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Tujuan pembelajaran

1. Menjelaskan prinsip-prinsip dasar ekonomi dan menghubungkan
teori ekonomi untuk industri olahraga

2. Membahas konsep analisis dampak ekonomi dan hubungannya
dengan acara olahraga dan fasilitas.

3. Menggambarkan struktur bisnis organisasi olahraga.

4. Mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar dan alat-alat manajemen
keuangan dan menerapkannya pada industri olahraga.

5. Elemen dasar neraca dan laporan laba rugi untuk organisasi
olahraga.

6. Mengidentifikasi profesi dan peluang karir di industri olahraga,
ekonomi dan manajemen keuangan.

7. Menjelaskan pentingnya etika dan keterampilan berpikir kritis di
bidang olahraga keuangan dan ekonomi



A. Situasi keuangan terbaru olahraga
profesional AS

 Segmen industri olahraga mempunyai pertumbuhan
luar biasa selama dekade terakhir adalah olahraga
profesional.

 Di Amerika NFL tahun 2007 memiliki pendapatan
sekitar US $ 7.090.000.000, dan tim liga memiliki
pendapatan operasional secara keseluruhan sekitar US
$ 789.000.000 ("Valuasi Tim NFL," 2008).

 Sepanjang dekade terakhir, liga olahraga profesional
(laki-laki) pendapatan mereka meningkat lebih dari
10% per tahun.

 Meskipun pertumbuhan pendapatan , masih tetap
masalah ekonomi.



B. SITUASI KEUANGAN DARI  KULIAH
OLAHRAGA KITA SAAT INI

Banyak departemen olahraga menghadapi masa
depan keuangan yang sulit karena peningkatan
biaya di daerah seperti perjalanan tim,
peralatan,gaji pelatih, dan bantuan.
Beberapa perguruan tinggi dan universitas juga

telah melihat biaya mereka meningkat karena
meningkatkan kesempatan bagi perempuan.
Menanggapi tekanan keuangan dari kenaikan

biaya di semua bidang perguruan tinggi.
pengeluaran olahraga, beberapa departemen
olahraga telah menghilangkan tim olahraga dan
berkurangnya beasiswa



C. EKONOMI OLAHRAGA

– Manajemen olahraga scr profesional, dapat
membantu mengatasi masalah ekonomi atlet
(fasilitas-peralatan latihan), gaji pemain sehingga
lebih cepat menyelesaikan studi di perguruan
tinggi dan lebih focus bermain profesional.



a) Definisi Ekonomi

• Ekonomi olahraga dapat didefinisikan sebagai
studi tentang bagaimana kesepakatan orang-
orang dalam industri olahraga dengan
kelangkaan.



b). Ekonomi mikro dan Industri
Olahraga

• Mikroekonomi adalah studi tentang perilaku
bisnis individu dan rumah tangga (Keat &
Young, 2009).

• Misalnya, ekonomi mikro membantu
menjelaskan mengapa Anda mungkin berjalan
ke dua toko barang olahraga dan melihat harga
yang berbeda untuk model yang sama dari
sepatu lari.



c). Supply-Demand Model

• Model supply-demand adalah model yang
paling banyak digunakan dan paling kuat di
bidang ekonomi.

• model supply-demand yang akurat dapat
memberikan informasi tentang jumlah produk
atau jasa yang konsumen bersedia untuk
membeli pada berbagai harga.



d). Dampak Ekonomi dan Fasilitas
olahraga

 Pertumbuhan industri tempat, peristiwa
olahraga besar tampaknya   berlangsung setiap
minggu. meskipun peristiwa ini membawa
substansial jumlah aktivitas ekonomi.
Studi olahraga dampak ekonomi merupakan

perkiraan dari perubahan aktivitas ekonomi
bersih di masyarakat yang terjadi karena
pengeluaran dikaitkan dengan acara olahraga
spesifik atau fasilitas (Turco & Kesley, 1992).



D. TINJAUAN MANAJEMEN
KEUANGAN

fungsi manajemen keuangan jatuh ke dalam
dua cakupan yang luas:
 menentukan bagaimana mendapatkan sumber keuangan

tambahan?
 menentukan apa yang harus dilakukan dengan(uang)

Peran penting manajer keuangan adalah
menentukan berapa banyak uang organisasi
akan diperlukan untuk memenuhi kewajiban
dan bagaimana mereka akan mendapatkan
dana tersebut



a). Neraca

• Neraca mencerminkan kondisi keuangan
organisasi pada tanggal tertentu

• Neraca mencakup tiga kategori :

a.aset

b.kewajiban dan ,

c.ekuitas



b). Laporan Laba Rugi

• Laporan laba rugi memberikan hasil keuangan
dari operasi organisasi selama periode tertentu

• Kebanyakan orang laporan laba rugi adalah
laporan keuangan yang paling penting karena
menyajikan garis bawah organisasi (yaitu, laba
atau rugi bersih)

• Laporan laba rugi mencakup dua kategori:
a. pendapatan dan
b. beban



E. SUMBER PENDAPATAN DAN BEBAN
UNTUK ORGANISASI OLAHRAGA

• Organisasi dalam industri olahraga memiliki
berbagai jenis pendapatan dan beban,
tergantung pada jenis organisasi. Pada bagian
ini kita akan membahas secara singkat
beberapa jenis usaha dalam industri olahraga
dan memeriksa beberapa sumber pendapatan
dan beban dalam bisnis tersebut.



a). Jenis Organisasi Olahraga

• Beberapa organisasi yang diarahkan untuk
mendorong partisipasi olahraga. Termasuk
organisasi olahraga pemuda, program
komunitas rekreasi, dan olahraga SMA.



b). Sumber Pendapatan

• Beberapa sumber pendapatan yang unik untuk
olahraga adalah barang yang berhubungan
dengan hadirnya permainan (misalnya,
konsesi, lisensi kursi pribadi, suite mewah
sewa, booster klub sumbangan) hak media,
sponsor, dan barang dagangan berlisensi.



c). Sumber Biaya

• Organisasi olahraga paling mencoba
membujuk masyarakat setempat untuk
membayar stadion

• Susunan ini menghasilkan pembayaran jangka
panjang, yang dapat mempengaruhi stabilitas
keuangan organisasi selama bertahun-tahun



F. KARIR DALAM MANAJEMEN KEUANGAN
UNTUK ORGANISASI OLAHRAGA

Untuk mengeluarkan saham publik keterampilan
yang dibutuhkan keuangan canggih yang penjaga
khas buku tidak akan memiliki. Demikian pula,
negosiasi kontrak pemain membutuhkan baik tim
dan pemain untuk menyewa perwakilan yang
memiliki pemahaman yang kuat bidang
manajemen keuangan. Sebagai industri olahraga
menjadi lebih canggih di semua tingkatan,
kebutuhan untuk orang dengan kemampuan
keuangan yang canggih akan menjadi semakin
penting.



G. BERPIKIR KRITIS DALAM KEUANGAN
DAN EKONOMI OLAHRAGA

• Berpikir kritis merupakan peran penting dalam
pengelolaan keuangan dari sebuah organisasi
olahraga. Manajer olahraga harus terus
mengembangkan strategi baru untuk efesiensi
finansial dalam operasi organisasi mereka



H. ETIKA DALAM SPORT KEUANGAN
DAN EKONOMI
• Etika dapat memainkan peran penting dalam

pengelolaan keuangan organisasi olahraga.
Olahraga manajer memiliki tanggung jawab
untuk bertindak secara etis, secara hukum,
sehubungan dengan organisasi yang mereka
kelola. Sayangnya, beberapa orang terhubung
ke industri olahraga telah melanggar tanggung
jawab etis.



RINGKASAN
Olahraga ekonomi adalah studi tentang

bagaimana orang-orang dalam kesepakatan
industri olahraga dengan scarcit. ide-ide seperti
penawaran, permintaan, dan harga keseimbangan
yang penting untuk bisnis olahraga seperti tim
profesional, barang olahraga produsen, dan faciliti
olahraga operator.
Manajemen keuangan adalah aplikasi dari

keterampilan m manipulasi, penggunaan, dan
pengendalian dana. Siswa perlu memiliki
pemahaman yang menyeluruh tentang informasi
keuangan yang tersedia melalui laporan keuangan


