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MAKE SURE
YOU HAVE
UNLIMITED DATA &
STABLE INTERNET
BEFORE WE START:

QUIZZIZQUIZZIZQUIZZIZ

TIMETIMETIME



Rules provide the structure
necessary for an engaging and
productive class. Keep it simple
and easy to follow. 

- Turn On Your Video

CLASS RULES



MANAJEMEN KEUANGAN



"Manajemen adalah sebagai suatu seni,
tiap tiap pekerjaan bisa diselesaikan
dengan orang lain." 
Mary Parker F

"Ilmu Manajemen merupakan proses
dalam membuat suatu perencanaan,
pengorganisasian, pengendalian serta
memimpin berbagai usaha dari anggota
organisasi dan juga menggunakan
semua sumber daya yang dimiliki untuk
mencapai tujuan yang ditetapkan."
Stoner

DEFINISI
MANAJEMEN

" Manajemen adalah sebuah seni
dalam mencapai tujuan yang

diinginkan yang dilakukan
dengan usaha orang yang lain."

Lawrance A Appley



MANAJEMEN
KEUANGAN

DEFINISI

Manajemen keuangan merupakan kegiatan atau aktivitas perusahaan
yang berhubungan dengan bagaimana bantuan bisa mendapatkan uang

tunai pembiayaan, atau menggunakan dana tersebut dan aset yang
telah dimiliki oleh perusahaan untuk mencapai tujuan utama bisnis.



MANAJEMEN KEUANGAN

TUJUAN FUNGSI
RUANG

LINGKUP



PDCA

Walter Shewhart Andrew lahir
18 Maret 1891, seorang insinyur
fisika dan seorang ahli statistik,
ia juga dikenal sebagai bapak
pengendalian kualitas secara
statistik (statistical process
control).

Plan Do Check Act (PDCA)
adalah sebuah metode
manajemen empat langkah
iteratif yang digunakan pada
proses bisnis untuk kontrol dan
peningkatan berkelanjutan dari
proses dan produk.

PDCA
(Shewhart Cycle)
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SEJARAH ISO





ISO 9001:2015

Standar keamanan

Manufaktur ramah lingkungan

Efisiensi produksi yang diharapkan

Spesifikasi dimensi dan fungsional

ISO adalah kependekan dari The International Organization for

Standardization.

ISO 9001 membantu menginspirasi perusahaan untuk menemukan

cara yang lebih efektif untuk secara permanen menyelesaikan

masalah kualitas dan masalah terkait biaya lainnya sembari

mendorong bisnis untuk menemukan cara kreatif untuk melampaui

persyaratan yang ditentukan pelanggan.

Standar ini membantu bisnis mengidentifikasi, mendokumentasikan,

dan meningkatkan sistem yang memenuhi kebutuhan pelanggan

tertulis dan “tersirat” seperti:



PERBANDINGAN



Buat contoh kasus manajemen
keuangan dengan menggunakan
pendekatan integrasi sistem
manajemen mutu ISO 2009:2015

STUDI KASUSActivity
Time



PENERAPAN ISO 2009:2015
dalam Keuangan Negara



PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH





Summary of Class

DASAR MANAJEMEN
KEUANGAN (PDCA)

PENGELOLAAN
KEUANGAN 

ISO 9001:2015



Thank you for
attending!


