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KONSEP-KONSEP DASAR DALAM 

MANAJEMEN KEUANGAN

MANAJEMEN KEUANGAN

Fungsi-fungsi Manajemen Keuangan

Financing

Investment

Dividend Policy
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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.
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Fungsi pendanaan ( financing )

Fungsi investasi ( investment )
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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

Fungsi investasi melahirkan keputusan 

investasi

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.
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Fungsi pembagian laba (dividend policy)

Fungsi pembagian laba melahirkan keputusan dividen
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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); dan
(e) penarikan kembali saham yang beredar.
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Tujuan manajemen keuangan

Maksimalisasi nilai perusahaan (kesejahteraan pemegang saham)

Peranan Manajer Keuangan
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Manajer

Keuangan

2

3

4a

4b

Keterangan:
1. :	Aliran	kas	dari	investor	(penjualan	saham	dan	abligasi)

2. :	Alokasi	dana	untuk	operasi	perusahaan

3. :	Aliran	kas	hasil	operasi	perusahaan

4a. :	Pembayaran	dividen/bunga

4b :	Laba	ditahan
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10 Aksioma Manajemen Keuangan:

1.  Keseimbangan risk and return
2.  Time value of money
3.  Cash on hand
4.  Incremental cash flow
5.  Kondisi persaingan pasar
6.  Pasar modal yang efisien
7.  Agency problem
8.  Tax
9.  Tidak semua risiko sama
10. Melakukan sesuatu yang benar adalah

perilaku etis
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Asas-Asas Pembelanjaan

1. Asas Likuiditas:

Mengajarkan bahwa dalam kebijakan financing harus
memperhatikan lamanya dana digunakan oleh perusahaan.
Dalam asas ini berlaku maturity matching principles.

:2. Asas Solvabilitas:

Mengajarkan bahwa dalam kebijakan financing harus
memperhatikan faktor psikologis dari calon investor.

3. Asas Rentabilitas:

Mengajarkan bahwa dalam kebijakan financing harus
memperhatikan konsekuensi kewajiban memberikan balas
jasa dari perusahaan yang bersangkutan kepada para calon
investor.

4. Asas Kekuasaan:

Mengajarkan bahwa dalam kebijakan financing harus

memperhatikan kebijakan manajemen perusahaan.
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Jenis-Jenis Pembelanjaan

Berdasarkan aktivitas  

Pembelanjaan aktif: aktivitas untuk menginvestasikan dana

Pembelanjaan pasif: aktivitas untuk memperoleh dana

Berdasarkan sumber dana  

Pembelanjaan intern: sumber dana berasal dari dalam           

perusahaan

Pembelanjaan ekstern: sumber dana berasal dari luar 
perusahaan
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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
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Financial Markets

MONEY MARKET CAPITAL MARKET
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Cash

Securities

Transferring Capital

• Direct	Transfer	of	Funds

saver
firm
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Funds

Transferring Capital
• Indirect	Transfer	using	Investment	Banker

Securities

Funds

Securities

saver

investment

banker
firm
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Funds

Transferring Capital
• Indirect	Transfer	using	a	Financial	Intermediary

Intermediary
Securities

Funds

Firm
Securities

financial

intermediary
firm

saver



deden08m.com

Q:  What are SECURITIES?

A: Financial	Assets	that	Investors	

purchase	hoping	to	earn	a	high	

rate	of	return.
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Types of Securities

• Treasury	Bills	and	Treasury	Bonds

• Municipal	Bonds

• Corporate	Bonds

• Preferred	Stocks

• Common	Stocks

Which	of	these	are	RISKY?

Which	promise	HIGH	RETURNS?

Is	there	a	relationship	between RISK and	RETURN?
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