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KATA PENGANTAR 
 
Cakupan masalah keuangan oleh pers dan media meningkat hampir setiap hari baik dalam volume 
maupun kompleksitasnya. Pentingnya dan cakupan media dari isu-isu ini telah meningkat pesat 
sejak awal dari apa yang disebut 'credit crunch', yakni krisis keuangan global yang dimulai pada 
tahun 2008. Isu-isu tersebut mencakup topik-topik seperti utang, suku bunga, penipuan keuangan 
perusahaan, kinerja pasar saham, investasi dan pertumbuhan, merger dan akuisisi, pemodal 
ventura dan ekuitas swasta, derivatif, dan tukar mata uang asing. Masing-masing topik ini adalah 
dalam beberapa cara yang berkaitan dengan risiko yang dihadapi oleh organisasi pemerintah dan 
individu, dan oleh lembaga keuangan, bank, manufaktur dan perusahaan jasa, dan para pemegang 
saham dan pemberi pinjaman, dan uang tunai sesuai retun yang mereka mengharapkan untuk 
menerima dalam bentuk penghargaan atas penerimaan risiko tersebut. 

Keuangan perusahaan berkaitan dengan semua isu-isu keuangan ini, yang berdampak pada 
kita semua dalam satu atau lain cara dan selamanya berubah dalam komposisi dan fokusnya. 
Disiplin keuangan perusahaan adalah tentang: 
■ cara di mana sumber daya keuangan diperoleh, 
■ bagaimana sumber daya yang paling efektif digunakan,  
■ kontrol kegiatan ini. 

Karena pentingnya topik dan kritik dari topik ini, membuat studi mereka menarik dan sangat 
relevan dengan pemahaman yang lebih baik atas kinerja dari perekonomian dan bisnis negara-
negara, dan keputusan dan masalah-masalah yang mereka hadapi. 

Buku baru ini disebut Keuangan korporasi dan strategi keuangan (Corporate Finance and 
Financial Stategy) karena termasuk tidak hanya teori dan kunci bidang keuangan perusahaan dan 
berbagai teknik yang dapat digunakan dan diterapkan dalam praktik, tetapi juga sesuai strategi 
keuangan yang mungkin diadopsi untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang langka 
yakni uang (atau arus kas). 

Salah satu tujuan utama dalam buku ini adalah untuk menghasilkan teks yang jelas dan user-
friendly, yang mencakup prinsip-prinsip inti dan praktik keuangan perusahaan dan juga strategi 
finansial. Buku ini menggunakan seperangkat fitur pembelajaran, contoh ilustratif dalam praktik 
dan materi penilaian untuk mendukung dan memperkuat studi Anda. Buku ini ditujukan terutama 
pada mahasiswa yang mengambil gelar atau diploma dalam akuntansi, keuangan, ekonomi atau 
bisnis manajemen, yang meliputi program studi dalam keuangan atau strategi keuangan, atau 
keduanya. Juga ditujukan pada mahasiswa yang menempuh pascasarjana keuangan dan gelar 
Master Bisnis, mahasiswa MBA, dan mahasiswa yang mengejar kuliah akuntansi dan keuangan 
yang profesional. 

 
Konten dan Struktur  
Isi dan struktur teks telah dengan hati-hati diteliti untuk mengikuti persyaratan yang mungkin 
dekat dengan kuliah keuangan perusahaan paling pengantar dan strategi keuangan program 
sarjana maupun tingkat pascasarjana. Teks ini menganggap tidak ada mata kuliah pra syarat 
untuk tentang mata kuliah ini: 
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Kita mulai di satu area (square) dan membawa Anda langkah demi langkah melalui konsep-
konsep dan penerapan teknik, dengan penjelasan yang jelas dan dengan berbagai contoh. 

Teks yang terdiri dari 18 bab, dan disusun dalam dua bagian: keuangan perusahaan, dan 
strategi finansial: 
Keuangan perusahaan secara luas berkaitan dengan akuisisi efektif dan penggunaan sumber 
daya keuangan dalam menciptakan nilai perusahaan, dan penterjemahannya ke dalam nilai 
pemegang saham. Ini mencakup berbagai teknik manajemen keuangan strategis dan pengambilan 
keputusan yang berkaitan dengan investasi modal; struktur modal; modal kerja; manajemen risiko 
keuangan; perencanaan keuangan; operasi dan investasi internasional. Ini juga mencakup 
pertanggungjawaban direksi perusahaan dan hubungan mereka dengan pemegang saham dan 
pemanku kepentingan lainnya.  
Keputusan Strategi finansial pada umumnya berkaitan dengan tingkat: 
■ investasi dalam aset bisnis, dan pilihan jenis aset  
■ metode yang paling tepat dari pendanaan-utang atau ekuitas  
■ keuntungan retensi  
■ distribusi keuntungan  
■ gearing, atau struktur modal bisnis  
■ pengelolaan risiko keuangan, 
dengan tujuan maksimisasi kekayaan pemegang saham. 

Strategi finansial bersangkutan dengan penciptaan nilai perusahaan, tetapi juga bagaimana 
hal ini kemudian tercermin dalam kekayaan pemegang saham yang meningkatkan melalui 
terciptanya nilai pemegang saham sesuai dengan tingkat risiko yang dirasakan dan return yang 
disyaratkan oleh investor. 

Masing-masing bidang dan komponen bab-bab ini diuraikan dalam bagian pengantar untuk 
setiap bagian dari teks. 

Tujuan utama selanjutnya dalam menulis teks ini adalah untuk menyediakan sumber daya 
pembelajaran. Ada hubungan antara masing-masing bab, yang mengikuti struktur yang telah 
dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran efektif dari mata kuliah (subjeck) dengan cara yang 
progresif. Namun, setiap bab juga dapat digunakan secara mandiri; sama halnya, bab-bab tersebut 
dapat dikecualikan dari studi jika bab tersebut berhubungan dengan subyek yang tidak penting 
untuk mata kuliah tertentu. Oleh karena itu, teks ini dimaksudkan agar cocok sebagai modul dari 
durasi satu ataupun dua semester. 

Setiap bab ini bertujuan untuk membantu mahasiswa memahami konteks yang lebih luas 
dan relevansi atas keuangan perusahaan dan strategi keuangan dalam lingkungan bisnis, dan 
bagaimana hal tersebut dapat membantu dalam meningkatkan nilai perusahaan dan nilai 
pemegang saham. Untuk menempatkan setiap topik dalam konteks kita telah menyediakan banyak 
contoh dan komentar pada aktivitas perusahaan dalam setiap bab, yang memasukkan setidaknya 
satu ekstrak dari pers dan media keuangan; perusahaan-perusahaan yang difiturkan termasuk 
Nestlé, Tesco, Barclays Bank, Ericsson, berikutnya, Punch Taverns dan BT. Di samping itu, buku 
termasuk ekstrak dan analisis laporan aktual dan account 2012 dari Johnson Matthey, Jurusan plc 
UK (major UK plc). 
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Penggunaan Buku ini 
Untuk mendukung studi Anda dan memperkuat topik yang dibahas, kami telah menyertakan suatu 
kisaran fitur pembelajaran komprehensif dan materi penilaian dalam setiap bab, termasuk: 
■ tujuan pembelajaran  
■ pendahuluan 
■ istilah kunci yang disorot  
■ kasus mini tentang perusahaan-perusahaan nyata  
■ contoh-contoh praktik (worked) sepenuhnya 
■ cek kemajuan terpadu  
■ ringkasan poin kunci  
■ daftar istilah kunci  
■ pertanyaan 
■ poin diskusi  
■ latihan. 
Dalam setiap bab kita juga telah memasukkan berbagai diagram dan grafik yang menggambarkan 
dan memperkuat konsep penting dan ide-ide. Tour panduan doubel-halaman (doble-page Guided 
Tour) yang mengikuti pada halaman xxvii-xxviii merangkum tujuan dari tiap fitur pembelajaran 
ini dan materi penilaian akhir-bab. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari teks ini dan untuk 
membantu Anda sukses dalam studi dan ujian, Anda disarankan untuk membiasakan diri dengan 
unsur-unsur ini sekarang, sebelum Anda mulai bab pertama. 

Adalah hal mudah, tetapi salah, untuk membaca pada cruise control, menyoroti kalimat aneh 
dan meluncur melalui contoh-contoh perusahaan nyata, cek kemajuan dan pertanyaan-pertanyaan 
akhir-bab dan latihan. Pembelajaran aktif perlu interaktif: jika Anda belum mengikuti topik atau 
contoh, kembali dan bekerja melalui itu lagi; Cobalah untuk berpikir contoh lain yang topik 
tertentu dapat diterapkan. Satu-satunya cara untuk memeriksa bahwa Anda memiliki pemahaman 
yang komprehensif tentang hal-hal yang ditujukan untuk mencoba semua kemajuan terpadu cek 
dan contoh nyata, maka disediakan bahan penilaian akhir bab, dan kemudian membandingkan 
dengan teks dan jawaban yang disediakan. Solusi contoh nyata (worked) sepenuhnya diberikan 
segera setelah setiap contoh, dan solusi untuk sekitar 45% dari latihan akhir-bab (mereka dengan 
nomor mereka dalam warna) yang disediakan dalam Apendiks 2. Penilaian diri tambahan bahan 
tersedia di pusat mahasiswa dari buku yang menyertainya di situs (Lihat halaman xvi) 

 
Studi Kasus 
Di Seluruh buku ini ada enam studi kasus yang dapat ditangani baik secara perorangan maupun 
sebagai sebuah tim. Studi kasus sedikit lebih berat daripada latihan akhir-bab dan 
mengintegrasikan banyak topik yang dibahas dalam buku. Studi kasus ini masing-masing memberi 
Anda kesempatan untuk menerapkan teknik dan pengetahuan yang didapat, dan untuk 
mengembangkan dengan keterampilan analitis, penilaian, dan pendekatan strategis yang 
diperlukan untuk menangani masalah-masalah bisnis nyata. Kasus tambahan disediakan dalam 
situs yang menyertainya. 
 
Kami berharap buku ini akan meningkatkan minat, pemahaman dan keterampilan Anda. Dengan 
semua yang di atas semuanya tadi, bersantai, belajar dan nikmatilah! 


