah, maupun perseorangan.



Manajemen terhadap
fungsi-fungsi keuangan

Kegiatan perencanaan, 
analisis, dan pengendalian

kegiatan keuangan

Kegiatan perencanaan, 
pengorganisasian, 
staffing, pelaksanaan, dan
pengendalian fungsi-
fungsi keuangan

Aktivitas yang bersangkutan 
dengan usaha  untuk 
mendapatkan dana dan 
menggunakan dana atau 
mengalokasikan dana

DEFINISI MANAJEMEN KEUANGAN 



DEFINISI MANAJEMEN KEUANGAN 

Manajemen dana baik yang berkaitan dengan
pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi
maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan
investasi.

à Jadi, perusahaan setiap saat dapat dipandang sebagai kumpulan
dana dari berbagai sumber dana. Pemegang saham dan investor
menanamkan dananya dalam bentuk penyertaan modal, Kreditur
menanamkan dananya sebagai pinjaman.
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Aksioma Manajemen
Keuangan
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Keseimbangan risk and return

6
7
8
9
10

Time value of money

Cash on hand

Incremental cash flow

Kondisi persaingan pasar 

Pasar modal yang efisien 

Agency problem 

Tax 

Tidak semua risiko sama

Melakukan sesuatu yang tidak 
benar



Tugas Manajer Keuangan mengambil keputusan
investasi, pendanaan, 
dan likuiditas dengan

tujuan memaksimumkan
kemakmuran pemegang

saham (nilai saham).

Menciptakan nilai
Meningkatkan

Aliran Kas Masuk



FUNGSI MANAJER KEUANGAN

A

B

03

Investasi merupakan aktivitas penggunaan dana dalam keseluruhan aset 
perusahaan. Secara garis besar keputusan investasi dapat dikelompokkan ke 
dalam investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang

Bidang Keputusan Investasi

Untuk melakukan investasi diperlukan sejumlah dana yang harus diperoleh/digali 
oleh perusahaan (financing decision)

Bidang Keputusan Pendanaan

Menyangkut tentang keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan 
seharusnya dibagikan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham ataukah laba 
tersebut sebaiknya ditahan guna investasi dimasa mendatang

Kebijakan Dividen 
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RUANG LINGKUP/ KEGIATAN MANAJEMEN
KEUANGAN

FUNGSI KEUANGAN
Fungsi keuangan berkaitan dengan keseluruhan aktivitas yang
bersangkutan dengan usaha untuk memperoleh dana dan
menggunakannya atau mengalokasikan dana tersebut. Fungsi ini
sering disebut sebagai kegiatan manajemen keuangan.



Keterangan Gambar:
1) Manajer keuangan memperoleh dana dari pasar keuangan/pasar modal disebut financial

market.Pasar keuangan menyediakan dana jangka pendek(money market),pasar modal
menyediakan dana jangka panjang (Capital market)

2) Dana yang diperoleh diterbitkan dalam bentuk aktiva perusahaan (Financial assets)
berupa aktiva riil (real assets) dan investasi. Aktiva dipakai untuk menunjukkan operasi
perusahaan sehinggga nantinya akan memperoleh pendapatan. Keputusan investasi akan
mempengaruhi struktur kekayaan perusahaan, yaitu perbandingan aktiva tetap dan
lancar.

3) Berdasar operasi perusahaan,diharapkan memperoleh laba/profit yang akan dikelola
manajer keuangan.

4a) Sebagian dana tersebut dikembalikan ke pasar keuangan, melalui medium yang
berbeda-beda. Pemegang saham, dibagikan deviden, untuk pemegang hutang dibagikan
bunga dan mengembalikan pinjaman pokok hutang.

4b) Sebagian tingkat keuntungan ditanamkan kembali oleh manajer keuangan ke dalam
perusahaan.



Konsep-konsep Dasar dalam Manajemen Keuangan
Fungsi Manajemen

Keuangan

Manajemen
Keuangan:

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



1) 

Keputusan pendanaan berkaitan dengan 
masalah bagaimana manajer keuangan harus 

mempertimbangkan dan menganalisis 
kombinasi dari sumber–sumber dana yang 

ekonomis bagi perusahaan guna membelanjai 
kebutuhan–kebutuhan investasi serta 

kegiatan usahanya 

Fungsi pendanaan melahirkan keputusan 
pendanaan atau kebijakan struktur 

modal 

• Adalah keputusan manajemen
keuangan dalam melakukan
pertimbangan dan analisis
perpaduan antara sumber-
sumber dana yang paling
ekonomis bagi perusahaan untuk
mendanai kebutuhan-kebutuhan
investasi serta kegiatan
operasional perusahaan

• Keputusan pendanaan akan
tercermin dalam sisi pasiva
perusahaan yang akan
mempengaruhi financial
structure maupun capital
structure

... Fungsi Manajemen Keuangan



2) 

Keputusan investasi berkaitan dengan 
masalah bagaimana manajer keuangan 
harus mengalokasikan dana ke dalam 
bentuk–bentuk investasi yang dapat 

mendatangkan keuntungan bagi 
perusahaan di masa yang akan datang 

Fungsi investasi melahirkan keputusan 
investasi  

• Adalah keputusan yang diambil
oleh manajer keuangan dalam
pengalokasian dana dalam
bentuk investasi yang dapat
menghasilkan laba di masa yang
akan datang

• Keputusan ini akan tergambar
dari aktiva perusahaan, dan
mempengaruhi struktur
kekayaan perusahaan yaitu
perbandingan antara current
assets dengan fixed assets

... Fungsi Manajemen Keuangan



3) 

Keputusan dividen merupakan keputusan 
manajemen keuangan untuk menentukan : 

(a) Besarnya persentase laba yang 
dibagikan kepada para pemegang saham 

dalam bentuk cash dividend, (b) stabilitas 
dividen yang dibagikan, (c) dividen saham 
(stock dividend), (d) pemecahan saham 

(stock splits), (e) penarikan kembali saham 
yang beredar. 

Fungsi pembagian laba melahirkan 
keputusan dividen

• Dividen merupakan bagian dari
keuntungan suatu perusahaan yang
dibayarkan kepada para pemegang
saham.

• Keputusan dividen adalah keputusan
manajemen keuangan dalam
menentukan besarnya proporsi laba
yang akan dibagikan kepada para
pemegang saham dan proporsi dana
yang akan disimpan di perusahaan
sebagai laba ditahan untuk
pertumbuhan perusahaan

• Kebijakan ini juga akan mempengaruhi
financial structure maupun capital
structure

... Fungsi Manajemen Keuangan



TUJUAN PERUSAHAAN & TUJUAN 
KEUANGAN

Perusahaan adalah organisasi yang bertujuan untuk
memperoleh laba/profit. Sehingga tujuan keuangan
secara normative adalah memaksimalkan nilai
perusahaan (Maximize value of the firm).

Value of the firm adalah harga yang bersedia dibayar
oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut
dijual.



Apakah maximize value of the firm sama dengan Maximize
profit? Ada beberapa pertimbangan yang perlu dilihat
sebagai dasar penentuan value dan profit.

a) Apabila profit yang dimaksud adalah accounting
profit,artinya laba yang dipakai adalah laba yang dihitung
berdasar nilai buku maka dapat dikatakan bahwa maximize
value tidak sama dengan maximize profit.

b) Apabila profit yang dimaksud adalah economic profit
Economic profit merupakan jumlah kekayaan yang dapat
dikonsumsi tanpa membuat pemilik merugi, dengan kata lain
berkurang modalnya. Sehingga apabila yang dijadikan
pertimbangan adalah economic profit,maka dapat dikatakan
bahwa memaksimalkan nilai profit jangka panjang akan sama
dengan memaksimalkan value.



ASAS LIKUIDITAS
Mengajarkan bahwa dalam 
kebijakan financing harus 
memperhatikan lamanya 

dana digunakan oleh 
perusahaan. Dalam asas ini 
berlaku maturity matching

principles.

ASAS SOLVABILITAS
Mengajarkan bahwa dalam 
kebijakan financing harus 

memperhatikan faktor 
psikologis dari calon 

investor.

ASAS RENTABILITAS
Mengajarkan bahwa dalam 
kebijakan financing harus 

memperhatikan konsekuensi 
kewajiban memberikan balas 

jasa dari perusahaan yang 
bersangkutan kepada para 

calon investor.

ASAS KEKUASAAN
Mengajarkan bahwa dalam 
kebijakan financing harus 
memperhatikan kebijakan 
manajemen perusahaan

Asas-asas Pembelanjaan



Berdasarkan
Aktivitas

Berdasarkan Sumber
Dana

Jenis-jenis Pembelanjaan

Jenis Pembelanjaan

Pembelanjaan Aktif: 
aktivitas untuk
menginvestasikan dana

Pembelanjaan Pasif: 
aktivitas untuk memperoleh
dana 

Pembelanjaan Intern: 
sumber dana berasal dari
dalam perusahaan

Pembelanjaan Ekstern: 
sumber dana berasal dari
luar perusahaan



SUMBER-SUMBER DANA PERUSAHAAN

Sumber-sumber
Dana 

Sumber intern (internal sources), yaitu sumber dana 
yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam 

perusahaan, meliputi: laba ditahan dan akumulasi 
penyusutan

Sumber ekstern (external sources), yaitu sumber dana 
yang berasal dari luar perusahaan, yaitu dari kreditur, 

pemilik, peserta atau pengambil bagian di dalam 
perusahaan


