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SILABUS 

Nama Mata Kuliah  : Pasar Modal  

Kode Mata Kuliah  :  

SKS    : 2 SKS  

Program Studi   : Pendidikan Akuntansi  

Semester   : VII 

Dosen    : Denies Priantinah, SE.  

Standar Kompetensi :  

1. Memahami set kesempatan investasi 

2. Membuat keputusan investasi yang bagus 

3. Mengenali dimana masalah investasi bisa timbul dan kontroversi yang timbul serta mengetahui bagaimana menyelesaikan masalah investasi 

tersebut. 

 

Sesi Materi Kompetensi Dasar Materi Pokok Kegiatan 

Pembelajaran 

Alokasi 

Waktu 

Indikator Pencapaian Jenis 

Penilaian 

Sumber 

Bahan 

1 1 Mahasiswa 

memahami 

Memahami 

mengapa return 

dan risiko 

merupakan dua 

komponen krittikal 

untuk semua 

keputusan investasi 

Menganalisis skup 

keputusan investasi 

dan lingkungan 

operasi dimana 

Investasi 1. Pembukaan 

2. Isi: Tutorial, 

Tanya jawab, 

studi kasus 

3. Penutup. 

100 

menit 

Mahasiswa dapat 

menjelaskan 

 mengapa return dan 

risiko merupakan dua 

komponen krittikal 

untuk semua 

keputusan investasi 

 Menganalisis skup 

keputusan investasi 

dan lingkungan 

operasi dimana 

keputusan tersebut 

dibuat. 

Pretest 

Postest 

CPJ 

bab 1 



keputusan tersebut 

dibuat. 

Mengikuti proses 

pembuatan 

keputusan investasi 

. 

 

 Mengikuti proses 

pembuatan keputusan 

investasi . 

1 2 Mahasiswa 

memahami pasar 

modal dan 

memahami fitur dari 

sekuritas serta 

mengenali istilah 

kunci dalampasr 

modal, serta 

bagaimana sekuritas 

turunan dimasukkan 

dalam set pilihan 

investor 

Alternative 

Investasi 

1. Pembukaan 

2. Isi: Tutorial, 

Tanya jawab, 

studi kasus 

3. Penutup. 

100 

menit 
 Identifikasi pasar 

uang dan pasar 

modal dan 

memahami 

pentingnya fitur dari 

sekuritas tersebut 

 Mengenali istilah-

istilah kunci dalam 

pasar modal 

 Memahami dua 

sekuritas turunan dan 

bagaimana sekuritas 

derivative tersebut fit 

dalam set pilihan 

investor. 

 

Pretest 

Postest 

CPJ 

bab 2 

1 3 Mahasiswa 

memahamin 

pentingnya investasi 

langsung oleh 

individual investor, 

serta mampu 

membedakan 

perusahaan investasi 

serta memahmi fitur 

kunci dalam mutual 

fund. 

Perusahaan 

Investasi 

1. Pembukaan 

2. Isi: Tutorial, 

Tanya jawab, 

studi kasus 

3. Penutup. 

100 

menit 
 Mengetahui 

pentingnya investasi 

tidak langsung 

(penggunaan 

perusahaan investasi) 

oleh investor invidual. 

 Membedakan antara 

unit invenstment trust, 

close end funds dan 

mutual funds. 

 Memahami fitur kunci 

dari mutual funds, 

Pretest 

Postest 

CPJ 

bab 3 



seperti beban 

penjualan, fee 

manajemen dan net 

asset value. 

 

2 4 Mahasiswa mampu 

membedakan antara 

pasar primer, 

sekunder serta 

memahami indeks 

pasar. 

Pasar sekuritas 1. Pembukaan 

2. Isi: Tutorial, 

Tanya jawab, 

studi kasus 

3. Penutup. 

100 

menit 
 Membedakan antara 

pasar primer dan pasar 

sekunder 

 Mendeskripsikan 

dimana tiga jenis 

sekuritas: obligasi, 

saham dan derivative 

diperdagangkan. 

 Mengenali beragam 

indeks pasar 

Pretest 

Postest 

CPJ 

bab 4 

2 5 Mahasiswa mampu 

memahim 

mekanisme 

perdagangan 

sekuritas, informasi 

yang diperlukan 

untuk sekuritas  dan 

jenis order yang 

diperlukan dalam 

proses jual beli 

sekuritas. 

Pasar Sekuritas, 

bagaimana 

sekuritas 

dieperdagangkan 

1. Pembukaan 

2. Isi: Tutorial, 

Tanya jawab, 

studi kasus 

3. Penutup. 

100 

menit 

Mahasiswa mampu 

untuk: 

 Menjelaskan peranan 

broker dan bagaimana 

perusahaan broker 

beroperasi 

 Menilai perubahan 

lingkungan dalam 

bisnis sekuritas 

 Memahami bagaimana 

oeder untuk membeli 

dan menjual sekuritas 

bekerja dalam beragam 

pasar modal 

 Menilai peran regulai 

dalam pasar sekuritas 

 Memahami bagaimana 

margin perdaganagan 

dan menunjukkan 

kontribusinya terhadap 

Pretest 

Postest 

CPJ 

bab 5 



kesempatan investor. 

3 6 Mahasiswa mampu 

memahami risiko 

dan return yang 

diperoleh dari 

investasi.  

Retrurn dan 

risiko Invesatsi 

1. Pembukaan 

2. Isi: Tutorial, 

Tanya jawab, 

studi kasus 

3. Penutup. 

100 

menit 

Mahasiswa memahami 

untuk: 

 Menghitung return dan 

risiko untuk asset 

financial dan formula 

untuk tugas tersebut. 

 Menggunakan istilah 

kunci terkait dengan 

return dan risiko  

 Mendiskusikan return 

historis pada asset 

utama financial 

 Memahami dengan 

jelas bagaimana return 

dan risiko 

mempengaruhi untuk 

memperkirakan 

estimasi retur dan 

risiko masa depan. 

Pretest 

Postest 

CPJ 

bab 6 

3 7 Mahasiswa mampu 

untuk menganalisis 

return dan risiko, 

yang menjadi dua 

komponen  yang 

dibutuhkan untuk 

membentuk 

portofolio.  

Estimasi return 

dan risiko 

1. Pembukaan 

2. Isi: Tutorial, 

Tanya jawab, 

studi kasus 

3. Penutup. 

100 

menit 

Mahasiswa mampu 

memahami: 

 Penghitungan return 

dan risiko ekspektasian 

 Memahami return 

portofolio dan risiko 

yang diformulasikan 

oleh Markowitz 

 Menggunakan dua 

ukuran risiko, standar 

deviasi dan beta 

 Mengestimasi tingkat 

rate of return sebuah 

sekuritas menggunakan 

CAPM. 

Pretest 

Postest 

CPJ 

bab 7 



4 8 Mahasiswa 

diaharapkan mampu 

untuk menganalisis 

hasil investasi 

obligasi dan harga, 

termasuk evaluasi 

dari olbigasi. 

Hasil dan harga 

Obligasi 

1. Pembukaan 

2. Isi: Tutorial, 

Tanya jawab, 

studi kasus 

3. Penutup. 

100 

menit 

Mahasiswa memahami: 

 Memahami dan 

mengkalkulasi hasil 

obligasi, terutama yield 

to maturity. 

 Mengkalkulasi harga 

sekuritas sebagai hasil 

dari penilaian asset 

financial 

 Menentukan 

bagaimana harga 

obligasi berubah 

sebagaimana 

perubahan tingakt 

bunga 

 Memahami dan 

mengkalkulasi dan 

menggunakan konsep 

durasi. 

Pretest 

Postest 

CPJ 

bab 8 

4 9 Mahasiswa mampu 

menganalisis 

obligasi dan 

membentuk 

portofolio yang 

terdiri dari obligasi 

Analisis dan 

strategi obligasi 

1. Pembukaan 

2. Isi: Tutorial, 

Tanya jawab, 

studi kasus 

3. Penutup. 

100 

menit 

Mahasiswa mampu: 

 Menganalisis alasan 

mengapa investor 

membeli obligasi 

 Mengenali pentingnya 

pertimbangan dalam 

mengelola portofolio 

obligasi termasuk 

struktur tingkat bunga 

dan hasil. 

 Membedakan strategi 

aktif dan pasif untuk 

mengelola portofolio  

obligasi 

 Mempertimbangkan 

investor yang agresif 

Pretest 

Postest 

CPJ 

bab 9 



dan konservatif dalam 

membangun portofolio 

obligasi perbedapatan 

tetap. 

 

 

5 10 Penilaian Saham 

Biasa 

Melalui metoda 

model diskonto 

dividen, model 

penilaian alternative, 

dan model P/E rasio. 

Penilaian saham 

biasa 

1. Pembukaan 

2. Isi: Tutorial, 

Tanya jawab, 

studi kasus 

3. Penutup. 

100 

menit 
 Memahami fondasi 

penilaian untuk saham 

biasa, dan bagaimana 

proses ini berbeda dari 

yang digunakan dalam 

menilai obligasi 

 Menggunakan model 

diskonto dividen untuk 

mengestimasi harga 

saham 

 Menganalisis harga 

saham pada basis rasio 

P/E dan memahami 

determinan dari rasio 

P/E 

Pretest 

Postest 

CPJ 

bab 10 

5 11.  Mahasiswa mampu 

memahami:Common 

Stocks: Analysis dan 

Strategi 

Materi ini akan 

menganaslisis 

strategi untuk 

memilih dan 

membangun saham 

biasa. Materi ini 

juga menganalisis 

alternative utama 

untuk seleksi saham, 

rotasi sektor dan 

Analisis dan 

strategi saham 

biasa 

1. Pembukaan 

2. Isi: Tutorial, 

Tanya jawab, 

studi kasus 

3. Penutup. 

100 

menit 
 Mengenali dampak 

keseluruhan dari pasar 

saham dan memahami 

pentingnya dari 

required of return. 

 Menganalisis pro dan 

kontra dari pendekatan 

passif dalam 

membangun portofolio 

 Mengevaluai secara 

kritiks strategi aktif 

untuk saham yang 

digunakan oleh 

investor 

Pretest 

Postest 

CPJ 

bab 11 



pensaatan pasar dan 

mempertimbangkan 

implikasi dari 

hipotesis pasar 

efisien. 

 

 Membedakan antara 

analisis teknikal dan 

analisis fundamental 

dan memahami 

rerangka yang 

digunakan dalam 

melakukan analisis 

fundamental 

 

6 12 Mahasiswa 

memahami tentang 

Efisiensi Pasar 

Meteri ini 

mempertimbangkan 

pentingnya seberapa 

cepat dan akurat 

informasi ditentukan 

dalam pasar modal. 

Hipotesis pasar 

efisien juga dibahas 

dalam materi ini, 

serta implikasi dari 

hipotesis pasar 

efisien terhadap 

investor. 

 

Efisiensi Pasar  1. Pembukaan 

2. Isi: Tutorial, 

Tanya jawab, 

studi kasus 

3. Penutup. 

100 

menit 

Mahasiswa mampu 

memahami: 

 Menganalisis model 

hipotesis pasar efisien 

dan mengenali 

dampaknya dalam 

semua aspek investasi 

 Mendiskusikan model 

hipotesis pasar efisien 

dalam tiga bentuk: 

lemah, kuat dan semi 

kuat 

 Memahami bagiamana 

EMH diuji dan 

bagaimana bukti 

ditunjukkan 

 Mengenali anomaly 

EMH 

 

 

Pretest 

Postest 

CPJ 

bab 12 

7 13 Economy dan 

Analisis Pasar 

Materi ini 

menganalisis pasar 

dan ekonomi, karena 

pentingnya factor ini 

Analisis 

ekonomi pasar 

1. Pembukaan 

2. Isi: Tutorial, 

Tanya jawab, 

studi kasus 

3. Penutup. 

100 

menit 
 Memahami hubungan 

antara pasar modal dan 

ekonomi 

 Menganalisis secara 

konseptual, penentu 

pasar saham 

 CPJ 

bab 13 



dalam 

mempengaruhi 

harga saham. Isu 

kunci dalam hal ini 

adalah hubungan 

antara pasar saham 

dan ekonomi. 

 

 Membuat peramalan 

dasar terkait dengan 

perubahan yang 

mungkin terjadi alam 

level pasar 

 

7 14 Analisis Industri 

Materi ini 

menganalisis isu 

industri, 

mempertimbangkan 

pentingnya factor 

industri terhadap 

hasil perusahaan.. 

 

Analisis industri 1. Pembukaan 

2. Isi: Tutorial, 

Tanya jawab, 

studi kasus 

3. Penutup. 

100 

menit 
 Menilai signifikansi 

analisis industri dalam 

pendekatan top-down 

terhadap analisis 

sekuritas 

 Mengenali bagaimana 

industri 

diklasifikasikan dan 

tahap untuk 

pertumbuhan industri 

sepanjang waktu 

 Memahami dasar 

kompetisi strategi yang 

diaplikasikan dalam 

analisis industri 

 

Pretest 

Postest 

CPJ 

bab 14 

8 15 Analisis Perusahaan 

Materi ini 

menjelaskan analisis 

sekuritas 

fundamental untuk 

perusahaan, 

menunjukkan 

bagaimana hal ini 

seringkali dilakukan 

oleh analis praktisi. 

Investor memiliki 

Analisis 

Perusahaan 

1. Pembukaan 

2. Isi: Tutorial, 

Tanya jawab, 

studi kasus 

3. Penutup. 

100 

menit 
 Menganalisis 

perusahaan yang 

menggunakan teknik 

dari analisis 

fundamental 

 Menggunakan konsep 

dari ROE dan ROA 

dalam analisis sekuritas 

 Mengenlai pentingnya 

pengumumuan laba 

dan dampak dari 

Pretest 

Postest 

CPJ 

bab 15 



kebutuhan untuk 

memahami dengan 

baik factor-faktor 

yang memiliki 

pengaruh terhadap 

return sekuritas . 

 

kejutan laba dalam 

harga saham 

 Memahami peran dari 

analis sekuritas dan 

manajemen perusahaan 

dalam peramalan laba 

 Menilai dengan lebih 

lengkap peran dari 

rasio P/E dalam 

analisis sekuritas 

 

8 16 Analisis Teknikal 

 Materi ini 

membahas mengenai 

pendekatan terhadap 

analisis sekuritas 

yaitu analisis 

teknikal. Pendekatan 

ini berbeda dari 

analisis fundamental 

dan secara langsung 

dipengaruhi oleh 

hipotesis pasar 

efisien. 

 

Analisis teknikal 1. Pembukaan 

2. Isi: Tutorial, 

Tanya jawab, 

studi kasus 

3. Penutup. 

100 

menit 
 Memahami 

bagaimana 

analisis teknikal 

berbeda dari 

analisis 

fundamental 

 Mengevaluasi 

teknik yang 

digunakan dalam 

analisis teknikal 

dan bagaimana 

kritik yang 

ditujukan dalam 

teknik ini. 

 Menentukan 

peran apa yang 

dipergunakan 

dalam teknik 

analisis 

 

Pretest 

Postest 

CPJ 

bab 16 

9 17 Opsi 

Materi ini 

menganalisis 

pentingnya sekuritas 

Opsi 1. Pembukaan 

2. Isi: Tutorial, 

Tanya jawab, 

studi kasus 

100 

menit 
 Memahami 

mengapa investor 

menggunakan 

opsi dalam 

Pretest 

Postest 

CPJ 

bab 17 



derivative, 

khususnya opsi. 

Pentingnya sekuritas 

derivative terletak 

pada fleksibilitas 

yang disediakan 

sekuritas derivative 

tersebut dalam 

mengelola risiko. 

Instrument 

derivative juga bisa 

dipergunakan untuk 

spekulasi dalam 

pasar. 

 

3. Penutup. strategi informasi 

mereka 

 Mendeskripsikan 

alternative opsi 

yang tersedia 

untuk investor dan 

bagaimana pasar 

opsi bekerja 

 Menganalisis 

strategi opsi dasar 

 Memahami 

penilaian opsi 

 

10 18 Futures 

Materi ini 

membahas 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. 

 

Futures 1. Pembukaan 

2. Isi: Tutorial, 

Tanya jawab, 

studi kasus 

3. Penutup. 

100 

menit 
 Memahami 

mengapa futures 

financial telah 

dikembangkan 

oleh investor 

 Mendeskripsikan 

alternative yang 

tersedia untuk 

investor dalam 

pasar futures 

sebagaimana 

operasi pasar 

futures 

 Menganalisis 

strategi dasar 

yang melibatkan 

kontrak futures. 

 

Pretest 

Postest 

CPJ 

bab 18 

11 19 Pemilihan Portofolio 

Materi ini 

Pemilihan 

Portofolio 

1. Pembukaan 

2. Isi: Tutorial, 

100 

menit 
 Memahami apa 

yang dimaksud 

 CPJ 

bab 19 



mengkonsentrasikan 

pada pemilihan 

portofolio yang 

melibatkan 

pentingnya konsep 

portofolio efisien, 

menggunakan model 

Markowitz. Analisis 

dampak dari asset 

bebas risiko. 

 

Tanya jawab, 

studi kasus 

3. Penutup. 

dengan efficient 

frontier dan 

pentingnya untuk 

analisis investasi 

 Mendeskripsikan 

apa yang terjadi 

dalam effiecient 

frontier dengan 

pemgaham akan 

borrowing dan 

lending 

 Memahami 

pemisahan 

teorema dan 

pentingnya teori 

investasi modern 

 

12 20 Teori Pasar Modal 

Materi ini 

menganalisis teori 

pasar modal: CAPM 

dan APT. implikasi 

teori tersebut 

terhadap investor. 

 

Teori Pasar 

Modal/ CAPM 

1. Pembukaan 

2. Isi: Tutorial, 

Tanya jawab, 

studi kasus 

3. Penutup. 

100 

menit 
 Memahami teori 

pasar modal 

sebagai perluasan 

dari teori 

portofolio 

 Mengenali garis 

pasar modal yang 

diaplikasikan 

pada portofolio 

efisien dan garis 

pasar modal yang 

diaplikasikan 

pada semua 

portofolio 

 Memahami 

penggunaan 

CAPM 

 Mendeskripsikan 

Pretest 

Postest 

CPJ 

bab 20 



bagaiaman beta 

diestimasi dan 

bagaiaman beta 

digunakan 

 Mengenali teori 

alternative dari 

penilaian asset, 

menggunakan 

APT 

 

13 21 Manajemen 

Portofolio 

Materi ini berusaha 

memberikan 

pemahaman, 

bagaimana 

manajemen 

portofolio harus 

dibentuk sebagai 

sebuah proses. 

Memahami 

bagaimana proses 

pembentukan 

portofolio ini 

sebagai rerangka 

untuk individual 

investor.  

 

Manajemen 

Portofolio 

1. Pembukaan 

2. Isi: Tutorial, 

Tanya jawab, 

studi kasus 

3. Penutup. 

100 

menit 
 Menganalisis 

bagaimana 

manajemen 

portofolio harus 

dipertimbangkan 

dan 

diimplementasika

n sebagai sebuah 

proses. 

 Mendeskripsikan 

langakah yang 

dilakukan dalam 

proses 

pembentukan 

portofolio. 

 Mengaplikasikan 

proses untuk jenis 

situasi investasi 

 

Pretest 

Postest 

CPJ 

bab 21 

14 22 Penilaian Kinerja 

Investasi 

Menilai isu yang 

terkaid engan 

alokasi asset. 

Materi ini 

Evaluasi Kinerja 

Portofolio 

1. Pembukaan 

2. Isi: Tutorial, 

Tanya jawab, 

studi kasus 

3. Penutup. 

100 

menit 
 Memahami isu 

yang terkait 

dengan menilaian 

kinerja portofolio 

 Mengevaluasi 

secara kritis klaim 

Pretest 

Postest 

CPJ 

bab 22 



menjelaskan 

bagaimana proses 

mengevaluasi 

kinerja investasi. 

Materi ini 

menekankan pada 

pengukuran 

komposit dari 

kinerja portofolio. 

 

yant terjadi terkait 

dengan kinerja 

portofolio 

 Menganalisis 

Kinerja portofolio 

menggunakan 

ukuran, Sharpe, 

Treynor dan 

Jensen 
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I. Deskripsi Mata Kuliah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Standar Kompetensi Mata Kuliah  

Mata kuliah ini memberikan latar belakang yang dibutuhkan untuk memahami analisis 

sekuritas dan manajemen portofolio. Bagian ini merupakan bagian pendahuluan yang 

akan mengantarkan pada keseluruhan pemahaman akan mata kuliah teori portofolio dan 

analisis investasi. Pada bagian ini berusaha akan dijelaskan overview terkait tentang 

apakah investasi itu. Bagian ini juga menjelaskan beragam sekuritas yang tersedia ketika 

dilakukan investasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Pasar dimana sekuritas 

tersebut diperjualbelikan dan mekanisme perdagangan sekuritas tersebut. 

Analisis return dan risiko dan menganalisis dasar teori portofolio dan teori pasar 

modal.Bagian ini memperkenalkan kepada mahasiswa dua aspek fundamental dari 

investasi, yaitu return dan risiko. Termasuk didalamnya risiko dan return ekspektasian 

baik untuk sekuritas individual dan portofolio. Penekanan pada bagian ini adlah esensi 

dari teori portofolio Markowitz. Pembahasan pada bagian ini juga membahas beta, risiko 

sistematik dan nonsistematik dan CAPM. 

Dasar evaluasi dan fundamental analisis sekuritas dan menyajikan bagaimana alat dan 

teknik untuk menganalisis saham dan obligasi. Bagian ini menganalisis, mengevaluasi dan 

manajemen dari obligasi serta saham biasa. Bagian ini juga akan membahas Hipotesis 

Pasar Efisien. Analisis Fundamental sebagai jantung dari analisis sekuritas. Bagian ini 

membahas mengenai saham biasa. Bagian ini memperkenalkan analisis fundamental dana 

analisis teknikal.Sekuritas yang tersedia bagi investor sebagai sarana investasi, serta 

sekuritas turunannya (derivative). Teori portofolio dan teori Pasar Modal dengan 

memberikan penekanan pada konsep pemilihan portofolio . pemisahan teorema dan risiko 

sistematik serta risiko nonsistematik. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Rencana Kegiatan 

 

        

Sesi Kompetensi Dasar Materi Strategi 

Perkuliahan 

Sumber 

Bahan 

1 Menjelaskan konsep dasar 

Investasi 

Pemahaman 

Investasi 

Kuliah Tatap 

muka 

Diskusi 

 Tugas 

CJP Bab 1 

 Menjelaskan konsep 

alternatif investasi 

Alternalif investasi Kuliah Tatap 

muka 

CJP Bab 2 

 Menjelaskan Perusahaan 

investasi 

Perusahaan 

Investasi 

Diskusi CJP Bab 3 

2 Menjelaskan Pasasr 

Sekuritas 

Pasar Sekuritas  Tugas CJP Bab 4 

 Menjelaskan bagaimana 

sekuritas diperdagangkan 

Bagaimana 

sekuritas 

diperdagangkan 

Kuliah Tatap 

muka 

CJP Bab 5 

3 Menjelaskan Return dan 

Risiko Investasi 

Return dan Risiko 

Investasi 

Diskusi CJP Bab 6 

 Menjelaskan Estimasi Return 

dan Risiko 

 Tugas CJP Bab 7 

4 Menjelaskan Hasil dan 

harga Obligasi 

Hasil dan harga 

Obligasi 

Kuliah Tatap 

muka 

CJP Bab 8 

 Analisis dan Strategi 

Obligasi 

Analisis dan 

Strategi Obligasi 

Diskusi CJP Bab 9 

5 Menjelaskan Penilaian 

Saham Biasa 

Penilaian Saham 

Biasa 

 Tugas CJP Bab 

10 

 Saham biasa: analisis dan 

strategi 

Saham biasa: 

analisis dan strategi 

Kuliah Tatap 

muka 

CJP Bab 

11 

6 Menjelaskan Efisiensi 

Pasar 

Efisiensi Pasar Diskusi CJP Bab 

12 

7 Menjelaskan Analisis 

Pasar/ekonomi 

Analisis 

Pasar/ekonomi 

 Tugas CJP Bab 

13 

 Menjelaskan Analisis 

Industri 

Analisis Industri Kuliah Tatap 

muka 

CJP Bab 

14 

8 Menjelaskan Analisis 

Perusahaan 

Analisis 

Perusahaan 

Diskusi CJP Bab 

15 

 Menjelaskan Analisis 

teknikal 

Analisis teknikal  Tugas CJP Bab 

16 

9 Menjelaskan Opsi Opsi Kuliah Tatap 

muka 

CJP Bab 

17 

1. Memahami set kesempatan investasi 

2. Membuat keputusan investasi yang bagus 

3. Mengenali dimana masalah investasi bisa timbul dan kontroversi yang timbul serta 

mengetahui bagaimana menyelesaikan masalah investasi tersebut. 

 



10 Menjelaskan Futures Futures Diskusi CJP Bab 

18 

11 Menjelaskan Pemilihan 

Portofolio 

Pemilihan 

Portofolio 

 Tugas CJP Bab 

19 

12 Menjelaskan Teori pasar 

Modal 

Teori pasar Modal Kuliah Tatap 

muka 

CJP Bab 

20 

13 Menjelaskan Manajemen 

Portofolio 

Manajemen 

Portofolio 

Diskusi CJP Bab 

21 

14 Menjelaskan Evaluasi 

Kinerja Investasi. 

Evaluasi Kinerja 

Investasi. 

 Tugas CJP Bab 

22 

 

 

                                                                     

IV. Referensi / Sumber Bahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Evaluasi  

 

No Komponen Evaluasi  Bobot (%) Kelas A Bobot (%) Kelas B 

1 Partisipasi kuliah 10 10 

2 Tugas - tugas 30 25 

3 Ujian Tengah Semester 30 30 

4 Ujian Akhir Semester 30 35 

Jumlah 100  100 

 

Yogyakarta, 15 Agustus 2008 

                    Mengetahui, 

Ketua Jurusan Pendidikan Akuntansi,    Dosen, 
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