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Pengertian Manajemen Keuangan
Pengertian manajemen keuangan dapat 

dirumuskan oleh fungsi dan tanggung 
jawab para manajer keuangan.

 Meskipun fungsi dan tanggung jawab 
manajer keuangan berbeda-beda disetiap 
organisasi.

Physical Facilities



 Bambang Riyanto (2001:4) Manajemen Keuangan ( 
Financial Management)

Adalah Keseluruhan aktivitas yang bersangkutan dengan 
usaha  untuk mendapatkan dana dan menggunakan 
dana atau mengalokasikan dana (Pembelanjaaan dari 
arti luas)

 Suad Husnan (2002:4)
Manajemen Keuangan adalah pengaturan kegiatan 

keuangan.

Jadi Manajemen Keuangan adalah suatu kegiatan 
perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, 
pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan 
dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan.



 Perencanaan Keuangan
Membuat rencana pemasukan dan pengeluaraan serta kegiatan-
kegiatan lainnya untuk periode tertentu.
 Penganggaran Keuangan

Tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail 
pengeluaran dan pemasukan.
 Pengelolaan Keuangan

Menggunakan dana perusahaan untuk memaksimalkan dana yang 
ada dengan berbagai cara.
 Pencarian Keuangan

Mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk 
operasional kegiatan perusahaan.



 Penyimpanan Keuangan
Mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dana tersebut 
dengan aman.
 Pengendalian Keuangan

Melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem 
keuangan pada paerusahaan.
 Pemeriksaan Keuangan

Melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar 
tidak terjadi penyimpangan.



1. Mendapatkan Dana Perusahaan / Kebijakan 
Pendanaan

2. Menggunakan Dana Perusahaan / Kebijakan 
Investasi

3. Membagi Keuntungan (laba) Perusahaan / 
Kebijakan Deviden



Fungsi memperoleh dana(obtaining of fund) 
atau fungsi pendanaan

Fungsi menggunakan atau mengalokasikan 
dan (allocation of fund) 

NERACA
------------------------!------------------------------
**Menggunakan    !     Memperoleh dana
Dana



 … dapat memperoleh hasil sebanyak mungkin 
dan menekan ongkos yang serendah mungkin . 

 … maksimisasi laba lebih sempit sifatnya dari 
pada maksimisasi nilai. 

Kelemahan  : 
 pandangannya jangka pendek
 mengabaikan unsur waktu 
 meninggalkan aspek sosial.

MAKSIMISASI KEMAKMURAN
KEUNTUNGAN MAKSIMEM



Maksimisasi Kemakmuran
 … memaksimumkan nilai dari perusahaan
 ’’’maksimisasi dari kesejahteraan dan kesejahteraan 

adalah merupakan nilai sekarang dari perusahaan 
terhadap prospek masa depan.

 Nilai perusahaan merupakan harga yang bersedia 
dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut 
dijual. 

 Bagi perusahaan yang menerbitkan saham di pasar 
modal  harga saham yang diperjual belikan di bursa 
merupakan indikator nilai perusahaan.

FHAARGA SAHAM?



Fungsi pengendalian likuiditas, yang meliputi  :
 perencanaan aliran kas;
 pencarian dana 
 menjaga hubungan baik dengan lembaga keuangan.

Fungsi pengendalian laba
 pengendalian biaya;
 penentuan harga;
 perencanaan laba 
 pengukuran biaya.

Fungsi manajemen, dalam hal ini harus melakukan manajemen 
terhadap aktiva dan manajemen terhadap dana.



 Laba ekonomi tidak selalu sama laba akuntansi
 Pos antisipasi aktif
 Penilaian aktiva tetap
 Laba ekonomi   sebagai jumlah kekayaan yang  bisa dikonsumsikan 

tanpa  membuat pemilik kekayaan  tersebut menjadi lebih miskin
(khusus perorangan).

 Maksimisasi nilai berarti mempertimbangkan nilai waktu dari uang. 
Dana yang diterima pada tahun ini lebih tinggi dari pada dana yang 
diterima sepuluh tahun yang akan datang.

 Maksimisasi nilai berarti mempertimbangkan berbagai resiko 
terhadap arus laba perusahaan.

 Sebagai contoh tingkat hasil pengembalian (rate of return) yang 
diperlukan terhadap surat berharga pemerintah yang bebas resiko 
akan lebih rendah dari pada tingkat hasil pengembalian yang 
diperlukan untuk investasi baru.



Suku Bunga
 biaya untuk memperoleh dana bagi pemerintah, 

perusahaan maupun perorangan akan semakin 
meningkat.

Kesulitan-kesulitan Perencanaan
 Pada kondisi inflasi yang membumbung cepat dimana 

biaya-biaya bahan baku, tenaga kerja tidak menentu 
…perencanaan sulit.

Kebutuhan Permodalan
 Inflasi menyebabkan naiknya jumlah modal yang 

dibutuhkan untuk menyelenggarakan kegiatan 
perusahaan dalam kapasitas volume tertentu.



Penurunan Harga Obligasi
Jika suku bunga meningkat, maka harga obligasi 
jangka panjang akan menurun. :Pemilik modal 
lebih senang meminjamkan lebih banyak dalam 
jangka pendek ketimbang dalam bentuk hutang 
jangka panjang;

Masalah Akuntansi
Jika laju inflasi cukup tinggi maka laba yang 
dilaporkan pada perhitungan laba rugi akan 
terlalu tinggi. Penjualan persediaan yang biaya 
pengadaannya rendah, menghasilkan laba yang 
dilaporkan lebih tinggi, 



INVESTASI ADALAH PENANAMAN 
MODAL DENGAN HARAPAN 
MEMPEROLEH KEUNTUNGAN DI MASA 
YANG AKAN DATANG.

BENTUK INVESTASI:

1. INVESTASI TANAH (PROPERTI)
2. INVESTASI PENDIDIKAN 
3. INVESTASI SURAT BERHARGA 

(SAHAM, OBLIGASI, CEK, BILYET 
GIRO, SHM, BPKB)

4. INVESTASI VALUTA ASING
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