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Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
Menguasai konsep, prinsip, dan teknik Manajemen Keuangan yang meliputi (1) Ruang lingkup manajemen keuangan. , (2) Bisnis,
pajak dan lingkungan keuangan. (3) Nilai waktu terhadap uang. (4) Modal dan jenis modal, (5) Manajemen Modal Kerja , Manajemen
kas dan surat berharga jangka pendek, . Manajemen piutang, Manajemen persediaan. (6) Teori dan Analisa Rasio Keuangan.
Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu
pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
Mampu mendokumentasikan, menyimpan dan merangkum materi perkuliahan yang diberikan
Mampu dibawah supervisi menyusun Laporan Investasi dan Pendanaan, yang meliputi Laporan Kebutuhan Kas dan Modal Kerja,
Proforma Laporan, Laporan Penganggaran Modal yang Relevan untuk Pengambilan Keputusan Keuangan dan Investasi dengan
mengaplikasikan Teknis Manajemen Keuangan dan Investasi

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)
CPMK1
Mampu menjelaskan konsep , prinsip dan teknik yang terkait dalam ruang lingkup manajemen keuangan (KU9, KK6);
CPMK2
Mampu menjelaskan tentang teori manajemen keuangan dan penerapannya dalam perhitungan (P6,KU1,KK6);
CPMK3
Mampu menjelaskan teori, konsep dan teknik perhitungan dalam Manajemen Keuangan (KK6);
CPMK4
Mampu menyusun dan menganalisis data laporan keuangan secara sistematis (S10, KU1);

CPMK5
Diskripsi Singkat MK

Bahan Kajian /
Materi
Pembelajaran

Daftar Referensi

Mampu mengambil keputusan keuangan dan investasi yang tepat dan relevan dalam suatu perusahaan (S10, KU2, KU9).

Manajemen Keuangan 1 merupakan mata kuliah Keilmuan & Ketrampilan yang memberikan wawasan tentang Manajemen Keuangan yang
membekali mahasiswa dengan mengedepankan penguasaan topik utama dengan cakupan pembahasan : (1) Ruang lingkup manajemen
keuangan. , (2) Bisnis, pajak dan lingkungan keuangan. (3) Nilai waktu terhadap uang. (4) Modal dan jenis modal, (5) Manajemen Modal Kerja ,
Manajemen kas dan surat berharga jangka pendek, . Manajemen piutang, Manajemen persediaan. (6) Teori dan Analisa Rasio Keuangan.
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Ruang lingkup manajemen keuangan
Bisnis, pajak dan lingkungan keuangan
Nilai waktu terhadap uang
Modal dan jenis modal
Manajemen modal kerja
Manajemen kas dan surat berharga jangka pendek
Manajemen Piutang
Manajemen Persediaan
Teori dan Analisa Rasio laporan keuangan
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Media Pembelajaran

Perangkat lunak:

Perangkat keras :

Nama Dosen
Pengampu
Matakuliah
prasyarat (Jika ada)
Minggu
Ke-

(1)
1

Teksbook / Referensi Media (Koran, Majalah Ilmiah, Internet)
Rofi’ah, SE, MM

2
(2)
Mampu memahami
dan menjelaskan
teori terkait dan
menjelaskan
pengertian
manajemen
keuangan, peluang
karir, sejarah,
keputusan
manajemen
keuangan, tujuan
dari perusahaan
dan perkembangan
teori keuangan (A1,
A2, B1, C1, D1, D2)

Bahan Kajian
(Materi Pembelajaran)
(3)
Ruang Lingkup
Manajemen Keuangan :
1. Definisi
manajemen
keuangan
2. Peluang karir di
bidang
keuangan
3. Sejarah
perkembangan
manajemen
keuangan
4. Keputusan
dalam
manajemen
keuangan
5. Tujuan
perusahaan dan
fungsi
manajemen
keuangan
dalam
organisasi
6. Perkembangan
teori keuangan

Bentuk dan
Metode
Pembelajaran

Estimasi
Waktu

(4)
(5)
TM:
 Bentuk:
1x(2x50”)
Kuliah
 Metode:
TT:
Diskusi :
Penjelasan 1x(2x60”)
SIlabus ,
aturan
kuliah, tugas
dan strategi
pembelajara
n di kelas

Notebook &LCDProjector

Pengalaman Belajar
Mahasiswa





(6)
Dosen
menjelaskan
tentang ruang
lingkup
manajemen
keuangan,
mahasiswa
menyimak dan
mendiskusikan
materi
yang
telah
disampaikan.
Menyusun
ringkasan dlm
bentuk
makalah
tentang teori
terkait dan
contohnya
(Tugas-1)

Kriteria &
Bentuk
(7)
Kriteria:
Ketepatan
,kesesuaian dan
sistematika
dalam
penyusunan
makalah
Bentuk nontest:
 Tulisan
makalah
 Presentasi
Kelompok

Penilaian
Indikator
(8)
Ketepatan
menjelaskan
pengertian
manajemen
keuangan,
peluang karir,
sejarah,
keputusan
manajemen
keuangan,
tujuan dari
perusahaan
dan
perkembanga
n teori
keuangan

Bobot (%)
(9)
10

2

3-4

Mampu memahami
dan menjelaskan
tentang: jenis
perusahaan,
lingkungan pajak
dan keuangan,
konflik antar
kelompok dalam
suatu perusahaan.
(A3, C2, B1, D1, D2)

Mampu memahami
dan menjelaskan
tentang konsep
nilai waktu dari
uang, present dan
future value,
analisis bunga,
anuitas dan
amortisasi
pinjaman (A1,
A2,B2, D5)

Pengantar Manajemen
Keuangan :
1. Bentuk – bentuk
perusahaan dan
cara
pendiriannya
2. Pengaruh
perpajakan
terhadap
keputusan di
bidang
keuangan
3. Aliran dana
dalam ekonomi
dan mekanisme
pasar keuangan
4. Konflik antar
kelompok
dalam
perusahaan
5. Sepuluh
aksioma dalam
manajemen
keuangan

Bentuk:
Kuliah

TM:
1x(2x50”)

Metode:
Diskusi dlm
kelompok

TT:
1x(2x60”)

Konsep Nilai Waktu Dari
Uang :
1. Present value
untuk jumlah
tunggal, aliran
kas beragam
dan anuitas
2. Future value
untuk jumlah
tunggal, aliran
kas beragam
dan anuitas

Bentuk :
Kuliah

TM:
1x(2x50”)

Metode :
Diskusi
Latihan Soal
Studi Kasus

TT:
1x(2x60”)

• Menyusun ringkasan
jenis perusahaan dan
cara pendiriannya,
lingkungan pajak dan
keuangan dan
pengaruhnya
terhadap keputusan
dibidang keuangan
(Tugas-2)
• Mencari contoh jenis
perusahaan dan cara
pendiriannya yang
terkait dengan Aliran
dana dalam ekonomi
dan mekanisme pasar
keuangan (Tugas 3)





Mengkaji dan
mengambil
intisari dari
teori nilai
waktu dari
uang
Menerapkan
perhitungan
nilai waktu dari
uang dengan
contoh soal
yang diberikan

Kriteria:
Ketepatan,
kesesuaian dan
sistematika
dalam
penyusunan
makalah
Bentuk nontest:
 Ringkasan
materi
perkuliahan
 Presentasi
Kelompok

Kriteria :
Ketepatan,ketel
tian dalam
menjawab soal
yang diberikan
Bentuk NonTest
Kerjasama
dalam
menyelesaikan
dan menjawab
contoh soal

 Ketepatan
menjelaskan
jenis
perusahaan,lin
gkungan pajak
dan keuangan
, konflik antar
kelompok
dalam suatu
perusahaan

Ketepatan
dalam
melakukan
perhitungan
tentang present
dan future
value, analisis
bunga, anuitas
dan amortisasi
pinjaman

10

10

3.

4.

5.
6.
7.
8.

5

Mampu memahami
dan menjelaskan
definisi modal, jenisjenis modal dalam
perusahaan dan
sumber penawaran

modal dalam
perusahaan . (A1,
A2,B2, D5)

6

Mampu memahami
dan menjelaskan
konsep modal

Nilai kemudian
jika bunga
dihitung dari
satu kali dalam
satu periode
Nilai sekarang
jika bunga
dihitung dari
satu kali dalam
satu periode
Present Value
Annuity
Future Value
Annuity
Penentuan
tingkat bunga
Amortisasi
pinjaman

Permodalan :

1. Difinisi modal
2. Sumber Penawaran
Modal
3. Jenis Modal Sendiri
4. Jenis Modal Asing

Manajemen Modal Kerja
1. Konsep modal
kerja



Bentuk :
Kuliah

TM:
1x(2x50”)

Metode :
Diskusi
Latihan Soal

TT:
1x(2x60”)

Bentuk :
Kuliah

TM:
1x(2x50”)





secara
sistematis
Penggunaan
Tabel Present
Value dan
Present Value
Annuitas untuk
mempermudah
perhitungan

yang diberikan

Merangkum
teori dasar dari
Modal, jenis
modal dan
sumber
penawaran
modal yang ada
dalam suatu
perusahaan,
Membedakan
jenis modal
asing dan
modal sendiri.
( Tugas 4 )

Kriteria :
Ketepatan,ketel
tian dalam
menjawab soal
yang diberikan

Merangkum
dan

Kriteria :
Ketepatan,ketel
tian dalam

Bentuk NonTest
1.Kerjasama
dalam
menyelesaikan
dan menjawab
2. Presentasi
kelompok

Ketepatan
menjelaskan
definisi modal,
jenis-jenis
modal dalam
perusahaan dan
sumber
penawaran
modal

10

Ketepatan
Menjelaskan,
ketelitian dalam

10

kerja, perputaran
modal kerja, dan
penentuan jumlah
modal kerja. (A1,
A2,B2, D5)

7

Minggu
Ke-

(1)

2.

Konsep modal
kerja W.P Taylor
3. Perputaran
modal kerja
4. Penentuan
jumlah modal
kerja
5. Keuntungan
dan kelemahan
pembiayaan
jangka pendek

Metode :
Diskusi
Latihan Soal

TT:
1x(2x60”)

Bentuk :
Kuliah

TM:
1x(2x50”)

Metode :
Diskusi
Latihan Soal

TT:
1x(2x60”)



menerapkan
perhitungan
konsep modal
kerja
,perputaran
dan penentuan
jumlah modal
kerja yang
dibutuhkan
dalam suatu
perusahaan
( Tugas 5 )

menjawab soal
yang diberikan

Menyusun dan
merangkum
ringkasan
materi
manajemen kas
Latihan soal
teori dan
perhitungan
dalam
persediaan kas
(Tugas 6)

Kriteria :
Ketepatan,ketel
tian dalam
menjawab soal
yang diberikan

Bentuk NonTest
1.Kerjasama
dalam
menyelesaikan
dan menjawab
contoh soal
yang diberikan
2.Presentasi
kelompok

Mampu memahami
dan menjelaskan
tentang motif
memegang kas,
aliran kas dalam
perusahaan, faktor
yang
mempengaruhi
persediaan kas,
berbagai jenis
model saldo kas,
menyusun
anggaran kas. ((A1,
A2,B2, D5)

Manajemen Kas :
1. Definisi kas
2. Motif
memegang kas
3. Aliran kas
4. Faktor yang
mempengaruhi
besarnya
persediaan kas
5. Jenis model
saldo kas
6. Anggaran kas
7. Menentukan
kas optimal

Sub-CPMK
(Kemampuan akhir
yg direncanakan)

Bahan Kajian
(Materi Pembelajaran)

Bentuk dan
Metode
Pembelajaran

Estimasi
Waktu

Pengalaman Belajar
Mahasiswa

Kriteria &
Bentuk

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)



Bentuk NonTest
Kerjasama
dalam
menyelesaikan
dan menjawab
contoh soal
yang diberikan

menghitung
penerapan
konsep modal
kerja,
perputaran
modal kerja, dan
penentuan
jumlah modal
kerja dalam
suatu
perusahaan

Ketepatan
menjelaskan
motif
memegang kas,
aliran kas dalam
perusahaan,
faktor yang
mempengaruhi
persediaan kas,
berbagai jenis
model saldo kas,
menyusun
anggaran kas,

Penilaian
Indikator
(8)

10

Bobot (%)
(9)

8
9

Ujian Tengah Semester
Mampu memahami
dan menjelaskan
tentang jenis surat
berharga jangka
pendek, portofolio
dan variabel
pemilihan surat
berharga jangka
pendek. (A1,

A2,B2, D5)

10

20

Surat Berharga :
1.

Jenis-jenis surat
berharga jangka
pendek,
portofolio dan
variabel
pemilihan surat
berharga jangka
pendek

Mampu memahami Manjemen Piutang dan
dan menjelaskan Kredit:
1. Kebijakan
tentang
pengumpulan
manajemen
piutang dan
piutang dan kredit,
kredit
analisa perputaran
2. Faktor-faktor
dan
anggaran
yang
pengumpulan
mempengaruhi
piutang.(A1, A2,B2,
besarnya
D5)
investasi
terhadap
piutang
3. Penilaian risiko
kredit dan
penyaringan
pelanggan,Peng
ertian dan unsur

Bentuk :
Kuliah

TM:
1x(2x50”)

Metode :
Diskusi
Latihan Soal

TT:
1x(2x60”)

Bentuk :
Kuliah

TM:
1x(2x50”)

Metode :
Diskusi
Latihan Soal
Contoh kasus

TT:
1x(2x60”)







Merangkum
dan menyusun
ringkasan
latihan soal
teori , cara
penyelesaian
perhitungan
dari contoh
soal tentang
Surat Berharga
jangka pendek,
portofolio, dan
variabel
pemilihan surat
berharga
jangka pendek
Menyusun
secara
sistematis
dalam
pengelolaan
Manajmen
Piutang dan
kredit,
menganalisa
perputaran dan
anggaran
pengumpulan
piutang
Contoh kasus
untuk latihan
soal tentang
penilaian risiko
kredit,jenis

Kriteria :
Ketepatan,ketel
tian dalam
menjawab soal
yang diberikan
Bentuk NonTest
Kerjasama
dalam
menyelesaikan
dan menjawab
contoh soal
yang diberikan

Kriteria :
Ketepatan,ketel
tian dalam
menjawab soal
yang diberikan
Bentuk NonTest
1.Kerjasama
dalam
menjawab soal
yang diberikan
2. Presentasi
Kelompok

Ketepatan
menjelaskan jenisjenis surat
berharga jangka
pendek, portofolio
dan variabel
pemilihan surat
berharga jangka
pendek

10

Ketepatan
menjelaskan
manajemen
piutang dan kredit,
analisa perputaran
dan anggaran
pengumpulan
piutang
pengertian, unsur
dan jenis kredit,
menguraikan
langkah-langkah
permohonan
kredit,

10

kredit, Jenis
kredit, Prinsip
dan Prosedur
permohonan
dan pemberian
kredit
4. Perputaran
piutang dan
anggaran
pengumpulan
piutang
5. Analisis
kebijakan
investasi
terhadap
piutang
11-12

Mampu memahami
dan menjelaskan
pengertian dan jenis
persediaan ,jenis
biaya yang muncul
dalam persediaan,
teknik perhitungan
pengendalian
persediaan dan
model analisa
persediaan. (A1,

A2,B2, D5)

Manajemen persediaan :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pengertian
Persediaan
Jenis-jenis
Persediaan
Jenis Biaya dalam
persediaan
Perputaran
Pesediaan
EOQ
ROP
Safety Stock
Analisa Persediaan
Pengendalian
Sistem Pesediaan
- Just In Time
- Out Scourcing
- Sistem
pengendalian
ABC
- Material
Reqruitment

kredit, prinsip
dan prosedur
pemberian
kredit.
( Tugas 7)

Bentuk :
Kuliah

TM:
1x(2x50”)

Metode :
Diskusi
Latihan Soal

TT:
1x(2x60”)

 Menginterpretasikan
teori tentang
manajemen
persediaan
 Mengolah dan
menganalisis data
dari satu perusahaan
sebagai contoh kasus
perhitungan dalam
manajemen
persediaan (Tugas 8)
 Menerapkan rumus
dalam teknik dan
analisa manajemen
persediaan

Kriteria :
Ketepatan,ketel
tian dalam
menjawab soal
yang diberikan
menganalisis
data yang ada

Bentuk NonTest
Kerjasama
dalam
menyelesaikan
dan menjawab
contoh soal
yang diberikan

Ketepatan
menjelaskan
pengertian dan
jenis
persediaan,cara
menghitung tingkat
perputaran
persediaan , jenis
biaya yang muncul
adanya persediaan,
analisa manajemen
persediaan, dan
teknik
pengendalian dan
model analisa
persediaan

10

Planning

13-14

Mampu memahami
mengenai jenis dan
pembagian laporan
keuangan dan
mengerti tentang
perhitungan
tentang rasio
keuangan yang
dapat digunakan
sebagai
kebijaksanaan
perusahaan dalam
mengambil
keputusan. (A1,

A2,B2, C1, D5)

Laporan keuangan :
 Bentuk, Jenis dan
pembagian Laporan
Keuangan
2. Evaluasi Kinerja
Perusahan :
a.

Definisi
analisis rasio
keuangan

b.

Jenis rasio

c.

Manfaat
melakukan
evaluasi
kinerja
keuangan
perusahaan

d.

Rasio
likuiditas

e.

Rasio
leverage

f.

Rasio
profitabilitas
/ rentabilitas

g. Rasio
aktivitas

15

Sesi Evaluasi dan
penilaian : untuk
melatih agar
mahasiswa mampu

Tugas review teori yang
sudah dipelajari dan
latihan soal teori dan
hitungan dari minggu 9

Bentuk :
Kuliah

TM:
1x(2x50”)

Metode :
Diskusi
Kelompok
Latihan Soal
Studi Kasus

TT:
1x(2x60”)

 Mencari bentuk dan
jenis laporan
keuangan suatu
perusahaan,yang
diambil dari koran
atau perusahaan yang
sudah
mempublikasikan
laporan keuangannya
(Tugas 7)
 Menghitung dan
menganalisis data
laporan keuangan
dengan
menggunakandan
menerapkan rumus
rasio keuangan yang
sudah dipelajari

Kriteria :
Ketepatan,ketel
tian dalam
menjawab soal
yang diberikan,
ketajaman
mengolah dan
menganalisis
data dari rasio
laporan
keuangan
Bentuk NonTest
1. Kerjasama
dalam
menyelesaikan
dan menjawab
contoh soal
yang diberikan
2. Presentasi
Kelompok

 Ketepatan
menjelaskan ,
menganalisis
jenis dan
pembagian
laporan
keuangan , dan
teliti dalam
perhitungan
tentang rasio
keuangan yang
dapat digunakan
sebagai
kebijaksanaan
perusahaan
dalam
mengambil
keputusan

15

menguasai dan
memahami dan
materi yang sudah
diberikan dikelas
baik secara teori
maupun
perhitungan dan
menyiapkan diri
sebelum ujian akhir
semester dan ujian
utama

16

sampai minggu ke 14

Ujian Akhir Semester

25

Catatan:
1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan
sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang
terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran
matakuliah tersebut.
4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap
pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria
penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
6. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang
disertai bukti-bukti.

