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1.

Sikap

2.
3.
1.

Capaian
Pembelajaran
Mata Kuliah

Ketrampilan
Umum

Pengetahuan

24/02/2017

Bertanggung jawab secara profesional dan etik
terhadap pencapaian hasil kerja individu dan
kelompok
Mampu menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis dan
profesi akuntan
Bersikap sesuai dengan tuntutan Profesional

Mampu 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 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)
Membekali pengetahuan mahasiswa dengan mengedepankan
penguasaan topik utama yaitu, Ruang lingkup manajemen
keuangan, Laporan keuangan, arus kas dan pajak, Analisis rasio
keuangan, Lingkungan keuangan, pasar, lembaga keuangan,
bunga, Risiko dan tingkat pengembalian, Nilai waktu terhadap
uang, Manajemen modal kerja, Manajemen kas dan surat
berharga jangka pendek, Manajemen piutang, Manajemen
persediaan, Obligasi dan penilaian

1.

Ketrampilan
Khusus

Deskripsi Umum
(Silabus)

Metode
Pembelajaran
Pengalaman
Belajar/Tugas

Penguasaan topik utama yaitu, 1. Ruang lingkup manajemen keuangan, 2. Laporan
keuangan, arus kas dan pajak, 3. Analisis rasio keuangan, 4. Lingkungan keuangan,
pasar, lembaga keuangan, bunga 5. Risiko dan tingkat pengembalian, 6. Nilai
waktu terhadap uang, 7. Manajemen modal kerja, 8. Manajemen kas dan surat
berharga jangka pendek, 9. Manajemen piutang, 10. Manajemen persediaan, 11.
Obligasi dan penilaian

1.
2.
3.
a.
b.
1.
2.
3.

Referensi / Sumber
Belajar

2.

Mahasiswa mampu menyelesaikan tugas-tugas terkait
topik manajemen keuangan baik secara soft skills maupun
hard skills, menggunakan aplikasi software manajemen
keuangan.
Memahami dasar analisis fundamental dan teknikal untuk
kegiatan investasi di pasar modal dan pasar uang.
Mahasiswa diarahkan untuk dapat mengambil berbagai
profesi di Pasar Modal.

4.
5.
6.
7.
8.

Ceramah/Kuliah Pakar
Problem Based Learning/FGD
Project Based Learning
Tayangan Presentasi
Review textbook/Jurnal

√
√

4. Praktik Laboratorium
5. Self-Learning (V-Class)
6. Latihan...
√ c. Online exercise/kuiz (V-class)
√ d. Laporan

√
√
√
√

Amin Wijaya Tunggal, Memahami Konsep Economic Value Added (EVA) dan
Value Based Management. Harvarindo, 2008
Agnes Sawir, Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan
Perusahaan, PT, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010
Brigham, Dasar-dasar Manajemen Keuangan Buku 1 Edisi 11, Salemba Empat,
2011
Bambang Riyanto, Dasar-dasar pembelanjaan Perusahaan, Edisi 4, Yayasan
Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 2011
Fred J Weston & Eugene F Brigham, Essential of Managerial Finance, Ninth
Edition, The Dryden Press, Florida, 2001
James C Van Horn & John M Wachowicz, Jr, Prinsip-prinsip Manajemen
Keuangan, buku 1 dan 2 Edisi 13, , Salemba Empat ,2012
Kasmir, Pengantar Manajemen Keuangan, Prenada Media Group, 2010
Lukas Setia Atmaja, Manajemen Keuangan, Edisi Revisi, Penerbit Andi
Yogyakarta, 2010

Minggu

Kemampuan Akhir yang
Diharapkan

Bahan Kajian (Materi
Pelajaran)

Metode/Bentuk
Pembelajaran

1.

Mengetahui definisi
manajemen
keuangan,
karir
dan
sejarah
manajemen keuangan. Mahasiswa
juga mengetahui fungsi manajemen
dalam lingkungan organisasi

1,2,5

2.

Memahami laporan keuangan, arus
kas dan pajak serta nilai tambah
ekonomi( economic value added).

3.

Memahami dan mengetahui
penilaian kinerja keuangan
menggunakan rasio 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
1. Arus kas
2. Laporan tahunan
3. Nilai tambah pasar
dan nilai tambah
ekonomi
4. Pajak

4.

1. Laporan keuangan
2. Pembagian analisa
rasio
3. Teknik
perbandingan
4. Rasio keuangan
 Rasio likuiditas
 Rasio aktivitas
 Rasio leverage
 Rasio
profitabilitas
Memahami dan mengetahui pasar 1. Pasar keuangan
keuangan, lembaga keuangan, pasar 2. Derivatif

Waktu
Belajar
(Menit)
3SKS x 50
menit

1,2,5

3SKS x 50
menit

1,2,5

3SKS x 50
menit

1,2,5

3SKS x 50
menit

Kriteria Penilaian
(Indikator)
Mahasiswa mengetahui
definisi
manajemen
keuangan, karir dan
sejarah
manajemen
keuangan.
Mahasiswa
juga mengetahui fungsi
manajemen
dalam
lingkungan organisasi

Mahasiswa
dapat
membaca
dan
memahami
laporan
keuangan, arus kas dan
pajak serta nilai tambah
ekonomi(
economic
value added).
Mahasiswa diharapkan
memahami dan
mengetahui penilaian
kinerja keuangan
menggunakan rasio
keuangan

Mahasiswa
dapat

diharapkan
memahami

Bobot
Nilai
(%)
5%

Sumber
belajar
1,2,3,4,5,6,7

5%

1,2,3,4,5,6,7

10%

1,2,3,4,5,6,7

5%

1,2,3,4,5,6,7

5.

6.

7

saham dan transaksi atau produk 3. Transfer Modal
yang berkaitan dengan pasar 4. Perantara Keuangan
tersebut.
5. Lembaga Keuangan
6. Pasar Saham
(Pemilihan Saham)
7. System Harga Uang
8. Biaya Uang
9. Suku Bunga
Menguasai teori dan perhitungan 1. Definisi Risiko
terkait risiko pasar dan tingkat 2. Risiko Pasar
pengembalian
3. Beta saham dan beta
portofolio
4. Security market line
5. TingkatPengembalian
6. Risiko Pengembalian
Global

danmengetahui
pasar
keuangan,
lembaga
keuangan, pasar saham
dan
transaksi
atau
produk yang berkaitan
dengan pasar tersebut.
1,2,5

3SKS x 50
menit

Mahasiswa menguasai
teori terkait risiko pasar
dan tingkat
pengembalian

5%

1,2,3,4,5,6,7

Memahami perhitungan nilai waktu
uang

1.Present value untuk
jumlah tunggal, aliran
kas beragam dan
anuitas
2. Future value untuk
jumlah tunggal, aliran
kas beragam dan
anuitas
3 Nilai kemudian jika
bunga dihitung dari
satu kali dalam satu
periode
4.Nilai sekarang jika
bunga dihitung dari
satu kali dalam satu
periode

1,2,5

3SKS x 50
menit

Mahasiswa diharapkan
dapat memahami
perhitungan nilai waktu
uang

5%

1,2,3,4,5,6,7

Mengetahui
keunggulan
penerapan nilai waktu uang

1. Nilai sekarang anuitas
2.Penentuan
tingkat

1,2,5

3SKS x 50
menit

Mahasiswa diharapkan
dapat memahami

10%

1,2,3,4,5,6,7

dan

8.
9.

bunga
3. Amortisasi pinjaman

UJIAN TENGAH SEMESTER
Mengetahui
faktor-faktor
yang 1. Definisi modal
mempengaruhi modal kerja
2. Sumber penawaran
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

modal
Jenis modal sendiri
Jenis modal asing
Konsep modal kerja
Konsep modal kerja
W.P Taylor
Perputaran modal
kerja
Penentuan jumlah
modal kerja
Keuntungan dan
kelemahan
pembiayaan jangka
pendek

Menguasai teori dan perhitungan 1. Definisi kas dan suratterkait: kas , surat berharga dan
surat berharga jangka
variabel pemilihan surat berharga
pendek
2. Motif memegang kas
3. Aliran kas
4. Faktor yang
mempengaruhi
besarnya persediaan kas
Menguasai teori dan perhitungan 1. Anggaran kas
terkait: kas , surat berharga dan 2. Jenis-jenis surat
variabel pemilihan surat berharga
berharga jangka
pendek
3. Menentukan kas
optimal

perhitungan nilai waktu
uang
1,2,5

3SKS x 50
menit

Mahasiswa
mengetahui
faktor
mempengaruhi
kerja

dapat
faktoryang
modal

10%

1,2,3,4,5,6,7

1,2,5

3SKS x 50
menit

Mahasiswa
menguasai
teori dan perhitungan
terkait: kas , surat
berharga dan variabel
pemilihan
surat
berharga

10%

1,2,3,4,5,6,7

1,2,5

3SKS x 50
menit

Mahasiswa menguasai
teori dan perhitungan
terkait: kas , surat
berharga dan variabel
pemilihan surat berharga

5%

1,2,3,4,5,6,7

12.

Mengetahui cara mengelola piutang

13.

Mengelola persediaan dengan teknikteknik yang dipelajari

4. Faktor pemilihan
surat berharga
1. Kebijakan
pengumpulan piutang
dan kredit
2. Faktor-faktor yang
mempengaruhi
besarnya investasi
terhadap piutang
3. Penilaian risiko
kredit dan
penyaringan
pelanggan
4. Perputaran piutang
dan anggaran
pengumpulan piutang
5. Analisis kebijakan
investasi terhadap
piutang
1. Pengertian dan jenis
persediaan
2. Perputaran
persediaan
3. Jenis biaya
persediaan
4. Analisis persediaan
5. Pengendalian sistem
persediaan
6. Model analisa
persediaan
• Just in time
• Out-scourcing
• Sistem

1,2,5

3SKS x 50
menit

Mahasiswa diharapkan
dapat mengetahui cara
mengelola piutang

5%

1,2,3,4,5,6,7

1,2,5

3SKS x 50
menit

Mahasiswa diharapkan
dapat mengelola
persediaan dengan
teknik-teknik yang
dipelajari

10%

1,2,3,4,5,6,7

14.

Mengetahui pengertian obligasi dan
pengembalian obligasi

15.

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

16.

pengendalian ABC
• Material reqruitment
planning
1.Pengertian Obligasi
2.Penarikan Obligasi
3.Nilai Obligasi
4.Risiko gagal
5.Jenis pengembalian
6.Peringkat, risiko dan
suku bunga
7.Kupon nol dan
kepailitan
Kuis

UJIAN AKHIR SEMESTER

1,2,5

3SKS x 50
menit

Mahasiswa mengetahui
pengertian obligasi dan
pengembalian obligasi

2

3SKS x 50
menit

Mahasiswa memahami
dan melatih agar
mahasiswa memahami
materi yang sudah
diberikan dikelas

10%

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7

DESKRIPSI TUGAS (DT) MATA KULIAH MANAJEMEN KEUANGAN -PRODI D3 AKUNTANSI KOMPUTER D3BK
Mata Kuliah
MingguKe

Kode MK

IT-024310

DosenPengampu

2,3,4,5,6,9,12,13,14

Tugaske

1,2,3,4,5,6,7,8,9

MetodeTugas

Manajemen
Keuangan
2

Kode MK

Manajemen Keuangan

Tanya jawab, Memberikan tes tertulis,
Kuis, Makalah, Presentasi

DESKRIPSI TUGAS KE-1
Mata Kuliah
MingguKe
Tujuan Tugas

UraianTugas

Tugaske

IT-024310
1 (satu)

Tujuan tugas adalah agar mahasiswa dapat menjelaskan:
•
Arus kas
•
Laporan tahunan
•
Nilai tambah pasar dan nilai tambah ekonomi
•
Pajak
Sehingga mahasiswa pada akhirnya dapat memahami laporan keuangan, arus kas, pajak serta nilai tambah ekonomi(economic
value added)
Objek : Data sekunder diambil dari berbagai situs terkait dengan laporan keuangan, arus kas dan pajak

TugasMahasiswa: menyajikan data, menginterpretasi data, membuat analisis sederhana dan laporan dalam bentuk presentasi
Metode/cara pengerjaan tugas: sesuai arahan dan bentuk soal yang diberikan dosen pengampu

Deskripsi luaran tugas: Hasil akhir adalah simpulan dari analisis yang dikerjakan oleh mahasiswa
KriteriaPenilaian

Penilaian tugas: berdasarkan kelengkapan data,kesesuaian laporan,teknik presentasi

DESKRIPSI TUGAS KE-2
Mata Kuliah
MingguKe
Tujuan Tugas

UraianTugas

Manajemen
Keuangan
3

Kode MK

IT-024310

Tugas ke

2 (dua)

Tujuan tugas adalah agar mahasiswa dapat menjelaskan dan menghitung:
•
Laporan keuangan, pembagian analisa rasio, teknik perbandingan
•
Rasio Keuangan
Sehingga mahasiswa pada akhirnya dapat memahami dan menghitung analisis rasio keuangan
Objek :Data sekunder diambil dari berbagai situs terkait dengan rasio keuangan.

Tugas Mahasiswa: menyajikan data, menginterpretasi data, membuat analisis sederhana dan laporan dalam bentuk presentasi
Metode/cara pengerjaan tugas: sesuai arahan dan bentuk soal yang diberikan dosen pengampu

Deskripsi luaran tugas: Hasil akhir adalah simpulan dari analisis yang dikerjakan oleh mahasiswa
KriteriaPenilaian

Penilaian tugas: berdasarkan kelengkapan data, kesesuaian laporan

DESKRIPSI TUGAS KE-3
Mata Kuliah
MingguKe
Tujuan Tugas

UraianTugas

Manajemen
Keuangan
4

Kode MK
Tugaske

IT-024310
3 (tiga)

Tujuan tugas adalah agar mahasiswa dapat menjelaskan:
•
Pasar keuangan, derivatif, transfer modal, perantara keuangan, lembaga keuangan, pasar saham, system harga, biaya
uang, suku bunga
Sehingga mahasiswa pada akhirnya dapat memahami dan mengetahui pasar keuangan, lembaga keuangan, pasar saham
Objek :Data sekunder diambil dari berbagai situs terkait lingkungan keuangan, pasar keuangan, lembaga keuangan, bunga

Tugas Mahasiswa: Menyajikan data, menginterpretasi data, membuat analisis sederhana dan laporan dalam bentuk presentasi
Metode/cara pengerjaan tugas: sesuai arahan dan bentuk soal yang diberikan dosen pengampu

Deskripsi luaran tugas: Hasil akhir adalah simpulan dari analisis yang dikerjakan oleh mahasiswa
KriteriaPenilaian

Penilaian tugas: berdasarkan kelengkapan ata, kesesuaian laporan

DESKRIPSI TUGAS KE-4
Mata Kuliah
MingguKe
Tujuan Tugas

UraianTugas

Manajemen
Keuangan
5

Kode MK
Tugaske

IT-024310
4 (Empat)

Tujuan tugas adalah agar mahasiswa dapat menjelaskan:
•
Definisi risiko, risiko pasar, beta saham, beta portofolio, security market line, tingkat pengembalian, risiko
pengembalian modal
Sehingga mahasiswa pada akhirnya dapat memahami dan mengetahui yang dimaksud dengan risiko pasar dan tingkat
pengembalian
Objek :Data sekunder diambil dari berbagai situs terkait risiko dan tingkat pengembalian

Tugas Mahasiswa: Menyajikan data, menginterpretasi data, membuat analisis sederhana dan laporan dalam bentuk presentasi
Metode/cara pengerjaan tugas: sesuai arahan dan bentuk soal yang diberikan dosen pengampu

Deskripsi luaran tugas: Hasil akhir adalah simpulan dari analisis yang dikerjakan oleh mahasiswa
KriteriaPenilaian

Penilaian tugas: berdasarkan kelengkapan ata, kesesuaian laporan

DESKRIPSI TUGAS KE-5
Mata Kuliah
MingguKe
Tujuan Tugas

UraianTugas

Manajemen
Keuangan
6

Kode MK
Tugaske

IT-024310
5 (Lima)

Tujuan tugas adalah agar mahasiswa dapat menjelaskan dan menghitung:
•
Nilai waktu uang dan amortisasi pinjaman
Sehingga mahasiswa pada akhirnya dapat memahami dan mengetahui tentang nilai waktu uang baik cara perhitungan,
keunggulan dan penerapannya
Objek :Data sekunder diambil dari berbagai situs terkait nilai waktu uang

Tugas Mahasiswa: Menyajikan data, menginterpretasi data, membuat analisis sederhana dan laporan dalam bentuk presentasi
Metode/cara pengerjaan tugas: sesuai arahan dan bentuk soal yang diberikan dosen pengampu

Deskripsi luaran tugas: Hasil akhir adalah simpulan dari analisis yang dikerjakan oleh mahasiswa
KriteriaPenilaian

Penilaian tugas: berdasarkan kelengkapan ata, kesesuaian laporan

DESKRIPSI TUGAS KE-6
Mata Kuliah
MingguKe
Tujuan Tugas

UraianTugas

Manajemen
Keuangan
9

Kode MK
Tugaske

IT-024310
6 (Enam)

Tujuan tugas adalah agar mahasiswa dapat menjelaskan:
•
Definisi modal, sumber penawaran modal, jenis modal, konsep modal kerja, perputaran modal kerja, penentuan
jumlah modal kerja, keuntungan dan kelemahan pembiayaan jangka prndek
Sehingga mahasiswa pada akhirnya dapat memahami dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja
Objek :Data sekunder diambil dari berbagai situs terkait manajemen modal kerja

Tugas Mahasiswa: Menyajikan data, menginterpretasi data, membuat analisis sederhana dan laporan dlam bentuk presentasi
Metode/cara pengerjaan tugas: sesuai arahan dan bentuk soal yang diberikan dosen pengampu

Deskripsi luaran tugas: Hasil akhir adalah simpulan dari analisis yang dikerjakan oleh mahasiswa
KriteriaPenilaian

Penilaian tugas: berdasarkan kelengkapan ata, kesesuaian laporan

DESKRIPSI TUGAS KE-7
Mata Kuliah
MingguKe
Tujuan Tugas

UraianTugas

Manajemen
Keuangan
12

Kode MK
Tugaske

IT-024310
7 (Tujuh)

Tujuan tugas adalah agar mahasiswa dapat menjelaskan:
1. Kebijakan pengumpulan piutang dan kredit
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya investasi terhadap piutang
3. Penilaian risiko kredit dan penyaringan pelanggan
4. Perputaran piutang dan anggaran pengumpulan piutang
5. Analisis kebijakan investasi terhadap piutang
Sehingga mahasiswa pada akhirnya dapat memahami dan mengetahui cara mengelola piutang
Objek :Data sekunder diambil dari berbagai situs terkait manajemen piutang

Tugas Mahasiswa: Menyajikan data, menginterpretasi data, membuat analisis sederhana dan laporan dalam bentuk presentasi
Metode/cara pengerjaan tugas: sesuai arahan dan bentuk soal yang diberikan dosen pengampu

Deskripsi luaran tugas: Hasil akhir adalah simpulan dari analisis yang dikerjakan oleh mahasiswa
KriteriaPenilaian

Penilaian tugas: berdasarkan kelengkapan ata, kesesuaian laporan

DESKRIPSI TUGAS KE-8
Mata Kuliah
MingguKe
Tujuan Tugas

UraianTugas

Manajemen
Keuangan
13

Kode MK
Tugaske

IT-024310
8 (Delapan)

Tujuan tugas adalah agar mahasiswa dapat menjelaskan:
1. Pengertian dan jenis persediaan
2. Perputaran persediaan
3. Jenis biaya persediaan
4. Analisa persediaan
5. Pengendalian sistem persediaan
6. Model analisa persediaan
 Just in time
 Out-scourcing
 Sistem pengendalian ABC
 Material reqruitment planning
Sehingga mahasiswa pada akhirnya dapat memahami dan mengelola persediaan dengan teknik yang telah dipelajari
Objek :Data sekunder diambil dari berbagai situs terkait manajemen persediaan

Tugas Mahasiswa: Menyajikan data, menginterpretasi data, membuat analisis sederhana dan laporan dalam bentuk presentasi
Metode/cara pengerjaan tugas: sesuai arahan dan bentuk soal yang diberikan dosen pengampu

Deskripsi luaran tugas: Hasil akhir adalah simpulan dari analisis yang dikerjakan oleh mahasiswa
KriteriaPenilaian

Penilaian tugas: berdasarkan kelengkapan ata, kesesuaian laporan

DESKRIPSI TUGAS KE-9
Mata Kuliah
MingguKe
Tujuan Tugas

UraianTugas

Manajemen
Keuangan
14

IT-024310

Kode MK
Tugaske

9 (Sembilan)

Tujuan tugas adalah agar mahasiswa dapat menjelaskan:
1. Pengertian obligasi
2. Penarikan obligasi
3. Nilai obligasi
4. Risiko gagal
5. Jenis pengembalian
6. Peringkat, risiko dan suku bunga
7. Kupon nol dan kepailitan
Sehingga mahasiswa pada akhirnya dapat memahami dan menjelaskan pengertian obligasi dan pengembalian obligasi
Objek :Data sekunder diambil dari berbagai situs terkait obligasi dan penilaian

Tugas Mahasiswa: Menyajikan data, menginterpretasi data, membuat analisis sederhana dan laporan dalam bentuk presentasi
Metode/cara pengerjaan tugas: sesuai arahan dan bentuk soal yang diberikan dosen pengampu

Deskripsi luaran tugas: Hasil akhir adalah simpulan dari analisis yang dikerjakan oleh mahasiswa
KriteriaPenilaian

Penilaian tugas: berdasarkan kelengkapan ata, kesesuaian laporan

