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Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
Menguasai konsep, prinsip, dan teknik Manajemen Keuangan yang meliputi a. Keputusan Keuangan b. Nilai Waktu Uang c.
Penganggaran Modal d. Struktur modal, biaya modal dan pembiayaan e. Kebutuhan Modal Kerja f. Analisis Arus Kas
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
Mampu mengambil keputusan keuangan dan investasi yang tepat dan relevan dalam suatu perusahaan (S10, KU2, KU9).

Diskripsi Singkat MK

Pada mata kuliah Manajemen Keuangan 2 ini mahasiswa belajar tentang Manajemen Keuangan yang merupakan Mata Kuliah Keilmuan &
Ketrampilan yang memberikan wawasan tentang Manajemen Keuangan yang membekali mahasiswa dengan mengedepankan penguasaan topik
utama dengan cakupan pembahasan penilaian surat berharga jangka panjang, menganalisis biaya modal, penganggaran modal dan teknik
penganggaran modal, mengenal tentang ruang lingkup restrukturisasi perusahaan,kebijakan dividen,analisa leverage, analisis dana dan aliran
kas,leasing dan pasar modal.

Bahan Kajian /
Materi
Pembelajaran

1. Pengertian dari Jenis surat berharga, Penilaian Surat Berharga Jangka Panjang dan Perhitungan rate of return surat berharga jangka
panjang .
2. Teori dari resiko, pengukuran resiko dan hasil dalam konteks portofolio
3. Teori dari Biaya Modal,hubungan kapitalisasi dengan struktur modal.
4. Teori dan perhitungan penentuan struktur optimum dari Biaya Modal,pembuatan grafik dari analisa biaya modal dan struktur modal
5. Teori dan perhitungan investasi penganggaran modal dalam penentuan keputusan investasi dan teknik penentuan aliran kas proyek .
6. Teori dan perhitungan terkait Teknik penyelesaian untuk pemilihan proyek-proyek yang memiliki umur yang berbeda.
7. Teori pelaksanaan Merger and Acquisition serta faktor yang berhubungan dengan setiap jenis Bentuk Restrukturisasi Perusahaan
8. Tahap-tahap pelaksanaan dividend dan dampaknya terhadap kondisi keuangan perusahaan serta aspek yang berhubungan dengan factor
penentu kebijakan dividen
9. Definisi dan perhitungan Leverage Operasi dan Financial Leverage
10. Teori dan perhitungan Teknik penyusunan laporan sumber dan penggunaan dana beserta aspeknya
11. Teori dan analisis Leasing, pembiayaan bank dan lembaga keuangan non-bank, pemilihan alternatif leasing atau membeli
12. Ruang Lingkup Pasar Modal yang ada di Indonesia
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Rofi’ah, SE, MM

Perangkat keras :
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Pengampu
Matakuliah
prasyarat (Jika ada)
Minggu
Ke-

Dasar Manajemen Keuangan

Sub-CPMK
(Kemampuan akhir
yg direncanakan)

Bahan Kajian
(Materi Pembelajaran)

Bentuk dan
Metode
Pembelajaran

Estimasi
Waktu

Pengalaman Belajar
Mahasiswa

Kriteria &
Bentuk

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Mampu memahami
secara umum materi
dalam mata kuliah
manajemen
keuangan 2, mampu
menjelaskan
pengertian,
Jenisjenis, Penilaian Surat
Berharga
Jangka
Panjang,Perhitungan
rate of return surat
berharga
jangka
panjang. (A1, A2,B2,
D5)

Pendahuluan
Pengenalan secara
ringkas materi yang ada
dalam manajemen
keuangan 2
Surat Berharga Jangka
Panjang :
1.

2.

3.
4.
5.

2

Mampu menjelaskan
tentang Teori dari
resiko dan hasil,
pengukuran resiko
dan hasil dalam
konteks portofolio.

 Bentuk:
Kuliah
 Metode:
Diskusi
kelompok
dan latihan
soal

TM: 1x(2x50”)
TT:
1x(2x60”)

• Menyusun dan
merangkum materi
teori dan hitungan dari
materi yang
terkait(Tugas-1)

Jenis surat –surat
berharga jangka
panjang
Tinjauan ulang
konsep nilai waktu
dari uang
Perbedaan konsep
penilaian
Penilaian saham dan
obligasi
Perhitungan Rate of
return saham dan
obligasi

Resiko dan Hasil :
1. Definisi resiko dan
hasil
2. Penggunaan
distribusi probabilitas
untuk pengukuran

• Dosen menjelaskan
materi manajemen
keuangan 2, mahasiswa
menyimak dan
mendiskusikan materi
yang telah disampaikan

Bentuk:
Kuliah
Metode:
Diskusi
kelompok dan

TM: 1x(2x50”)
TT:
1x(2x60”)

• Menyusun dan
mempresentasikan
materi pembelajaran
sesuai pertemuan
 Memberikan
pertanyaan dan saling

Kriteria:
Ketepatan
,kesesuaian dan
sistematika
Bentuk non-test:
 Tulisan
makalah
 Presentasi
kelompok

Kriteria:
Ketepatan,
kesesuaian dan
sistematika
Bentuk non-test:

Penilaian
Indikator
(8)
 Ketepatan
menjelaskan
pengertian dan
jenis-jenis surat
berharga
jangka panjang
 Ketelitian
dalam
menghitung
Rate of return
surat berharga
jangka panjang
 Sistematika
dan gaya
presentasi

 Ketepatan
Kemampuan
menjawab dan
menjelaskan
tentang teori
dari resiko dan

Bobot (%)
(9)
10

5

(A1, A2,B2, D5)
3.
4.

5.

3-4

5

resiko
Perilaku terhadap
resiko
Resiko dan hasil
dalam konteks
portofolio
Capital Asset Pricing
Model

latihan soal

Mampu
menjelaskan,
menganalisis
perhitungan Biaya
Modal untuk sumber
dana jangka
panjang, penentuan
struktur optimum
biaya modal suatu
proyek, biaya modal
rata-rata
tertimbang, biaya
utang, biaya saham
preferen, biaya laba
ditahan, biaya
saham biasa baru,
gabungan atau ratarata tertimbang
biaya modal, faktorfaktor yang
mempengaruhi
WACC dan
menyesuaikan biaya
modal untuk resiko.
(A1, A2,B2, D5)

Biaya Modal
1. Definisi biaya modal
2. Biaya untuk masingmasing sumber dana
jangka panjang
3. Hubungan antara
kapitalisasi dengan
struktur modal
4. Teori kapitalisasi
5. Penentuan struktur
modal optimum
dengan Weighted
Average Cost of
Capital
6. Marginal Cost of
Capital Schedule
7. Kombinasi Marginal
Cost of Capital
dengan Investment
Opportunity
Schedule
8. Penyusunan grafik
MCCS
9. Penyusunan grafik
MCC dan IOS untuk
menentukan
investasi dan biaya
modal yang
optimum

Bentuk:
Kuliah

Mampu menjelaskan

Dasar- dasar

Bentuk:

Metode:
Diskusi
kelompok dan
latihan soal

 Ringkasan
teori,
pengukuran
resiko dan hasil
dalam kontek
portofolio dan
CAPM
 Presentasi
Kelompok

hasil
 Ketelitian
dalam
perhitungan
pengukuran
resiko dan hasil
dalam kontek
portofolio dan
CAPM

• Menyusun dan
mempresentasikan
materi pembelajaran
sesuai pertemuan
 Memberikan
pertanyaan dan saling
mendiskusikan materi
teori dari biaya modal
(Tugas-3)

Kriteria:
Ketepatan,
kesesuaian dan
sistematika

 Ketepatan
Kemampuan
menjawab dan
menjelaskan
tentang teori
Biaya Modal
 Ketelitian
dalam
perhitungan
Biaya untuk
masing-masing
sumber dana
jangka panjang

10

• Menyusun dan

Kriteria:

 Ketepatan

5

mendiskusikan materi
perhitungan resiko dan
hasil dalam kontek
portofolio, capital asset
pricing model (Tugas2)

TM: 1x(2x50”)
TT:
1x(2x60”)

TM: 1x(2x50”)

Bentuk non-test:
 Ringkasan
teori Biaya
Modal
 Presentasi
Kelompok

6

tentang teori dan
perhitungan
investasi
penganggaran
modal dalam
penentuan
keputusan investasi
dan teknik
penentuan aliran kas
proyek . (A1, A2,B2,
D5)

Penganggaran Modal :
1. Definisi
penganggaran modal
dan pentingnya
Penganggaran Modal
2. Penentuan investasi
awal suatu proyek
3. Penentuan aliran kas
masuk bersih operasi
(proceeds )
4. Penentuan aliran kas
pada akhir umur
proyek

Kuliah

Mampu menyusun ,
menjelaskan,
menganalisis teori
dan perhitungan
terkait Capital
Budgeting, Teknik
penyelesaian untuk
pemilihan proyekproyek yang
memiliki umur yang
berbeda. (A1, A2,B2,
D5)

Tekhnik Penganggaran
Modal :
1. Payback Period
2. Net Present
Value
3. Profitability
Index
4. Internal Rate of
Return
5. Avarage Rate of
Return (ARR)
6. Ekuivalensi aliran
kas

Bentuk:
Kuliah

Metode:
Diskusi
kelompok dan
latihan soal

Metode:
Diskusi
kelompok dan
latihan soal

TT:
1x(2x60”)

TM: 1x(2x50”)

mempresentasikan
materi pembelajaran
sesuai pertemuan
 Latihan soal kasus
hitungan tentang
penentuan keputusan
investasi dan
penganggaran modal
suatu proyek (Tugas-4)



TT:
1x(2x60”)



Menyusun dan
mempresentasik
an materi
pembelajaran
sesuai
pertemuan
Latihan soal
hitungan
tentang
pemilihan
alternatif
investasi suatu
proyek dengan
menggunakan
tekhnik PP, NPV,
PI, IRR, ARR
(Tugas- 5 )

Ketepatan,
kesesuaian dan
sistematika
Bentuk non-test:
 Ringkasan
teori dan
perhitungan
investasi
penganggaran
modal suatu
proyek
 Presentasi
Kelompok

Kriteria:
Ketepatan,
kesesuaian dan
sistematika
Bentuk non-test:
 Ringkasan
teori dan
teknik dari
penganggaran
modal
 Presentasi
Kelompok

menjawab dan
menjelaskan
tentang teori
investasi
penganggaran
modal dalam
penentuan
keputusan
investasi
 Ketelitian
dalam
perhitungan
penentuan
investasi awal
suatu proyek
dan aliran kas

 Ketepatan
menjawab dan
menjelaskan
tentang teori
dan tekhnik
penganggaran
modal dalam
penentuan
keputusan
investasi
 Ketelitian
dalam
perhitungan
PP, NPV, PI,
IRR, ARR

10

7

Sesi Evaluasi
penilaian :

dan

1.

Mampu menjelaskan
dan
menyajikan
dengan baik, bahan
kajian/materi tugas
dari dosen dalam
bentuk presentasi
tugas-PPT(studi
kasus)untuk tugas
individu/kelompok
terkait
dengan
pilihan topik/bahan
kajian yang sudah
disepakati pada saat
M-6.

Minggu
Ke-

(1)
8
9

2.

Tugas review
teori yang sudah
dipelajari dan
latihan soal teori
dan hitungan dari
minggu 1 s/d
minggu 6
Bahan presentasi
kajian / materi
tugas dalam
bentuk ppt

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)

Penilaian
Indikator
(8)

Ujian Tengah Semester
Mampu menjelaskan
dan memahami teori
pelaksanaan Merger
and Acquisition
serta faktor yang
berhubungan
dengan setiap jenis
Bentuk
Restrukturisasi

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bobot (%)
(9)

20
Merger
Akuisisi
Takeover, Tender
Offers dan Defenses
Divestiture
Restrukturisasi
kepemilikan
Leverages Buyouts

Bentuk:
Kuliah
Metode:
Diskusi
kelompok dan
latihan soal

TM: 1x(2x50”)
TT:
1x(2x60”)

 Menyusun dan
membuat makalah
dengan contoh kasus
perusahaan yang
sudah pernah
melakukan Bentuk
Restrukturisasi (Tugas
6)

Kriteria:
Ketepatan,
kesesuaian,
menganalisis
penyebab
terjadinya
Restrukturisasi
dalam suatu
perusahaan

 Kesesuaian
dalam
memberikan
contoh kasus
 Ketepatan
dalam
menganalisis
kasus
terjadinya

5

Perusahaan. (A1,
A2,B2, D5)

10

11

12

Restrukturisasi
dalam suatu
perusahaan

Bentuk non-test:
 Tulisan
Makalah
 Presentasi
kelompok

Mampu menjelaskan
tahap-tahap
pelaksanaan
dividend dan
dampaknya
terhadap kondisi
keuangan
perusahaan serta
aspek yang
berhubungan
dengan factor
penentu kebijakan
dividen. (A1, A2,B2,
D5)

Kebijaksanaan Dividen
1. Definisi Deviden
Payout Ratio
2. Kebijakan dividen
aktif dan pasif
3. Faktor penentu
kebijakan dividen
4. Dividen saham dan
pemecahan saham
5. Pembelian kembali
saham

Bentuk:
Kuliah

Mampu menjelaskan
dan menganalisa
dampak dari
Operasional
Leverage dan
Financial Leverage.
(A1, A2,B2, D5)

Operasional dan Financial
Leverage
1. Definisi Leverage
operasi dan keuangan
2. Degree of Operating
Leverage
3. Degree of Financial
Leverage
4. Degree of Total
Leverage

Bentuk:
Kuliah

Mampu menjelaskan
memahami teori dan
perhitungan Teknik
penyusunan laporan
sumber dan

Analisa Dana dan Aliran
Kas
1. Laporan sumber
dan penggunaan
dana

Bentuk:
Kuliah

TM:
1x(2x50”)

Metode:
Diskusi

TT:
1x(2x60”)

Metode:
Diskusi
kelompok dan
latihan soal

Metode:
Diskusi
kelompok dan
latihan soal

TM: 1x(2x50”)
TT:
1x(2x60”)

TM: 1x(2x50”)
TT:
1x(2x60”)

• Menyusun dan
mempresentasikan
materi pembelajaran
sesuai pertemuan
 Latihan soal kasus
hitungan tentang
dampak Kebijaksanaan
Dividen yang dilakukan
oleh perusahaan
(Tugas-7)

Kriteria:
Ketepatan,
kesesuaian dan
sistematika

• Menyusun dan
mempresentasikan
materi pembelajaran
sesuai pertemuan
 Latihan soal kasus
hitungan (Tugas-8)

Kriteria:
Ketepatan,
kesesuaian dan
sistematika

• Menyusun dan
mempresentasikan
materi pembelajaran
sesuai pertemuan
 Latihan soal kasus

Bentuk non-test:
 Menyelesaikan
contoh soal
kasus
 Presentasi
Kelompok

Bentuk non-test:
 Menyelesaikan
contoh soal
kasus
 Presentasi
Kelompok
Kriteria:
Ketepatan,
kesesuaian dan
sistematika

 Ketepatan
menjawab dan
menjelaskan
pertanyaan dari
dosen terkait
bahan
kajian/materi
pelajaran
melalui metode
diskusi kelas
dengan benar
baik individu
maupun
kelompok

10



10



10

13

14

15

penggunaan dana
beserta aspeknya.
(A1, A2,B2, D5)

2. Analisis laporan
aliran kas
3. Studi Kasus

kelompok dan
latihan soal

Mampu memahami
berbagai macam
Leasing /
pembiayaan bank
dan lembaga
keuangan non-bank,
pemilihan alternatif
leasing atau
membeli. (A1, A2,B2,
D5)

Leasing / Sewa Guna
Usaha
1. Definisi leasing
2. Jenis-jenis leasing
3. Alternatif pemilihan
pembelanjaan antara
leasing atau membeli

Bentuk:
Kuliah

Mampu menjelaskan
dan memahami
Ruang Lingkup Pasar
Modal yang ada di
Indonesia. (A1,
A2,B2, D5)

Ruang Lingkup Pasar
Modal :
1. Definisi pasar modal
2. Lembaga yang terkait
dengan pasar modal
3. Para pelaku pasar
modal
4. Instrumen pasar
modal
5. Prosedur dan
persyaratan emisi
6. Pasar skunder

Bentuk:
Kuliah

Sesi

Evaluasi dan
penilaian
:
untuk melatih
agar mahasiswa
mampu

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

Metode:
Diskusi
kelompok dan
latihan soal

Metode:
Diskusi
kelompok dan
latihan soal

hitungan (Tugas-8)

TM:
1x(2x50”)
TT:
1x(2x60”)

TM:
1x(2x50”)
TT:
1x(2x60”)

Bentuk non-test:
 Menyelesaikan
contoh soal
kasus
 Presentasi
Kelompok

• Menyusun dan
mempresentasikan
materi pembelajaran
sesuai pertemuan
 Latihan soal kasus
hitungan (Tugas-8)

Kriteria:
Ketepatan,
kesesuaian dan
sistematika

• Menyusun dan
mempresentasikan
materi pembelajaran
sesuai pertemuan
 Latihan soal (Tugas-8)

Kriteria:
Ketepatan,
kesesuaian dan
sistematika





5



5

Bentuk non-test:
 Menyelesaikan
contoh soal
kasus
 Presentasi
Kelompok

Bentuk non-test:
 Menyelesaikan
contoh soal
kasus
 Presentasi
Kelompok



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

Ujian Akhir Semester

minggu ke 14

25

Catatan:
1. CapaianPembelajaran 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
terdiridariaspeksikap, ketrampulanumum, ketrampilankhususdanpengetahuan.
3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah,
danbersifatspesifikterhadapbahankajianataumateripembelajaranmatakuliahtersebut.
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, danbersifatspesifikterhadapmateripembelajaranmatakuliahtersebut.
5. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteriapenilaian
merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
6. Indikator penilaiankemampuan dalam proses maupunhasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang
disertai bukti-bukti.

