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Outline 

� Proses bisnis pembiayaan dalam sistem 
nilai perusaahaan

� Proses bisnis pembiayaan dalam rantai 
nilai perusahaan
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� Proses bisnis pembiayaan dalam rantai 
nilai perusahaan

� Model REA tingkatan proses bisnis 
untuk proses bisnis pembiayaan

� Kebutuhan informasi dan ukuran dalam 
proses pembiayaan



Proses bisnis pembiayaan (1)

� Proses ini menyediakan sumber modal yang 
dibutuhkan perusahaan untuk membiayai
berbagai aspek operasinya

� Sejumlah uang yang cukup besar dibutuhkan
untuk membiayai proses acquisition/payment
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� Sejumlah uang yang cukup besar dibutuhkan
untuk membiayai proses acquisition/payment
serta proses SDM

� Sumber dana perusahaan biasanya berasal
dari proses sales/collection

� Bila terjadi kekurangan dana, alternatif
pembiayaan lain harus dilakukan



Proses bisnis pembiayaan (2)
� Proses ini mencakup semua aktivitas yang berkaitan

dengan mendapatkan dan membayar untuk
penggunaan dana melalui berbagai mekanisme
hutang (debt financing) dan penjualan saham
kepemilikan (equity financing)
Aktivitas pada proses pembiayaan dipicu oleh
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� Aktivitas pada proses pembiayaan dipicu oleh
kebutuhan perusahaan untuk mendapatkan dana dari
sumber eskternal

� Biasanya dana dibutuhkan pada awal berdirinya
suatu perusahaan, bisa juga karena adanya waktu
jeda antara cash outflow dan cash inflow atau pada
saat perusahaan ingin melakukan ekspansi
operasinya atau menambah kapasitasnya

� Secara esensinya, proses pembiayaan adalah kasus
khusus dari proses acquisition/payment



Siklus pembiayaan pada 
tingkatan sistem nilai perusahaan

• Proses pembiayaan adalah titik kontak antara 
Perusahaan dengan investor & kreditur

• Perusahaan membayarkan sejumlah uang sebagai 
imbalan atas sejumlah uang yang diterima dari 
investor & kreditur
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Siklus pembiayaan pada 
tingkatan rantai nilai perusahaan

• Tingkatan rantai nilai merupakan 
interface antara proses pembiayaan 
dengan proses bisnis lainnya
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Siklus pembiayaan pada 
tingkatan proses bisnis
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Resource pada siklus pembiayaan

� Uang kas (cash)

� Adalah resource yang diakuisisi

� Juga merupakan resource yang diserahkan
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� Juga merupakan resource yang diserahkan

� Entitas tingkatan tipe – digunakan untuk
merepresentasikan rekening (accounts) 
tempat uang dan instrumen uang disimpan



Event pada siklus pembiayaan (1)

� Cash Requisition
� Adalah suatu instigation event, dimana
permintaan dilakukan untuk mendapatkan
tambahan uang kas dari sumber eksternal, 
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tambahan uang kas dari sumber eksternal, 
biasanya berdasarkan suatu cash flow budget

� Biasanya dilambangkan dengan suatu nomor cash 
requisition yang merupakan identitas dari suatu
dokumen requisition, yang mencakup tanggal/ 
waktu dari requisition, dan informasi tentang
berbagai resource dan agen yang terlibat dalam
event ini



Dokumen cash requisition 
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Tabel relasional untuk cash 
requisition event
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Event pada siklus pembiayaan (2)

� Financing Agreement (perjanjian
pembiayaan)- Debt (hutang)
� Adalah suatu mutual commitment event yang 
mewajibkan kreditur eksternal untuk menyediakan
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mewajibkan kreditur eksternal untuk menyediakan
sejumlah uang untuk perusahaan dan mewajibkan
perusahaan untuk menyediakan sejumlah uang
pada waktu tertentu untuk kreditur eskternal
tersebut

� Dapat disebut sebagai Loan Agreement (perjanjian
pinjaman), Mortgage, Promissory Note, Bond, dll



Debt Financing Agreement: 
Promissory Note
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Debt Financing Agreement: 
Bond Certificate (sertifikat obligasi)
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Event pada siklus pembiayaan (3)

� Financing Agreement (perjanjian pembiayaan) –
Equity (saham kepemilikan)
� Adalah Commitment Event yang mewajibkan investor 

eskternal untuk menyediakan sejumlah uang untuk
perusahaan. Secara implisit mewajibkan perusahaan untuk
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perusahaan. Secara implisit mewajibkan perusahaan untuk
menyediakan uang sebagai imbalan bagi investor; tetapi
jumlah dan waktunya tidak ditentukan ataupun dijamin

� Dividend Declaration (deklarasi dividen) – Equity
(saham kepemilikan)
� Adalah suatu Commitment Event yang mewajibkan

perusahaan untuk menyediakan uang atau resource lainnya
untuk investor; jumlah dan waktunya ditentukan dan
merupakan kewajiban yang terikat secara hukum



Equity Financing Agreement: 
Stock Certificate (sertifikat saham)
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Tabel relasional untuk Debt 
& Equity Financing Agreements (1)
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Tabel relasional untuk Debt 
& Equity Financing Agreements (1)

18



Event pada siklus pembiayaan (4)

� Cash Receipt Event
� Adalah suatu economic increment event yang 
mewakili penerimaan uang dari investor atau
kreditur eksternal untuk memenuhi suatu debt
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kreditur eksternal untuk memenuhi suatu debt
atau equity financing agreement

� Biasanya direpresentasikan oleh suatu deposit 
slip; data yang dikumpulkan mencakup tanggal, 
jumlah, rekening tujuan deposit, agen yang 
menyerahkan uang serta perjanjian pembiayaan
yang terkait



Tabel relasional untuk
cash receipt event
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Event pada siklus pembiayaan (5)

� Cash Disbursement
� Adalah suatu economic decrement event yang 
merepresentasikan pembayaran uang oleh
perusahaan kepada investor atau kreditur sebagai
fulfillment dari suatu debt financing agreement 
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fulfillment dari suatu debt financing agreement 
atau deklarasi dividen saham (atau pembelian
kembali saham)

� Biasanya dilambangkan dengan suatu cek atau
disbursement voucher; data yang dikumpulkan
mencakup tanggal, jumlah, rekening asal
pembayaran, agen tujuan pembayaran serta
commitment yang terkait



Tabel relasional untuk
cash disbursement event (1)
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Tabel relasional untuk
cash disbursement event (2)
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Agen pada siklus pembiayaan

� Agen eksternal
� Investor untuk Equity financing (pembiayaan
dengan menjual saham kepemilikan)

� Kreditur untuk Debt financing (pembiayaan
dengan hutang)
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dengan hutang)

� Agen internal
� Kasir, biasanya yang memproses cash receipt 
events

� Financial Officers (bisa juga Board of Directors) 
yang menyetujui debt & equity financing 
agreements

� Financing Clerks (atau accounts payable clerks 
atau kasir) biasanya memproses cash 
disbursement



Relasi pada siklus pembiayaan (1)

� Duality
� Uang ditukar dengan uang; dualitas merepresentasikan

waktu jeda antara aliran uang masuk dan aliran uang keluar
(cash inflow & outflow)

Fulfillment
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� Fulfillment
� Perjanjian pembiayaan (dengan hutang atau saham) 

memenuhi cash requisition event

� Cash receipt memenuhi perjanjian pembiayaan (dengan
hutang atau saham) 

� Cash disbursement memenuhi debt financing agreement 
atau deklarasi dividen saham (atau pembelian kembali
saham)



Relasi pada siklus pembiayaan (2)

� Proposition
� Cash requisition mem-propose untuk meningkatkan uang

untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan

� Reservation
� Debt financing agreement me-reserve uang untuk diterima
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� Debt financing agreement me-reserve uang untuk diterima
dan juga me-reserve uang untuk dikeluarkan (pada waktu
yang berbeda)

� Equity financing agreement me-reserve uang untuk diterima
� Equity dividend declaration me-reserve uang untuk

dikeluarkan

� Stock-flow
� Cash resource ditingkatkan oleh cash receipts
� Cash resource diturunkan oleh cash disbursements



Relasi pada siklus pembiayaan (3)

� Participation relationships
� Lihat deskripsi tiap tipe agen yang berpartisipasi
pada tiap event

� Reciprocal 
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� Reciprocal 
� Antara Equity Financing Agreement Commitment 
Event dan Dividend Declaration Commitment 
Event

� Dividend declaration event (atau stock repurchase 
agreement) merinci kewajiban perusahaan untuk
membayar sejumlah uang pada investor yang secara
implisit merupakan suatu komitmen dalam equity 
financing agreement



Query untuk resource pada siklus
pembiayaan

� Uang adalah resource yang paling 
umum dalam proses pembiayaan

� Lihat contoh-contoh query untuk uang
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� Lihat contoh-contoh query untuk uang
pada bab 8-12



Query untuk event pada siklus
pembiayaan

� Apa saja rincian dari tiap event instance?
� Apa saja rincian dari suatu event tertentu?

� Contoh: berapa jumlah uang yang diminta pada cash 
requisition 3

� Contoh: pinjaman mana yang tingkat bunganya > 9% dan
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� Contoh: pinjaman mana yang tingkat bunganya > 9% dan
berapa besar pinjaman-pinjaman tersebut?

� Apa saja rangkuman informasi untuk berbagai event
pada suatu periode waktu tertentu?
� Contoh: berapa jumlah saham common stock yang 

diterbitkan hingga tanggal 31 Mei 2010
� Contoh: berapa kali cash receipts terjadi selama bulan Mei 

2010

� Apa saja rangkuman informasi untuk berbagai event 
yang memenuhi kriteria tertentu untuk suatu periode
waktu tertentu?



Berapa jumlah saham dari common stock 
yang diterbitkan hingga tanggal 31 Mei 
2010

EquityFinancingAgreement 
StockID IssueDate Type NumberShares ParValue Amount CashReqID InvestorID OfficerID 

E1 5/1/2010 Common 50000 $4.00 $500,000.00 3 I234 E64 
E2 5/1/2010 Common 50000 $4.00 $500,000.00 3 I235 E64 
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Query untuk agen pada siklus
pembiayaan

� Informasi status terinci pada suatu atau
beberapa waktu untuk tiap agen
� Atau agen-agen yang memenuhi kriteria tertentu

� Rangkuman status informasi pada suatu atau
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� Rangkuman status informasi pada suatu atau
beberapa waktu untuk tiap agen
� Atau agen-agen yang memenuhi kriteria tertentu

� Contoh: nama dan alamat dari investor yang 
dinilai terbaik

� Contoh: siapakah financial officer yang 
memiliki limit tertinggi untuk mengotorisasi
pinjaman?



Siapakah financial officer yang memiliki
limit tertinggi untuk mengotorisasi
hutang?

FinancialOfficer 
OfficerID AuthorizedDebtLimit 

E64 $2,500,000.00 
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Query untuk relasi dualitas & fulfillment
pada siklus pembiayaan

� Cash receipt dan cash disbursement mana
yang berhubungan satu dengan lainnya?

� Commitment event mana yang belum
dipenuhi atau baru dipenuhi sebagian?
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dipenuhi atau baru dipenuhi sebagian?

� Commitment event mana yang sudah
dipenuhi secara keseluruhan?

� Contoh: berapakah sisa pinjaman dari
perjanjian pembiayaan tertentu pada suatu
tanggal tertentu?



Sisa pinjaman dari debt financing agreement L1 
pada tanggal 1 mei 2010 (1)

FulfillmentCashReceiptFinancing 
FinancingAgreementID CashReceiptID 

E1 RA15 
E2 RA16 
L1 RA14 

 

CashReceipt 
CashReceiptID Date DollarAmount CashAccountID ExtAgentID CashierID 
RA14 5/1/2009 $450,000.00 Ca123501 V41 E111 
RA15 5/1/2010 $500,000.00 Ca123501 I234 E111 
RA16 5/1/2010 $500,000.00 Ca123501 I235 E111 

 DebtFinancingAgreement 
LoanID LoanDate MaturityDate InterestRate Amount CashReqID CreditorID OfficerID 

L1 5/1/2009 4/30/2029 0 $450,000.00 3 V41 E64 

 EquityFinancingAgreement 
StockID IssueDate Type NumberShares ParValue Amount CashReqID InvestorID OfficerID 

E1 5/1/2010 Common 50000 $4.00 $500,000.00 3 I234 E64 
E2 5/1/2010 Common 50000 $4.00 $500,000.00 3 I235 E64 
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Sisa pinjaman dari debt financing agreement L1 
pada tanggal 1 mei 2010 (2)
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Sisa pinjaman dari debt financing agreement L1 
pada tanggal 1 mei 2010 (3)
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Query untuk relasi stockflow
pada siklus pembiayaan

� Resource mana yang terpengaruh oleh suatu
economic event?
� Contoh: cash account mana yang turun akibat
suatu cash disbursement atau suatu cash receipt
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suatu cash disbursement atau suatu cash receipt

� Dalam jumlah berapa suatu resource
terpengaruh oleh suatu economic event?
� Contoh: berapa total cash disbursement atau cash 
receipt pada suatu cash account tertentu



Besar cash disbursement yang dilakukan
dari cash account di 1st Local Bank hingga
31 Mei 2010
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Query untuk reservation pada
siklus pembiayaan

� Berapa nilai uang yang dijanjikan oleh suatu
perjanjian pembiayaan untuk suatu cash 
account tertentu?

� Dari cash account yang mana, deklarasi
dividen pada suatu periode tertentu
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� Dari cash account yang mana, deklarasi
dividen pada suatu periode tertentu
dibayarkan?

� Berapa nilai uang yang di-reserve untuk
suatu deklarasi dividen?

� Pada tanggal berapa suatu perjanjian
pembiayaan berkomitmen untuk mencairkan
uang?



Jumlah uang yang di-reserve untuk cash account Ca123501 
oleh equity financing agreement selama Mei 2010

CashResource 
CashAccountID AccountType Location 
Ca123501 Checking 1st Local Bank 

 

DebtFinancingAgreement 
LoanID LoanDate MaturityDate InterestRate Amount CashReqID CreditorID OfficerID 

L1 5/1/2009 4/30/2029 0 $450,000.00 3 V41 E64 

 EquityFinancingAgreement 
StockID IssueDate Type NumberShares ParValue Amount CashReqID InvestorID OfficerID 

E1 5/1/2010 Common 50000 $4.00 $500,000.00 3 I234 E64 
E2 5/1/2010 Common 50000 $4.00 $500,000.00 3 I235 E64 

 

ReservationFinanceAgreementCashAcct 
FinanceAgreementID CashAccountID AmountReserved 

E1 Ca123501 $500,000.00 
E2 Ca123501 $500,000.00 
L1 Ca123501 $450,000.00 
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Jumlah uang yang di-reserve untuk cash account Ca123501 
oleh debt financing agreement selama Mei 2010
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Jumlah uang yang di-reserve untuk cash account Ca123501 
oleh financing agreement selama Mei 2010
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Query untuk relasi participation pada
siklus pembiayaan

� Siapakah financial officer yang mengotorisasi
suatu cash requisition?

� Berapa nilai perjanjian pembiayaan yang disetujui
oleh seorang financial officer?
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� Berapa uang yang dikeluarkan untuk seorang
kreditur tertentu?

� Berapa unit saham yang dibeli oleh seorang
investor tertentu?

� Siapakah kasir yang memproses suatu cash 
receipt tertentu?



Nama dan alamat investor yang memiliki unit 
saham terbanyak (1)

EquityFinancingAgreement 
StockID IssueDate Type NumberShares ParValue Amount CashReqID InvestorID OfficerID 

E1 5/1/2010 Common 50000 $4.00 $500,000.00 3 I234 E64 
E2 5/1/2010 Common 50000 $4.00 $500,000.00 3 I235 E64 

 InvestorCreditor 
CreditorID Name Address Telephone PerformanceRating 

V41 First Chance Bank 43221 Financial Institute Way 555-5576 Excellent 
I234 CREF 1 Retirement Dr. 555-9988 Excellent 
I235 Schwarb 852 Mutual Manor Ct. 555-7312 Excellent 
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Nama dan alamat investor yang memiliki unit 
saham terbanyak (2)
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Ringkasan

� Telah dibahas:

� Proses pembiayaan dan bagaimana posisi proses tersebut
pada tingkatan sistem nilai dan rantai nilai perusahaan

� Pola REA extended untuk tingkatan proses bisnis

Dokumen-dokumen yang biasanya digunakan untuk
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� Dokumen-dokumen yang biasanya digunakan untuk
merepresentasikan event berserta resources dan agen
terkait

� Contoh tabel basis data relasional untuk siklus pembiayaan
beserta input data untuk berbagai tabel tersebut

� Tipe-tipe query untuk proses pembiayaan untuk mendukung
pengambil keputusan dalam berbagai area fungsional

� Contoh-contoh dari query untuk berbagai tipe


