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Semester    :   3 
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Deskripsi Mata Kuliah             :  Mata kuliah ini menjelaskan konsep-konsep yang relevan terkait manajemen keuangan dengan proses perencanaan, 

pengendalian dan pengambilan keputusan di bidang keuangan dalam suatu perusahaan. Pembahasan dilakukan secara 

sistematis untuk membantu pemahaman mahasiswa agar memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan perusahaan 

serta mampu mengevaluasi kasus aktual manajemen keuangan dan pengaplikasikannya dalam pengambilan keputusan. 

Capaian Pembelajaran 

(Kompetensi Mata Kuliah )      : Mahasiswa memiliki kemampuan mengambil keputusan di bidang manajemen keuangan dalam suatu perusahaan baik 

keputusan investasi, pendanaan maupun distribusi pendapatan. Untuk memiliki kompetensi ini, mahasiswa harus aktif 

mempelajari berbagai kasus baik melalui teksbook/referensi maupun berbagai media (koran, majalah ilmiah, internet) 

dan mendiskusikannya dengan dosen.  

 

 



TABEL RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pertemuan 

Ke : 

Sub Capaian 

Pembelajaran (Sub 

Komp.) 

Bahan Kajian / 

Pokok Bahasan 

Bentuk / Model 

Pembelajaran 
Pengalaman Belajar Indikator Penilaian 

Teknik 

Penilaian 

Bobot 

Penilaian 

(Persub 

Komp.) 

Waktu 

(Menit) 
Referensi 

1 Mampu menjelaskan 

tentang overview 

manajemen keuangan. 

RPS & Overview 

manajemen 

keuangan 

Direct 

instruction  

dengan Metode 

ceramah dan 

diskusi 

Dosen menjelaskan 

tentang materi overview 

manajemen keuangan, 

mahasiswa menyimak dan 

mendiskusikan materi 

yang telah disampaikan 

Mahasiswa mampu 

menjelaskan tentang materi 

overview manajemen 

keuangan 

Tes lisan dan tes 

tertulis 

5% 150 A dan B 

2 Mampu menjelaskan 

bentuk-bentuk badan 

usaha, harga saham dan 

nilai pemegang saham, 

etika usaha, konflik antara 

manajer dan pemegang 

saham dan peran keuangan 

dalam organisasi. 

Tinjauan atas 

manajemen 

keuangan 

Cooperatice 

learning dengan 

pembagian 

materi  dengan 

kelompok-

kelompok 

belajar 

mahasiswa 

Kelompok mahasiswa 

mempresentasikan materi 

pembelajaran sesuai 

pertemuan . Memberikan 

pertanyaan dan saling 

mendiskusikan materi 

yang terkait.  

Mahasiswa mampu 

menjelaskan bentuk-bentuk 

badan usaha, harga saham 

dan nilai pemegang saham, 

etika usaha, konflik antara 

manajer dan pemegang 

saham dan peran keuangan 

dalam organisasi.  

Observasi 

dengan cara 

pengamatan dan 

partisipasi 

mahasiswa atau 

kelompok terkait 

materi yang 

disajikan. 

5% 150 A1 Bab 1 

& 

B 

3 Mampu menjelaskan 

konsep nilai waktu uang 

dan menghitung nilai masa 

depan dan sekarang 

dengan berbagai 

variasinya. 

Nilai waktu uang Cooperatice 

learning dengan 

pembagian 

materi  dengan 

kelompok-

kelompok 

belajar 

mahasiswa 

Kelompok mahasiswa 

mempresentasikan materi 

pembelajaran sesuai 

pertemuan . Memberikan 

pertanyaan dan saling 

mendiskusikan materi 

yang terkait. 

Mahasiswa mampu 

menjelaskan konsep nilai 

waktu uang dan menghitung 

nilai masa depan dan 

sekarang dengan berbagai 

variasinya. 

Observasi 

dengan cara 

pengamatan dan 

partisipasi 

mahasiswa atau 

kelompok terkait 

materi yang 

disajikan. 

5% 150 A1 Bab 2 

& 

B 

4 Mampu mempraktikan 

nilai waktu uang dan nilai 

masa depan dan sekarang 

dengan berbagai 

variasinya. 

Praktik  atau latihan 

soal nilai waktu 

uang (Latihan) 

Cooperatice 

learning dengan 

pembagian 

materi  dengan 

kelompok-

kelompok 

belajar 

Kelompok atau individu 

mahasiswa mempraktikan 

latihan terkait materi yang 

diberikan. 

Mahasiswa mampu 

mengerjakan atau 

menghitung nilai masa depan 

dan sekarang dengan 

berbagai variasinya. 

Tes tertulis 

dengan cara 

mengerjakan 

soal latihan yang 

diberikan 

7,5% 150 A1 Bab 2 

& 

B 



mahasiswa 

5 Mampu menjelaskan 

empat jenis laporan 

keuangan dasar dan sistem 

perpajakan dan menilai 

kinerja keuangan 

manajemen 

Laporan Keuangan, 

Arus Kas dan Pajak 

Cooperatice 

learning dengan 

pembagian 

materi  dengan 

kelompok-

kelompok 

belajar 

mahasiswa 

Kelompok mahasiswa 

mempresentasikan materi 

pembelajaran sesuai 

pertemuan . Memberikan 

pertanyaan dan saling 

mendiskusikan materi 

yang terkait. 

Mahasiswa mampu 

menjelaskan empat jenis 

laporan keuangan dasar dan 

sistem perpajakan dan 

menilai kinerja keuangan 

manajemen 

Observasi 

dengan cara 

pengamatan dan 

partisipasi 

mahasiswa atau 

kelompok terkait 

materi yang 

disajikan. 

5% 150 A1 Bab 3 

& 

B 

6 Mampu menjelaskan 

kinerja keuangan 

perusahaan dengan 

menggunakan analisis 

rasio baik kinerja aspek 

likuiditas, manajemen 

aktiva, manajemen utang, 

profitabilitas dan nilai 

pasar, serta menjelaskan 

keterbatasan laporan 

keuangan. 

Analisis Laporan 

Keuangan 

Cooperatice 

learning dengan 

pembagian 

materi  dengan 

kelompok-

kelompok 

belajar 

mahasiswa 

Kelompok mahasiswa 

mempresentasikan materi 

pembelajaran sesuai 

pertemuan . Memberikan 

pertanyaan dan saling 

mendiskusikan materi 

yang terkait. 

Mahasiswa mampu 

menjelaskan kinerja 

keuangan perusahaan dengan 

menggunakan analisis rasio 

baik kinerja aspek likuiditas, 

manajemen aktiva, 

manajemen utang, 

profitabilitas dan nilai pasar, 

serta menjelaskan 

keterbatasan laporan 

keuangan. 

Observasi 

dengan cara 

pengamatan dan 

partisipasi 

mahasiswa atau 

kelompok terkait 

materi yang 

disajikan. 

5% 150 A1 Bab 4 

& 

B 

7 Mampu mempraktikan 

tentang Praktik Laporan 

Keuangan, Arus Kas dan 

Pajak  & Analisis Laporan 

Keuangan 

Praktik atau latihan 

soal Laporan 

Keuangan, Arus 

Kas dan Pajak  & 

Analisis Laporan 

Keuangan (Latihan) 

Cooperatice 

learning dengan 

pembagian 

materi  dengan 

kelompok-

kelompok 

belajar 

mahasiswa 

Kelompok atau individu 

mahasiswa mempraktikan 

latihan terkait materi yang 

diberikan. 

Mahasiswa mampu 

mengerjakan atau 

menghitung latihan soal 

Laporan Keuangan, Arus Kas 

dan Pajak  & Analisis 

Laporan Keuangan (Latihan) 

Observasi 

dengan cara 

pengamatan dan 

partisipasi 

mahasiswa atau 

kelompok terkait 

materi yang 

disajikan. 

7,5% 150 A1 Bab 3 

dan 4 & 

B 

8 Mampu menjelaskan 

pasar-pasar keuangan, 

institusi keuangan, bursa 

saham, pasar untuk saham 

biasa, pasar modal dan 

Pasar dan Institusi 

keuangan 

Cooperatice 

learning dengan 

pembagian 

materi  dengan 

kelompok-

Kelompok mahasiswa 

mempresentasikan materi 

pembelajaran sesuai 

pertemuan . Memberikan 

pertanyaan dan saling 

Mahasiswa mampu 

menjelaskan pasar-pasar 

keuangan, institusi keuangan, 

bursa saham, pasar untuk 

saham biasa, pasar modal dan 

Observasi 

dengan cara 

pengamatan dan 

partisipasi 

mahasiswa atau 

5% 150 A1 Bab 5 

& 

B 



pengembalian dan 

efesiensi pasar modal 

kelompok 

belajar 

mahasiswa 

mendiskusikan materi 

yang terkait 

pengembalian dan efesiensi 

pasar modal 

kelompok terkait 

materi yang 

disajikan. 

9 Ujian Tengah Semester (UTS) 10% 150 A dan B 

10 Mampu menjelaskan biaya 

bunga, tingkat bunga, 

determinan tingkat bunga 

pasar, struktur waktu 

tingkat bunga, faktor-faktor 

lain yang memengaruhi 

tingkat bunga dan 

sebagainya 

Tingkat bunga Cooperatice 

learning dengan 

pembagian 

materi  dengan 

kelompok-

kelompok 

belajar 

mahasiswa 

Kelompok mahasiswa 

mempresentasikan materi 

pembelajaran sesuai 

pertemuan . Memberikan 

pertanyaan dan saling 

mendiskusikan materi 

yang terkait 

Mahasiswa mampu 

menjelaskan biaya bunga, 

tingkat bunga, determinan 

tingkat bunga pasar, struktur 

waktu tingkat bunga, faktor-

faktor lain yang 

memengaruhi tingkat bunga 

dan sebagainya 

Observasi 

dengan cara 

pengamatan dan 

partisipasi 

mahasiswa atau 

kelompok terkait 

materi yang 

disajikan. 

5% 150 A1 Bab 6 

& 

B 

11 Mampu menjelaskan pihak 

yang menerbitkan obligasi, 

karakteristik utama, 

perubahan nilai sepanjang 

waktu, membedakan hasil 

obligasi, berbagai risiko 

dan pemeringkatan. 

 

Obligasi dan 

valuasinya 

Cooperatice 

learning dengan 

pembagian 

materi  dengan 

kelompok-

kelompok 

belajar 

mahasiswa 

Kelompok mahasiswa 

mempresentasikan materi 

pembelajaran sesuai 

pertemuan . Memberikan 

pertanyaan dan saling 

mendiskusikan materi 

yang terkait 

Mahasiswa mampu 

menjelaskan pihak yang 

menerbitkan obligasi, 

karakteristik utama, 

perubahan nilai sepanjang 

waktu, membedakan hasil 

obligasi, berbagai risiko dan 

pemeringkatan. 

 

Observasi 

dengan cara 

pengamatan dan 

partisipasi 

mahasiswa atau 

kelompok terkait 

materi yang 

disajikan. 

5% 150 A1 Bab 7 

& 

B 

12 Mampu mempraktikan 

tentang Obligasi dan 

valuasinya  

Praktik atau latihan 

soal obligasi dan 

valuasinya 

(Latihan) 

Cooperatice 

learning dengan 

pembagian 

materi  dengan 

kelompok-

kelompok 

belajar 

mahasiswa 

Kelompok atau individu 

mahasiswa mempraktikan 

latihan terkait materi yang 

diberikan. 

Mahasiswa mampu 

mengerjakan atau 

menghitung obligasi 

Observasi 

dengan cara 

pengamatan dan 

partisipasi 

mahasiswa atau 

kelompok terkait 

materi yang 

disajikan. 

7,5% 150 A1 Bab 7 

& 

B 

13 Mampu menjelaskan 

tentang risiko berdiri 

sendiri, risiko dalam 

konteks portofolio, 

hubungan antara risiko dan 

tingkat pengembalian, 

kekhawatiran tentang beta 

Risiko dan Tingkat 

pengembalian 

Cooperatice 

learning dengan 

pembagian 

materi  dengan 

kelompok-

kelompok 

belajar 

Kelompok mahasiswa 

mempresentasikan materi 

pembelajaran sesuai 

pertemuan . Memberikan 

pertanyaan dan saling 

mendiskusikan materi 

yang terkait 

Mahasiswa mampu 

menjelaskan tentang risiko 

berdiri sendiri, risiko dalam 

konteks portofolio, hubungan 

antara risiko dan tingkat 

pengembalian, kekhawatiran 

tentang beta dan CAPM dan 

Observasi 

dengan cara 

pengamatan dan 

partisipasi 

mahasiswa atau 

kelompok terkait 

materi yang 

5% 150 A1 Bab 8 

& 

B  



dan CAPM dan dampak 

bagi manajer perusahaan 

dan investor. 

mahasiswa dampak bagi manajer 

perusahaan dan investor. 

disajikan. 

14 Mampu menjelaskan hak 

hukum dan fasilitas 

pemegang saham biasa, 

jenis-jenis saham biasa, 

valuasi saham biasa. 

Saham dengan 

pertumbuhan konstan, 

ekuilibrium pasar saham 

dan sebagainya. 

Saham dan 

valuasinya 

Cooperatice 

learning dengan 

pembagian 

materi  dengan 

kelompok-

kelompok 

belajar 

mahasiswa 

Kelompok mahasiswa 

mempresentasikan materi 

pembelajaran sesuai 

pertemuan . Memberikan 

pertanyaan dan saling 

mendiskusikan materi 

yang terkait 

Mahasiswa mampu 

menjelaskan  hak hukum dan 

fasilitas pemegang saham 

biasa, jenis-jenis saham biasa, 

valuasi saham biasa. Saham 

dengan pertumbuhan konstan, 

ekuilibrium pasar saham dan 

sebagainya 

Observasi 

dengan cara 

pengamatan dan 

partisipasi 

mahasiswa atau 

kelompok terkait 

materi yang 

disajikan. 

5% 150 A1 Bab 9 

& 

B 

15 Mampu mempraktikan 

tentang Risiko dan Tingkat 

pengembalian & Saham 

dan valuasinya 

Praktik atau latihan 

soal risiko dan 

tingkat 

pengembalian & 

saham dan 

valuasinya 

Cooperatice 

learning dengan 

pembagian 

materi  dengan 

kelompok-

kelompok 

belajar 

mahasiswa 

Kelompok atau individu 

mahasiswa mempraktikan 

latihan terkait materi yang 

diberikan. 

Mahasiswa mampu 

mengerjakan atau 

menghitung Risiko dan 

Tingkat pengembalian & 

Saham dan valuasinya 

Observasi 

dengan cara 

pengamatan dan 

partisipasi 

mahasiswa atau 

kelompok terkait 

materi yang 

disajikan. 

7,5% 150 A1 Bab 8 

& 9 

B 

16 Review Bab Review atau kuis Direct 

instruction  

dengan Metode 

ceramah dan 

diskusi 

Kelompok mahasiswa 

review materi 

pembelajaran yang sudah 

dipelajari dipertemuan-

pertemuan sebelumnya. 

Memberikan pertanyaan 

dan saling mendiskusikan 

materi yang terkait. 

Mahasiswa mampu 

menjelaskan dan 

mengerjakan kuis materi-

materi pertemuan 

sebelumnya. 

Tes tertulis dan 

observasi dengan 

cara pengamatan 

dan partisipasi 

mahasiswa atau 

kelompok terkait 

materi yang 

disajikan. 

10% 150 A dan B 
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