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Fungsi manajer keuangan 

• Bertugas mengelola aliran dana sesuai dengan tujuan 

perusahaan 

Keputusan investasi 

(Investment) 

Keputusan pendanaan 

(Financing) 

Tugas khusus: Decision making 

Melaksanakan fungsi penggunaan dana 

(allocation of funds) 

Melaksanakan fungsi pemenuhan  

kebutuhan dana (obtaining of funds) 



Efisiensi dalam dua fungsi manajemen keuangan 

• Efisiensi dalam fungsi penggunaan dana (investment 

decision) 

• Setiap rupiah dana yang tertanam dalam aktiva harus dapat 

digunakan seefisien mungkin untuk dapat menghasilkan keuntungan 

investasi (rentabilitas) yang maksimal 

• Meliputi perencanaan dan penggunaan aktiva lancar & tetap 

• Jika dana yang tertanam terlalu kecil, likuiditas dan kontinyuitas 

terganggu 

• Jika dana yang tertanam terlalu besar, terjadi pengangguran dana 

• Efisiensi dalam fungsi pemenuhan kebutuhan dana 

(financing decision) 

• Perusahaan mampu memperoleh dana dengan biaya yang minimal 

dan syarat2 yang paling menguntungkan 

• Terdapat dua sumber dana: Eksternal dan Internal 



Aliran kas antara pasar modal dan operasi 

perusahaan 
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Berbagai terminologi pembelanjaan 

• Struktur kekayaan Vs Struktur modal 

• Struktur kekayaan ~ Pemilihan susunan kualitatif dan besarnya aktiva 

• Struktur modal ~ Pemilihan susunan kualitatif dan besarnya pasiva 

• Pembelanjaan dalam beberapa situasi keseimbangan 

• Pembelanjaan normal ~ terjadi keseimbangan finansial 

• Pembelanjaan kurang cukup ~ jumlah uang yang diinvestasikan tidak 

cukup untuk membelanjai operasional 

• Pembelanjaan berlebihan ~ jumlah modal yang tersedia berlebihan, 

jauh lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan 

• External financing Vs Internal financing 

• Pembelanjaan eksternal ~ Modal berasal dari para kreditur (berupa 

hutang) >> disebut juga debt financing 

• Pembelanjaan internal ~ Modal berasal dari pemilik, modal saham 



Modal bagi perusahaan 

• Modal aktif Vs Modal pasif 

• Modal aktif ~ modal yang tertera di sebelah debit dari neraca, 

menggambarkan bentuk2 investasi, elemennya berubah secara 

aktif dalam jangka pendek 

• Modal pasif ~ modal yang tertera di sebelah kredit, menggambaran 

sumber atau asal dana, elemennya cenderung permanen dalam 

jangka waktu tertentu 

• Pembagian modal aktif 

• Berdasarkan cara dan lamanya perputaran: Aktiva lancar (Current 

Assets) dan Aktiva tetap (Fixed Assets) 

• Berdasarkan fungsi bekerjanya aktiva dalam perusahaan:  

• Modal tetap (Fixed Capital Assets) ~ jumlah keseluruhan aktiva lancar, 

disebut pula gross working capital 

• Modal kerja (Working Capital Assets) ~ kelebihan aktiva lancar di atas 

hutang lancar, disebut pula net working capital 



Pembagian modal pasif 

• Ditinjau berdasarkan asal dana 

• Modal sendiri atau modal badan usaha 

• Modal ini berasal dari perusahaan itu sendiri, peserta atau pemilik 

• Menjadi tanggungan terhadap keseluruhan risiko perusahaan 

• Modal ini merupakan jaminan bagi para kreditur 

• Modal asing atau modal kreditur/utang 

• Berupa hutang yang berasal dari kreditur 

• Ditinjau berdasarkan lama penggunaan 

• Modal jangka panjang (modal saham, modal dari perusahaan 

induk, modal obligasi) 

• Modal jangka pendek (hutang wesel, hutang dari penjual, etc.) 

 



Struktur finansial konservatif 

• Struktur finansial konservatif vertikal: 

• Perimbangan besarnya modal asing dan modal sendiri 

• Pembelanjaan yang sehat harus dibangun atas dasar modal sendiri 

(tahan risiko) >> besarnya modal asing tidak boleh melebihi besarnya 

modal sendiri 

• Koefisien hutang tidak boleh lebih dari 1:1 

• Perluasan basis modal sendiri akan memperbesar kemampuan 

perusahaan dalam menanggung risiko usaha perusahaan 

• Struktur finansial konservatif horisontal: 

• Perimbangan besarnya modal sendiri dan aktiva tetap plus persediaan 

besi di sisi lain 

• Keseluruhan aktiva tetap+persediaan besi harus ditutup atau dibelanjai 

dengan modal sendiri 

• Besarnya modal sendiri tidak boleh kurang atau lebih kecil dari jumlah 

aktiva tetap+persediaan besi 



Buku yang digunakan 

1. Manajemen Keuangan Perusahaan, Drs. Lukman 

Syamsuddin, MA 

2. Financial Management: Theory and Practice, Eugene 

F. Brigham and Louis C. Gapenski 

3. Manajemen Keuangan, Dr. Mamduh M. Hanafi, MBA 

 



Penilaian Mahasiswa 

• Tugas-tugas : 20% 

• UTS : 40% 

• UAS : 40% 

Kode etik 

• Membawa scientific calculator 


