
RENCANA PELAKSANAAN PERKULIHAN  

PERTEMUAN I 

 

 

Fakultas   : Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi 

Program Studi  : Akuntansi 

Nama Mata Kuliah  : Teori Portofolio dan Analisis Investasi  

Kode Mata Kuliah  :  

Jumlah sks   : 3 sks 

Semester   : VII 

Kompetensi Dasar  : Menjelaskan konsep investasi, perusahaan investasi dan alternatif investasi 

Indikator Ketercapaian : 

Mahasiswa mampu menjelaskan  

1. mengapa return dan risiko merupakan dua komponen krittikal untuk semua keputusan investasi 

2. skup keputusan investasi dan lingkungan operasi dimana keputusan tersebut dibuat. 

3. proses pembuatan keputusan investasi . 

4. Pasar modal dan memahami fitur dari sekuritas 

5. istilah kunci dalampasr modal 

6. bagaimana sekuritas turunan dimasukkan dalam set pilihan investor 

7. pentingnya investasi tidak langsung (penggunaan perusahaan investasi) oleh investor invidual. 

8. antara unit invenstment trust, close end funds dan mutual funds. 

9. fitur kunci dari mutual funds, seperti beban penjualan, fee manajemen dan net asset value 

Materi Pokok   : Investasi, Alternatif Investasi dan Perusahaan Investasi     

Kegiatan Perkuliahan 

 

Komponen langkah Uraian Kegiatan Estimasi waktu 

Pendahuluan 1. Menjelaskan silabi, referensi, sumber belajar dan penjelasan manajemen pengajaran mata kuliah 

Pasar Modal  secara umum 

2. Membuat kesepakatan dengan mahasiswa mengenai sistem penilaian dan proporsi tiap elemen 

penilaian 

3. Memberikan deskripsi singkat mengenai materi yang akan dipelajari  

4. Menjelaskan kompetensi dasar yang akan dicapai. 

10 menit  

 

Penyajian 1. Menjelaskan mengapa return dan risiko merupakan dua komponen krittikal untuk semua 120 menit 



keputusan investasi 

2. Menjelaskan analisis skup keputusan investasi dan lingkungan operasi dimana keputusan 

tersebut dibuat. 

3. Menjelaskan proses pembuatan keputusan investasi . 

4. Menjelaskan identifikasi pasar uang dan pasar modal dan memahami pentingnya fitur dari 

sekuritas tersebut 

5. Menjelaskan istilah-istilah kunci dalam pasar modal 

6. Menjelaskan dua sekuritas turunan dan bagaimana sekuritas derivative tersebut fit dalam set 

pilihan investor. 

7. Mengejelaskan pentingnya investasi tidak langsung (penggunaan perusahaan investasi) oleh 

investor invidual. 

8. Membedakan antara unit invenstment trust, close end funds dan mutual funds. 

9. Menjelaskan fitur kunci dari mutual funds, seperti beban penjualan, fee manajemen dan net asset 

value. 

Penutup  1. Memberikan simpulan mengenai materi pertemuan yang sudah dijelaskan 

2. Mengadakan evaluasi (memberikan kuis) kepada mahasiswa untuk mengetahui pemahaman 

mahasiswa tentang materi yang sudah dijelaskan. 

3. Memberikan tugas individu mahasiswa  

4. Memberikan gambaran mengenai materi perkuliahan selanjutnya. 

10 menit 

 

Metode   : Ceramah, Diskusi, Tugas 

Media    : OHP/ LCD 

Sumber Bahan  : CPJ bab 1,2,3 

Penilaian   : Kuis, tugas dan keaktifan 
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Mengetahui 

Ketua Jurusan               Dosen    

  

 

 

 



 

 

HM. Djazari, M.Pd.              Denies Priantinah, SE., M.Si., Akt 

130799885                             132309994 

 

RENCANA PELAKSANAAN PERKULIHAN  

PERTEMUAN II 

 

 

Fakultas   : Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi 

Program Studi  : Akuntansi 

Nama Mata Kuliah  : Teori Portofolio dan Analisis Investasi  

Kode Mata Kuliah  :  

Jumlah sks   : 3 sks 

Semester   : VII 

Kompetensi Dasar  : Menjelaskan pasar primer, sekunder serta memahami indeks pasar, mekanisme perdagangan sekuritas, informasi yang 

diperlukan untuk sekuritas  dan jenis order yang diperlukan dalam proses jual beli sekuritas. 

Indikator Ketercapaian : 

Mahasiswa mampu menjelaskan  

1. Membedakan antara pasar primer dan pasar sekunder 

2. Mendeskripsikan dimana tiga jenis sekuritas: obligasi, saham dan derivative diperdagangkan. 

3. Mengenali beragam indeks pasar 

4. Menjelaskan peranan broker dan bagaimana perusahaan broker beroperasi 

5. Menilai perubahan lingkungan dalam bisnis sekuritas 

6. Memahami bagaimana oeder untuk membeli dan menjual sekuritas bekerja dalam beragam pasar modal 

7. Menilai peran regulai dalam pasar sekuritas 

8. Memahami bagaimana margin perdaganagan dan menunjukkan kontribusinya terhadap kesempatan investor 

Materi Pokok   : Pasar Sekuritas, bagaimana sekuritas dieperdagangkan     

Kegiatan Perkuliahan 

 

Komponen langkah Uraian Kegiatan Estimasi waktu 

Pendahuluan 1. Menjelaskan, referensi, sumber belajar dan penjelasan manajemen pengajaran mata kuliah 

Pasar Modal  secara umum 

10 menit  

 



2. Memberikan deskripsi singkat mengenai materi yang akan dipelajari  

3. Menjelaskan kompetensi dasar yang akan dicapai. 

Penyajian 1. Menjelaskan antara pasar primer dan pasar sekunder 

2. Mendeskripsikan dimana tiga jenis sekuritas: obligasi, saham dan derivative 

diperdagangkan. 

3. Menjelaskan beragam indeks pasar 

4. Menjelaskan peranan broker dan bagaimana perusahaan broker beroperasi 

5. Menjelaskan perubahan lingkungan dalam bisnis sekuritas 

6. Menjelaskan bagaimana order untuk membeli dan menjual sekuritas bekerja dalam beragam 

pasar modal 

7. Menjelaskan peran regulai dalam pasar sekuritas 

8. Menjelaskan bagaimana margin perdaganagan dan menunjukkan kontribusinya terhadap 

kesempatan investor 

120 menit  

Penutup  1. Memberikan simpulan mengenai materi pertemuan yang sudah dijelaskan 

2. Mengadakan evaluasi (memberikan kuis) kepada mahasiswa untuk mengetahui pemahaman 

mahasiswa tentang materi yang sudah dijelaskan. 

3. Memberikan tugas individu mahasiswa  

4. Memberikan gambaran mengenai materi perkuliahan selanjutnya. 

10 menit 

 

Metode   : Ceramah, Diskusi, Tugas 

Media    : OHP/ LCD 

Sumber Bahan  : CPJ bab 4,5 

Penilaian   : Kuis, tugas dan keaktifan 
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Mengetahui 
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RENCANA PELAKSANAAN PERKULIHAN  

PERTEMUAN III 

 

 

Fakultas   : Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi 

Program Studi  : Akuntansi 

Nama Mata Kuliah  : Teori Portofolio dan Analisis Investasi  

Kode Mata Kuliah  :  

Jumlah sks   : 3 sks 

Semester   : VII 

Kompetensi Dasar  : Menjelaskan risiko dan return yang diperoleh dari investasi, menjelaskan cara Estimasi return dan risiko 

Indikator Ketercapaian : 

Mahasiswa mampu menjelaskan  

1. Menghitung return dan risiko untuk asset financial dan formula untuk tugas tersebut. 

2. Menggunakan istilah kunci terkait dengan return dan risiko  

3. Mendiskusikan return historis pada asset utama financial 

4. Memahami dengan jelas bagaimana return dan risiko mempengaruhi untuk memperkirakan estimasi retur dan risiko masa depan 

5. Menjelaskan penghitungan return dan risiko ekspektasian 

6. Menjelaskan return portofolio dan risiko yang diformulasikan oleh Markowitz 

7. Menjelaskan penggunaan dua ukuran risiko, standar deviasi dan beta 

8. Mengestimasi tingkat rate of return sebuah sekuritas menggunakan CAPM. 



Materi Pokok   :Return dan Risiko Investasi     

Kegiatan Perkuliahan 

 

Komponen langkah Uraian Kegiatan Estimasi waktu 

Pendahuluan 1. Menjelaskan, referensi, sumber belajar dan penjelasan manajemen pengajaran mata kuliah 

Pasar Modal  secara umum 

2. Memberikan deskripsi singkat mengenai materi yang akan dipelajari  

3. Menjelaskan kompetensi dasar yang akan dicapai. 

10 menit  

 

Penyajian 1. Menjelaskan cara menghitung return dan risiko untuk asset financial dan formula untuk 

tugas tersebut. 

2. Menjelaskan istilah kunci terkait dengan return dan risiko  

3. Menjelaskan return historis pada asset utama financial 

4. Menjelaskan bagaimana return dan risiko mempengaruhi untuk memperkirakan estimasi 

retur dan risiko masa depan 

5. Menjelaskan penghitungan return dan risiko ekspektasian 

6. Menjelaskan return portofolio dan risiko yang diformulasikan oleh Markowitz 

7. Menjelaskan penggunaan dua ukuran risiko, standar deviasi dan beta 

8. Mengestimasi tingkat rate of return sebuah sekuritas menggunakan CAPM. 

120 menit  

Penutup  1. Memberikan simpulan mengenai materi pertemuan yang sudah dijelaskan 

2. Mengadakan evaluasi (memberikan kuis) kepada mahasiswa untuk mengetahui pemahaman 

mahasiswa tentang materi yang sudah dijelaskan. 

3. Memberikan tugas individu mahasiswa  

10 menit 



4. Memberikan gambaran mengenai materi perkuliahan selanjutnya. 

 

Metode   : Ceramah, Diskusi, Tugas 

Media    : OHP/ LCD 

Sumber Bahan  : CPJ bab 6,7 

Penilaian   : Kuis, tugas dan keaktifan 
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Mengetahui 
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RENCANA PELAKSANAAN PERKULIHAN  

PERTEMUAN IV 

 

 

Fakultas   : Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi 

Program Studi  : Akuntansi 

Nama Mata Kuliah  : Teori Portofolio dan Analisis Investasi  

Kode Mata Kuliah  :  

Jumlah sks   : 3 sks 

Semester   : VII 

Kompetensi Dasar : Menjelaskan hasil investasi obligasi dan harga, termasuk evaluasi dari obligasi, membentuk portofolio yang terdiri dari 

obligasi 

Indikator Ketercapaian : 

Mahasiswa mampu menjelaskan  



1. Menjelaskan dan mengkalkulasi hasil obligasi, terutama yield to maturity. 

2. Mengkalkulasi harga sekuritas sebagai hasil dari penilaian asset financial 

3. Menentukan bagaimana harga obligasi berubah sebagaimana perubahan tingakt bunga 

4. Menjelaskan dan mengkalkulasi dan menggunakan konsep durasi. 

5. Menjelaskan alasan mengapa investor membeli obligasi 

6. Menjelaskan pentingnya pertimbangan dalam mengelola portofolio obligasi termasuk struktur tingkat bunga dan hasil. 

7. Menjelaskan strategi aktif dan pasif untuk mengelola portofolio  obligasi 

8. Menjelskan investor yang agresif dan konservatif dalam membangun portofolio obligasi perbedapatan tetap. 

 

Materi Pokok   : 

Kegiatan Perkuliahan 

 

Komponen langkah Uraian Kegiatan Estimasi waktu 

Pendahuluan 1. Menjelaskan, referensi, sumber belajar dan penjelasan manajemen pengajaran mata kuliah 

Pasar Modal  secara umum 

2. Memberikan deskripsi singkat mengenai materi yang akan dipelajari  

3. Menjelaskan kompetensi dasar yang akan dicapai. 

10 menit  

 

Penyajian 1. Menjelaskan dan mengkalkulasi hasil obligasi, terutama yield to maturity. 

2. Mengkalkulasi harga sekuritas sebagai hasil dari penilaian asset financial 

3. Menentukan bagaimana harga obligasi berubah sebagaimana perubahan tingakt bunga 

4. Menjelaskan dan mengkalkulasi dan menggunakan konsep durasi. 

5. Menjelaskan alasan mengapa investor membeli obligasi 

6. Menjelaskan pentingnya pertimbangan dalam mengelola portofolio obligasi termasuk 

struktur tingkat bunga dan hasil. 

7. Menjelaskan strategi aktif dan pasif untuk mengelola portofolio  obligasi 

8. Menjelskan investor yang agresif dan konservatif dalam membangun portofolio obligasi 

perbedapatan tetap. 

 

120 menit  

Penutup  1. Memberikan simpulan mengenai materi pertemuan yang sudah dijelaskan 

2. Mengadakan evaluasi (memberikan kuis) kepada mahasiswa untuk mengetahui pemahaman 

10 menit 



mahasiswa tentang materi yang sudah dijelaskan. 

3. Memberikan tugas individu mahasiswa  

4. Memberikan gambaran mengenai materi perkuliahan selanjutnya. 

 

Metode   : Ceramah, Diskusi, Tugas 

Media    : OHP/ LCD 

Sumber Bahan  : CPJ bab 8,9 

Penilaian   : Kuis, tugas dan keaktifan 
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Mengetahui 
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RENCANA PELAKSANAAN PERKULIHAN  

PERTEMUAN V 

 

 

Fakultas   : Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi 

Program Studi  : Akuntansi 

Nama Mata Kuliah  : Teori Portofolio dan Analisis Investasi  



Kode Mata Kuliah  :  

Jumlah sks   : 3 sks 

Semester   : VII 

Kompetensi Dasar : Menjelaskan penilaian Saham Biasa melalui metoda model diskonto dividen, model penilaian alternative, dan model P/E 

rasio serta strategi investasi dalam saham biasa 

Indikator Ketercapaian : 

Mahasiswa mampu menjelaskan  

1. Menjelaskan fondasi penilaian untuk saham biasa, dan bagaimana proses ini berbeda dari yang digunakan dalam menilai obligasi 

2. Menggunakan model diskonto dividen untuk mengestimasi harga saham 

3. Menganalisis harga saham pada basis rasio P/E dan memahami determinan dari rasio P/E 

4. Mengenali dampak keseluruhan dari pasar saham dan memahami pentingnya dari required of return. 

5. Menganalisis pro dan kontra dari pendekatan passif dalam membangun portofolio 

6. Mengevaluai secara kritiks strategi aktif untuk saham yang digunakan oleh investor 

7. Membedakan antara analisis teknikal dan analisis fundamental dan memahami rerangka yang digunakan dalam melakukan analisis fundamental 

 

Materi Pokok   : Penilaian saham biasa dan strategi saham biasa 

Kegiatan Perkuliahan :  

 

Komponen langkah Uraian Kegiatan Estimasi waktu 

Pendahuluan 1. Menjelaskan, referensi, sumber belajar  

2. Memberikan deskripsi singkat mengenai materi yang akan dipelajari  

3. Menjelaskan kompetensi dasar yang akan dicapai. 

10 menit  

 

Penyajian 1. Menjelaskan fondasi penilaian untuk saham biasa, dan bagaimana proses ini berbeda dari 

yang digunakan dalam menilai obligasi 

2. Menggunakan model diskonto dividen untuk mengestimasi harga saham 

3. Menganalisis harga saham pada basis rasio P/E dan memahami determinan dari rasio P/E 

4. Mengenali dampak keseluruhan dari pasar saham dan memahami pentingnya dari required of 

return. 

120 menit  



5. Menganalisis pro dan kontra dari pendekatan passif dalam membangun portofolio 

6. Mengevaluai secara kritiks strategi aktif untuk saham yang digunakan oleh investor 

7. Membedakan antara analisis teknikal dan analisis fundamental dan memahami rerangka 

yang digunakan dalam melakukan analisis fundamental 

Penutup  1. Memberikan simpulan mengenai materi pertemuan yang sudah dijelaskan 

2. Mengadakan evaluasi (memberikan kuis) kepada mahasiswa untuk mengetahui pemahaman 

mahasiswa tentang materi yang sudah dijelaskan. 

3. Memberikan tugas individu mahasiswa  

4. Memberikan gambaran mengenai materi perkuliahan selanjutnya. 

10 menit 

 

Metode   : Ceramah, Diskusi, Tugas 

Media    : OHP/ LCD 

Sumber Bahan  : CPJ bab 10,11 

Penilaian   : Kuis, tugas dan keaktifan 
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Mengetahui 
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RENCANA PELAKSANAAN PERKULIHAN  

PERTEMUAN VI 

 

 

Fakultas   : Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi 

Program Studi  : Akuntansi 

Nama Mata Kuliah  : Teori Portofolio dan Analisis Investasi  

Kode Mata Kuliah  :  

Jumlah sks   : 3 sks 

Semester   : VII 

Kompetensi Dasar : menjelaskan Efisiensi Pasar, pentingnya seberapa cepat dan akurat informasi ditentukan dalam pasar modal. Hipotesis pasar 

efisien serta implikasi dari hipotesis pasar efisien terhadap investor. 

Indikator Ketercapaian : 

Mahasiswa mampu menjelaskan  

1. Menjelaskan model hipotesis pasar efisien dan mengenali dampaknya dalam semua aspek investasi 

2. Menjelaskan model hipotesis pasar efisien dalam tiga bentuk: lemah, kuat dan semi kuat 

3. Menjelaskan  bagiamana EMH diuji dan bagaimana bukti ditunjukkan 

4. Menjelaskan anomaly EMH 

Materi Pokok   : Efisiensi Pasar  

Kegiatan Perkuliahan :  

 

Komponen langkah Uraian Kegiatan Estimasi waktu 

Pendahuluan 1. Menjelaskan, referensi, sumber belajar  

2. Memberikan deskripsi singkat mengenai materi yang akan dipelajari  

3. Menjelaskan kompetensi dasar yang akan dicapai. 

10 menit  

 

Penyajian 1. Menjelaskan model hipotesis pasar efisien dan mengenali dampaknya dalam semua aspek 

investasi 

2. Menjelaskan model hipotesis pasar efisien dalam tiga bentuk: lemah, kuat dan semi kuat 

3. Menjelaskan  bagiamana EMH diuji dan bagaimana bukti ditunjukkan 

120 menit  



4. Menjelaskan anomaly EMH 

Penutup  1. Memberikan simpulan mengenai materi pertemuan yang sudah dijelaskan 

2. Mengadakan evaluasi (memberikan kuis) kepada mahasiswa untuk mengetahui pemahaman 

mahasiswa tentang materi yang sudah dijelaskan. 

3. Memberikan tugas individu mahasiswa  

4. Memberikan gambaran mengenai materi perkuliahan selanjutnya. 

10 menit 

 

Metode   : Ceramah, Diskusi, Tugas 

Media    : OHP/ LCD 

Sumber Bahan  : CPJ bab 12 

Penilaian   : Kuis, tugas dan keaktifan 
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Mengetahui 
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RENCANA PELAKSANAAN PERKULIHAN  

PERTEMUAN VII 

 

 

Fakultas   : Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi 

Program Studi  : Akuntansi 

Nama Mata Kuliah  : Teori Portofolio dan Analisis Investasi  

Kode Mata Kuliah  :  

Jumlah sks   : 3 sks 

Semester   : VII 

Kompetensi Dasar : Menjelaskan pasar dan ekonomi, karena pentingnya faktor ini dalam mempengaruhi harga saham serta Analisis Industri 

 

Indikator Ketercapaian : 

Mahasiswa mampu menjelaskan  

1. Menjelaskan hubungan antara pasar modal dan ekonomi 

2. Menjelaskan secara konseptual, penentu pasar saham 

3. Membuat peramalan dasar terkait dengan perubahan yang mungkin terjadi dalam level pasar 

4. Menjelaskansignifikansi analisis industri dalam pendekatan top-down terhadap analisis sekuritas 

5. Menjelaskan bagaimana industri diklasifikasikan dan tahap untuk pertumbuhan industri sepanjang waktu 

6. Menjelaskan dasar kompetisi strategi yang diaplikasikan dalam analisis industri 

 

Materi Pokok   : Analisis  Pasar, Ekonomi dan Industri 

Kegiatan Perkuliahan :  

 

Komponen langkah Uraian Kegiatan Estimasi waktu 

Pendahuluan 1. Menjelaskan, referensi, sumber belajar  

2. Memberikan deskripsi singkat mengenai materi yang akan dipelajari  

10 menit  

 



3. Menjelaskan kompetensi dasar yang akan dicapai. 

Penyajian 1. Menjelaskan hubungan antara pasar modal dan ekonomi 

2. Menjelaskan secara konseptual, penentu pasar saham 

3. Membuat peramalan dasar terkait dengan perubahan yang mungkin terjadi dalam level pasar 

4. Menjelaskansignifikansi analisis industri dalam pendekatan top-down terhadap analisis 

sekuritas 

5. Menjelaskan bagaimana industri diklasifikasikan dan tahap untuk pertumbuhan industri 

sepanjang waktu 

6. Menjelaskan dasar kompetisi strategi yang diaplikasikan dalam analisis industri 

120 menit  

Penutup  1. Memberikan simpulan mengenai materi pertemuan yang sudah dijelaskan 

2. Mengadakan evaluasi (memberikan kuis) kepada mahasiswa untuk mengetahui pemahaman 

mahasiswa tentang materi yang sudah dijelaskan. 

3. Memberikan tugas individu mahasiswa  

4. Memberikan gambaran mengenai materi perkuliahan selanjutnya. 

10 menit 

 

Metode   : Ceramah, Diskusi, Tugas 

Media    : OHP/ LCD 

Sumber Bahan  : CPJ bab 13, 14 

Penilaian   : Kuis, tugas dan keaktifan 
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RENCANA PELAKSANAAN PERKULIHAN  

PERTEMUAN VIII 

 

 

Fakultas   : Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi 

Program Studi  : Akuntansi 

Nama Mata Kuliah  : Teori Portofolio dan Analisis Investasi  

Kode Mata Kuliah  :  

Jumlah sks   : 3 sks 

Semester   : VII 

Kompetensi Dasar :  
Indikator Ketercapaian :Menjelaskan analisis teknikal dan fundamental perusahaan 

Mahasiswa mampu menjelaskan  

1. Menjelaskan perusahaan yang menggunakan teknik dari analisis fundamental 

2. Menjelaskan  konsep dari ROE dan ROA dalam analisis sekuritas 

3. Menjelaskan  pentingnya pengumumuan laba dan dampak dari kejutan laba dalam harga saham 

4. Menjelaskan  peran dari analis sekuritas dan manajemen perusahaan dalam peramalan laba 

5. Menjelaskan  dengan lebih lengkap peran dari rasio P/E dalam analisis sekuritas 

6. Menjelaskan  bagaimana analisis teknikal berbeda dari analisis fundamental 

7. Mengevaluasi teknik yang digunakan dalam analisis teknikal dan bagaimana kritik yang ditujukan dalam teknik ini. 

8. Menjelaskan peran apa yang dipergunakan dalam teknik analisis 

 

Materi Pokok   :  

Kegiatan Perkuliahan :  



 

Komponen langkah Uraian Kegiatan Estimasi waktu 

Pendahuluan 1. Menjelaskan, referensi, sumber belajar  

2. Memberikan deskripsi singkat mengenai materi yang akan dipelajari  

3. Menjelaskan kompetensi dasar yang akan dicapai. 

10 menit  

 

Penyajian 1. Menjelaskan perusahaan yang menggunakan teknik dari analisis fundamental 

2. Menjelaskan  konsep dari ROE dan ROA dalam analisis sekuritas 

3. Menjelaskan  pentingnya pengumumuan laba dan dampak dari kejutan laba dalam harga 

saham 

4. Menjelaskan  peran dari analis sekuritas dan manajemen perusahaan dalam peramalan laba 

5. Menjelaskan  dengan lebih lengkap peran dari rasio P/E dalam analisis sekuritas 

6. Menjelaskan  bagaimana analisis teknikal berbeda dari analisis fundamental 

7. Mengevaluasi teknik yang digunakan dalam analisis teknikal dan bagaimana kritik yang 

ditujukan dalam teknik ini. 

8. Menjelaskan peran apa yang dipergunakan dalam teknik analisis 

120 menit  

Penutup  1. Memberikan simpulan mengenai materi pertemuan yang sudah dijelaskan 

2. Mengadakan evaluasi (memberikan kuis) kepada mahasiswa untuk mengetahui pemahaman 

mahasiswa tentang materi yang sudah dijelaskan. 

3. Memberikan tugas individu mahasiswa  

4. Memberikan gambaran mengenai materi perkuliahan selanjutnya. 

10 menit 

 

Metode   : Ceramah, Diskusi, Tugas 



Media    : OHP/ LCD 

Sumber Bahan  : CPJ bab 15, 16 

Penilaian   : Kuis, tugas dan keaktifan 
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RENCANA PELAKSANAAN PERKULIHAN  

PERTEMUAN IX 

 

 

Fakultas   : Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi 

Program Studi  : Akuntansi 

Nama Mata Kuliah  : Teori Portofolio dan Analisis Investasi  

Kode Mata Kuliah  :  

Jumlah sks   : 3 sks 

Semester   : VII 

Kompetensi Dasar  : Menjelaskan surat berharga Opsi 

Indikator Ketercapaian : 

 Mahasiswa mampu menjelaskan  

1. Menjelaskan mengapa investor menggunakan opsi dalam strategi informasi mereka 

2. Mendeskripsikan alternative opsi yang tersedia untuk investor dan bagaimana pasar opsi bekerja 



3. Menjelaskan strategi opsi dasar 

4. Menjelaskan penilaian opsi 

 

Materi Pokok   : Opsi 

Kegiatan Perkuliahan :  

 

Komponen langkah Uraian Kegiatan Estimasi waktu 

Pendahuluan 1. Menjelaskan, referensi, sumber belajar  

2. Memberikan deskripsi singkat mengenai materi yang akan dipelajari  

3. Menjelaskan kompetensi dasar yang akan dicapai. 

10 menit  

 

Penyajian 1. Menjelaskan mengapa investor menggunakan opsi dalam strategi informasi mereka 

2. Mendeskripsikan alternative opsi yang tersedia untuk investor dan bagaimana pasar opsi 

bekerja 

3. Menjelaskan strategi opsi dasar 

4. Menjelaskan penilaian opsi 

120 menit  

Penutup  1. Memberikan simpulan mengenai materi pertemuan yang sudah dijelaskan 

2. Mengadakan evaluasi (memberikan kuis) kepada mahasiswa untuk mengetahui pemahaman 

mahasiswa tentang materi yang sudah dijelaskan. 

3. Memberikan tugas individu mahasiswa  

4. Memberikan gambaran mengenai materi perkuliahan selanjutnya. 

10 menit 

 

Metode   : Ceramah, Diskusi, Tugas 

Media    : OHP/ LCD 

Sumber Bahan  : CPJ bab 17 

Penilaian   : Kuis, tugas dan keaktifan 
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RENCANA PELAKSANAAN PERKULIHAN  

PERTEMUAN X 

 

 

Fakultas   : Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi 

Program Studi  : Akuntansi 

Nama Mata Kuliah  : Teori Portofolio dan Analisis Investasi  

Kode Mata Kuliah  :  



Jumlah sks   : 3 sks 

Semester   : VII 

Kompetensi Dasar : Menjelaskan futures financial dan sekuritas derivative yanglain yang penting untuk investor seperti opsi, futures juga 

memperkenakan untuk mengelola risiko investasi dan spekulasi dalam ekuitas, sekuritas berpendapatan tetap dan pasar 

mata uang asing. 

Indikator Ketercapaian : 

 Mahasiswa mampu menjelaskan  

1. Menjelaskan mengapa futures financial telah dikembangkan oleh investor 

2. Mendeskripsikan alternative yang tersedia untuk investor dalam pasar futures sebagaimana operasi pasar futures 

3. Menjelaskan strategi dasar yang melibatkan kontrak futures. 

 

 

Materi Pokok   :  

Kegiatan Perkuliahan :  

 

Komponen langkah Uraian Kegiatan Estimasi waktu 

Pendahuluan 1. Menjelaskan, referensi, sumber belajar  

2. Memberikan deskripsi singkat mengenai materi yang akan dipelajari  

3. Menjelaskan kompetensi dasar yang akan dicapai. 

10 menit  

 

Penyajian 1. Menjelaskan mengapa futures financial telah dikembangkan oleh investor 

2. Mendeskripsikan alternative yang tersedia untuk investor dalam pasar futures sebagaimana 

operasi pasar futures 

3. Menjelaskan strategi dasar yang melibatkan kontrak futures. 

120 menit  

Penutup  1. Memberikan simpulan mengenai materi pertemuan yang sudah dijelaskan 

2. Mengadakan evaluasi (memberikan kuis) kepada mahasiswa untuk mengetahui pemahaman 

mahasiswa tentang materi yang sudah dijelaskan. 

3. Memberikan tugas individu mahasiswa  

4. Memberikan gambaran mengenai materi perkuliahan selanjutnya. 

10 menit 

 



Metode   : Ceramah, Diskusi, Tugas 

Media    : OHP/ LCD 

Sumber Bahan  : CPJ bab 18 

Penilaian   : Kuis, tugas dan keaktifan 
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RENCANA PELAKSANAAN PERKULIHAN  

PERTEMUAN XI 

 



 

Fakultas   : Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi 

Program Studi  : Akuntansi 

Nama Mata Kuliah  : Teori Portofolio dan Analisis Investasi  

Kode Mata Kuliah  :  

Jumlah sks   : 3 sks 

Semester   : VII 

Kompetensi Dasar  : menjelaskan pemilihan portofolio yang melibatkan pentingnya konsep portofolio efisien, menggunakan model 

Markowitz. Analisis dampak dari asset bebas risiko. 

 

Indikator Ketercapaian : 

 Mahasiswa mampu menjelaskan  

1. Menjelaskan apa yang dimaksud dengan efficient frontier dan pentingnya untuk analisis investasi 

2. Mendeskripsikan apa yang terjadi dalam effiecient frontier dengan pemgaham akan borrowing dan lending 

3. menjelaskan pemisahan teorema dan pentingnya teori investasi modern 

 

Materi Pokok   : Pemilihan Portofolio 

Kegiatan Perkuliahan :  

 

Komponen langkah Uraian Kegiatan Estimasi waktu 

Pendahuluan 1. Menjelaskan, referensi, sumber belajar  

2. Memberikan deskripsi singkat mengenai materi yang akan dipelajari  

3. Menjelaskan kompetensi dasar yang akan dicapai. 

10 menit  

 

Penyajian 1. Menjelaskan apa yang dimaksud dengan efficient frontier dan pentingnya untuk analisis 

investasi 

2. Mendeskripsikan apa yang terjadi dalam effiecient frontier dengan pemgaham akan 

borrowing dan lending 

3. menjelaskan pemisahan teorema dan pentingnya teori investasi modern 

120 menit 

Penutup  1. Memberikan simpulan mengenai materi pertemuan yang sudah dijelaskan 

2. Mengadakan evaluasi (memberikan kuis) kepada mahasiswa untuk mengetahui pemahaman 

mahasiswa tentang materi yang sudah dijelaskan. 

10 menit 



3. Memberikan tugas individu mahasiswa  

4. Memberikan gambaran mengenai materi perkuliahan selanjutnya. 

 

Metode   : Ceramah, Diskusi, Tugas 

Media    : OHP/ LCD 

Sumber Bahan  : CPJ bab 19 

Penilaian   : Kuis, tugas dan keaktifan 
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RENCANA PELAKSANAAN PERKULIHAN  

PERTEMUAN XII 

 

 

Fakultas   : Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi 

Program Studi  : Akuntansi 

Nama Mata Kuliah  : Teori Portofolio dan Analisis Investasi  

Kode Mata Kuliah  :  

Jumlah sks   : 3 sks 

Semester   : VII 

Kompetensi Dasar  : menjelaskan teori pasar modal: CAPM dan APT. implikasi teori tersebut terhadap investor. 

 

Indikator Ketercapaian : 

 Mahasiswa mampu menjelaskan  

1. Menjelaskan teori pasar modal sebagai perluasan dari teori portofolio 

2. Menjelaskan garis pasar modal yang diaplikasikan pada portofolio efisien dan garis pasar modal yang diaplikasikan pada semua portofolio 

3. Menjelaskan  penggunaan CAPM 

4. Mendeskripsikan bagaiaman beta diestimasi dan bagaiaman beta digunakan 

5. Menjelaskan teori alternative dari penilaian asset, menggunakan APT 

 

Materi Pokok   : Teori Pasar Modal: CAPM dan APT 

Kegiatan Perkuliahan :  

 

Komponen langkah Uraian Kegiatan Estimasi waktu 

Pendahuluan 1. Menjelaskan, referensi, sumber belajar  

2. Memberikan deskripsi singkat mengenai materi yang akan dipelajari  

3. Menjelaskan kompetensi dasar yang akan dicapai. 

10 menit  

 

Penyajian 1. Menjelaskan teori pasar modal sebagai perluasan dari teori portofolio 

2. Menjelaskan garis pasar modal yang diaplikasikan pada portofolio efisien dan garis pasar 

modal yang diaplikasikan pada semua portofolio 

120 menit  



3. Menjelaskan  penggunaan CAPM 

4. Mendeskripsikan bagaiaman beta diestimasi dan bagaiaman beta digunakan 

5. Menjelaskan teori alternative dari penilaian asset, menggunakan APT 

Penutup  1. Memberikan simpulan mengenai materi pertemuan yang sudah dijelaskan 

2. Mengadakan evaluasi (memberikan kuis) kepada mahasiswa untuk mengetahui pemahaman 

mahasiswa tentang materi yang sudah dijelaskan. 

3. Memberikan tugas individu mahasiswa  

4. Memberikan gambaran mengenai materi perkuliahan selanjutnya. 

10 menit 

 

Metode   : Ceramah, Diskusi, Tugas 

Media    : OHP/ LCD 

Sumber Bahan  : CPJ bab 20 

Penilaian   : Kuis, tugas dan keaktifan 
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RENCANA PELAKSANAAN PERKULIHAN  

PERTEMUAN XIII 

 

 

Fakultas   : Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi 

Program Studi  : Akuntansi 

Nama Mata Kuliah  : Teori Portofolio dan Analisis Investasi  

Kode Mata Kuliah  :  

Jumlah sks   : 3 sks 

Semester   : VII 

Kompetensi Dasar  : menjelaskan pemahaman, bagaimana manajemen portofolio harus dibentuk sebagai sebuah proses, proses pembentukan 

portofolio ini sebagai rerangka untuk individual investor.  

 

Indikator Ketercapaian : 

 Mahasiswa mampu menjelaskan  

1. Menjelaskan bagaimana manajemen portofolio harus dipertimbangkan dan diimplementasikan sebagai sebuah proses. 

2. Mendeskripsikan langakah yang dilakukan dalam proses pembentukan portofolio. 

3. Menjelaskan aplikasi proses untuk jenis situasi investasi 

 

Materi Pokok   : Pengelolaan Portofolio 

Kegiatan Perkuliahan :  

 

Komponen langkah Uraian Kegiatan Estimasi waktu 

Pendahuluan 1. Menjelaskan, referensi, sumber belajar  

2. Memberikan deskripsi singkat mengenai materi yang akan dipelajari  

10 menit  

 



3. Menjelaskan kompetensi dasar yang akan dicapai. 

Penyajian 1. Menjelaskan bagaimana manajemen portofolio harus dipertimbangkan dan 

diimplementasikan sebagai sebuah proses. 

2. Mendeskripsikan langakah yang dilakukan dalam proses pembentukan portofolio. 

3. Menjelaskan aplikasi proses untuk jenis situasi investasi 

120 menit  

Penutup  1. Memberikan simpulan mengenai materi pertemuan yang sudah dijelaskan 

2. Mengadakan evaluasi (memberikan kuis) kepada mahasiswa untuk mengetahui pemahaman 

mahasiswa tentang materi yang sudah dijelaskan. 

3. Memberikan tugas individu mahasiswa  

4. Memberikan gambaran mengenai materi perkuliahan selanjutnya. 

10 menit 

 

Metode   : Ceramah, Diskusi, Tugas 

Media    : OHP/ LCD 

Sumber Bahan  : CPJ bab 21 

Penilaian   : Kuis, tugas dan keaktifan 
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RENCANA PELAKSANAAN PERKULIHAN  

PERTEMUAN XIV 

 

 

Fakultas   : Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi 

Program Studi  : Akuntansi 

Nama Mata Kuliah  : Teori Portofolio dan Analisis Investasi  

Kode Mata Kuliah  :  

Jumlah sks   : 3 sks 

Semester   : VII 

Kompetensi Dasar  : menjelaskan bagaimana proses mengevaluasi kinerja investasi 

 

Indikator Ketercapaian : 

 Mahasiswa mampu menjelaskan: 

1. Menjelaskan isu yang terkait dengan menilaian kinerja portofolio 

2. Mengevaluasi secara kritis klaim yant terjadi terkait dengan kinerja portofolio 

3. Menjelaskan analisis kinerja portofolio menggunakan ukuran, Sharpe, Treynor dan Jensen 

 

Materi Pokok   : Evaluasi Kinerja Investasi 

Kegiatan Perkuliahan :  

 

Komponen langkah Uraian Kegiatan Estimasi waktu 



Pendahuluan 1. Menjelaskan, referensi, sumber belajar  

2. Memberikan deskripsi singkat mengenai materi yang akan dipelajari  

3. Menjelaskan kompetensi dasar yang akan dicapai. 

10 menit  

 

Penyajian 1. Menjelaskan isu yang terkait dengan menilaian kinerja portofolio 

2. Mengevaluasi secara kritis klaim yant terjadi terkait dengan kinerja portofolio 

3. Menjelaskan analisis kinerja portofolio menggunakan ukuran, Sharpe, Treynor dan Jensen 

120 menit  

Penutup  1. Memberikan simpulan mengenai materi pertemuan yang sudah dijelaskan 

2. Mengadakan evaluasi (memberikan kuis) kepada mahasiswa untuk mengetahui pemahaman 

mahasiswa tentang materi yang sudah dijelaskan. 

3. Memberikan tugas individu mahasiswa  

4. Memberikan gambaran mengenai materi perkuliahan selanjutnya. 

10 menit 

 

Metode   : Ceramah, Diskusi, Tugas 

Media    : OHP/ LCD 

Sumber Bahan  : CPJ bab 22 

Penilaian   : Kuis, tugas dan keaktifan 
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