
BAB VIII

MANAJEMEN KEUANGAN

ARTI PENTING MANAJEMEN KEUANGAN

 Setiap keputusan perusahaan selalu berimplikasi pada

keuangan

 Globalisasi menyebabkan kondisi ekonomi dan

perubahan regulatory sehingga semakin menambah

kompleksitas dari fungsi manajemen keuangan

 Manajemen keuangan makin berperan aktif dalam

mengelola aktivitas keuangan di setiap jenis bisnis (private

public, besar kecil, profit seeking/non-profit)

 Manajer keuangan juga semakin berperan dalam

perkembangan strategi perusahaan dan peningkatan

posisi kompetitif perusahaan.



PENGERTIAN KEUANGAN DAN 

MANAJEMEN KEUANGAN

• KEUANGAN;

Merupakan seni dan ilmu dalam mengelola uang

Keuangan menekankan pada proses, lembaga 

keuangan, pasar, dan surat berharga dalam transfer 

dana diantara individu, bisnis, dan pemerintahan.

• MANAJEMEN KEUANGAN;

Proses pengelolaan keuangan perusahaan melalui 

upaya pencarian dana dan pengelolaan dana secara 

efisien agar dapat mencapai tujuan perusahaan.



AKTIVITAS UTAMA

MANAJER KEUANGAN

• Membuat keputusan investasi (investment 

decision); menentukan kombinasi dan jenis asset yang 

dapat dimiliki perusahaan.

• Membuat keputusan pembiayaan (financing 

decision); menentukan kombinasi dan jenis 

pembiayaan yang akan digunakan perusahaan.

• Tujuan Perusahaan;

1) Memaksimumkan shareholder’s wealth 

(kemakmuran pemegang saham)

2) Memaksimumkan value of the firm (nilai 

perusahaan)



LAPORAN KEUANGAN

FINANCIAL STATEMENT

• Adalah laporan yang dapat memberikan 

gambaran akuntansi atas operasi serta posisi 

keuangan perusahaan.

• Terdiri atas ;

1) Laporan Rugi/Laba (Income Statement)

2) Neraca (Balance Sheet)

3) Laporan Laba Ditahan (Statemen of Retained Earning)

4) Laporan Arus Kas (Statement of Cash Flow)



LAPORAN RUGI LABA

(INCOME STATEMENT)

• Berisi laporan sistematis tentang pendapatan-

pendapatan (revenue) dan biaya-biaya 

(expenses) perusahaan selama periode tertentu.

• Walaupun laporan ini dipersiapkan per tahun 

untuk tujuan pelaporan, tapi pada umumnya 

diperhitungkan per bulan oleh perusahaan dan 

per kuartal untuk tujuan pajak.



NERACA (BALANCE SHEET)

• Neraca berisi laporan sistematis keadaan 
aktiva (assets), hutang (liabilities) dan 
modal sendiri (owner’s equity) perusahaan 
pada saat tertentu.

• Aktiva (assets) mengidikasikan apa yang 
dimiliki perushaan, modal sendiri (owner’s 
equity) mencerminkan investasi dari pemilik 
perusahaan, dan hutang (liabilities) 
menunjukkan besarnya pinjaman perusahaan.



LAPORAN LABA DITAHAN (STATEMENT OF 

RETAINED EARNINGS) DAN LABA ARUS KAS 

(STATEMENT OF CASH FLOW)

• LAPORAN LABA DITAHAN ; menunjukkan besarnya 

pendapatan bersih (net income) yang dihasilkan dan 

besarnya deviden yang dibayarkan sepanjang tahun, 

termasuk perubahan dalam laba ditahan.

• LAPORAN ARUS KAS ; laporan atas dampak kegiatan 

operasi, investasi dan pembayaran perusahaan terhadap 

arus kas selama satu periode tertentu. Laporan tersebut 

tidak hanya memberi pandangan atas aktivitas investasi, 

pembiayaan dan operasional perusahaan, tetapi juga 

menyatukan laporan rugi/laba dan neraca (tahun 

sebelumnya dan tahun yang bersangkutan).



ARUS KAS (CAH FLOW) DAN PENYUSUNAN 

LAPORAN ARUS KAS

• ARUS KAS; menjadi fokus utama bagi manajer keuangan baik dalam 

mengelola keuangan sehari-hari maupunm dalam perencanaan dan 

pembuatan keputusan strategik yang dipusatkan pada penciptaan 

shareholder’s value. Meliputi cash inflows dan cash outflows.

• PENYUSUNAN LAPORAN ARUS KAS; merangkum aliran kas 

perusahaan sepanjang periode waktu. Dapat dibagi menjadi 3 bagian, 

yaitu; operating flows (secara langsung bekaitan dengan penjualan 

dan produksi dari barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan), 

investment flows (terkait dengan pembelian dan penjualan fixed assets 

dan business interest), financing flows (berasal dari transaksi yang 

dibiayai dengan hutang dan modal sendiri).



PERENCANAAN KEUANGAN 

(FINANCIAL PLNNING)

• Merupakan proyeksi penjualan, income dan 
aktiva yang didasarkan pada berbagai alternatif 
strategi produksi dan pemasaran dan juga 
penentuan sumberdaya yang diutuhkan untuk 
mencapai proyeksi tersebut.

• Aspek utama dari financial planning;
1) Cash planning, yaitu meliputi persiapan cash budget 

perusahaan adalah laporan mengenai cash inflow dan 
cash outflow yang telah direncanakan perusahaan.

2) Proftit planning, yaitu meiputi persiapan cash budget 
dan pro forma financial statement.



• KEGUNAAN;

1) Untuk memperkirakan kebutuhan kas jangka pendek dengan 

peerhatian utama terhadap antisipasi surplus kas dan defisit 

kas.

2) Sebagai alat untuk menentukan timing dari cash inflow dan 

ourflow sepanjang periode waktu tertentu.

• Penyusunan cash budget dimulai dengan pnyusunan 

sales forecast (yaitu prediksi atas aktivitas penjualan 

selama periode waktu tertentu).

• Sales forecast selanjutnya digunakan sebagai dasar 

untuk memperkirakan cash inflow (sebagai hasil dari 

proyeksi penjualan) dan cash outflow yang berkaitan 

dengan biaya produksi, overhead dan biaya lain-lain.



PRO FORMA FINANCIAL STATEMENTS

• Adalah laporan proyeksi, atau ramalah laporan 

keuangan (income statement dan balance sheet)

• Input dari Pro Forma Statement;

1) Laporan keuangan tahun sebelumnya

2) Permalan penjualan untuk tahun depan

3) Asumsi-asumsi utama mengenai beberapa faktor

• Langkah-langkah penyusunan Pro Forma Financial 

Statements;

1) Dimulai dengan sales forecast

2) Persiapan penyusunan Pro Forma Income Statement

3) Persiapan penyusunan Pro Forma Balance Sheet



PENGENDALIAN KEUANGAN

(FINANCIAL CONTROL)

• Merupakan perencanaan keuangan yang 

diimplementasikan, yang menyangkut 

feed back dan proses penyesuaian yang 

diperlukan guna;

1) Menjamin bahwa rencana terlaksana

2) Mengubah rencana yang ada sebagai 

tanggapan terhadap berbagai perubahan 

dalam lingkungan operasi.


