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1. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di
bidang keahliannya secara mandiri;
Sikap
2. Mampu menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis dan
profesi akuntan .
Setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu
1. Melakukan analisis laporan keuangan dengan penekanan
pada kemampuan dalam menghitung rasio-rasio
keuangan untuk menghasilkan informasi mengenai
kondisi dan kinerja keuangan perusahaan.
2. Menyusun anggaran perusahaan baik anggaran khusus
maupun anggaran menyeluruh dengan penekanan pada
anggaran operasional dan anggaran finansial. Sehingga
mampu menyusun anggaran perusahaan yang tepat dan
Ketrampilan
Umum
bermanfaat untuk pengelolaan perusahaan.
3. Menganalisis biaya yang diperlukan untuk mendukung
pengambilan keputusan oleh manajemen serta
menyajikan informasi akuntansi manajemen dengan
menguasai evaluasi proyek investasi dalam aset riil,
menilai harga wajar aset finansial, dan perencanaan
keuangan. Sehingga memiliki bekal pengetahuan yang
baik sebagai seorang kas defisit (debitur) maupun sebagai
kas surplus (investor).
Mahasiswa menguasai konsep teoritis tentang penyajian
informasi akuntansi manajemen untuk mendukung pengambilan
Pengetahuan
keputusan manajerial.
Mahasiswa mampu menyelesaikan pekerjaan terkait topik Dasar
Manajemen Keuangan baik secara soft skills maupun hard skills
Ketrampilan
dan juga mahir dalam menggunakan aplikasi Excel untuk
Khusus
perhitungan Keuangan.

Dasar Manajemen Keuangan dan Praktikum 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) Manajemen modal kerja ,
Manajemen kas dan surat berharga jangka pendek, . Manajemen piutang,
Manajemen persediaan. (5) Modal dan jenis modal. (6) Teori Rasio Keuangan.
1. Ceramah/Kuliah Pakar
2. Problem Based Learning/FGD

X
X

4. Praktik Laboratorium
5. Self-Learning (V-Class)

X

Pengalaman
Belajar/Tugas

Referensi / Sumber
Belajar

3. Project Based Learning
X 6. Lainnya: ..........................
a. Tayangan Presentasi
X c. Online exercise/kuiz (V-class)
X
b. Review textbook/Jurnal
X d. Laporan
X
e. Lainnya: ..........
(1) James C Van Horn & John M Wachowicz, Jr, Prinsip-prinsip Manajemen

Keuangan, buku 1 dan 2 Edisi 12, , SAlemba Empat ,2005
(2) Bambang Riyanto, Dasar-dasar pembelanjaan Perusahaan, Edisi 4, Yayasan
Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 2009
(3) Kasmir, Pengantar Manajemen Keuangan, Prenada Media Group, 2010
(4) Ross, Westerfield & Jaffe. Corporate Finance. New York: McGraw-Hill
(2010)
(5) Brigham, Dasar-dasar Manajemen Keuangan Buku 1 Edisi 11,Salemba

Empat ,2011

Minggu

Kemampuan Akhir yang Diharapkan

Bahan Kajian (Materi
Pelajaran)

Metode/Bentuk
Pembelajaran

1.

Membekali Mahasiswa agar lebih dapat
memahami , menguasai teori terkait dan
menjelaskan pengertian manajemen
keuangan, peluang karir, sejarah, keputusan
manajemen keuangan, tujuan dari perusahaan
dan perkembangan teori keuangan

Pengantar Manajemen
Keuangan
 Pengertian tentang
definisi manajemen
keuangan,
 Peluang karir di bidang
keuangan,
 Sejarah perkembangan
manajemen keuangan,
 Keputusan dalam
manajemen keuangan,
 Tujuan perusahaan dan
fungsi manajemen
keuangan dalam
organisasi,
 Perkembangan teori
keuangan

1, 2.

Waktu
Belajar
(Menit)
150 menit

Kriteria Penilaian
(Indikator)

Bobot
Nilai (%)

Sumber
belajar

Mahasiswa dapat
menjelaskan teori
terkait: pengertian
manajemen
keuangan, peluang
karir, sejarah,
keputusan
manajemen
keuangan, tujuan
dari perusahaan dan
perkembangan teori
keuangan

10%

1,2,3,4,5

2.

Membekali Mahasiswa agar dapat memahami
dan menguasai tentang: jenis perusahaan,
lingkungan pajak dan keuangan,

1, 2.

150 menit

Mahasiswa dapat
menjelaskan teori
terkait jenis
perusahaan,
lingkungan pajak
dan keuangan.

5%

1,2,3,4,5

3.

Membekali Mahasiswa agar lebih dapat
memahami dan menjelaskan tentang present
dan future value, analisis bunga, anuitas dan

Pengantar Manajemen
Keuangan
 Bentuk – bentuk
perusahaan dan cara
pendiriannya
 Pengaruh perpajakan
terhadap keputusan di
bidang keuangan
 Aliran dana dalam
ekonomi dan
mekanisme pasar
keuangan
Nilai waktu terhadap uang :
 Net Present Value,
 Future Value

1, 2, 4.

150 menit

Mahasiswa dapat
melakukan
perhitungan tentang

10%

1,2,3,4,5

amortisasi pinjaman





present dan future
value, analisis
bunga, anuitas dan
amortisasi pinjaman

4

Membekali Mahasiswa agar dapat memahami
dan menjelaskan definisi modal, jenis-jenis
modal dalam perusahaan dan sumber
penawaran modal

Permodalan :
 Difinisi modal.
 Sumber penawaran
modal
 Jenis modal sendiri
 Jenis modal asing

1, 2, 3.

150 menit

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

5%

1,2,3,4,5

5.

Membekali Mahasiswa agar dapat
menjelaskan konsep modal kerja, perputaran
modal kerja, dan penentuan jumlah modal
kerja

Manajemen modal kerja
 Konsep modal kerja .
 Konsep modal kerja W P
Taylor
 Perputaran modal kerja
 Penentuan jumlah
modal kerja

1, 2, 3, 4.

150 menit

Mahasiswa dapat
menjelaskan konsep
modal kerja,
perputaran modal
kerja, dan
penentuan jumlah
modal kerja

5%

1,2,3,4,5

6.

Membekali Mahasiswa agar dapat memahami
dan menjelaskan tentang : motif memegang
kas, aliran kas dalam perusahaan, faktor yang
mempengaruhi persediaan kas, berbagai jenis
model saldo kas, menyusun anggaran kas

Manajemen kas :
 Difinisi kas
 Motif memegang kas
 Aliran kas
 Faktor – factor yang
mempengaruhi besarnya
persediaan kas
 Jenis model saldo kas
 Anggaran kas

1, 2, 3, 4.

150 menit

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

10%

1,2,3,4,5

7

Membekali Mahasiswa agar dapat memahami Pasar Modal :
dan menjelaskan mengenai Ruang Lingkup  Definisi pasar modal
Pasar Modal secara umum (dasar)
 Lembaga yang terkait
dengan pasar modal

1, 2.

150 menit

Mahasiswa
dapat
memahami
dan
menjelaskan
mengenai
Ruang

10%

1,2,3,4,5

Anuitas,
Perhitungan Bunga dan
Amortisasi Pinjaman





Lingkup
Pasar
Modal yang ada di
Indonesia

Para pelaku pasar modal
Instrumen pasar modal
Pasar skunder

8.
9.

UJIAN TENGAH SEMESTER
Membekali Mahasiswa agar dapat memahami Surat Berharga :
dan menjelaskan tentang : jenis-jenis surat
 Jenis dan macam surat
berharga jangka pendek, portofolio dan
berharga
variabel pemilihan surat berharga jangka
pendek

10.

Membekali Mahasiswa agar dapat memahami
dan menjelaskan tentang manajemen piutang
dan kredit, analisa perputaran dan anggaran
pengumpulan piutang

11.

Membekali Mahasiswa agar mampu
menjelaskan pengertian, unsur dan jenis
kredit, menguraikan langkah-langkah
permohonan kredit

1, 2.

150 menit

Manajemen Piutang :
 Kebijakan pengumpulan
piutang dan kredit
 Faktor-faktor yang
mempengaruhi besarnya
investasi terhadap
piutang.
 Penilaian resiko kredit
dan penyaringan
pelanggan
 Perputaran piutang dan
anggaran pengumpulan
piutang
 Analisis kebijakan
investasi terhadap
piutang

1, 2, 4.

150 menit

Manajemen kredit
 Pengertian dan unsur
kredit
 Jenis kredit
 Prinsip pemberian
kredit
 Prosedur permohonan

1, 2, 4.

150 menit

Mahasiswa
memahami jenisjenis surat berharga
jangka pendek,
portofolio dan
variabel pemilihan
surat berharga
jangka pendek
Mahasiswa
memahami
manajemen piutang
dan kredit, analisa
perputaran dan
anggaran
pengumpulan
piutang

10%

1,2,3,4,5

10%

1,2,3,4,5

Mahasiswa mampu
menjelaskan
pengertian, unsur
dan jenis kredit,
menguraikan
langkah-langkah
permohonan kredit

5%

1,2,3,4,5

kredit
12.

Membekali Mahasiswa agar dapat memahami
dan menjelaskan pengertian dan jenis
persediaan, teknik pengendalian dengan Just
In Time

Manajemen persediaan :
 Pengertian Persediaan
 Jenis-jenis persediaan.
 Just In Time

1, 2, 4.

150 menit

Mahasiswa
memahami
pengertian dan jenis
persediaan,cara
menghitung tingkat
perputaran
persediaan , jenis
biaya yang muncul
adanya persediaan,
analisa manajemen
persediaan, dan
teknik – teknik
manajemen
persediaan

5%

1,2,3,4,5

13.

Membekali Mahasiswa agar dapat memahami
dan menjelaskan mengenai jenis biaya yang
muncul adanya persediaan, analisa
manajemen persediaan, dan teknik – teknik
perhitungan manajemen persediaan



Jenis-jenis biaya dalam
persediaan.
Perputaran Persediaan
EOQ
ROP
Safety Stock

1, 2, 4.

150 menit

5%

1,2,3,4,5

Membekali Mahasiswa agar dapat memahami
mengenai jenis dan pembagian laporan
keuangan dan mengerti tentang perhitungan
tentang rasio keuangan yang dapat digunakan
sebagai kebijaksanaan perusahaan dalam
mengambil keputusan

Laporan keuangan :
 Teknik perbandingan
Rasio keuangan :
likuiditas, leverage,
aktivitas dan
Profitabilitas

1, 2, 4.

150 menit

Mahasiswa
memahami
mengenai jenis
biaya yang muncul
adanya persediaan,
analisa manajemen
persediaan, dan
teknik – teknik
manajemen
persediaan
Mahasiswa
memahami
mengenai jenis dan
pembagian laporan
keuangan dan
mengerti tentang
perhitungan tentang
rasio keuangan yang
dapat digunakan
sebagai

5%

1,2,3,4,5

14.






kebijaksanaan
perusahaan dalam
mengambil
keputusan
15.

16.

Sesi Evaluasi dan penilaian : untuk melatih
agar mahasiswa memahami materi yang
sudah diberikan dikelas dan menyiapkan diri
sebelum ujian tengah semester dan ujian akhir
semester

Kuis

UJIAN AKHIR SEMESTER

2.

150 menit

Mahasiswa
memahami dan
melatih agar
mahasiswa
memahami materi
yang sudah
diberikan dikelas
dan menyiapkan diri
sebelum ujian
tengah semester
dan ujian akhir
semester

5%

1,2,3,4,5

Mata Kuliah

Dasar Manajemen Keuangan & Praktikum

Kode MK

Minggu Ke

1

Tugas ke

Tujuan Tugas

IT 024308
1 (satu)

Tujuan tugas adalah agar mahasiswa dapat :
menjelaskan definisi, tujuan dan potensi masalah dalam manajemen keuangan
Objek : Pemahaman Manajemen Keuangan

Uraian Tugas

Tugas Mahasiswa: Mereview Jurnal Internasional tentang Manajemen Keuangan.
Metode/cara pengerjaan tugas: Membaca Jurnal Internasional terkait dan menjelaskan kembali dalam bentuk essay
Deskripsi luaran tugas: Dikerjakan pada selembar kertas berisikan essay mengenai Manajemen Keuangan

Kriteria Penilaian

Penilaian tugas: berdasarkan ketepatan pemilihan jurnal dan hasil review jurnal

Mata Kuliah

Dasar Manajemen Keuangan & Praktikum

Kode MK

Minggu Ke

3

Tugas ke

Tujuan Tugas

IT 024308
2 (dua)

Tujuan tugas adalah agar mahasiswa dapat :
Menghitung Nilai Waktu Uang
Objek : Soal Latihan berupa perhitungan Nilai Waktu Uang

Uraian Tugas

Tugas Mahasiswa: Membuat perhitungan Nilai Waktu Uang dalam kurun waktu tertentu.
Metode/cara pengerjaan tugas: sesuai arahan dan bentuk soal yang diberikan dosen pengampu
Deskripsi luaran tugas: Dikerjakan pada selembar kertas berisikan perhitungan Nilai Waktu Uang

Kriteria Penilaian

Penilaian tugas: berdasarkan ketepatan perhitungan dan analisa hasil perhitungan

Mata Kuliah

Dasar Manajemen Keuangan & Praktikum

Kode MK

Minggu Ke

4

Tugas ke

Tujuan Tugas

IT 024308
3 (tiga)

Tujuan tugas adalah agar mahasiswa dapat :
Menguasai mengenai sumber dan jenis modal
Objek : Pemahaman Manajemen Modal Kerja

Uraian Tugas

Tugas Mahasiswa: Membuat sebuah proyek usaha dagang skala kecil.
Metode/cara pengerjaan tugas: Mencari modal untuk berdagang, kemudian melaporkan alokasi pemakaian modal
Deskripsi luaran tugas: Laporan alokasi pemakaian modal

Kriteria Penilaian

Penilaian tugas: berdasarkan ketepatan pemakaian modal sesuai dengan teori

Mata Kuliah

Dasar Manajemen Keuangan & Praktikum

Kode MK

Minggu Ke

6

Tugas ke

Tujuan Tugas

IT 024308
4 (empat)

Tujuan tugas adalah agar mahasiswa dapat :
Memahami dan menguasai perhitungan anggaran kas
Objek : Pemahaman Manajemen Kas

Uraian Tugas

Tugas Mahasiswa: Membuat laporan anggaran kas dari usaha yang sedang dilakukan.
Metode/cara pengerjaan tugas: Menghitung dan meyusun anggaran persediaan kas yang diperlukan
Deskripsi luaran tugas: Laporan susunan anggaran kas selama periode berdagang

Kriteria Penilaian

Penilaian tugas: berdasarkan ketepatan analisa dalam memilih model saldo kas dan susunan anggaran kas

Mata Kuliah

Dasar Manajemen Keuangan & Praktikum

Kode MK

Minggu Ke

7

Tugas ke

Tujuan Tugas

IT 024308
5 (lima)

Tujuan tugas adalah agar mahasiswa dapat :
Mengetahui peranan dan lembaga yang terkait dengan Pasar Modal di Indonesia
Objek : Peranan Pasar Modal di Indonesia

Uraian Tugas

Tugas Mahasiswa: Membuat makalah mengenai Pasar Modal di Indonesia.
Metode/cara pengerjaan tugas: Membuat makalah dengan merujuk pada jurnal dan mengunggah di blog
Deskripsi luaran tugas: Tulisan di Blog Mahasiswa

Kriteria Penilaian

Penilaian tugas: berdasarkan keterkaitan Topik Bahasan

Mata Kuliah

Dasar Manajemen Keuangan & Praktikum

Kode MK

Minggu Ke

12

Tugas ke

Tujuan Tugas

IT 024308
6 (enam)

Tujuan tugas adalah agar mahasiswa dapat :
Mengetahui Prosedur Permohonan Kredit Bank
Objek : Prosedur Kredit Bank

Uraian Tugas

Tugas Mahasiswa: Menulis mengenai prosedur untuk mendapatkan kredit di Bank.
Metode/cara pengerjaan tugas: Melakukan survey langsung ke Bank dan melaporkannya dalam bentuk tulisan di Blog
Deskripsi luaran tugas: Tulisan di Blog Mahasiswa

Kriteria Penilaian

Penilaian tugas: berdasarkan keterkaitan tulisan

Mata Kuliah

Dasar Manajemen Keuangan & Praktikum

Kode MK

Minggu Ke

13

Tugas ke

Tujuan Tugas

IT 024308
7 (tujuh)

Tujuan tugas adalah agar mahasiswa dapat :
Memahami dan menguasai perhitungan Persediaan
Objek : Pemahaman Manajemen Persediaan

Uraian Tugas

Tugas Mahasiswa: Membuat perhitungan tentang EOQ, ROP dan SS untuk usaha yang sedang dijalankan
Metode/cara pengerjaan tugas: Menghitung jumlah stock optimal untuk usaha yang sedang dijalankan
Deskripsi luaran tugas: Laporan mengenai jumlah EOQ, ROP dan SS untuk usaha yang sedang dijalankan

Kriteria Penilaian

Penilaian tugas: berdasarkan ketepatan analisa dalam menghitung persediaan

Mata Kuliah

Dasar Manajemen Keuangan & Praktikum

Kode MK

Minggu Ke

15

Tugas ke

Tujuan Tugas

IT 024308

8 (delapan)

Tujuan tugas adalah agar mahasiswa dapat :
Mereview kembali materi dari pertemuan pertama
Objek : Soal Latihan dari materi pertama sampai ke 11

Uraian Tugas

Tugas Mahasiswa: Menjawab pertanyaan soal pilihan ganda dan essay.
Metode/cara pengerjaan tugas: sesuai arahan dan bentuk soal yang diberikan dosen pengampu
Deskripsi luaran tugas: Dikerjakan pada selembar kertas berisikan jawaban pilihan ganda dan essay

Kriteria Penilaian

Penilaian tugas: berdasarkan ketepatan jawaban

