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Deskripsi Mata Kuliah : 

Matakuliah ini didesain untuk memberikan pengetahuan dasar kepada mahasiswa mengenai pengelolaan keuangan perusahaan (corporate finance) dalam 
rangka mencapai tujuan utama manajemen keuangan yaitu memaksimalkan nilai perusahaan. Materi yang dibahas dalam matakuliah ini terdiri dari 
beberapa bagian.  Bagian pertama berfokus pada konsep penilaian yang mencakup nilai waktu uang, arus kas dan laporan keuangan. Bagian kedua 
membahas lingkungan keuangan yang terdiri dari pasar dan institusi keuangan serta tingkat bunga. Bagian selanjutnya berisi analisis surat berharga yang 
terdiri dari penilaian obligasi, tingkat pengembalian dan risiko saham serta penilaian saham. Sedangkan bagian terakhir memfokuskan pada alat dan 
teknik keuangan yang dipakai perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan yaitu penentuan biaya modal dan penganggaran modal. 

 
Capaian Pembelajaran (Kompetensi Mata Kuliah): 

Setelah mengikuti matakuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis konsep-konsep dasar manajemen keuangan dan mengaplikasikan konsep 
tersebut dalam pengambilan keputusan manajerial perusahaan.  
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TABEL RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 
 

1 2 3 4 5 6 9 10 
Sesi Sub Capaian Pembelajaran 

(SubKomp) 
Bahan Kajian/ Pokok 

Bahasan 
Bentuk/ Model 
Pembelajaran 

Pengalaman Belajar Indikator Penilaian Waktu 
(menit) 

Referen
si 

1 Mahasiswa mampu menaati isi kontrak 
belajar Manajemen Keuangan 

• Rencana Pembelajaran 
Semester (RPS) 

Ceramah 
Diskusi  
Pretest 

Mencari referensi  • Mahasiswa dapat memahami 
isi RPS 

150 RPS 

2 Memahami konsep dasar manajemen 
keuangan 

Konsep dasar manajemen 
keuangan 
• Pengertian manajemen 

keuangan 
• Tujuan manajemen 

keuangan 
• Keputusan manajemen 

keuangan 
• Teori keagenan 
 

Ceramah 
Diskusi  
Pretest 

Mendiskusikan konsep 
manajemen keuangan  

• Mahasiswa dapat menjelaskan 
pengertian manajemen 
keuangan 

• Mahasiswa dapat menjelaskan 
tujuan manajemen keuangan 

• Mahasiswa dapat 
mengidentifikasi macam-
macam keputusan dalam 
manajemen keuangan 

• Mahasiswa dapat 
mendeskripsikan pengertian, 
macam dan cara mengatasi 
konflik keagenan 

150 A-1 
B1-1 
B2-1 

3 Menghitung nilai waktu uang Konsep dasar nilai waktu 
uang 
• Nilai masa depan (future 

value) 
• Nilai sekarang (present 

value) 
• Anuitas 
• Perpetuitas 
• Pemajemukan dan 

pendiskontoan tidak 
tahunan 

• Bunga tahunan efektif 
(EAR) 

• Amortisasi 

Ceramah 
Diskusi 
Latihan soal dan 
pembahasan 
 

Mengerjakan soal 
latihan secara 
individual 

• Mahasiswa dapat menghitung 
nilai masa depan 

 
• Mahasiswa dapat menghitung 

nilai sekarang 
• Mahasiswa dapat menghitung 

anuitas biasa dan anuitas jatuh 
tempo 

• Mahasiswa dapat menghitung 
nilai sekarang perpetuitas 

• Mahasiswa dapat menghitung 
nilai waktu untuk 
pemajemukan dan 
pendiskontoan tidak tahunan 

• Mahasiswa dapat menghitung 
Effective Annual Rate (EAR) 

2x150 A-2 
B1-4 
B2-3 
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1 2 3 4 5 6 9 10 
Sesi Sub Capaian Pembelajaran 

(SubKomp) 
Bahan Kajian/ Pokok 

Bahasan 
Bentuk/ Model 
Pembelajaran 

Pengalaman Belajar Indikator Penilaian Waktu 
(menit) 

Referen
si 

• Mahasiswa dapat menyusun 
skedul amortisasi pinjaman 

 
 

4 Memahami laporan keuangan Laporan keuangan, arus kas 
dan perpajakan 
• Pengertian laporan 

keuangan 
• Macam laporan 

keuangan  
• Laba akuntansi dan arus 

kas  
• Arus kas operasi dan 

arus kas bersih  
• Pajak dalam laporan 

keuangan 

Ceramah 
Diskusi 
Latihan soal dan 
pembahasan 
 

Mengerjakan soal 
latihan secara 
individual 

• Mahasiswa dapat 
mengidentifikasi macam-
macam laporan keuangan 

• Mahasiswa dapat membedakan 
konsep laba akuntansi dan arus 
kas 

• Mahasiswa dapat menghitung 
arus kas operasi dan arus kas 
bersih 

• Mahasiswa dapat menganalisis 
pengaruh pajak dalam laporan 
keuangan 

150 A-3 
B2-6 
 
 

5 Menganalisis laporan keuangan melalui 
perhitungan rasio keuangan 

Analisis rasio lapora 
keuangan 
• Rasio likuiditas 
• Rasio manajemen aktiva 
• Rasio manajemen utang 
• Rasio profitabilitas 
• Rasio nilai pasar 
• Persamaan Du Pont 
• Kelemahan analisis rasio  
  

Ceramah 
Diskusi 
Latihan soal dan 
pembahasan 
 

Mengerjakan soal 
latihan secara 
individual 

• Mahasiswa dapat menghitung 
rasio likuiditas 

• Mahasiswa dapat menghitung 
rasio manajemen aktiva 

• Mahasiswa dapat menghitung 
rasio manajemen utang 

• Mahasiswa dapat menghitung 
rasio profitabilitas 

• Mahasiswa dapat menghitung 
rasio nilai pasar 

• Mahasiswa dapat melakukan 
analisis Du Pont 

150 A-4 
B1-24 
B2-6 

6 Menjelaskan konsep pasar dan institusi 
keuangan 
 

Pasar dan insitusi keuangan 
• Proses transfer modal 
• Jenis pasar keuangan 
• Jenis insitusi keuangan 
• Peran pasar dan institusi 

keuangan 
• Pasar modal 
• Efisiensi pasar modal 

Ceramah 
Diskusi 
Studi Kasus 

Mencari referensi, 
mendiskusikan, dan 
mempertahankan ide 
dari tugas yang 
diberikan 

• Mahasiswa dapat 
mendeskripsikan proses 
transfer modal 

• Mahasiswa dapat 
mengidentifikasi jenis pasar 
dan institusi keuangan 

• Mahasiswa dapat menjelaskan 
peran pasar dan institusi 
keuangan 

• Mahasiswa dapat menjelaskan 

150 A-5 
B1-2 
B2-2 
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1 2 3 4 5 6 9 10 
Sesi Sub Capaian Pembelajaran 

(SubKomp) 
Bahan Kajian/ Pokok 

Bahasan 
Bentuk/ Model 
Pembelajaran 

Pengalaman Belajar Indikator Penilaian Waktu 
(menit) 

Referen
si 

pengertian, partisipan dan 
proses perdagangan pasar 
modal 

• Mahasiswa dapat menjelaskan 
efisiensi pasar modal 

7 Memahami tingkat bunga Konsep tingkat bunga 
• Pengertian tingkat bunga 
• Determinan tingkat bunga 

pasar 
• Kurva imbal hasil  
• Pengaruh tingkat bunga 

terhadap keputusan 
keuangan 

Ceramah 
Diskusi 
Tugas individual 
 

Mencari referensi, 
mendiskusikan, dan 
mempertahankan ide 
dari tugas yang 
diberikan 

• Mahasiswa dapat menjelaskan 
pengertian tingkat bunga 

• Mahasiswa dapat menganalisis 
determinan tingkat bunga pasar 

• Mahasiswa dapat 
mengidentifikasi bentuk-
bentuk kurva imbal hasil  

• Mahasiswa dapat 
mendeskripsikan pengaruh 
tingkat bunga terhadap 
keputusan keuangan 

150 A-6 
B1-2 
 
 

8 Melakukan penilaian obligasi Penilaian obligasi 
• Pengertian obligasi 
• Jenis obligasi 
• Karakteristik obligasi 
• Penilaian obligasi 
• Yield to Maturity, Yield to 

Call & Current Yield 
• Empat hubungan dalam 

penilaian obligasi 
• Risiko obligasi 

Ceramah 
Diskusi 
Latihan soal dan 
pembahasan 
 

Mengerjakan soal 
latihan secara 
individual 

• Mahasiswa dapat 
mendeskripsikan pengertian, 
jenis dan karakteristik obligasi 

• Mahasiswa dapat menghitung 
nilai obligasi 

• Mahasiswa dapat menghitung 
Yield to Maturity, Yield to Call 
& Current Yield 

• Mahasiswa dapat menjelaskan 
empat hubungan dalam 
penilaian obligasi 

• Mahasiswa dapat 
mendeskripsikan macam-
macam risiko obligasi 

2x150 A-7 
B1-5 
B2-6 

9 Mahasiswa mampu menjawab soal Big 
quiz dengan benar 

Big quiz Pengerjaan soal Big quiz Mengerjakan soal 
secara individual 

Mahasiswa mampu mengerjakan 
seluruh soal Big quiz dengan 
benar 

90 Materi 
pertemuan 
2-8 

10-
11 

Menghitung tingkat pengembalian dan 
risiko 

Tingkat pengembalian dan 
risiko 
• Tingkat pengembalian 

investasi tunggal 

Ceramah 
Diskusi 
Latihan soal dan 
pembahasan 

Mengerjakan soal 
latihan secara 
individual 

• Mahasiswa dapat menghitung 
tingkat pengembalian investasi 
tunggal maupun portofolio 

• Mahasiswa dapat menghitung 

2x150 A-8 
B1-3 
B2-5 
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1 2 3 4 5 6 9 10 
Sesi Sub Capaian Pembelajaran 

(SubKomp) 
Bahan Kajian/ Pokok 

Bahasan 
Bentuk/ Model 
Pembelajaran 

Pengalaman Belajar Indikator Penilaian Waktu 
(menit) 

Referen
si 

• Risiko berdiri sendiri 
• Tingkat pengembalian 

portofolio 
• Risiko potofolio 
• Hubungan tingkat 

pengembalian dan risiko 

 risiko berdiri sendiri maupun 
portofolio 

12 Melakukan penilaian saham Saham 
• Pengertian saham 
• Jenis saham 
• Model pertumbuhan nol 
• Model pertumbuhan 

konstan 
• Model pertumbuhan 

supernormal 
• Determinan harga saham 

Ceramah 
Diskusi 
Latihan soal dan 
pembahasan 
 

Mengerjakan soal 
latihan secara 
individual 

• Mahasiswa dapat menghitung 
nilai saham dengan model 
pertumbuhan nol, model 
pertumbuhan konstan maupun 
model pertumbuhan 
supernormal 

• Mahasiswa dapat 
mengidentifikasi determinan 
harga saham 

2x150 A-9 
B1-6 
B2-6 

13 Menghitung biaya modal perusahaan Biaya modal 
• Pengertian biaya modal 
• Biaya modal utang 
• Biaya modal saham 

preferen 
• Biaya modal laba 

ditahan 
• Biaya modal saham 

biasa baru 
• Biaya modal rata-rata 

tertimbang 
• Biaya modal marjinal 

Ceramah 
Diskusi 
Latihan soal dan 
pembahasan 
 

Mengerjakan soal 
latihan secara 
individual 

• Mahasiswa dapat menghitung 
biaya modal individual (biaya 
modal utang, saham preferen, 
laba ditahan, saham biasa baru) 

• Mahasiswa dapat menghitung 
biaya modal rata-rata 
tertimbang 

• Mahasiswa dapat menghitung 
breakpoint biaya modal 

150 A-10 
B1-7 
B2-15 

14 Menganalisis penganggaran modal 
perusahaan 

Penganggaran modal 
perusahaan 
• Pengertian penganggaran 

modal 
• Metode Accounting Rate 

of Return (ARR)  
• Metode Payback Period 

(PBP)  
• Metode Net Present 

Value (NPV)  

Ceramah 
Diskusi 
Latihan soal dan 
pembahasan 
 

Mengerjakan soal 
latihan secara 
individual 

Mahasiswa dapat menghitung 
kelayakan proyek investasi 
dengan berbagai metode (ARR, 
PBP, NPV, IRR, PI, MIRR) 
 

2x150 A-11 
B1-8 
B2-12. 13 
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1 2 3 4 5 6 9 10 
Sesi Sub Capaian Pembelajaran 

(SubKomp) 
Bahan Kajian/ Pokok 

Bahasan 
Bentuk/ Model 
Pembelajaran 

Pengalaman Belajar Indikator Penilaian Waktu 
(menit) 

Referen
si 

• Metode Internal Rate of 
Return (IRR)  

• Metode Profitability 
Index (PI)  

• Metode Modified 
Internal Rate Of Return 
(MIRR) 

•  Perbandingan metode 
penilaian investasi 

15 Mahasiswa mampu menjawab soal Big 
quiz dengan benar 

Big quiz Pengerjaan soal Big quiz Mengerjakan soal 
secara individual 

Mahasiswa mampu mengerjakan 
seluruh soal Big quiz dengan 
benar 

90 Materi 
pertemuan 
10-14 

16 Mahasiswa mampu menjawab soal 
Ujian Akhir Semester dengan benar 

Ujian Akhir Semester Pengerjaan soal Ujian 
Akhir Semester 

Mengerjakan soal 
secara individual 

Mahasiswa mampu mengerjakan 
seluruh soal Ujian Akhir 
Semester dengan benar 

90 Seluruh 
materi 

 
 

Penilaian 
No. Komponen Evaluasi Bobot (%) 
1. Partisipasi  10% 
2. Portofolio minitest, tugas & big quiz 55% 
3. Ujian Akhir Semester 35% 

Jumlah 100 % 
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Lain-lain 

• Wajib berpakaian bebas rapi sopan sesuai dengan etika mahasiswa. 
• Peserta mata kuliah ini wajib mengikuti big quiz dan UAS sesuai waktu yang telah ditentukan. Pada prinsipnya tidak ada ujian susulan 

bagi mereka yang gagal mengikuti big quiz atau UAS kecuali dengan alasan khusus yang dapat dipertanggungjawabkan.  
• Semua mahasiswa harus menjunjung tinggi etika akademik terutama tidak boleh melakukan kecurangan dalam bentuk apapun. Segala 

bentuk kecurangan akan dikenai sanksi, mulai dari pengurangan nilai satu tingkat sampai tidak lulus. 
• Peserta mata kuliah ini wajib membawa kalkulator (bukan kalkulator HP) dalam setiap sesi perkuliahan untuk memudahkan latihan di 

kelas, termasuk juga pada waktu quiz maupun UAS. 
• Untuk dapat mengikuti Ujian Akhir Semester, mahasiswa wajib memenuhi ketentuan mengikuti perkuliahan minimal 75% dari 

perkuliahan terselenggara. 
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