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Referensi: 

  

Referensi: 

Kode Mata Kuliah : 
 EKM 3327

Nama Mata Kuliah : 
 MANAJEMEN KEUANGAN I

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 memberikan pengertian kepada mahasiswa tentang fungsi manajemen keuangan : Perencanaan keuangan, alokasi 
dana, dan kebijakan dividen. Pembahasan ditekankan pada pemahaman konsep nilai waktu dari uang, penggunaan informasi akuntansi 
untuk penilaian kinerja keuangan perusahaan, manajemen aset lancar dan hutang lancar, pendanaan jangka pendek dan jangka 
panjang, serta analisa investasi dan resiko investasi.  

Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1 fungsi dan tujuan 
manajemen 
keuangan

mahasiswa 
memahami 
fungsi dan 
tujuan 
manajemen 
keuangan

mahasiswa 
menguraikan 
fungsi dan 
tujuan 
manajemen 
keuangan

Menjelaskan: 
a. pengertian 

manajemen 
keuangan  

b. fungsi dan tujuan 
manajemen 
keuangan  

c. keputusan-
keputusan 
keuangan  

d. perkembangan 
manajemen 
keuangan  

e. keuangan 
perusahaan 

ceramah mendengark
an dan 
tanya jawab

LCD dan 
white 
board

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
fungsi dan 
tujuan 
manajemen 
keuangan

buku 
referensi

2 analisis kinerja 
keuangan 
perusahaan

mahasiswa 
memahami 
analisis 
kinerja 
keuangan 
perusahaan

mahasiswa 
mampu 
memahami 
laporan 
keuangan 
pokok, 
melakukan 
analisis rasio 
keuangan dan 
analisis indeks

menjelaskan: 
a. laporan 

keuangan pokok  
b. analisis rasio 

keuangan  
c. analisis indeks  
d. analisis sumber 

dan penggunaan 
dana  

e. analisis EVA dan 
MVA 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
melakukan 
analisis 
terhadap 
rasio 
keuangan

idem

3 manajemen 
modal kerja

mahasiswa 
mamahami 
manajemen 
modal kerja

mahasiswa 
mampu 
menentukan 
jumlah modal 
kerja dan 
mengelola 
kas piutang, 
dan 
persediaan

menjelaskan: 
a. modal kerja  
b. manajemen kas  
c. manajemen 

piutang  
d. manajemen 

persediaan 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
mengidentifik
asikan 
modal kerja 
perusahaan 
dan 
menghitung 
jumlah kas 
optimal

idem

4 dasar nilai waktu 
uang 

mahasiswa 
memahami 
konsep dasar 
nilai waktu 
uang dan 
menentukan 
nilai uang

mahasiswa 
mampu 
menentukan 
nilai waktu 
uang 
sekarang dan 
yang akan 
datang dalam 
konsep 
anuitas 
maupun 
bukan anuitas

menjelaskan: 
a. nilai masa yang 

akan datang  
b. nilai sekarang  
c. nilai mendatang 

anuitas  
d. nilai sekarang 

anuitas 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
dasar nilai 
waktu uang

idem

5 analisis 
keputusan 
investasi dalam 
keadaan pasti

mahasiswa 
memahami 
keputusan 
investasi 
dalam 
keadaan pasti

mahasiswa 
mampu 
memahami 
pengertian 
dan jenis 
investasi, 
menaksir arus 
kas, dan 
membandingk
an metode 
penilaian 
investasi

menjelaskan: 
a. pengertian 

investasi  
b. jenis investasi 

idem idem idem mahasiswa  
dapat 
menjelaskan 
analisis 
keputusan 
investasi 
dalam 
keadaan 
pasti 

idem

6 analisis 
keputusan 
investasi

mahasiswa 
memahami 
keputusan 
investasi 
dalam 
keadaan pasti

mahasiswa 
mampu 
memahami 
pengertian 
dan jenis 
investasi, 
menaksir arus 
kas, dan 
membandingk
an metode 
penilaian 
investasi

menjelaskan: 
a. menaksir aliran 

kas  
b. metode penilaian 

metode investasi 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
analisis 
keputusan 
investasi 
dalam 
keadaan 
pasti

idem

7 analisis 
keputusan 
investasi dalam 
keadaan pasti

mahasiswa 
memahami 
analisis 
keputusan 
investasi 

mahasiswa 
mampu 
memahami 
pengertian 
dan jenis 
investasi, 
menaksir arus 

menjelaskan: 
a. perbandingan 

metode penilaian 
investasi 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
pengertian 
dan jenis 
investasi, 
menaksir 
arus kas, 
dan 
membanding
kan metode 
penilaian 
investasi

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

dapat 
menjawab 
soal UTS

lembar 
jawaban

9 analisis 
keputusan 
pendanaan 
perusahaan

mahasiswa 
dapat 
memahami 
analisis 
keputusan 
pendanaan 
perusahaan

mahasiswa 
mampu 
memahami 
jenis modal, 
menerapkan 
analisis yang 
digunakan 
dalam 
pemilihan 
modal, dan 
melakukan 
analisis biaya 
modal

menjelaskan: 
a. analisis RE & 

RMS dalam 
pemilihan modal 

b. analisis likuiditas 
dalam pemilihan 
modal 

ceramah diskusi dan 
tanya jawab

LCD dan 
white 
board

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
analisis 
keputusan 
pendanaan 
perusahaan

idem

10 analisis 
keputusan 
pendanaan 
perusahaan

mahasiswa 
dapat 
memahami 
analisis 
keputusan 
pendanaan 
perusahaan 

mahasiswa 
mampu 
memahami an
analisis 
keputusan 
pendanaan 
perusahaan

menjelaskan: 
a. analisis biaya 

modal 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
analisis 
keputusan 
pendanaan 
perusahaan

idem

11 analisis 
kebijakan dividen 
perusahaan

mahasiswa 
dapat 
memahami 
analisis 
kebijakan 
dividen 
perusahaan

mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
pengertian 
dividen, 
menganalisis 
dana yang 
bisa 
dibagikan 
sebagai 
dividen

menjelaskan: 
a. pengertian 

dividen  
b. dana yang bisa 

dibagikan 
sebagai dividen 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
pengertian 
dividen, 
menganalisis
dana yang 
bisa 
dibagikan 
sebagai 
dividen 

idem

12 analisis 
kebijakan dividen 
perusahaan

mahasiswa 
dapat 
memahami 
analisis 
kebijakan 
dividen 
perusahaan

mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
jenis 
pembayaran 
dividen

menjelaskan: 
a. jenis-jenis 

pembayaran 
dividen 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
pengertian 
pembayaran 
dividen

idem

13 topik khusus 
dalam keuangan 
perusahaan

mahasiswa 
dapat 
memahami 
topik khusus 
dalam 
keuangan

mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
merger dan 
akuisisi, 
restrukturisasi,
reorganisasi 
dan likuidasi

menjelaskan: 
a. merger dan 

akuisisi  
b. restrukturisasi, 

reorganisasi, 
likuidasi 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
merger, 
akuisisi, 
restrukturisas
i, 
reorganisasi 
dan likuidasi

idem

14&15 topik khusus 
dalam keuangan 
perusahaan

mahasiswa 
dapat 
memahami 
topik khusus 
dalam 
keuangan 
perusahaan

mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
tentang 
keuangan 
internasional 

menjelaskan: 
a. keuangan 

internasional 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
tentang 
keuangan 
internasional

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 9-15

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

lembar 
jawaban

Pengarang Judul Buku Kota/Negara Penerbit 

Arthur J. Keown, John D. Martin, J. William Petty & 
David F. Scot

Financial Management, principles and 
application, tenty edition

USA Prentice hall

James C. Van Horne and Jhon M. Wachowicz Fundamental of financial management and 
PH Finance center CD, eleventh edition

Inc USA Prentice hall

Agus Sartono Manajemen Keuangan Edisi Ke-empat Yogyakarta BPFE

Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti Dasar-dasar Manajemen Keuangan, Edisi ke -
tiga

Yogyakarta UPP AMP YKPN

 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 fungsi dan tujuan 
manajemen 
keuangan

mahasiswa 
memahami 
fungsi dan 
tujuan 
manajemen 
keuangan

mahasiswa 
menguraikan 
fungsi dan 
tujuan 
manajemen 
keuangan

Menjelaskan: 
a. pengertian 

manajemen 
keuangan  

b. fungsi dan tujuan 
manajemen 
keuangan  

c. keputusan-
keputusan 
keuangan  

d. perkembangan 
manajemen 
keuangan  

e. keuangan 
perusahaan 

ceramah mendengark
an dan 
tanya jawab

LCD dan 
white 
board

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
fungsi dan 
tujuan 
manajemen 
keuangan

buku 
referensi

2 analisis kinerja 
keuangan 
perusahaan

mahasiswa 
memahami 
analisis 
kinerja 
keuangan 
perusahaan

mahasiswa 
mampu 
memahami 
laporan 
keuangan 
pokok, 
melakukan 
analisis rasio 
keuangan dan 
analisis indeks

menjelaskan: 
a. laporan 

keuangan pokok  
b. analisis rasio 

keuangan  
c. analisis indeks  
d. analisis sumber 

dan penggunaan 
dana  

e. analisis EVA dan 
MVA 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
melakukan 
analisis 
terhadap 
rasio 
keuangan

idem

3 manajemen 
modal kerja

mahasiswa 
mamahami 
manajemen 
modal kerja

mahasiswa 
mampu 
menentukan 
jumlah modal 
kerja dan 
mengelola 
kas piutang, 
dan 
persediaan

menjelaskan: 
a. modal kerja  
b. manajemen kas  
c. manajemen 

piutang  
d. manajemen 

persediaan 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
mengidentifik
asikan 
modal kerja 
perusahaan 
dan 
menghitung 
jumlah kas 
optimal

idem

4 dasar nilai waktu 
uang 

mahasiswa 
memahami 
konsep dasar 
nilai waktu 
uang dan 
menentukan 
nilai uang

mahasiswa 
mampu 
menentukan 
nilai waktu 
uang 
sekarang dan 
yang akan 
datang dalam 
konsep 
anuitas 
maupun 
bukan anuitas

menjelaskan: 
a. nilai masa yang 

akan datang  
b. nilai sekarang  
c. nilai mendatang 

anuitas  
d. nilai sekarang 

anuitas 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
dasar nilai 
waktu uang

idem

5 analisis 
keputusan 
investasi dalam 
keadaan pasti

mahasiswa 
memahami 
keputusan 
investasi 
dalam 
keadaan pasti

mahasiswa 
mampu 
memahami 
pengertian 
dan jenis 
investasi, 
menaksir arus 
kas, dan 
membandingk
an metode 
penilaian 
investasi

menjelaskan: 
a. pengertian 

investasi  
b. jenis investasi 

idem idem idem mahasiswa  
dapat 
menjelaskan 
analisis 
keputusan 
investasi 
dalam 
keadaan 
pasti 

idem

6 analisis 
keputusan 
investasi

mahasiswa 
memahami 
keputusan 
investasi 
dalam 
keadaan pasti

mahasiswa 
mampu 
memahami 
pengertian 
dan jenis 
investasi, 
menaksir arus 
kas, dan 
membandingk
an metode 
penilaian 
investasi

menjelaskan: 
a. menaksir aliran 

kas  
b. metode penilaian 

metode investasi 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
analisis 
keputusan 
investasi 
dalam 
keadaan 
pasti

idem

7 analisis 
keputusan 
investasi dalam 
keadaan pasti

mahasiswa 
memahami 
analisis 
keputusan 
investasi 

mahasiswa 
mampu 
memahami 
pengertian 
dan jenis 
investasi, 
menaksir arus 

menjelaskan: 
a. perbandingan 

metode penilaian 
investasi 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
pengertian 
dan jenis 
investasi, 
menaksir 
arus kas, 
dan 
membanding
kan metode 
penilaian 
investasi

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

dapat 
menjawab 
soal UTS

lembar 
jawaban

9 analisis 
keputusan 
pendanaan 
perusahaan

mahasiswa 
dapat 
memahami 
analisis 
keputusan 
pendanaan 
perusahaan

mahasiswa 
mampu 
memahami 
jenis modal, 
menerapkan 
analisis yang 
digunakan 
dalam 
pemilihan 
modal, dan 
melakukan 
analisis biaya 
modal

menjelaskan: 
a. analisis RE & 

RMS dalam 
pemilihan modal 

b. analisis likuiditas 
dalam pemilihan 
modal 

ceramah diskusi dan 
tanya jawab

LCD dan 
white 
board

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
analisis 
keputusan 
pendanaan 
perusahaan

idem

10 analisis 
keputusan 
pendanaan 
perusahaan

mahasiswa 
dapat 
memahami 
analisis 
keputusan 
pendanaan 
perusahaan 

mahasiswa 
mampu 
memahami an
analisis 
keputusan 
pendanaan 
perusahaan

menjelaskan: 
a. analisis biaya 

modal 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
analisis 
keputusan 
pendanaan 
perusahaan

idem

11 analisis 
kebijakan dividen 
perusahaan

mahasiswa 
dapat 
memahami 
analisis 
kebijakan 
dividen 
perusahaan

mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
pengertian 
dividen, 
menganalisis 
dana yang 
bisa 
dibagikan 
sebagai 
dividen

menjelaskan: 
a. pengertian 

dividen  
b. dana yang bisa 

dibagikan 
sebagai dividen 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
pengertian 
dividen, 
menganalisis
dana yang 
bisa 
dibagikan 
sebagai 
dividen 

idem

12 analisis 
kebijakan dividen 
perusahaan

mahasiswa 
dapat 
memahami 
analisis 
kebijakan 
dividen 
perusahaan

mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
jenis 
pembayaran 
dividen

menjelaskan: 
a. jenis-jenis 

pembayaran 
dividen 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
pengertian 
pembayaran 
dividen

idem

13 topik khusus 
dalam keuangan 
perusahaan

mahasiswa 
dapat 
memahami 
topik khusus 
dalam 
keuangan

mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
merger dan 
akuisisi, 
restrukturisasi,
reorganisasi 
dan likuidasi

menjelaskan: 
a. merger dan 

akuisisi  
b. restrukturisasi, 

reorganisasi, 
likuidasi 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
merger, 
akuisisi, 
restrukturisas
i, 
reorganisasi 
dan likuidasi

idem

14&15 topik khusus 
dalam keuangan 
perusahaan

mahasiswa 
dapat 
memahami 
topik khusus 
dalam 
keuangan 
perusahaan

mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
tentang 
keuangan 
internasional 

menjelaskan: 
a. keuangan 

internasional 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
tentang 
keuangan 
internasional

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 9-15

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

lembar 
jawaban

Pengarang Judul Buku Kota/Negara Penerbit 

Arthur J. Keown, John D. Martin, J. William Petty & 
David F. Scot

Financial Management, principles and 
application, tenty edition

USA Prentice hall

James C. Van Horne and Jhon M. Wachowicz Fundamental of financial management and 
PH Finance center CD, eleventh edition

Inc USA Prentice hall

Agus Sartono Manajemen Keuangan Edisi Ke-empat Yogyakarta BPFE

Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti Dasar-dasar Manajemen Keuangan, Edisi ke -
tiga
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Mata kuliah ini memberikan pengertian kepada mahasiswa tentang fungsi manajemen keuangan : Perencanaan keuangan, alokasi 
dana, dan kebijakan dividen. Pembahasan ditekankan pada pemahaman konsep nilai waktu dari uang, penggunaan informasi akuntansi 
untuk penilaian kinerja keuangan perusahaan, manajemen aset lancar dan hutang lancar, pendanaan jangka pendek dan jangka 
panjang, serta analisa investasi dan resiko investasi.  

Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1 fungsi dan tujuan 
manajemen 
keuangan

mahasiswa 
memahami 
fungsi dan 
tujuan 
manajemen 
keuangan

mahasiswa 
menguraikan 
fungsi dan 
tujuan 
manajemen 
keuangan

Menjelaskan: 
a. pengertian 

manajemen 
keuangan  

b. fungsi dan tujuan 
manajemen 
keuangan  

c. keputusan-
keputusan 
keuangan  

d. perkembangan 
manajemen 
keuangan  

e. keuangan 
perusahaan 

ceramah mendengark
an dan 
tanya jawab

LCD dan 
white 
board

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
fungsi dan 
tujuan 
manajemen 
keuangan

buku 
referensi

2 analisis kinerja 
keuangan 
perusahaan

mahasiswa 
memahami 
analisis 
kinerja 
keuangan 
perusahaan

mahasiswa 
mampu 
memahami 
laporan 
keuangan 
pokok, 
melakukan 
analisis rasio 
keuangan dan 
analisis indeks

menjelaskan: 
a. laporan 

keuangan pokok  
b. analisis rasio 

keuangan  
c. analisis indeks  
d. analisis sumber 

dan penggunaan 
dana  

e. analisis EVA dan 
MVA 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
melakukan 
analisis 
terhadap 
rasio 
keuangan

idem

3 manajemen 
modal kerja

mahasiswa 
mamahami 
manajemen 
modal kerja

mahasiswa 
mampu 
menentukan 
jumlah modal 
kerja dan 
mengelola 
kas piutang, 
dan 
persediaan

menjelaskan: 
a. modal kerja  
b. manajemen kas  
c. manajemen 

piutang  
d. manajemen 

persediaan 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
mengidentifik
asikan 
modal kerja 
perusahaan 
dan 
menghitung 
jumlah kas 
optimal

idem

4 dasar nilai waktu 
uang 

mahasiswa 
memahami 
konsep dasar 
nilai waktu 
uang dan 
menentukan 
nilai uang

mahasiswa 
mampu 
menentukan 
nilai waktu 
uang 
sekarang dan 
yang akan 
datang dalam 
konsep 
anuitas 
maupun 
bukan anuitas

menjelaskan: 
a. nilai masa yang 

akan datang  
b. nilai sekarang  
c. nilai mendatang 

anuitas  
d. nilai sekarang 

anuitas 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
dasar nilai 
waktu uang

idem

5 analisis 
keputusan 
investasi dalam 
keadaan pasti

mahasiswa 
memahami 
keputusan 
investasi 
dalam 
keadaan pasti

mahasiswa 
mampu 
memahami 
pengertian 
dan jenis 
investasi, 
menaksir arus 
kas, dan 
membandingk
an metode 
penilaian 
investasi

menjelaskan: 
a. pengertian 

investasi  
b. jenis investasi 

idem idem idem mahasiswa  
dapat 
menjelaskan 
analisis 
keputusan 
investasi 
dalam 
keadaan 
pasti 

idem

6 analisis 
keputusan 
investasi

mahasiswa 
memahami 
keputusan 
investasi 
dalam 
keadaan pasti

mahasiswa 
mampu 
memahami 
pengertian 
dan jenis 
investasi, 
menaksir arus 
kas, dan 
membandingk
an metode 
penilaian 
investasi

menjelaskan: 
a. menaksir aliran 

kas  
b. metode penilaian 

metode investasi 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
analisis 
keputusan 
investasi 
dalam 
keadaan 
pasti

idem

7 analisis 
keputusan 
investasi dalam 
keadaan pasti

mahasiswa 
memahami 
analisis 
keputusan 
investasi 

mahasiswa 
mampu 
memahami 
pengertian 
dan jenis 
investasi, 
menaksir arus 

menjelaskan: 
a. perbandingan 

metode penilaian 
investasi 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
pengertian 
dan jenis 
investasi, 
menaksir 
arus kas, 
dan 
membanding
kan metode 
penilaian 
investasi

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

dapat 
menjawab 
soal UTS

lembar 
jawaban

9 analisis 
keputusan 
pendanaan 
perusahaan

mahasiswa 
dapat 
memahami 
analisis 
keputusan 
pendanaan 
perusahaan

mahasiswa 
mampu 
memahami 
jenis modal, 
menerapkan 
analisis yang 
digunakan 
dalam 
pemilihan 
modal, dan 
melakukan 
analisis biaya 
modal

menjelaskan: 
a. analisis RE & 

RMS dalam 
pemilihan modal 

b. analisis likuiditas 
dalam pemilihan 
modal 

ceramah diskusi dan 
tanya jawab

LCD dan 
white 
board

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
analisis 
keputusan 
pendanaan 
perusahaan

idem

10 analisis 
keputusan 
pendanaan 
perusahaan

mahasiswa 
dapat 
memahami 
analisis 
keputusan 
pendanaan 
perusahaan 

mahasiswa 
mampu 
memahami an
analisis 
keputusan 
pendanaan 
perusahaan

menjelaskan: 
a. analisis biaya 

modal 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
analisis 
keputusan 
pendanaan 
perusahaan

idem

11 analisis 
kebijakan dividen 
perusahaan

mahasiswa 
dapat 
memahami 
analisis 
kebijakan 
dividen 
perusahaan

mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
pengertian 
dividen, 
menganalisis 
dana yang 
bisa 
dibagikan 
sebagai 
dividen

menjelaskan: 
a. pengertian 

dividen  
b. dana yang bisa 

dibagikan 
sebagai dividen 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
pengertian 
dividen, 
menganalisis
dana yang 
bisa 
dibagikan 
sebagai 
dividen 

idem

12 analisis 
kebijakan dividen 
perusahaan

mahasiswa 
dapat 
memahami 
analisis 
kebijakan 
dividen 
perusahaan

mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
jenis 
pembayaran 
dividen

menjelaskan: 
a. jenis-jenis 

pembayaran 
dividen 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
pengertian 
pembayaran 
dividen

idem

13 topik khusus 
dalam keuangan 
perusahaan

mahasiswa 
dapat 
memahami 
topik khusus 
dalam 
keuangan

mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
merger dan 
akuisisi, 
restrukturisasi,
reorganisasi 
dan likuidasi

menjelaskan: 
a. merger dan 

akuisisi  
b. restrukturisasi, 

reorganisasi, 
likuidasi 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
merger, 
akuisisi, 
restrukturisas
i, 
reorganisasi 
dan likuidasi

idem

14&15 topik khusus 
dalam keuangan 
perusahaan

mahasiswa 
dapat 
memahami 
topik khusus 
dalam 
keuangan 
perusahaan

mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
tentang 
keuangan 
internasional 

menjelaskan: 
a. keuangan 

internasional 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
tentang 
keuangan 
internasional

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 9-15

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

lembar 
jawaban

Pengarang Judul Buku Kota/Negara Penerbit 

Arthur J. Keown, John D. Martin, J. William Petty & 
David F. Scot

Financial Management, principles and 
application, tenty edition

USA Prentice hall

James C. Van Horne and Jhon M. Wachowicz Fundamental of financial management and 
PH Finance center CD, eleventh edition

Inc USA Prentice hall

Agus Sartono Manajemen Keuangan Edisi Ke-empat Yogyakarta BPFE

Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti Dasar-dasar Manajemen Keuangan, Edisi ke -
tiga

Yogyakarta UPP AMP YKPN

 Buku referensi yang digunakan adalah buku terbitan  5 (Lima) tahun terakhir.
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Referensi: 

Kode Mata Kuliah : 
 EKM 3327

Nama Mata Kuliah : 
 MANAJEMEN KEUANGAN I

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 memberikan pengertian kepada mahasiswa tentang fungsi manajemen keuangan : Perencanaan keuangan, alokasi 
dana, dan kebijakan dividen. Pembahasan ditekankan pada pemahaman konsep nilai waktu dari uang, penggunaan informasi akuntansi 
untuk penilaian kinerja keuangan perusahaan, manajemen aset lancar dan hutang lancar, pendanaan jangka pendek dan jangka 
panjang, serta analisa investasi dan resiko investasi.  

Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1 fungsi dan tujuan 
manajemen 
keuangan

mahasiswa 
memahami 
fungsi dan 
tujuan 
manajemen 
keuangan

mahasiswa 
menguraikan 
fungsi dan 
tujuan 
manajemen 
keuangan

Menjelaskan: 
a. pengertian 

manajemen 
keuangan  

b. fungsi dan tujuan 
manajemen 
keuangan  

c. keputusan-
keputusan 
keuangan  

d. perkembangan 
manajemen 
keuangan  

e. keuangan 
perusahaan 

ceramah mendengark
an dan 
tanya jawab

LCD dan 
white 
board

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
fungsi dan 
tujuan 
manajemen 
keuangan

buku 
referensi

2 analisis kinerja 
keuangan 
perusahaan

mahasiswa 
memahami 
analisis 
kinerja 
keuangan 
perusahaan

mahasiswa 
mampu 
memahami 
laporan 
keuangan 
pokok, 
melakukan 
analisis rasio 
keuangan dan 
analisis indeks

menjelaskan: 
a. laporan 

keuangan pokok  
b. analisis rasio 

keuangan  
c. analisis indeks  
d. analisis sumber 

dan penggunaan 
dana  

e. analisis EVA dan 
MVA 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
melakukan 
analisis 
terhadap 
rasio 
keuangan

idem

3 manajemen 
modal kerja

mahasiswa 
mamahami 
manajemen 
modal kerja

mahasiswa 
mampu 
menentukan 
jumlah modal 
kerja dan 
mengelola 
kas piutang, 
dan 
persediaan

menjelaskan: 
a. modal kerja  
b. manajemen kas  
c. manajemen 

piutang  
d. manajemen 

persediaan 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
mengidentifik
asikan 
modal kerja 
perusahaan 
dan 
menghitung 
jumlah kas 
optimal

idem

4 dasar nilai waktu 
uang 

mahasiswa 
memahami 
konsep dasar 
nilai waktu 
uang dan 
menentukan 
nilai uang

mahasiswa 
mampu 
menentukan 
nilai waktu 
uang 
sekarang dan 
yang akan 
datang dalam 
konsep 
anuitas 
maupun 
bukan anuitas

menjelaskan: 
a. nilai masa yang 

akan datang  
b. nilai sekarang  
c. nilai mendatang 

anuitas  
d. nilai sekarang 

anuitas 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
dasar nilai 
waktu uang

idem

5 analisis 
keputusan 
investasi dalam 
keadaan pasti

mahasiswa 
memahami 
keputusan 
investasi 
dalam 
keadaan pasti

mahasiswa 
mampu 
memahami 
pengertian 
dan jenis 
investasi, 
menaksir arus 
kas, dan 
membandingk
an metode 
penilaian 
investasi

menjelaskan: 
a. pengertian 

investasi  
b. jenis investasi 

idem idem idem mahasiswa  
dapat 
menjelaskan 
analisis 
keputusan 
investasi 
dalam 
keadaan 
pasti 

idem

6 analisis 
keputusan 
investasi

mahasiswa 
memahami 
keputusan 
investasi 
dalam 
keadaan pasti

mahasiswa 
mampu 
memahami 
pengertian 
dan jenis 
investasi, 
menaksir arus 
kas, dan 
membandingk
an metode 
penilaian 
investasi

menjelaskan: 
a. menaksir aliran 

kas  
b. metode penilaian 

metode investasi 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
analisis 
keputusan 
investasi 
dalam 
keadaan 
pasti

idem

7 analisis 
keputusan 
investasi dalam 
keadaan pasti

mahasiswa 
memahami 
analisis 
keputusan 
investasi 

mahasiswa 
mampu 
memahami 
pengertian 
dan jenis 
investasi, 
menaksir arus 

menjelaskan: 
a. perbandingan 

metode penilaian 
investasi 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
pengertian 
dan jenis 
investasi, 
menaksir 
arus kas, 
dan 
membanding
kan metode 
penilaian 
investasi

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

dapat 
menjawab 
soal UTS

lembar 
jawaban

9 analisis 
keputusan 
pendanaan 
perusahaan

mahasiswa 
dapat 
memahami 
analisis 
keputusan 
pendanaan 
perusahaan

mahasiswa 
mampu 
memahami 
jenis modal, 
menerapkan 
analisis yang 
digunakan 
dalam 
pemilihan 
modal, dan 
melakukan 
analisis biaya 
modal

menjelaskan: 
a. analisis RE & 

RMS dalam 
pemilihan modal 

b. analisis likuiditas 
dalam pemilihan 
modal 

ceramah diskusi dan 
tanya jawab

LCD dan 
white 
board

mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
analisis 
keputusan 
pendanaan 
perusahaan

idem

10 analisis 
keputusan 
pendanaan 
perusahaan

mahasiswa 
dapat 
memahami 
analisis 
keputusan 
pendanaan 
perusahaan 

mahasiswa 
mampu 
memahami an
analisis 
keputusan 
pendanaan 
perusahaan

menjelaskan: 
a. analisis biaya 

modal 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
analisis 
keputusan 
pendanaan 
perusahaan

idem

11 analisis 
kebijakan dividen 
perusahaan

mahasiswa 
dapat 
memahami 
analisis 
kebijakan 
dividen 
perusahaan

mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
pengertian 
dividen, 
menganalisis 
dana yang 
bisa 
dibagikan 
sebagai 
dividen

menjelaskan: 
a. pengertian 

dividen  
b. dana yang bisa 

dibagikan 
sebagai dividen 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
pengertian 
dividen, 
menganalisis
dana yang 
bisa 
dibagikan 
sebagai 
dividen 

idem

12 analisis 
kebijakan dividen 
perusahaan

mahasiswa 
dapat 
memahami 
analisis 
kebijakan 
dividen 
perusahaan

mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
jenis 
pembayaran 
dividen

menjelaskan: 
a. jenis-jenis 

pembayaran 
dividen 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
pengertian 
pembayaran 
dividen

idem

13 topik khusus 
dalam keuangan 
perusahaan

mahasiswa 
dapat 
memahami 
topik khusus 
dalam 
keuangan

mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
merger dan 
akuisisi, 
restrukturisasi,
reorganisasi 
dan likuidasi

menjelaskan: 
a. merger dan 

akuisisi  
b. restrukturisasi, 

reorganisasi, 
likuidasi 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
merger, 
akuisisi, 
restrukturisas
i, 
reorganisasi 
dan likuidasi

idem

14&15 topik khusus 
dalam keuangan 
perusahaan

mahasiswa 
dapat 
memahami 
topik khusus 
dalam 
keuangan 
perusahaan

mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
tentang 
keuangan 
internasional 

menjelaskan: 
a. keuangan 

internasional 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
tentang 
keuangan 
internasional

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 9-15

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

lembar 
jawaban

Pengarang Judul Buku Kota/Negara Penerbit 

Arthur J. Keown, John D. Martin, J. William Petty & 
David F. Scot

Financial Management, principles and 
application, tenty edition

USA Prentice hall

James C. Van Horne and Jhon M. Wachowicz Fundamental of financial management and 
PH Finance center CD, eleventh edition

Inc USA Prentice hall

Agus Sartono Manajemen Keuangan Edisi Ke-empat Yogyakarta BPFE

Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti Dasar-dasar Manajemen Keuangan, Edisi ke -
tiga

Yogyakarta UPP AMP YKPN

 Buku referensi yang digunakan adalah buku terbitan  5 (Lima) tahun terakhir.


