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FUNGSI KEUANGAN

KEUANGAN :
Kegiatan yang berhubungan dengan penentuan 
investasi jangka panjang sebuah perusahaan, 
mendapatkan dana untuk membayar, dan memimpin 
kegiatan keuangan harian sebuah perusahaan

TUGAS MANAJER KEUANGAN :
Manajemen arus kas
Pengendalian Keuangan
Perencanaan Keuangan

Klasifikasi Modal

1. Modal Jangka Pendek
- Hutang dagang
- Piutang dagang
- Persediaan

- Persediaan bahan baku
- Persediaan dalam proses
- Persediaan barang jadi

- Modal Kerja
2. Modal Jangka Pendek
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Sumber Permodalan

1. Sumber jangka Pendek
- Hutang dagang

a. Open book credit
b. Promisory notes (surat kesanggupan
c. Trade draft (wesel dagang)

- Pinjaman Jangka Pendek dengan Jaminan
a. Pinjaman persediaan
b. Piutang dagang

Sumber Permodalan

- Pinjaman Jangka Pendek tanpa Jaminan
a. Line of Credit (batas kredit)
b. Revolving credit agreements

(perjanjian Kredit)
c. Commercial Paper (warkat niaga)

- Anjak Piutang
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Sumber Modal

2. Sumber dana Jangka Panjang
A. Pembiayaan hutang
- pinjaman jangka panjang
- Obligasi korporasi
- Perjanjian obligasi
B. Pembiayaan modal sendiri
- saham biasa
- Laba ditahan
- Beban keuangan bagi perusahaan
C. Pembiayaan hibrida, saham preferensi

SAHAM

Saham Biasa
Nilai saham ini dinyatakan dalam tiga  
bentuk berbeda: nilai pokok, nilai pasar, 
nilai buku
Saham Preferensi
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Sifat Investasi Saham Biasa

Termasuk pada saham paling beresiko dari 
semua sekuritas
Karena ketidakpastian pasar saham itu sendiri
Blue Chip ( saham unggulan)

Blue chip adalah saham yang diterbitkan oleh 
perusahaan mapan, yang mampu 
menyediakan pendapatan yang aman dari
deviden yang konstan

Saham Preferensi

Diterbitkan dengan nilai pokok yang 
telah ditentukan sebelumnya
Deviden dinyatakan sebagai presentasi 
nilai pokok
Saham dapat ditarik (callable), dimana 
harga penarikan disepakati antara 
perusahaan dan pemegang saham
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Sifat Investasi dalam Saham 
Preferensi

Karena punya hak pertama untuk 
dividen, pendapatan resikonya lebih 
kecil daripada pendapatan saham biasa 
dari perusahaan yang sama.
Pendapatan menjadi kurang pasti 
dibandingkan pendapatan obligasi 
perusahaan yang sama

OBLIGASI

Sumber Obligasi
• Pemerintah Pusat- obligasi pemerintah 

pusat
• Pemerintah Daerah – obligasi 

pemerintah daerah
• Korporasi – obligasi korporasi
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OBLIGASI

- Menurut Pembayaran Bunga
1. Obligasi atas nama
2. Obligasi pembawa

- Menurut Jaminan atau tanpa jaminan
1. Obligasi dengan jaminan
2. Obligasi tanpa jaminan

- Sehubungan dengan Jatuh Tempo
1. Obligasi dapat ditarik
2. Obligasi berseri
3. Obligasi dapat ditukar


