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Referensi: 

  

Referensi: 

Kode Mata Kuliah : 
 EKM 5339

Nama Mata Kuliah : 
 MANAJEMEN INVESTASI DAN PASAR MODAL

Kelompok Mata Kuliah :  MKB Mata kuliah keahlian berkarya

Jumlah SKS : 3 SKS

 Mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dibidang akuntansi keuangan dan penerapan peraturan perpajakan untuk 
menghadapi perkembangan DUDI. 

 Mampu menghasilkan penelitian yang berkualitas yang dapat diterapkan di dunia akuntansi dan bisnis industri. 
 Membekali mahasiswa dengan kualifikasi akuntansi dan perpajakan yang dibutuhkan dalam dunia praktek di bidang 

akuntansi keuangan dan pepajakan yang berbasis manual maupun terkomputerisasi, serta memberikan dasar yang kuat 
untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Deskripsi Mata Kuliah: 

Mata kuliah ini untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang seluk beluk atau konsep -konsep dasar pasar modal dan bursa efek 
di suatu negara, khususnya di Indonesia, dan teori manajemen forto folio dengan berbagai kasus -kasus permaasalah investasi dalam aktivitas-
aktivitas yang ada saat ini.  Juga memberikan pemahaman mengenai analisisi investasi saham individu dan manajemen fortofolio, sebagai 
kegiatan yang realitas dan praktis yang dapat mencapai visi dan misi perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan dan 
kehidupan manusia. 

Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1 investasi pasar 
modal

mahasiswa 
memahami 
investasi 
pasar modal

mahasiswa 
dapat 
memahami 
mengenai 
investasi 
pasar modal

menjelaskan: 
a. pengertian, 

tujuan, dan jenis-
jenis pasar moda  

b. prinsip dasar 
investasi  

c. proses 
pengambilan 
keputusan 
investasi 

ceramah mendengark
an, diskusi

LCD, 
white 
board

mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
tentang 
investasi 
pasar modal

Buku 
referensi

2 investasi dan 
pasar modal

mahasiswa 
memahami 
dan mengerti 
tentang 
investasi dan 
pasar modal

mahasiswa 
dapat 
memahami 
dan mengerti 
tentang 
investasi dan 
pasar modal

menjelaskan: 
a. peran pasar 

modal dalam 
kegiatan 
investasi dan 
perekonomian 

b. kode etik dan 
standar 
profesional pasar 
modal 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
tentang 
investasi 
dan pasar 
modal

idem

3 pasar modal 
Indonesia

mahasiswa  
memahami 
pasar modal 
Indonesia 

mahasiswa 
dapat 
memahami 
pasar modal 
Indonesia

menjelaskan: 
a. pengertian pasar 

modal  
b. sejarah pasar 

modal Indonesia 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
pasar modal 
Indonesia

idem

4 organisasi dan 
struktur pasar 
modal Indonesia

pemahaman 
mahasiswa 
tentang 
organisasi 
dan struktur 
pasar modal 
Indonesia

mahasiswa 
dapat 
mengerti dan 
memahami 
tentang 
organisasi 
dan struktur 
pasar modal 
Indonesia

menjelaskan: 
a. organisasi pasar 

perdana dan 
sekunder  

b. pelaku pasar  
c. jenis-jenis efek  
d. mekanisme 

perdagangan 
pasar modal  

e. jenis-jenis 
transaksi  

f. macam-macam 
indeks harga 
saham 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
organisasi 
dan struktur 
pasar modal 
Indonesia

idem

5 perangkat 
analisis investasi

mahasiswa 
memahami 
perangkat 
analisis 
investasi

mahasiswa 
dapat 
memahami 
perangkat 
analisis 
investasi

menjelaskan: 
a. analisisi ekonomi 

dan industri  
b. pasar modal dan 

laporan 
keuangan  

c. statistik untuk 
investai di pasar 
modal 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
perangkat 
analisis 
investasi

idem

6 valuasi aset 
analisis saham

pemahaman 
mahasiswa 
terhadap 
valuasi aset 
analisis saham

mahasiswa 
dapat 
memahami 
valuasi aset 
analisis saham

menjelaskan: 
a. pendekatan 

present value 
dan price earning 
ratio  

b. pendekatan 
untuk 
menganlisis dan 
memilih saham  

c. analisis 
fundamental  

d. analisis teknikal  
e. implikasi pasar 

yang efisien 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
valuasi aset 
analisis 
saham

idem

7 valuasi aset 
analisis obligasi 
dan analisis 
sekuritas derivatif

pemahaman 
mahasiswa 
terhadap 
valuasi aset 
analisis 
obligasi dan 
analisis 
sekuritas 
derivatif

mahasiswa 
dapat 
mengetahuai 
dan 
memahami 
mengenai 
valuasi aset 
analisis 
obligasi dan 
analisis 
sekuritas 
derivatif

menjelaskan: 
a. harga obligasi 

dan tingkat 
bunga  

b. duration  
c. faktor-faktor 

yang 
mempengaruhi 
harga obligasi  

d. sertifikat bukti 
right  

e. teori opsi dan 
penilaian opsi  

f. warrant, obligasi, 
konversi, futures 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
valuasi aset 
analisis 
obligasi dan 
analisis 
sekuritas 
derivatif

idem

8 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UTS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UTS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UTS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 1-7

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

lembar 
jawaban 

9 pengukuran risk 
dan return 
portofolio

mahasiswa 
mengenal 
pengukuran 
risk dan 
return 
portofolio

mahasiswa 
dapat 
memahami 
pengukuran 
risk dan 
return 
portofolio

menjelaskan: 
a. karakteristik 

portofolio model 
markowitz  

b. karakteristik 
portofolio model 
indeks tunggal 

ceramah mendengark
an dan 
diskusi

LCD, 
white 
board

mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
pengukuran 
risk dan 
return 
portofolio

buku 
referensi

10 teori portofolio pemahaman 
mahasiswa 
tentang teori 
portofolio

mahasiswa 
dapat 
memahami 
teori portofolio

menjelaskan: 
a. pembentukan 

portofolio yang 
efisien  

b. model indeks 
tunggal  

c. pemilihan 
portofolio yang 
optimal  

d. model indeks 
tunggal  

e. model sharpe 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
teori 
portofolio

idem

11 Capital asset 
pricing model 
(CAPM)

pemahaman 
mahasiswa 
tentang 
Capital asset 
pricing model 
(CAPM)

mahasiswa 
dapat 
memahami 
Capital asset 
pricing model 
(CAPM)

menjelaskan: 
a. arbitrage pricing 

theory (APT) 
b. hipotesis pasar 

modal yang 
efisien 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
Capital asset 
pricing 
model 
(CAPM)

idem

12 beberapa tipe 
perusahaan 
pengelola dana

pemahaman 
mahasiswa 
terhadap 
beberapa tipe 
perusahaan 
pengelola 
dana

mahasiswa 
dapat 
memahami 
beberapa tipe 
perusahaan 
pengelola 
dana

menjelaskan: 
a. unit invesment 

trust and 
managed 
invesment trust  

b. closed-end dan 
open-end 
investment 
companies 
(reksa dana 
tertutup dan 
reksa dana 
terbuka) 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
beberapa 
tipe 
perusahaan 
pengelola 
dana

idem

13 fungsi-fungsi 
manajemen 
investasi

pemahaman 
mahasiswa 
terhadap 
fungsi-fungsi 
manajemen 
investasi

mahasiswa 
dapat 
memahami 
fungsi-fungsi 
manajemen 
investasi

menjelaskan: 
a. menentukan 

kebijakan 
investasi 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
fungsi-fungsi 
manajemen 
investasi

idem

14 analisis sekuritas 
dan 
pembentukan 
portofolio

pemahaman 
mahasiswa 
mengenai 
cara analisis 
sekuritas dan 
pembentukan 
portofolio

mahasiswa 
dapat 
memahami 
cara analisis 
sekuritas dan 
pembentukan 
portofolio

menjelaskan: 
a. analisis sekuritas  
b. pembentukan 

portofolio 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
melakukan 
analisis 
sekuritas 
dan 
pembentuka
n portofolio

idem

15 penilaian kinerja 
portofolio

mahasiswa 
memahami 
penilaian 
kinerja 
portofolio

mahasiswa 
dapat 
memahami 
penilaian 
kinerja 
portofolio

menjelaskan: 
a. perbandingan 

langsung  
b. ukuran kinerja 

tertentu 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
penilaian 
kinerja 
portofolio

idem

16 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UAS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UAS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UAS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 9 - 14

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

lembar 
jawaban

Pengarang Judul Buku Kota/Negara Penerbit 

Akmad Fauzi, J. Arifin & M. Fakruddin Aplikasi Excel dalam financial terapan Jakarta PT Elex Media Komputindo

Farid Harianto & Siswanto Sudomo Perangkat dan teknik analisis investasi di 
Pasar Modal Indonesia

Jakarta Bursa Efek

Suad Husnan Dasar-dasar teori portofolio dan analisis 
sekuritas edisi ketiga

Yogyakarta UPP AMP YKPN

H.M. Jogiyanto Teori portofolio dan analisis investasi Yogyakarta BPFE

Charles P. Jones Invesment: Analysis and management. 
sixth edition

New york John Wiley and sons

Sharpe, Wiliam F., G.J. Alexander & J.V. Bailey Investasi, Edisi Revisi, Ahlih Bahasa Henry 
njooliangtik, Agustiono

Jakarta Prenhallindo

 Buku referensi yang digunakan adalah buku terbitan  5 (Lima) tahun terakhir.
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Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1 investasi pasar 
modal

mahasiswa 
memahami 
investasi 
pasar modal

mahasiswa 
dapat 
memahami 
mengenai 
investasi 
pasar modal

menjelaskan: 
a. pengertian, 

tujuan, dan jenis-
jenis pasar moda  

b. prinsip dasar 
investasi  

c. proses 
pengambilan 
keputusan 
investasi 

ceramah mendengark
an, diskusi

LCD, 
white 
board

mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
tentang 
investasi 
pasar modal

Buku 
referensi

2 investasi dan 
pasar modal

mahasiswa 
memahami 
dan mengerti 
tentang 
investasi dan 
pasar modal

mahasiswa 
dapat 
memahami 
dan mengerti 
tentang 
investasi dan 
pasar modal

menjelaskan: 
a. peran pasar 

modal dalam 
kegiatan 
investasi dan 
perekonomian 

b. kode etik dan 
standar 
profesional pasar 
modal 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
tentang 
investasi 
dan pasar 
modal

idem

3 pasar modal 
Indonesia

mahasiswa  
memahami 
pasar modal 
Indonesia 

mahasiswa 
dapat 
memahami 
pasar modal 
Indonesia

menjelaskan: 
a. pengertian pasar 

modal  
b. sejarah pasar 

modal Indonesia 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
pasar modal 
Indonesia

idem

4 organisasi dan 
struktur pasar 
modal Indonesia

pemahaman 
mahasiswa 
tentang 
organisasi 
dan struktur 
pasar modal 
Indonesia

mahasiswa 
dapat 
mengerti dan 
memahami 
tentang 
organisasi 
dan struktur 
pasar modal 
Indonesia

menjelaskan: 
a. organisasi pasar 

perdana dan 
sekunder  

b. pelaku pasar  
c. jenis-jenis efek  
d. mekanisme 

perdagangan 
pasar modal  

e. jenis-jenis 
transaksi  

f. macam-macam 
indeks harga 
saham 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
organisasi 
dan struktur 
pasar modal 
Indonesia

idem

5 perangkat 
analisis investasi

mahasiswa 
memahami 
perangkat 
analisis 
investasi

mahasiswa 
dapat 
memahami 
perangkat 
analisis 
investasi

menjelaskan: 
a. analisisi ekonomi 

dan industri  
b. pasar modal dan 

laporan 
keuangan  

c. statistik untuk 
investai di pasar 
modal 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
perangkat 
analisis 
investasi

idem

6 valuasi aset 
analisis saham

pemahaman 
mahasiswa 
terhadap 
valuasi aset 
analisis saham

mahasiswa 
dapat 
memahami 
valuasi aset 
analisis saham

menjelaskan: 
a. pendekatan 

present value 
dan price earning 
ratio  

b. pendekatan 
untuk 
menganlisis dan 
memilih saham  

c. analisis 
fundamental  

d. analisis teknikal  
e. implikasi pasar 

yang efisien 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
valuasi aset 
analisis 
saham

idem

7 valuasi aset 
analisis obligasi 
dan analisis 
sekuritas derivatif

pemahaman 
mahasiswa 
terhadap 
valuasi aset 
analisis 
obligasi dan 
analisis 
sekuritas 
derivatif

mahasiswa 
dapat 
mengetahuai 
dan 
memahami 
mengenai 
valuasi aset 
analisis 
obligasi dan 
analisis 
sekuritas 
derivatif

menjelaskan: 
a. harga obligasi 

dan tingkat 
bunga  

b. duration  
c. faktor-faktor 

yang 
mempengaruhi 
harga obligasi  

d. sertifikat bukti 
right  

e. teori opsi dan 
penilaian opsi  

f. warrant, obligasi, 
konversi, futures 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
valuasi aset 
analisis 
obligasi dan 
analisis 
sekuritas 
derivatif

idem

8 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UTS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UTS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UTS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 1-7

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

lembar 
jawaban 

9 pengukuran risk 
dan return 
portofolio

mahasiswa 
mengenal 
pengukuran 
risk dan 
return 
portofolio

mahasiswa 
dapat 
memahami 
pengukuran 
risk dan 
return 
portofolio

menjelaskan: 
a. karakteristik 

portofolio model 
markowitz  

b. karakteristik 
portofolio model 
indeks tunggal 

ceramah mendengark
an dan 
diskusi

LCD, 
white 
board

mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
pengukuran 
risk dan 
return 
portofolio

buku 
referensi

10 teori portofolio pemahaman 
mahasiswa 
tentang teori 
portofolio

mahasiswa 
dapat 
memahami 
teori portofolio

menjelaskan: 
a. pembentukan 

portofolio yang 
efisien  

b. model indeks 
tunggal  

c. pemilihan 
portofolio yang 
optimal  

d. model indeks 
tunggal  

e. model sharpe 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
teori 
portofolio

idem

11 Capital asset 
pricing model 
(CAPM)

pemahaman 
mahasiswa 
tentang 
Capital asset 
pricing model 
(CAPM)

mahasiswa 
dapat 
memahami 
Capital asset 
pricing model 
(CAPM)

menjelaskan: 
a. arbitrage pricing 

theory (APT) 
b. hipotesis pasar 

modal yang 
efisien 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
Capital asset 
pricing 
model 
(CAPM)

idem

12 beberapa tipe 
perusahaan 
pengelola dana

pemahaman 
mahasiswa 
terhadap 
beberapa tipe 
perusahaan 
pengelola 
dana

mahasiswa 
dapat 
memahami 
beberapa tipe 
perusahaan 
pengelola 
dana

menjelaskan: 
a. unit invesment 

trust and 
managed 
invesment trust  

b. closed-end dan 
open-end 
investment 
companies 
(reksa dana 
tertutup dan 
reksa dana 
terbuka) 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
beberapa 
tipe 
perusahaan 
pengelola 
dana

idem

13 fungsi-fungsi 
manajemen 
investasi

pemahaman 
mahasiswa 
terhadap 
fungsi-fungsi 
manajemen 
investasi

mahasiswa 
dapat 
memahami 
fungsi-fungsi 
manajemen 
investasi

menjelaskan: 
a. menentukan 

kebijakan 
investasi 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
fungsi-fungsi 
manajemen 
investasi

idem

14 analisis sekuritas 
dan 
pembentukan 
portofolio

pemahaman 
mahasiswa 
mengenai 
cara analisis 
sekuritas dan 
pembentukan 
portofolio

mahasiswa 
dapat 
memahami 
cara analisis 
sekuritas dan 
pembentukan 
portofolio

menjelaskan: 
a. analisis sekuritas  
b. pembentukan 

portofolio 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
melakukan 
analisis 
sekuritas 
dan 
pembentuka
n portofolio

idem

15 penilaian kinerja 
portofolio

mahasiswa 
memahami 
penilaian 
kinerja 
portofolio

mahasiswa 
dapat 
memahami 
penilaian 
kinerja 
portofolio

menjelaskan: 
a. perbandingan 

langsung  
b. ukuran kinerja 

tertentu 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
penilaian 
kinerja 
portofolio

idem

16 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UAS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UAS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UAS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 9 - 14

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

lembar 
jawaban

Pengarang Judul Buku Kota/Negara Penerbit 

Akmad Fauzi, J. Arifin & M. Fakruddin Aplikasi Excel dalam financial terapan Jakarta PT Elex Media Komputindo

Farid Harianto & Siswanto Sudomo Perangkat dan teknik analisis investasi di 
Pasar Modal Indonesia

Jakarta Bursa Efek

Suad Husnan Dasar-dasar teori portofolio dan analisis 
sekuritas edisi ketiga

Yogyakarta UPP AMP YKPN

H.M. Jogiyanto Teori portofolio dan analisis investasi Yogyakarta BPFE

Charles P. Jones Invesment: Analysis and management. 
sixth edition

New york John Wiley and sons

Sharpe, Wiliam F., G.J. Alexander & J.V. Bailey Investasi, Edisi Revisi, Ahlih Bahasa Henry 
njooliangtik, Agustiono

Jakarta Prenhallindo
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Kelompok Mata Kuliah :  MKB Mata kuliah keahlian berkarya

Jumlah SKS : 3 SKS

 Mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dibidang akuntansi keuangan dan penerapan peraturan perpajakan untuk 
menghadapi perkembangan DUDI. 

 Mampu menghasilkan penelitian yang berkualitas yang dapat diterapkan di dunia akuntansi dan bisnis industri. 
 Membekali mahasiswa dengan kualifikasi akuntansi dan perpajakan yang dibutuhkan dalam dunia praktek di bidang 

akuntansi keuangan dan pepajakan yang berbasis manual maupun terkomputerisasi, serta memberikan dasar yang kuat 
untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Deskripsi Mata Kuliah: 

Mata kuliah ini untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang seluk beluk atau konsep-konsep dasar pasar modal dan bursa efek 
di suatu negara, khususnya di Indonesia, dan teori manajemen forto folio dengan berbagai kasus -kasus permaasalah investasi dalam aktivitas-
aktivitas yang ada saat ini.  Juga memberikan pemahaman mengenai analisisi investasi saham individu dan manajemen fortofolio, sebagai 
kegiatan yang realitas dan praktis yang dapat mencapai visi dan misi perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan dan 
kehidupan manusia. 

Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1 investasi pasar 
modal

mahasiswa 
memahami 
investasi 
pasar modal

mahasiswa 
dapat 
memahami 
mengenai 
investasi 
pasar modal

menjelaskan: 
a. pengertian, 

tujuan, dan jenis-
jenis pasar moda  

b. prinsip dasar 
investasi  

c. proses 
pengambilan 
keputusan 
investasi 

ceramah mendengark
an, diskusi

LCD, 
white 
board

mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
tentang 
investasi 
pasar modal

Buku 
referensi

2 investasi dan 
pasar modal

mahasiswa 
memahami 
dan mengerti 
tentang 
investasi dan 
pasar modal

mahasiswa 
dapat 
memahami 
dan mengerti 
tentang 
investasi dan 
pasar modal

menjelaskan: 
a. peran pasar 

modal dalam 
kegiatan 
investasi dan 
perekonomian 

b. kode etik dan 
standar 
profesional pasar 
modal 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
tentang 
investasi 
dan pasar 
modal

idem

3 pasar modal 
Indonesia

mahasiswa  
memahami 
pasar modal 
Indonesia 

mahasiswa 
dapat 
memahami 
pasar modal 
Indonesia

menjelaskan: 
a. pengertian pasar 

modal  
b. sejarah pasar 

modal Indonesia 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
pasar modal 
Indonesia

idem

4 organisasi dan 
struktur pasar 
modal Indonesia

pemahaman 
mahasiswa 
tentang 
organisasi 
dan struktur 
pasar modal 
Indonesia

mahasiswa 
dapat 
mengerti dan 
memahami 
tentang 
organisasi 
dan struktur 
pasar modal 
Indonesia

menjelaskan: 
a. organisasi pasar 

perdana dan 
sekunder  

b. pelaku pasar  
c. jenis-jenis efek  
d. mekanisme 

perdagangan 
pasar modal  

e. jenis-jenis 
transaksi  

f. macam-macam 
indeks harga 
saham 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
organisasi 
dan struktur 
pasar modal 
Indonesia

idem

5 perangkat 
analisis investasi

mahasiswa 
memahami 
perangkat 
analisis 
investasi

mahasiswa 
dapat 
memahami 
perangkat 
analisis 
investasi

menjelaskan: 
a. analisisi ekonomi 

dan industri  
b. pasar modal dan 

laporan 
keuangan  

c. statistik untuk 
investai di pasar 
modal 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
perangkat 
analisis 
investasi

idem

6 valuasi aset 
analisis saham

pemahaman 
mahasiswa 
terhadap 
valuasi aset 
analisis saham

mahasiswa 
dapat 
memahami 
valuasi aset 
analisis saham

menjelaskan: 
a. pendekatan 

present value 
dan price earning 
ratio  

b. pendekatan 
untuk 
menganlisis dan 
memilih saham  

c. analisis 
fundamental  

d. analisis teknikal  
e. implikasi pasar 

yang efisien 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
valuasi aset 
analisis 
saham

idem

7 valuasi aset 
analisis obligasi 
dan analisis 
sekuritas derivatif

pemahaman 
mahasiswa 
terhadap 
valuasi aset 
analisis 
obligasi dan 
analisis 
sekuritas 
derivatif

mahasiswa 
dapat 
mengetahuai 
dan 
memahami 
mengenai 
valuasi aset 
analisis 
obligasi dan 
analisis 
sekuritas 
derivatif

menjelaskan: 
a. harga obligasi 

dan tingkat 
bunga  

b. duration  
c. faktor-faktor 

yang 
mempengaruhi 
harga obligasi  

d. sertifikat bukti 
right  

e. teori opsi dan 
penilaian opsi  

f. warrant, obligasi, 
konversi, futures 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
valuasi aset 
analisis 
obligasi dan 
analisis 
sekuritas 
derivatif

idem

8 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UTS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UTS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UTS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 1-7

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

lembar 
jawaban 

9 pengukuran risk 
dan return 
portofolio

mahasiswa 
mengenal 
pengukuran 
risk dan 
return 
portofolio

mahasiswa 
dapat 
memahami 
pengukuran 
risk dan 
return 
portofolio

menjelaskan: 
a. karakteristik 

portofolio model 
markowitz  

b. karakteristik 
portofolio model 
indeks tunggal 

ceramah mendengark
an dan 
diskusi

LCD, 
white 
board

mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
pengukuran 
risk dan 
return 
portofolio

buku 
referensi

10 teori portofolio pemahaman 
mahasiswa 
tentang teori 
portofolio

mahasiswa 
dapat 
memahami 
teori portofolio

menjelaskan: 
a. pembentukan 

portofolio yang 
efisien  

b. model indeks 
tunggal  

c. pemilihan 
portofolio yang 
optimal  

d. model indeks 
tunggal  

e. model sharpe 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
teori 
portofolio

idem

11 Capital asset 
pricing model 
(CAPM)

pemahaman 
mahasiswa 
tentang 
Capital asset 
pricing model 
(CAPM)

mahasiswa 
dapat 
memahami 
Capital asset 
pricing model 
(CAPM)

menjelaskan: 
a. arbitrage pricing 

theory (APT) 
b. hipotesis pasar 

modal yang 
efisien 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
Capital asset 
pricing 
model 
(CAPM)

idem

12 beberapa tipe 
perusahaan 
pengelola dana

pemahaman 
mahasiswa 
terhadap 
beberapa tipe 
perusahaan 
pengelola 
dana

mahasiswa 
dapat 
memahami 
beberapa tipe 
perusahaan 
pengelola 
dana

menjelaskan: 
a. unit invesment 

trust and 
managed 
invesment trust  

b. closed-end dan 
open-end 
investment 
companies 
(reksa dana 
tertutup dan 
reksa dana 
terbuka) 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
beberapa 
tipe 
perusahaan 
pengelola 
dana

idem

13 fungsi-fungsi 
manajemen 
investasi

pemahaman 
mahasiswa 
terhadap 
fungsi-fungsi 
manajemen 
investasi

mahasiswa 
dapat 
memahami 
fungsi-fungsi 
manajemen 
investasi

menjelaskan: 
a. menentukan 

kebijakan 
investasi 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
fungsi-fungsi 
manajemen 
investasi

idem

14 analisis sekuritas 
dan 
pembentukan 
portofolio

pemahaman 
mahasiswa 
mengenai 
cara analisis 
sekuritas dan 
pembentukan 
portofolio

mahasiswa 
dapat 
memahami 
cara analisis 
sekuritas dan 
pembentukan 
portofolio

menjelaskan: 
a. analisis sekuritas  
b. pembentukan 

portofolio 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
melakukan 
analisis 
sekuritas 
dan 
pembentuka
n portofolio

idem

15 penilaian kinerja 
portofolio

mahasiswa 
memahami 
penilaian 
kinerja 
portofolio

mahasiswa 
dapat 
memahami 
penilaian 
kinerja 
portofolio

menjelaskan: 
a. perbandingan 

langsung  
b. ukuran kinerja 

tertentu 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
penilaian 
kinerja 
portofolio

idem

16 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UAS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UAS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UAS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 9 - 14

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

lembar 
jawaban

Pengarang Judul Buku Kota/Negara Penerbit 

Akmad Fauzi, J. Arifin & M. Fakruddin Aplikasi Excel dalam financial terapan Jakarta PT Elex Media Komputindo

Farid Harianto & Siswanto Sudomo Perangkat dan teknik analisis investasi di 
Pasar Modal Indonesia

Jakarta Bursa Efek

Suad Husnan Dasar-dasar teori portofolio dan analisis 
sekuritas edisi ketiga

Yogyakarta UPP AMP YKPN

H.M. Jogiyanto Teori portofolio dan analisis investasi Yogyakarta BPFE

Charles P. Jones Invesment: Analysis and management. 
sixth edition

New york John Wiley and sons

Sharpe, Wiliam F., G.J. Alexander & J.V. Bailey Investasi, Edisi Revisi, Ahlih Bahasa Henry 
njooliangtik, Agustiono

Jakarta Prenhallindo
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 Mampu menghasilkan penelitian yang berkualitas yang dapat diterapkan di dunia akuntansi dan bisnis industri. 
 Membekali mahasiswa dengan kualifikasi akuntansi dan perpajakan yang dibutuhkan dalam dunia praktek di bidang 

akuntansi keuangan dan pepajakan yang berbasis manual maupun terkomputerisasi, serta memberikan dasar yang kuat 
untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 
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Mata kuliah ini untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang seluk beluk atau konsep -konsep dasar pasar modal dan bursa efek 
di suatu negara, khususnya di Indonesia, dan teori manajemen forto folio dengan berbagai kasus -kasus permaasalah investasi dalam aktivitas-
aktivitas yang ada saat ini.  Juga memberikan pemahaman mengenai analisisi investasi saham individu dan manajemen fortofolio, sebagai 
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Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1 investasi pasar 
modal

mahasiswa 
memahami 
investasi 
pasar modal

mahasiswa 
dapat 
memahami 
mengenai 
investasi 
pasar modal

menjelaskan: 
a. pengertian, 

tujuan, dan jenis-
jenis pasar moda  

b. prinsip dasar 
investasi  

c. proses 
pengambilan 
keputusan 
investasi 

ceramah mendengark
an, diskusi

LCD, 
white 
board

mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
tentang 
investasi 
pasar modal

Buku 
referensi

2 investasi dan 
pasar modal

mahasiswa 
memahami 
dan mengerti 
tentang 
investasi dan 
pasar modal

mahasiswa 
dapat 
memahami 
dan mengerti 
tentang 
investasi dan 
pasar modal

menjelaskan: 
a. peran pasar 

modal dalam 
kegiatan 
investasi dan 
perekonomian 

b. kode etik dan 
standar 
profesional pasar 
modal 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
tentang 
investasi 
dan pasar 
modal

idem

3 pasar modal 
Indonesia

mahasiswa  
memahami 
pasar modal 
Indonesia 

mahasiswa 
dapat 
memahami 
pasar modal 
Indonesia

menjelaskan: 
a. pengertian pasar 

modal  
b. sejarah pasar 

modal Indonesia 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
pasar modal 
Indonesia

idem

4 organisasi dan 
struktur pasar 
modal Indonesia

pemahaman 
mahasiswa 
tentang 
organisasi 
dan struktur 
pasar modal 
Indonesia

mahasiswa 
dapat 
mengerti dan 
memahami 
tentang 
organisasi 
dan struktur 
pasar modal 
Indonesia

menjelaskan: 
a. organisasi pasar 

perdana dan 
sekunder  

b. pelaku pasar  
c. jenis-jenis efek  
d. mekanisme 

perdagangan 
pasar modal  

e. jenis-jenis 
transaksi  

f. macam-macam 
indeks harga 
saham 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
organisasi 
dan struktur 
pasar modal 
Indonesia

idem

5 perangkat 
analisis investasi

mahasiswa 
memahami 
perangkat 
analisis 
investasi

mahasiswa 
dapat 
memahami 
perangkat 
analisis 
investasi

menjelaskan: 
a. analisisi ekonomi 

dan industri  
b. pasar modal dan 

laporan 
keuangan  

c. statistik untuk 
investai di pasar 
modal 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
perangkat 
analisis 
investasi

idem

6 valuasi aset 
analisis saham

pemahaman 
mahasiswa 
terhadap 
valuasi aset 
analisis saham

mahasiswa 
dapat 
memahami 
valuasi aset 
analisis saham

menjelaskan: 
a. pendekatan 

present value 
dan price earning 
ratio  

b. pendekatan 
untuk 
menganlisis dan 
memilih saham  

c. analisis 
fundamental  

d. analisis teknikal  
e. implikasi pasar 

yang efisien 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
valuasi aset 
analisis 
saham

idem

7 valuasi aset 
analisis obligasi 
dan analisis 
sekuritas derivatif

pemahaman 
mahasiswa 
terhadap 
valuasi aset 
analisis 
obligasi dan 
analisis 
sekuritas 
derivatif

mahasiswa 
dapat 
mengetahuai 
dan 
memahami 
mengenai 
valuasi aset 
analisis 
obligasi dan 
analisis 
sekuritas 
derivatif

menjelaskan: 
a. harga obligasi 

dan tingkat 
bunga  

b. duration  
c. faktor-faktor 

yang 
mempengaruhi 
harga obligasi  

d. sertifikat bukti 
right  

e. teori opsi dan 
penilaian opsi  

f. warrant, obligasi, 
konversi, futures 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
valuasi aset 
analisis 
obligasi dan 
analisis 
sekuritas 
derivatif

idem

8 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UTS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UTS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UTS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 1-7

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

lembar 
jawaban 

9 pengukuran risk 
dan return 
portofolio

mahasiswa 
mengenal 
pengukuran 
risk dan 
return 
portofolio

mahasiswa 
dapat 
memahami 
pengukuran 
risk dan 
return 
portofolio

menjelaskan: 
a. karakteristik 

portofolio model 
markowitz  

b. karakteristik 
portofolio model 
indeks tunggal 

ceramah mendengark
an dan 
diskusi

LCD, 
white 
board

mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
pengukuran 
risk dan 
return 
portofolio

buku 
referensi

10 teori portofolio pemahaman 
mahasiswa 
tentang teori 
portofolio

mahasiswa 
dapat 
memahami 
teori portofolio

menjelaskan: 
a. pembentukan 

portofolio yang 
efisien  

b. model indeks 
tunggal  

c. pemilihan 
portofolio yang 
optimal  

d. model indeks 
tunggal  

e. model sharpe 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
teori 
portofolio

idem

11 Capital asset 
pricing model 
(CAPM)

pemahaman 
mahasiswa 
tentang 
Capital asset 
pricing model 
(CAPM)

mahasiswa 
dapat 
memahami 
Capital asset 
pricing model 
(CAPM)

menjelaskan: 
a. arbitrage pricing 

theory (APT) 
b. hipotesis pasar 

modal yang 
efisien 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
Capital asset 
pricing 
model 
(CAPM)

idem

12 beberapa tipe 
perusahaan 
pengelola dana

pemahaman 
mahasiswa 
terhadap 
beberapa tipe 
perusahaan 
pengelola 
dana

mahasiswa 
dapat 
memahami 
beberapa tipe 
perusahaan 
pengelola 
dana

menjelaskan: 
a. unit invesment 

trust and 
managed 
invesment trust  

b. closed-end dan 
open-end 
investment 
companies 
(reksa dana 
tertutup dan 
reksa dana 
terbuka) 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
beberapa 
tipe 
perusahaan 
pengelola 
dana

idem

13 fungsi-fungsi 
manajemen 
investasi

pemahaman 
mahasiswa 
terhadap 
fungsi-fungsi 
manajemen 
investasi

mahasiswa 
dapat 
memahami 
fungsi-fungsi 
manajemen 
investasi

menjelaskan: 
a. menentukan 

kebijakan 
investasi 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
fungsi-fungsi 
manajemen 
investasi

idem

14 analisis sekuritas 
dan 
pembentukan 
portofolio

pemahaman 
mahasiswa 
mengenai 
cara analisis 
sekuritas dan 
pembentukan 
portofolio

mahasiswa 
dapat 
memahami 
cara analisis 
sekuritas dan 
pembentukan 
portofolio

menjelaskan: 
a. analisis sekuritas  
b. pembentukan 

portofolio 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
melakukan 
analisis 
sekuritas 
dan 
pembentuka
n portofolio

idem

15 penilaian kinerja 
portofolio

mahasiswa 
memahami 
penilaian 
kinerja 
portofolio

mahasiswa 
dapat 
memahami 
penilaian 
kinerja 
portofolio

menjelaskan: 
a. perbandingan 

langsung  
b. ukuran kinerja 

tertentu 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
penilaian 
kinerja 
portofolio

idem

16 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UAS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UAS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UAS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 9 - 14

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

lembar 
jawaban
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Akmad Fauzi, J. Arifin & M. Fakruddin Aplikasi Excel dalam financial terapan Jakarta PT Elex Media Komputindo
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sixth edition

New york John Wiley and sons
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