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A. Pengertian Manajemen dan Ilmu Manajemen 

Dalam kehidupan sehari-hari, secara tidak disadari 

bahwa manajemen berkaitan erat dengan banyak aktivitas 

manusia. Manajemen telah kita implementasikan baik dalam 

diri sendiri ataupun dalam keluarga, tapi implementasi itu 

belum diterapkan secara maksimal sehingga outputnya juga 

tidak maksimal. Mungkin kita bertanya, mengapa demikian? 

jawabannya, karena kita belum memahami secara konseptual 

pentingnya manajemen dalam beraktivitas. Kemudian 

pertanyaan selanjutnya adalah sebenarya apa itu manajemen? 

Bagaimana memanfaatkan manajemen dalam kehidupan 

seharu-hari dan lain sebagainya.  

Kata Manajemen ini berasal dari bahasa Perancis Kuno 

\DLWX�´0HQDJHPHQWµ�\DQJ�PHPSXQ\DL�DUWL�´VHQL�PHODNVDQDNDQ�

GDQ� PHQJDWXUµ� DWDX� EHUDVDO� GDUL� EDKDVD� ,WDOLD� ������� \DLWX�

´0HQDJJLDUHµ� \DQJ� EHUDUWL� ´PHQJHQGDOLNDQµ�� WHUXWDPDQ\D�

´PHQJHQGDOLNDQ� NXGDµ� DWDX� MXJD� GDUL� EDKDVD� /DWLQ� ´0DQXVµ�

\DQJ�PHPHLOLLNL�DUWL�´WDQJDQµ�NDWD�LQL�PHQGDSDW�SHQJDUXK�GDUL�

EDKDVD� 3HUDQFLV� PDQHJH� \DQJ� EHUDUWL� ´NHSHPLOLNDQ� NXGDµ�

(yang berasal bahasa Inggris yang berarti seni mengendalikan 

kuda), dimana istilah Inggris ini juga berasal dari bahasa Italia. 

Kemudian bahasa Perancis mengadopsi kata ini dari bahasa 

Inggris menjadi menagement yang memiliki arti seni 

melaksanakan dan mengatur. 

MANAJEMEN 

DAN ILMU 

MANAJEMEN 
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A. Teori Manajemen dan Teori Organisasi 

Sebuah ilmu pengetahuan tentunya mempunyai 

landasan, paradigma, dan kerangka ilmiah tersendiri, 

manajemen juga memiliki sejarah Panjang dalam 

perkembangannya sehingga melahirkan teori dan meluaskan 

kajiannya. Teori-teori manajemen memegang peranan penting 

dalam perkembangan ilmu manajemen. Para manajer 

menggunakan teori-teori manajemen dalam mengambil 

keputusan yang tepat, menentukan sikap yang sesuai, dengan 

konteks yang dihadapi dilapangan, menangkap peluang dan 

kemungkinan yang akan terjadi, serta memahami bagaimana 

cara manajemen bekerja pada manusia, lingkungan dan 

sebaliknya. Proses perkembangan teori manajemen pada 

dasarnya sangat dipengaruhi oleh berbagai macam konteks dan 

kondisi lingkungan kerja dan manajemen yang menghadirkan 

berbagai macam tuntutan pada para pelakunya untuk 

menampilkan hal-hal baru dalam menyikapinya.  

Praktek manajemen sendiri tidak terlepas dari 

keberadaan suatu lembaga organisasi. Praktik mengatur 

banyak orang dalam bentuk manajemen berarti praktik 

pengaturan dalam sebuah organisasi, baik dalam bentuk 

sederhana ataupun dalam bentuk yang lebih kompleks. Oleh 

karena itu, perkembangan teori manajemen sering dikaitkan 

dengan perkembangan teori organisasi. Kedua hal ini bahkan 

saling melengkapi satu sama lain apabila kite merujuk pada 

TEORI-TEORI 

MANAJEMEN 
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Fungsi interaktif manajemen dalam kajian pada bab ini 

adalah bahasan tentang fungsi-fungsi manajemen yang mencakup 

proses-proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan 

pengendalian. Keempat hal ini pada dasarnya merupakan fungsi-

fungsi yang saling terhubung satu sama lain, sehingga fungsi yang 

satu tidak akan sempurna tanpa keberadaan yang lain. 

 

A. Pengertian Perencanaan 

Pada hakekatnya perencanaan adalah pemilihan 

berbagai alternatif tujuan, startegi, kebijaksanaan, taktik, 

prosedur, dan programprogram. Inti perencanaan itu, adalah 

pemilihan jalan akan ditempuh. Ini merupakan prinsip utama 

perencanaan. Perencanaan merupakan aktivitas perusahaan 

yang lebih tinggi tingkatannya dan lebih diarahkan pada 

peningkatan penjualan dan laba perusahaan. Perencanaan 

merupakan fungsi terpenting diantara fungsi-fungsi 

manajemen karena semua kegiatan yang bersifat manajerial 

guna mendukung upaya pencapaian tujuan, selain itu sifat 

fungsi perencanaan adalah kontribusi terhadap sasaran serta 

efisiensi pelaksanaan rencana itu sendiri. Perencanaan 

merupakan tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta 

dan membuat serta menggunakan asumsi mengenai masa 

depan untuk dapat merumuskan aktivitas yang diusulkan dan 

dianggap perlu guna mencapai hasil yang dinginkan. 

FUNGSI 

INTERAKTIF 

MANAJEMEN 
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A. Pengertian Organisasi dan Pengorganisasian 

Secara konsep, ada dua batasan yang perlu 

dikemukakan,yakni istilah µRUJDQL]LQJµ sebagai kata benda dan 

¶RUJDQL]LQJ· (pengorganisasian) sebagai kata kerja, menunjukan 

pada rangkaian aktivitas yang harus dilakukan secara 

sistematis. Istilah organisasi memiliki dua arti umum, pertama, 

mengacu pada suatu lembaga (institution) atau kelompok 

fungsional, sebagai contoh kita mengacu pada perusahaan, 

badan pemerintah, rumah sakit, atau suatu perkumpulan 

olahraga. Dan arti kedua mangacu pada proses 

pengorganisasian, sebagai salah satu dari fungsi manajemen. 

Organisasi dapat dikatakan sebagai alat untuk mencapai 

tujuan, oleh karna itu organisasi dapat dikatakan wadah 

kegiatan dari pada orang-orang yang bekerjasama dalam 

usahanya untuk mencapai tujuan. Di kegiatan itu orang-orang 

harus jelas tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, 

hubungan dan tata kerjanya. Pengertian yang demikian disebut 

RUJDQLVDVL� \DQJ� ´VWDWLVµ�� NDUHQD� VHNHGDU� KDQ\D� PHOLKDW� GDUL�

strukturnya. Di samping itu terdapat pengertian organisasi 

\DQJ� EHUVLIDW� ´'LQDPLV��� 3HQJHUWLDQ� LQL� RUJDQLVDVL� GLOLKDW� GDUL�

pada sudut dinamikanya, aktivitas atau tindakan dari pada tata 

hubungan yang terjadi di dalam organisasi itu, baik yang 

bersifat formal maupun informal. 

Dalam arti umum organisasi merupakan 

sekumpulan/sekelompok orang (dua atau lebih) yang secara 

PENGORGANISASIAN 
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A. Pengertian Kepemimpinan 

Sejarah perkembangan umat manusia menunjukan 

kepada kita bahwa sejak zaman dahulu, manusia yang sudah 

hidup secara berkelompok. Dalam kehidupan suatu kelompok 

yang melakukan aktivitas kerjasama tersebut perlu di tata atau 

di atur. Orang yang mampu mengatur semua kegiatan dalam 

suatu kelompok inilah yang di sebur pemimpin. Pemimpin 

(Leader) berasal dari bahasa inggris a leader yang persamaan 

katanya a guide; a conductor; a commander. Dari kata tersebut 

maka pengertian pemimpin dapat diartikan seorang yang 

mempunyai kecakapan untuk mempengaruhi kelompok yang 

dipimpinnya untuk menggerakkan upaya bersama ke arah 

pencapaian sasaran-sasaran tertentu. Pengertian pemimpinan 

juga dapat dijelaskan melalui beberapa fungsi yang harus 

dilakukan pemimpin dalam memberikan pimpinan terhadap 

pengikut atau bawahannya yakni mempunyai fungsi dalam 

suatu kelompok untuk melakukan aktivitas menata, mengatur, 

mengarahkan, mengawasi, menggerakkan, memotivasi orang-

orang untuk bekerja sama guna mencapai tujuan bersama. 

 Sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan 

mempengaruhi bawahan atau kelompok untuk bekerja sama 

mencapai tujuan organisasi atau kelompok. Kepemimpinan 

dapat terjadi di mana saja, asalkan seseorang menunjukkan 

kemampuannya mempengaruhi perilaku orang lain ke arah 

tercapainya suatu tujuan tertentu. Kepemimpinan adalah 

KEPEMIMPINAN 
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A. Pengertian Pengendalian Manajemen 

Pengendalian  manajemen adalah  suatu proses  yang  

menjamin  bahwa sumber-sumber diperoleh dan digunakan 

dengan efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan  

organisasi, dengan  kata  lain  pengendalian  manajemen  dapat  

diartikan  sebagai  proses  untuk menjamin  bahwa  sumber  

manusia,  fisik  dan  teknologi  dialokasikan  agar  mencapai  

tujuan organisasi  secara  menyeluruh.  Pengendalian  

manajemen  berhubungan  dengan  arah  kegiatan manajemen 

sesuai dengan garis besar pedoman yang sudah ditentukan 

dalam proses perencanaan strategi. 

Beberapa para ahli mengemukakan pengertian 

pengendalian diantaranya yaitu: 

1. Menurut Henry Fayol. 

Merumuskan salah satu definisi pertama kontrol karena 

berkaitan dengan manajemen pengendalian suatu usaha 

terdiri dari melihat bahwa segala sesuatu yang sedang 

dilakukan sesuai dengan rencana yang telah diadopsi, 

perintah yang telah diberikan, dan prinsip-prinsip yang 

telah ditetapkan. Adalah penting untuk mengetahui 

kesalahan agar mereka dapat diperbaiki dan dicegah dari 

berulang. 

 

 

 

PENGENDALIAN 
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A. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) menjadi 

salah satu bidang dari manajemen umum, seperti manajemen 

keuangan, manajemen pemasaran, serta manajemen operasi. 

Menurut Sutarno (2012:67) secara umum, manajemen sumber 

daya manusia adalah suatu ilmu atau cara bagaimana 

mengatur hubungan dan peranan sumber daya (tenaga kerja) 

yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta 

dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan 

bersama perusahaan, karyawan dan masyarakat menjadi 

maksimal. Manajemen sumber daya manusia didasari pada 

suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia-bukan 

mesin- dan bukan semata menjadi sumber daya bisnis. Kajian 

MSDM menggabungkan beberapa unsur bidang ilmu seperti 

Psikologi, Sosiologi dan lain-lain. 

Manajemen Sumber Daya Manusia juga merupakan 

suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup 

karyawan, pegawai, buruh, manjer, dan tenaga kerja lainnya 

untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan 

demi mencapai tujuan yang telah ditentutan. Bagian atau unit 

yang biasanya mengurus sumber daya manusia adalah 

departemen sumber daya manusia atau Human Resource 

Department (HRD). Manajemen sumber daya manusia ini 

menjadi bidang kajian penting dalam perusahaan karena 

problem yang dihadapi perusahaan bukan hanya persoalan 

MANAJEMEN 

SUMBER DAYA 

MANUSIA 
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A. Pengertian Manajemen Keuangan 

Keuangan dalam sebuah perusahaan menjadi pondasi 

yang kuat terbangunnya sebuah perusahaan. Keuangan juga 

bersifat sangat riskan. Jika tidak dikelola dengan baik akan 

menjadi amburadul dan tentunya akan menghentikan jalannya 

sebuah perusahaan. Dalam sebuah perusahaan dibutuhkan 

bidang sendiri yang mengurus bagian keuangan atau bisa juga 

disebut manajemen keuangan. 

Manajemen keuangan adalah kegiatan perencanaan, 

pengelolaan, penyimpanan, serta pengendalian dana dan aset 

yang dimiliki suatu perusahaan. Pengelolaan keuangan harus 

direncanakan dengan matang agar tidak timbul masalah di 

kemudian hari. Menurut Sutarno (2012:173) manajemen 

keuangan adalah aktivitas pemilik dan manajemen perusahaan 

untuk memperoleh sumber daya modal yang semurah-

murahnya dan menggunakannya seefektif, seefisiaen, dan 

seproduktif mungkin untuk menghasilkan laba. Aktivitas itu 

meliputi aktivitas pembiayaan (financing activity), aktivitas 

investasi (investment activity), dan aktivtas bisnis (business 

activity). 

 

B. Fungsi Manajemen Keuangan 

Selain tujuan manajer keuangan di atas, manajer 

keuangan juga harus mempunyai fungsi yang jelas. Jangan 

sampai manajer keuangan tidak mempunyai fungsi apa-apa 

MANAJEMEN 

KEUANGAN  
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A. Pengertian Manajemen Produksi 

Secara konsep, produksi adalah kegiatan menghasilkan 

sesuatu, baik berupa barang, maupun jasa. Dalam pengertian 

sehari-hari produksi adalah mengelola input, baik berupa 

barang atau jasa,menjadi output berupa barang atau jasa yang 

lebih bernilai atau bermanfaat. Manajemen produksi adalah 

sebuah penataan dari proses pengubahan bahan mentah 

menjadi suatu produk atau jasa yang memiliki nilai jual. 

Menurut Henry (2011:160) manajemen produksi adalah 

kegiatan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan 

pengelolaan masukan (input) atau faktor produksi berupa 

bahan baku, bahan penolong, teknologi, dan manajerial, 

menjadi keluaran atau produk berupa barang dan jasa yang 

bernilai lebih dengan produktivitas dan efisiensi yang optimal.  

Manajemen produksi juga merupakan bagain dari 

bidang manajemen yang memiliki peran untuk melakukan 

koordinasi beragam kegiatan agar tujuan bisnis bisa tercapai. 

Untuk mengatur produksi, perlu adanya keputusan yang ada 

hubungannya dengan suaha mencapai tujuan. Sehingga, 

barang dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan yang sudah 

direncanakan. 

Manajemen produksi sangat terkait dengan keputusan 

mengenai proses produksi sehingga tujuan organisasi dapat 

tercapai. Selain itu, ada dua faktor yang memengaruhi 

manajemen produksi. Dianataranya, division of labour yang 

MANAJEMEN 

PRODUKSI 
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A. Pengertian Manajemen Pemasaran 

Prof. Dr. Sofjan Assauri, M.B.A., Guru Besar Fakultas 

Ekonomi, Universitas Indonesia, menjelaskan bahwa 

manajemen marketing adalah sebuah kegiatan penganalisisan, 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam sebuah 

program pengelolaan perusahaan. Adapun program-program 

tersebut ditujukan untuk menciptakan dan memelihara 

keuntungan sehingga tujuan jangka panjang perusahaan bisa 

tercapai. 

Sederhananya, marketing adalah serangkaian proses 

(perencanaan, analisis, dan pelaksanaan) tentang pemasaran 

yang menghasilkan strategi pemasaran sehingga suatu produk 

bisa sampai ke pembeli. Sutarno (2012:213-214) mengemukakan 

pemasaran adalah suatu fungsi organisasional dan serangkaian 

proses penciptaan, komunikasi dan penyampaian nilai bagi 

pelanggan serta pengelolaan hubungan dengan pelanggan 

dengan cara-cara menguntungkan bagi organisasi dan 

pemangku kepentingan (stakeholders). Pemasaran juga 

merupakan suatu proses sosial dan manajerial dimana individu 

dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka 

dengan menciptakan, menawarkan dan bertukar sesuatu yang 

bernilai satu sama lain. 

Tenaga pemasar (marketer) adalah orang yang mencari 

dan menemukan respon (perhatian, pembelian, suara/vote, 

donasi) dari pihak lain yang dinamakan prospect. Sedangkan 

MANAJEMEN 

PEMASARAN 
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Acceptends : Suatu surat tagihan yang di keluarkan 

oleh kredita (penagih) dan biasanya 

adalah hasil dari suatu transaksidagang 

yang sifatnya otomatis cair (self 

liquidating). 

Akrual : Pengeluaran yang terjadi dalam satu 

periode yang belum dibayar atau dibuat 

fakturnya. Kebalikan dari pembayaran di 

muka. 

Aktiva Lancar  : Aktiva yang dimiliki perusahaan yang 

dapat segera berubah menjadi uang 

tunai. Termasuk dalam kelompok ini 

adalah Piutang Dagang, Deposito, Piuta 

ng Wesel dan Persediaan 

Aktiva Tetap : Aktiva atau harta perusahaan yang tidak 

bergerak. Masuk dalam kelompok i ni 

Tanah, Bangunan, Mesin dan Peralatan 

serta Kendaraan 

Akun : Laporan transaksi keuangan, dapat 

dicatat dalam buku atau ke dalam 

komputer 

Akuntansi Manajemen : Ketentuan informasi keuangan untuk 

manajemen demi kepentingan 

perencanaan, pengambilan keputusan, 

dan pengawasan serta pengaturan. 

Analisis common size : menyajikan persentase setiap elemen 

terhadap total aktiva, dan untuk laporan 

laba rugi persentase setiap 

elementerhadap penjualan. 

Anggaran : Jumlah uang yang organisasi rancangkan 

akan diterima dan dibelanjakan untuk 

hal tertentu dalam satu periode. 

Aset : Semua barang yang dimiliki atau klaim 

terhadap barang lain yang yang 
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memikiki nilai/harga bagi organisasi. 

Lihat Aset tak bergerak dan Aset lancar. 

Audit : Pemeriksaan laporan tahunan oleh pihak 

independen (auditor) 

Broker (Pialang) : Pihak yang melaksanakan eksekusi baik 

pembelian maupun penjualan saham 

berdasarkan amanat dari investor. Untuk 

jasanya dia akan memperoleh komisi 

dari investor 

Burn Rate : Jumlah dana atau anggaran belanja yang 

telah digunakan sejauhi ini, dan 

dinyatakan di dalam satuan persen. 

Dikenal juga dengan nama Rasio 

Penggunaan. 

BV  : Book Value (Nilai Buku Saham): 

Menggambarkan perbandingan total 

dana pemegang saham terhadap jumlah 

saham 

Capital Budjeting : Proses merencanakan pengeluaran atas 

harta yang hasilnya di harapkan 

berlangsung terus lebih lama dari satu 

tahun  

Capital Gain : Keuntungan yang diperoleh karena 

perbedaan antara harga beli dan harga j 

ual dari suatu Efek, terjadi bila harga jual 

lebih besar dari harga beli 

Capital Loss : Lawan dari Capital Gain, terjadi bila 

harga jual lebih rendah dari harga beli 

suatu Efek 

Current Ratio : rasio antara aktiva lancar dibagi dengan 

utang lancar.  

Debitor : Semua pihak yang berhutang pada 

organisasi 

Debt to Equity Ratio : mengukur utang dengan ekuitas, Bagi 

bank (kreditor), semakin tinggi  
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Depresiasi : Sejumlah/proporsi nilai dari nilai awal 

sebuah aset tak bergerak untuk 

dibebankan sebagai pengeluaran 

organisasi dalam laporan Pendapatan & 

Pengeluaran. 

DER  : Debt to Equity Ratio (Rasio Hutang atas 

Modal): Menggambarkan struktur modal 

yang dimiliki oleh perusahaan, dengan 

demikian dapat dilihat struktur resiko 

tidak tertagihnya hutang. Makin 

kecil  angka rasio ini makin baik 

Derivatif : Efek turunan dari sebuah Efek utama 

Dilusi : Menurunnya prosentase kepemilikan 

dari pemegang saham suatu perusahaan 

sebagai akibat dari bertambahnya jumlah 

saham yang beredar 

EPS (Earning Per Share) : Rasio ini menggambarkan jumlah laba 

yang dihasilkan oleh perusahaan untu k 

tiap saham yang diterbitkan 

Likuiditas : Tingkatan kas dan aset yang dapat 

dicairkan segera dibandingkan dengan 

kebutuhan uang yang ada, contohnya 

untuk membayar tagihan 

Prime Rate Loan : Pinjaman yang di berikan oleh bank-bank 

komersial kepada nasabah-nasabahnya 

yang memebuhi syarat-syarat 

memperoleh kredit jangka pendek 

dengan bunga rendah  

Return On Equity (ROE) :  menunjukkan efisiensi modal sendiri 

Return On Investment   (ROI): mengukur tingkat keuntungan 

dari investasi total Laba setelah pajak 

Term Of Trade :  Prosedur kegiatan yang biasa kita hadapi 

atau prosedur dengan dua persen rabat 

atas tagihan yang di bayar dalam waktu 

sepuluh hari, dengan pembayaran penuh 
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dalam tiga puluh hari jika rabat tidak di 

ambil  

Time Interest Earned   (TIE): mengukur kemampuan membayar 

bungan utang melalui laba operasi Laba 

Operasi / EBIT Rasio time interest 

Earned x1kali beban Bunga/tahun 

Yield : Tingkat laba investasi  
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