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Manajemen keuangan  

http://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen_keuangan diakses sabtu, 14 april 2012 

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas 

 

Artikel ini tidak memiliki referensi sumber tepercaya sehingga isinya tidak bisa 

diverifikasi. 
Bantulah memperbaiki artikel ini dengan menambahkan referensi yang layak. 

Artikel yang tidak dapat diverifikasikan dapat dihapus sewaktu-waktu oleh Pengurus. 

Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, 

pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi 

atau perusahaan. 

Aktivitas manajemen keuangan 

Manajemen keuangan berhubungan dengan 3 aktivitas, yaitu : 

1. Aktivitas penggunaan dana, yaitu aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai 

aktiva. 

2. Aktivitas perolehan dana, yaitu aktivitas untuk mendapatkan sumber dana, baik dari 

sumber dana internal maupun sumber dana eksternal perusahaan. 

3. Aktivitas pengelolaan aktiva, yaitu setelah dana diperoleh dan dialokasikan dalam bentuk 

aktiva, dana harus dikelola seefisien mungkin. 

Pendahuluan 

Seorang manajer keuangan dalam suatu perusahaan harus mengetahui bagaimana mengelola 

segala unsur dan segi keuangan, hal ini wajib dilakukan karena keuangan merupakan salah satu 

fungsi penting dalam mencapai tujuan perusahaan. 

Unsur manajemen keuangan harus diketahui oleh seorang manajer. Misalkan saja seorang 

manajer keuangan tidak mengetahui apa-apa saja yang menjadi unsur-unsur manajemen 

keuangan, maka akan muncul kesulitan dalam menjalankan suatu perusahaan tersebut. 

Sebab itu, seorang manajer keuangan harus mampu mengetahui segala aktivitas manajemen 

keuangan, khususnya penganalisisan sumber dana dan penggunaan-nya untuk merealisasikan 

keuntungan maksimum bagi perusahaan tersebut. Seorang manajer keuangan harus memahami 

arus peredaran uang baik eksternal maupun internal. 

Fungsi Manajemen Keuangan 

Berikut ini adalah penjelasan singkat dari fungsi Manajemen Keuangan: 

1. Perencanaan Keuangan, membuat rencana pemasukan dan pengeluaraan serta kegiatan-

kegiatan lainnya untuk periode tertentu. 
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2. Penganggaran Keuangan, tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat 

detail pengeluaran dan pemasukan. 

3. Pengelolaan Keuangan, menggunakan dana perusahaan untuk memaksimalkan dana yang 

ada dengan berbagai cara. 

4. Pencarian Keuangan, mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk 

operasional kegiatan perusahaan. 

5. Penyimpanan Keuangan, mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dan 

mengamankan dana tersebut. 

6. Pengendalian Keuangan, melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem 

keuangan pada perusahaan. 

7. Pemeriksaan Keuangan, melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada 

agar tidak terjadi penyimpangan. 

8. Pelaporan keuangan, penyediaan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan 

sekaligus sebagai bahan evaluasi 

Bila dikaitkan dengan tujuan ini, maka fungsi manajer keuangan meliputi hal-hal sebagai 

berikut : 

1. Melakukan pengawasan atas biaya 

2. Menetapkan kebijaksanaan harga 

3. Meramalkan laba yang akan datang 

4. Mengukur atau menjajaki biaya modal kerja 

Tujuan Manajemen Keuangan 

Tujuan Manajemen Keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Dengan demikian 

apabila suatu saat perusahaan dijual, maka harganya dapat ditetapkan setinggi mungkin. Seorang 

manajer juga harus mampu menekan arus peredaran uang agar terhindar dari tindakan yang tidak 

diinginkan. 

Analisis Sumber Dana dan Penggunaannya 

Analisis sumber dana atau analisis dana merupakan hal yang sangat penting bagi manajer 

keuangan. Analisis ini bermanfaat untuk mengetahui bagaimana dana digunakan dan asal 

perolehan dana tersebut. Suatu laporan yang menggambarkan asal sumber dana dan penggunaan 

dana. Alat analisis yang bisa digunakan untuk mengetahui kondisi dan prestasi keuangan 

perusahaan adalah analisis rasio dan proporsional. 

Langkah pertama dalam analisis sumber dan penggunaan dana adalah laporan perubahan yang 

disusun atas dasar dua neraca untuk dua waktu. Laporan tersebut menggambarkan perubahan 

dari masing-masing elemen tersebut yang mencerminkan adanya sumber atau penggunaan dana. 

Pada umumnya rasio keuangan yang dihitung bisa dikelompokkan menjadi enam jenis yaitu : 

1. Rasio Likuiditas, rasio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban finansial jangka pendeknya. 
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2. Rasio Leverage, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa banyak dana yang di-

supply oleh pemilik perusahaan dalam proporsinya dengan dana yang diperoleh dari 

kreditur perusahaan. 

3. Rasio Aktivitas, rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen dalam 

menggunakan sumber dayanya. Semua rasio aktifitas melibatkan perbandingan antara 

tingkat penjualan dan investasi pada berbagai jenis harta. 

4. Rasio Profitabilitas, rasio ini digunakan untuk mengukur efektifitas manajemen yang 

dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi perusahaan. 

5. Rasio Pertumbuhan, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa baik perusahaan 

mempertahankan posisi ekonominya pertumbuhan ekonomi dan industri. 

6. Rasio Penilaian, rasio ini merupakan ukuran prestasi perusahaan yang paling lengkap 

oleh karena rasio tersebut mencemirkan kombinasi pengaruh dari rasio risiko dengan 

rasio hasil pengembalian. 

Pengertian Modal 

Istilah "modal" biasa diartikan bermacam-macam, istilah modal dalam pembelanjaan perusahaan 

dapat dibedakan menjadi 2, yaitu : modal aktif dan modal pasif. Modal aktif merupakan 

kekayaan atau penggunaan dana, sedangkan modal pasif merupakan sumber dana. 

Manajer Keuangan 

Manajer Keuangan merupakan seseorang yang mempunyai hak dalam mengambil suatu 

keputusan yang sangat penting dalam suatu bidang investasi dan pembelanjaan perusahaan. 

Manajer keuangan juga bertanggung jawab dalam bidang keuangan pada suatu perusahaan. 
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Investasi  

http://id.wikipedia.org/wiki/Investasi diakses pada hari sabtu, 14 april 2012 

(Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas) 

Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan 

ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan 

mendapatkan keuntungan dimasa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal. 

Pengertian 

Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian (dan produksi) dari modal barang yang tidak 

dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang (barang produksi). Contohnya membangun 

rel kereta api atau pabrik. Investasi adalah suatu komponen dari PDB dengan rumus PDB = C + I + 

G + (X-M). Fungsi investasi pada aspek tersebut dibagi pada investasi non-residential (seperti pabrik 

dan mesin) dan investasi residential (rumah baru). Investasi adalah suatu fungsi pendapatan dan tingkat 

bunga, dilihat dengan kaitannya I= (Y,i). Suatu pertambahan pada pendapatan akan mendorong 

investasi yang lebih besar, dimana tingkat bunga yang lebih tinggi akan menurunkan minat untuk 

investasi sebagaimana hal tersebut akan lebih mahal dibandingkan dengan meminjam uang. Walaupun 

jika suatu perusahaan lain memilih untuk menggunakan dananya sendiri untuk investasi, tingkat bunga 

menunjukkan suatu biaya kesempatan dari investasi dana tersebut daripada meminjamkan untuk 

mendapatkan bunga. 

Produk 

Beberapa produk investasi dikenal sebagai efek atau surat berharga. Definisi efek adalah suatu 

instrumen bentuk kepemilikan yang dapat dipindah tangankan dalam bentuk surat berharga, 

saham/obligasi, bukti hutang (Promissory Notes), bunga atau partisipasi dalam suatu perjanjian kolektif 

(Reksa dana), Hak untuk membeli suatu saham (Rights), garansi untuk membeli saham pada masa 

mendatang atau instrumen yang dapat diperjual belikan. 

Bentuk 

 Investasi tanah - diharapkan dengan bertambahnya populasi dan penggunaan tanah; harga tanah 

akan meningkat di masa depan. 

 Investasi pendidikan - dengan bertambahnya pengetahuan dan keahlian, diharapkan pencarian 

kerja dan pendapatan lebih besar. 

 Investasi saham - diharapkan perusahaan mendapatkan keuntungan dari hasil kerja atau 

penelitian. 

Resiko 

Selain dapat menambah penghasilan seseorang, investasi juga membawa risiko keuangan jika investasi 

tersebut gagal. Kegagalan investasi disebabkan oleh banyak hal, diantaranya adalah faktor keamanan 

(baik dari bencana alam atau diakibatkan faktor  manusia), atau ketertiban hukum. 
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