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First Article !!!

During the class

The lesson is started …..



 Tugas Pokok Manajer Keuangan:

 Melakukan business financing (pembelanjaan perusahaan);

 Memantau aliran dana dari operasi perusahaan;

 Mendapatkan manfaat dari dana yang ada dalam bentuk return.

 Business financing: semua usaha untuk mendapatkan dana dengan
syarat yang paling menguntungkan dan biaya yang minimal serta
menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. 3

Finance Manager -
The Roles



 Tugas Lain Manajer Keuangan:

 Mengendalikan likuiditas
 Perencanaan aliran kas;
 Pencarian dana;
 Menjaga hubungan baik dengan lembaga

keuangan.

 Mengendalikan laba
 Perencanaan biaya;
 Pengendalian biaya;
 Perencanaan laba;
 Penentuan harga.
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Finance Manager -
The Roles



Tantangan dalam kondisi inflasi:
 Suku Bunga

 Biaya untuk memperoleh dana semakin
meningkat.

 Perencanaan
 Biaya-biaya meningkat sehingga perencanaan
lebih sulit.

 Kebutuhan Modal
 Modal yang dibutuhkan dalam operasional
perusahaan.
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Finance Manager -
Inflation



Return ≠ Profit

Return adalah aliran dana yang didapat dari suatu investasi, sedangkan
Profit merupakan pendapatan setelah dikurangi biaya operasi.

 Return selalu berbanding secara proporsional dengan resiko (risk).

 High risk creates high return, and low risk creates low return.
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Return VS Risk



Perkembangan fungsi pembelanjaan:

 Sebelum 1950-an  bagaimana
mendapatkan dana (obtaining of
funds);

 1950 – 1980-an  bagaimana
menggunakan dana (use of funds);

 1990 – sekarang  bagaimana
mengawasi aliran dana (flow of
funds).

7

Business Financing



Terminology

Manajemen Keuangan:

 Keseluruhan aktivitas yang bersangkutan dengan usaha untuk
mendapatkan dana dan menggunakan dana atau mengalokasikan dana.
(Bambang Riyanto, 2001:4)

 Segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan
pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh. (Horne, Wachowicz,

1997:2)
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Manajemen Keuangan: 
Seluruh aktivitas perusahaan yang berhubungan 

dengan upaya untuk mendapatkan dana
dengan meminimalkan biaya serta 

upaya penggunaan dan pengalokasian dana
tersebut secara efisien.
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Terminology



1. Pendanaan (financing decision)

 Keputusan dalam melakukan pertimbangan antara sumber-sumber
dana yang paling ekonomis (biayanya paling minimal dan syarat-syarat
yang menguntungkan) untuk mendanai investasi serta kegiatan
operasional perusahaan;

 Sumber internal dan eksternal perusahaan;

 Pemegang saham dan investor menanamkan dananya dalam bentuk

penyertaan modal, kreditur menanamkan dananya sebagai pinjaman.
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Financial Management
The Roles



2. Investasi (investment decision)

 Keputusan dalam pengalokasian dana baik
pada aktiva riel maupun aktiva finansial
yang dapat menghasilkan laba di masa
yang akan datang;

 Berpengaruh terhadap rentabilitas
investasi (return on investment) dan aliran
kas perusahaan pada masa yang akan
datang.

11

Financial Management
The Roles



3. Dividen (dividend decision)

 Dividen merupakan bagian dari
keuntungan yang dibayarkan kepada
pemegang saham;

 Menentukan proporsi laba untuk dividen
dan proporsi dana yang disimpan sebagai
laba ditahan (retained earnings) untuk
pertumbuhan perusahaan;

 Menjaga stabilitas dividen yang akan
dibagikan.
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Beberapa pakar keuangan yang lain
menambahkan satu fungsi lagi:

3. Manajemen aktiva (assets
management)

 Bagaimana mengelola aset
dengan efisien;

 Fokus ke manajemen aktiva
lancar dibandingkan aktiva tetap.

13
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The Enterprises -
Finance Job Description Video (1:57)



1. Treasurer

 Bertanggung-jawab memperoleh dana, mengelola rekening bank,
berhubungan dengan bank dan institusi keuangan lainnya, serta
menjamin bahwa perusahaan dapat melunasi kewajibannya kepada
investor yang memegang sekuritas (obligasi) perusahaan, pembayaran
deviden, asuransi, manajemen dana pensiun, dll.

2. Controller

 Bertanggung-jawab apakah dana telah digunakan secara efisien,
penyusunan laporan keuangan, internal auditi, akuntansi, penggajian,
pencatatan, penyusunan anggaran, pembayaran pajak, dll.
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Career in Finance Field



3. Fund Manager

 Memahami teori investasi modern, sehingga dapat menjadi seorang
investor di pasar modal, mengelola dana investor, dll.

4. Intermediary Institution

 Berkarir di Perbankan, Perusahaan Asuransi, Institusi Pengelola dana
pensiun (pension funds), dll

5. Chief Financial Officer (CFO)

 Mengawasi Treasurer dan Controller, terlibat dalam pembuatan
kebijakan keuangan serta perencanaan korporasi, merupakan salah
seorang anggota dewan direksi (board of directors).
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Career in Finance Field



Terima kasih atas perhatian 

dan kehadiran anda semua 

Semoga ada manfaatnya

bakti.setyadi@mail.binadarma.ac.id
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The End



Finance Manager Roles 
Tidak bisa dipungkiri bahwa dunia finance dan accounting merupakan dunia yang unik 

dan menarik. Setiap perusahaan pasti memiliki divisi atau bagian finance atau 

accounting diperusahaan mereka. 

Bagaimana menurut anda, apakah seorang Finance Manager bisa berkaris di luar bidang 

Keuangan? 

menurut saya finance manager itu ada sebuah profesi jadi dimana saja atau division 

mana tidak jadi masalah untuk seorang manager berkarir karena mereka sudah 

mempunyai pengalaman baik diperencanaannya, pengorganisasiannya dan 

pengontrolannya, maka akan lebih baik lagi si manager mempunyai pengalaman 

dbidang keuangan. 

 



Nama    : Andy Aprizal 
NIM  : 192510050 
Kelas Reguler A Magister Manajemen 
 

Tugas Ekonomi Manajerial Production Theory 
 
 
Diketahui : 
P1 = 12  P2 = 15 
Q1 = 80  Q2 = 110 
 
MP = Q2-Q1/P2-P1 
      = 110-80/15-12 
      = 30/3 
= 10 Unit 
 
Jadi hasil lebih produksi dari setiap unit yang didapat adalah sebesar 10 Unit. 
Setiap penambahan unit akan mempengaruhi hasil lebih pada suatu produksi sampai mencapai tingkat 
maksimal kemudian menurun pada tingkat tertentu dengan catatan ada faktor lain yang tidak berubah. 
Penambahan pada biaya yang bersifat tetap akan berpengaruh pada menigkatnya jumlah produksi  
yang dihasilkan namun akan mempengaruhi pada hasil lebih dari produksi yang akan menurun atau 
tidak mempunyai hasil lebih dari penambahan produksi suatu unit. 
 
Dan menurut saya apabila saya menjadi manajer saya akan memutuskan untuk tetap menjaga kondisi 
biaya ataupun jumlah produksi yang sama pada keadaan manager sebelumnya karena sudah cukup 
mempunyai hasil lebih yang baik dari jumlah produksi yang dihasilkan dari setiap unitnya. 
 
Karena jika saya melakukan perubahan atau penambahan biaya, perubahan faktor produksi pada 
awalnya akan dapat meningkatkan hasil lebih dari jumlah produksi yang ada namun akan menurun di 
titik tertentu karena adanya biaya tetap dan semakin besarnya nilainya pembagi dalam suatu hasil 
produksi yang kemudian akan bernilai nol atau tidak mendapatkan hasil lebih dan bisa saja bernilai 
negatif atau mengalami kerugian. 
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Nama : Muhammad Febri 

Nim:   192510020 

Study: Manajemen keuangan 

 

 

Bisa karena manajer keuangan sudah mempunyai potensi kemampuan tentang 

keuangan.contoh nya dalam wirausaha manajer keuangan dapat menentukan 

perencanaan dan anggaran belanja usahanya dan dapat memprediksi akan kemajuan 

usaha yang akan di jalan kan dimasa yang akan datang. 



Nama  : PAIZURAHMAN 
NIM  : 192510031 
Program : S2 Manajemen 
Kelas  : Reguler B  
Angkatan : 34  
 
 
 Finance Manager Roles  
 

Manajer keuangan merupakan jabatan yang sangat penting dalam 
sebuah perusahaan, karena sebagai ujung tombak yang berkaitan 
dengan keuangan. Peran manajer keuangan dapat beragam, tergantung 
pada ukuran dan kompleksitas suatu perusahaan. Sebagai contoh, di 
perusahaan yang lebih besar, mungkin manajer keuangan dapat 
melakukan kegiatan yang terfokus seperti analisis strategi. Kegiatan ini 
berfungsi untuk membantu para manajer senior membuat keputusan 
terbaik. Hal tersebut dapat mencakup interpretasi informasi keuangan 
dan perkiraan berbagai tren di masa mendatang. 

 Di perusahaan yang lebih kecil, manajer keuangan dapat 
mempunyai tanggung jawab yang jauh lebih luas, atau mungkin 
mengelola seluruh fungsi keuangan. Beberapa manajer keuangan 
bahkan terus melakukan pengawasan tim silang fungsi (cross-function) 
dengan departemen TI dan juga staf administrasi. Hal ini karena 
perusahaan berskala kecil, sehingga masih dapat diatasi oleh satu 
manajer keuangan. 

Tugas Manajer Keuangan 

Tugas utama manajer keuangan adalah bertanggung jawab untuk 
membantu perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan dengan 
memberi nasihat keuangan yang sesuai. Adapun tugas dari manajer 
keuangan yang lainnya adalah sebagai berikut: 

a. Bekerja sama dengan manajer lainnya untuk merencanakan serta 
meramalkan beberapa aspek dalam perusahaan termasuk perencanaan 
umum keuangan perusahaan. 

b. Menjalankan dan mengoperasikan roda kehidupan perusahaan se-
efisien dan se-efektif mungkin dengan menjalin kerja sama dengan 
manajer lainnya. 

c. Mengambil keputusan penting dalam investasi dan berbagai 
pembiayaan serta semua hal yang terkait dengan keputusan tersebut. 



d. Menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan, di mana 
perusahaan dapat memperoleh dana dan surat berharga perusahaan 
dapat diperdagangkan. 

 

Tanggung Jawab Manajer Keuangan 

Tanggung jawab utama dari manajer keuangan antara lain sebagai 
berikut: 

a. Mengkoordinasikan dan mengontrol perencanaan, pelaporan, serta 
pembayaran kewajiban pajak perusahaan agar efisien, akurat, tepat 
waktu, dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. 

b. Merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan anggaran 
perusahaan, serta mengontrol penggunaan anggaran tersebut untuk 
memastikan penggunaan dana secara efektif dan efisien dalam 
menunjang kegiatan operasional perusahaan. 

c. Mengelola fungsi akuntansi dalam memproses data dan informasi 
keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan 
perusahaan secara akurat. 

d. Merencanakan dan mengkoordinasikan pengembangan sistem serta 
prosedur keuangan dan akuntansi. Selain itu juga mengontrol 
pelaksanaannya untuk memastikan semua proses dan transaksi 
keuangan berjalan dengan tertib dan teratur. 

e. Merencanakan dan mengkonsolidasikan perpajakan seluruh 
perusahaan untuk memastikan efisiensi biaya dan kepatuhan terhadap 
peraturan perpajakan. 

f. Merencanakan, mengkoordinasi, dan mengontrol arus kas perusahaan 
(cash flow), terutama pengelolaan piutang dan utang. Sehingga, hal ini 
dapat memastikan ketersediaan dana untuk operasional perusahaan 
dan kondisi keuangan dapat tetap stabil. 

  Seorang manajer keuangan dalam suatu perusahaan harus 
mengetahui dengan baik bagaimana tugas dan tanggungjawabnya untuk 
mencapai tujuan perusahaan. Berbagai tugas dan tanggung jawab 
manajer keuangan tidak lepas dari pembuatan laporan keuangan yang 
baik.  



 



Manajer keuangan 
Manajer keuangan merupakan jabatan yang sangat penting dalam sebuah perusahaan, 

karena sebagai ujung tombak yang berkaitan dengan keuangan. Peran manajer keuangan dapat 
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Tugas utama manajer keuangan adalah bertanggung jawab untuk membantu perencanaan bisnis 

dan pengambilan keputusan dengan memberi nasihat keuangan yang sesuai. Adapun tugas dari 
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a. Bekerja sama dengan manajer lainnya untuk merencanakan serta meramalkan beberapa 

aspek dalam perusahaan termasuk perencanaan umum keuangan perusahaan. 
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terkait dengan keputusan tersebut. 
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Sangat bisa, karena prinsip dasar suatu usaha adalah memperkaya si pemilik usaha dengan cara meraih 
laba, dan laba tersebut dinilai secara nominal (uang). Didukung oleh segala sesuatu yg berada di dalam 
sistem suatu bisnis perusahaan itu wajib dinilai secara nominal walaupun secara pola pikir orang non 
keuangan tidak dapat di ukur secara nominalnya. Saya beri contoh hal yg sepertinya tidak dapat diukur 
secara nominal adalah nama baik perusahaan (goodwill) yg hal itu pun diberi nilai secara nominalnya, 
dan contoh lainnya seperti mesin yg telah berjalan atau perlengkapan kantor yg telah digunakan pun 
dinilai secara nominal dengan adanya nilai taksir dan nilai depresiasi. Sehingga seorang yg mempunyai 
background finance tentunya memiliki mindset profit oriented, dimana itu adalah tujuan utama dari 
bisnis perusahaan. Ditambah selama ini ilmu akuntansi yg sering tidak dianggap dari bagian ilmu pasti 
justru ternyata sangat tepat untuk dikatakan bagian dari ilmu pasti. Sedangkan ilmu akuntansi sangat 
erat kaitannya dengan seorang finance. 



Tugas dan Tanggung Jawab Manager Keuangan 

Manager Keuangan bertangung jawab untuk membantu perencanaan bisnis dan 

pengambil keputusan dengan memberi nasehat keuangan yang sesuai, 

Adapun tugas  Manager keuangan adalah : 

1. Bekerja sama dengan manager lainnya untuk merencanakan beberapa aspek 

termasuk perencanaan umum perusahaan 

2. Menjalankan dan mengoperasikan roda kehdupan perusahaan se efisien dan se 

efektif mungkin dengan menjalin kerjasama dengan manager lainnya. 

3. Mengambil keputusan penting dalam investasi dan berbagai pembiayaan serta 

semua hasil yang terkait dengan keputusan tersebut. 

4. Menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan dimana perusahaan dapat 

memperoleh dana serta surat berharga perusahaan yang dapat diperdagangkan. 

 

 

Tanggung jawab manager keuangan adalah : 

1. Mengkoordinasikan dan mengontrol perencanaan, pelaporan serta pembagian 

kewajiban pajak perusahaan agar efisien, akurat, tepat waktu dan sesuai dengan 

peraturan pemerintah yang berlaku. 
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menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan perusahaan secara akurat. 

4. Merencanakan dan koordinasi pengembangan sistem serta prosedur keuangan 

dan akuntansi 

5. Merencanakan dan mengkonsolidasikan perpajakan seluruh perusahaan untuk 

memastikan efisien biaya dan kepatuhan terhadap perundang-undangan 

perpajakan 

6. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengontrol arus kas perusahaan 

terutama pengelolaan piutang dan utang, sehingga dapat memastikan 



ketersediaan dana untuk operasional perusahaan dan kondisi keuangan dapat 

tetap stabil. 
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bisnis perusahaan. Ditambah selama ini ilmu akuntansi yg sering tidak dianggap dari bagian ilmu pasti 
justru ternyata sangat tepat untuk dikatakan bagian dari ilmu pasti. Sedangkan ilmu akuntansi sangat 
erat kaitannya dengan seorang finance. 



Finance Manager Roles 

 
Tidak bisa dipungkiri bahwa dunia finance dan accounting merupakan dunia 

yang unik dan menarik. Setiap perusahaan pasti memiliki divisi atau bagian 

finance atau accounting diperusahaan mereka. 

Bagaimana menurut anda, apakah seorang Finance Manager bisa berkaris di 

luar bidang Keuangan? 

menurut saya finance manager itu ada sebuah profesi jadi dimana saja atau 

division mana tidak jadi masalah untuk seorang manager berkarir karena 

mereka sudah mempunyai pengalaman baik diperencanaannya, 

pengorganisasiannya dan pengontrolannya, maka akan lebih baik lagi si 

manager mempunyai pengalaman dbidang keuangan. 
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