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Referensi: 

  

Referensi: 

Kode Mata Kuliah : 
 EKM 4328

Nama Mata Kuliah : 
 MANAJEMEN KEUANGAN II

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 memproses pengambilan keputusan dan menerjemahkan dampak yang akan ditimbulkan oleh keputusan keuangan atas 
penciptaan nilai.   Juga memperkenalkan tiga area utama pengambilan keputusan dalam manajemen keuangan, yaitu: investasi, 
keuangan, dan keputusan manajemen aset.   Menjabarkan masalah keuangan, termasuk berbagai pemikirannya, dalam cara yang 
mudah untuk dipahami serta mudah digunakan oleh mahasiswa. 

Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1 financial report mahasiswa 
memahami 
financial report

mahasiswa 
dapat 
memahami 
financial report 

menjelaskan: 
a. jenis-jenis 

laporan 
keuangan  

b. pengertian 
laporan 
keuangan  

c. pemahaman 
analisa laporan 
keuangan  

d. fungsi dan tujuan 
laporan keuangan 

ceramah mendengark
an, diskusi

LCD, 
white 
board

mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
financial 
report

Buku 
referensi

2 & 3 analisa ratio, 
comparative dan 
informasi yang 
terkait

mahasiswa 
memahami 
aplikasi 
analisa ratio, 
comparative, 
liquidity dan 
activity

mahasiswa 
dapat 
memahami 
aplikasi 
analisa ratio, 
comparative, 
liquidity dan 
activity

menjelaskan: 
a. liquidity ratio 
b. solvability ratio 
c. rent abilities ratio 
d. activity ratio 
e. ROI dan ROA 
f. comparative ratio 

  

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
aplikasi 
analisa ratio, 
comparative, 
liquidity dan 
activity

idem

4 analisa sumber 
dan penggunaan 
dana

mahasiswa 
memahami 
analisa 
sumber dan 
penggunaan 
dana

mahasiswa 
dapat 
memahami 
analisa 
sumber dan 
penggunaan 
dana

menjelaskan: 
a. pengertian dana 
b. sumber dana 
c. penggunaan dana 
d. kertas kerja 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
analisa 
sumber dan 
penggunaan 
dana

idem

5 & 6 cash flow 
management 
(manajemen arus 
kas)

mahasiswa 
memahami 
analisa 
sumber dan 
penggunaan 
dana

mahaiswa 
dapat 
memahami 
analisa 
sumber dan 
penggunaan 
dana

menjelaskan: 
a. problematical 

penggolongan 
uang kas  

b. cash flow 
statement yang 
disusun dengan 
data history  

c. cash flow 
budgeted/proyek
si  

d. cash flow 
analysis 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
analisa 
sumber dan 
penggunaan 
dana

idem

7 manajemen 
piutang

mahasiswa 
memahami 
manajemen 
piutang

mahasiswa 
dapat 
memahami 
manajemen 
piutang

menjelaskan: 
a. bagaimana cara 

mengatur 
pemberian 
piutang dan 
tagihannya  

b. menganalisa 
aging schedule 
piutang dalam 
pengambilan 
keputusan 
pemberian 
penjualan kredit  

c. menentukan 
besarnya alokasi 
piutang tak 
dapat ditagih 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
manajemen 
piutang

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 manajemen 
persediaan

mahasiswa 
memahami 
dan 
mengaplikasik
an 
manajemen 
persediaan

mahasiswa 
dapat 
memahami 
dan 
mengaplikasik
an 
manajemen 
persediaan

menjelaskan: 
a. mengatur 

persediaan yang 
paling efisien  

b. menentukan 
permintaan 
persediaan 
dalam 
kebutuhan 
produksi  

c. mengukur 
persediaan 
dengan economic 
order quantity 
(EOQ)  

d. menentukan re-
order point 

ceramah mendengark
an dan 
diskusi

LCD dan 
white 
board

mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
dan 
mengaplikasi
kan 
manajemen 
persediaan

buku 
referensi

10 analisa leverage 
dan perubahan 
laba kotor

mahasiswa 
memahami 
dan 
mengaplikasik
an analisa 
leverage

mahasiswa 
dapat 
mengaplikasik
an analisa 
leverage

menjelaskan: 
a. pemahaman 

struktur 
keuangan dan 
financial leverage 

b. menjelaskan 
hubungan 
financial leverage 
dengan 
operating 
leverage 

c. menjelaskan 
faktor-faktor 
yang 
mempengaruhi 
struktur modal 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
analisa 
leverage

idem

11&12 biaya modal mahasiswa 
memahami 
dan mengerti 
konsep biaya 
modal 

mahasiswa 
dapat 
memahami  

biaya modal 

menjelaskan: 
a. menjelaskan 

biaya modal, 
hutang, saham 
biasa, saham 
preferred, laba 
ditahan, obligasi 
dan bunga  

b. menjelaskan 
biaya rata-rata 
berimbang  

c. menjelaskan 
laba/akun 
dividend, 
pembayaran 
dividend  

d. menjelaskan 
stock dividend, 
stock split dan 
treasury stock  

e. menjelaskan 
donated capital 
(saham 
disumbangkan) 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 

konsep 
biaya modal

idem

13 leasing (sewa 
guna usaha)

mahasiswa  
memahami 
konsep leasing 

mahasiswa 
dapat 
memahami 
konsep leasing

menjelaskan: 
a. bentuk-bentuk 

pembiayaan 
leasing  

b. pembelanjaan 
leasing dan 
pembelanjaan 
utama  

c. perlakuan 
leasing dengan 
hak option  

d. leasing tanpa 
hak option 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
sejarah 
balance 
scorecard 
sebagai inti 
manajemen 
strategik

idem

14 ekspansi, merger 
dan risk

mahasiswa 
memahami 
ekspansi, 
merger dan 
risk

mahasiswa 
dapat 
memahami 
dan mengerti 
ekspansi, 
merger dan 
risk

menjelaskan: 
a. penjelasan 

ekspansi  
b. aspek ekonomis 

ekspansi  
c. bentuk ekspandi 

dan merger  
d. sumber 

pembelanjaan 
ekspansi  

e. analisa resiko 
(risk analysis) 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
ekspansi, 
merger, dan 
risk

idem

15 value dan 
reorganizes

mahasiswa 
memahami 
konsep value 
dan 
reorganizes

mahasiswa 
dapat 
memahami 
konsep value 
dan 
reorganizes

menjelaskan: 
a. time value of 

money  
b. present value 

dan future value, 
pay back, IRR, 
NVP  

c. pengertian 
reorganize  

d. sebab dan tujuan 
reorganizes  

e. jenis-jenis 
reorganizes  

f. cara mengurangi 
beban tetap 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaksan 
konsep 
value dan 
reorganizes

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. Keowan, Dafid F. Scott Jr, John D. Martin, 
J. william Petty

Basic Financial Management New Jersey Prentice Hall Inc.

James C Van Horne, John M. Wachwicz Jr, Fundamental of Financial Management New Jersey Prentice Hall International 
Edition

Drs. S. Munawir, AH. Analisa Laporan Keuangan

 Buku referensi yang digunakan adalah buku terbitan  5 (Lima) tahun terakhir.
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analisa laporan 
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board
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report

Buku 
referensi

2 & 3 analisa ratio, 
comparative dan 
informasi yang 
terkait

mahasiswa 
memahami 
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mahasiswa 
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memahami 
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menjelaskan: 
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idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
aplikasi 
analisa ratio, 
comparative, 
liquidity dan 
activity

idem

4 analisa sumber 
dan penggunaan 
dana

mahasiswa 
memahami 
analisa 
sumber dan 
penggunaan 
dana

mahasiswa 
dapat 
memahami 
analisa 
sumber dan 
penggunaan 
dana

menjelaskan: 
a. pengertian dana 
b. sumber dana 
c. penggunaan dana 
d. kertas kerja 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
analisa 
sumber dan 
penggunaan 
dana

idem

5 & 6 cash flow 
management 
(manajemen arus 
kas)

mahasiswa 
memahami 
analisa 
sumber dan 
penggunaan 
dana

mahaiswa 
dapat 
memahami 
analisa 
sumber dan 
penggunaan 
dana

menjelaskan: 
a. problematical 

penggolongan 
uang kas  

b. cash flow 
statement yang 
disusun dengan 
data history  

c. cash flow 
budgeted/proyek
si  

d. cash flow 
analysis 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
analisa 
sumber dan 
penggunaan 
dana

idem

7 manajemen 
piutang

mahasiswa 
memahami 
manajemen 
piutang

mahasiswa 
dapat 
memahami 
manajemen 
piutang

menjelaskan: 
a. bagaimana cara 

mengatur 
pemberian 
piutang dan 
tagihannya  

b. menganalisa 
aging schedule 
piutang dalam 
pengambilan 
keputusan 
pemberian 
penjualan kredit  

c. menentukan 
besarnya alokasi 
piutang tak 
dapat ditagih 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
manajemen 
piutang

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 manajemen 
persediaan

mahasiswa 
memahami 
dan 
mengaplikasik
an 
manajemen 
persediaan

mahasiswa 
dapat 
memahami 
dan 
mengaplikasik
an 
manajemen 
persediaan

menjelaskan: 
a. mengatur 

persediaan yang 
paling efisien  

b. menentukan 
permintaan 
persediaan 
dalam 
kebutuhan 
produksi  

c. mengukur 
persediaan 
dengan economic 
order quantity 
(EOQ)  

d. menentukan re-
order point 

ceramah mendengark
an dan 
diskusi

LCD dan 
white 
board

mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
dan 
mengaplikasi
kan 
manajemen 
persediaan

buku 
referensi

10 analisa leverage 
dan perubahan 
laba kotor

mahasiswa 
memahami 
dan 
mengaplikasik
an analisa 
leverage

mahasiswa 
dapat 
mengaplikasik
an analisa 
leverage

menjelaskan: 
a. pemahaman 

struktur 
keuangan dan 
financial leverage 

b. menjelaskan 
hubungan 
financial leverage 
dengan 
operating 
leverage 

c. menjelaskan 
faktor-faktor 
yang 
mempengaruhi 
struktur modal 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
analisa 
leverage

idem

11&12 biaya modal mahasiswa 
memahami 
dan mengerti 
konsep biaya 
modal 

mahasiswa 
dapat 
memahami  

biaya modal 

menjelaskan: 
a. menjelaskan 

biaya modal, 
hutang, saham 
biasa, saham 
preferred, laba 
ditahan, obligasi 
dan bunga  

b. menjelaskan 
biaya rata-rata 
berimbang  

c. menjelaskan 
laba/akun 
dividend, 
pembayaran 
dividend  

d. menjelaskan 
stock dividend, 
stock split dan 
treasury stock  

e. menjelaskan 
donated capital 
(saham 
disumbangkan) 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 

konsep 
biaya modal

idem

13 leasing (sewa 
guna usaha)

mahasiswa  
memahami 
konsep leasing 

mahasiswa 
dapat 
memahami 
konsep leasing

menjelaskan: 
a. bentuk-bentuk 

pembiayaan 
leasing  

b. pembelanjaan 
leasing dan 
pembelanjaan 
utama  

c. perlakuan 
leasing dengan 
hak option  

d. leasing tanpa 
hak option 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
sejarah 
balance 
scorecard 
sebagai inti 
manajemen 
strategik

idem

14 ekspansi, merger 
dan risk

mahasiswa 
memahami 
ekspansi, 
merger dan 
risk

mahasiswa 
dapat 
memahami 
dan mengerti 
ekspansi, 
merger dan 
risk

menjelaskan: 
a. penjelasan 

ekspansi  
b. aspek ekonomis 

ekspansi  
c. bentuk ekspandi 

dan merger  
d. sumber 

pembelanjaan 
ekspansi  

e. analisa resiko 
(risk analysis) 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
ekspansi, 
merger, dan 
risk

idem

15 value dan 
reorganizes

mahasiswa 
memahami 
konsep value 
dan 
reorganizes

mahasiswa 
dapat 
memahami 
konsep value 
dan 
reorganizes

menjelaskan: 
a. time value of 

money  
b. present value 

dan future value, 
pay back, IRR, 
NVP  

c. pengertian 
reorganize  

d. sebab dan tujuan 
reorganizes  

e. jenis-jenis 
reorganizes  

f. cara mengurangi 
beban tetap 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaksan 
konsep 
value dan 
reorganizes

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. Keowan, Dafid F. Scott Jr, John D. Martin, 
J. william Petty

Basic Financial Management New Jersey Prentice Hall Inc.
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Edition

Drs. S. Munawir, AH. Analisa Laporan Keuangan
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referensi

2 & 3 analisa ratio, 
comparative dan 
informasi yang 
terkait

mahasiswa 
memahami 
aplikasi 
analisa ratio, 
comparative, 
liquidity dan 
activity

mahasiswa 
dapat 
memahami 
aplikasi 
analisa ratio, 
comparative, 
liquidity dan 
activity

menjelaskan: 
a. liquidity ratio 
b. solvability ratio 
c. rent abilities ratio 
d. activity ratio 
e. ROI dan ROA 
f. comparative ratio 

  

idem idem idem mahasiswa 
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penggunaan 
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penggunaan 
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memahami 
analisa 
sumber dan 
penggunaan 
dana

menjelaskan: 
a. problematical 

penggolongan 
uang kas  

b. cash flow 
statement yang 
disusun dengan 
data history  

c. cash flow 
budgeted/proyek
si  

d. cash flow 
analysis 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
analisa 
sumber dan 
penggunaan 
dana

idem

7 manajemen 
piutang

mahasiswa 
memahami 
manajemen 
piutang

mahasiswa 
dapat 
memahami 
manajemen 
piutang

menjelaskan: 
a. bagaimana cara 

mengatur 
pemberian 
piutang dan 
tagihannya  

b. menganalisa 
aging schedule 
piutang dalam 
pengambilan 
keputusan 
pemberian 
penjualan kredit  

c. menentukan 
besarnya alokasi 
piutang tak 
dapat ditagih 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
manajemen 
piutang

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 manajemen 
persediaan

mahasiswa 
memahami 
dan 
mengaplikasik
an 
manajemen 
persediaan

mahasiswa 
dapat 
memahami 
dan 
mengaplikasik
an 
manajemen 
persediaan

menjelaskan: 
a. mengatur 

persediaan yang 
paling efisien  

b. menentukan 
permintaan 
persediaan 
dalam 
kebutuhan 
produksi  

c. mengukur 
persediaan 
dengan economic 
order quantity 
(EOQ)  

d. menentukan re-
order point 

ceramah mendengark
an dan 
diskusi

LCD dan 
white 
board

mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
dan 
mengaplikasi
kan 
manajemen 
persediaan

buku 
referensi

10 analisa leverage 
dan perubahan 
laba kotor

mahasiswa 
memahami 
dan 
mengaplikasik
an analisa 
leverage

mahasiswa 
dapat 
mengaplikasik
an analisa 
leverage

menjelaskan: 
a. pemahaman 

struktur 
keuangan dan 
financial leverage 

b. menjelaskan 
hubungan 
financial leverage 
dengan 
operating 
leverage 

c. menjelaskan 
faktor-faktor 
yang 
mempengaruhi 
struktur modal 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
analisa 
leverage

idem

11&12 biaya modal mahasiswa 
memahami 
dan mengerti 
konsep biaya 
modal 

mahasiswa 
dapat 
memahami  

biaya modal 

menjelaskan: 
a. menjelaskan 

biaya modal, 
hutang, saham 
biasa, saham 
preferred, laba 
ditahan, obligasi 
dan bunga  

b. menjelaskan 
biaya rata-rata 
berimbang  

c. menjelaskan 
laba/akun 
dividend, 
pembayaran 
dividend  

d. menjelaskan 
stock dividend, 
stock split dan 
treasury stock  

e. menjelaskan 
donated capital 
(saham 
disumbangkan) 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 

konsep 
biaya modal

idem

13 leasing (sewa 
guna usaha)

mahasiswa  
memahami 
konsep leasing 

mahasiswa 
dapat 
memahami 
konsep leasing

menjelaskan: 
a. bentuk-bentuk 

pembiayaan 
leasing  

b. pembelanjaan 
leasing dan 
pembelanjaan 
utama  

c. perlakuan 
leasing dengan 
hak option  

d. leasing tanpa 
hak option 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
sejarah 
balance 
scorecard 
sebagai inti 
manajemen 
strategik

idem

14 ekspansi, merger 
dan risk

mahasiswa 
memahami 
ekspansi, 
merger dan 
risk

mahasiswa 
dapat 
memahami 
dan mengerti 
ekspansi, 
merger dan 
risk

menjelaskan: 
a. penjelasan 

ekspansi  
b. aspek ekonomis 

ekspansi  
c. bentuk ekspandi 

dan merger  
d. sumber 

pembelanjaan 
ekspansi  

e. analisa resiko 
(risk analysis) 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
ekspansi, 
merger, dan 
risk

idem

15 value dan 
reorganizes

mahasiswa 
memahami 
konsep value 
dan 
reorganizes

mahasiswa 
dapat 
memahami 
konsep value 
dan 
reorganizes

menjelaskan: 
a. time value of 

money  
b. present value 

dan future value, 
pay back, IRR, 
NVP  

c. pengertian 
reorganize  

d. sebab dan tujuan 
reorganizes  

e. jenis-jenis 
reorganizes  

f. cara mengurangi 
beban tetap 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaksan 
konsep 
value dan 
reorganizes

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
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Kode Mata Kuliah : 
 EKM 4328

Nama Mata Kuliah : 
 MANAJEMEN KEUANGAN II

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 memproses pengambilan keputusan dan menerjemahkan dampak yang akan ditimbulkan oleh keputusan keuangan atas 
penciptaan nilai.   Juga memperkenalkan tiga area utama pengambilan keputusan dalam manajemen keuangan, yaitu: investasi, 
keuangan, dan keputusan manajemen aset.   Menjabarkan masalah keuangan, termasuk berbagai pemikirannya, dalam cara yang 
mudah untuk dipahami serta mudah digunakan oleh mahasiswa. 

Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1 financial report mahasiswa 
memahami 
financial report

mahasiswa 
dapat 
memahami 
financial report 

menjelaskan: 
a. jenis-jenis 

laporan 
keuangan  

b. pengertian 
laporan 
keuangan  

c. pemahaman 
analisa laporan 
keuangan  

d. fungsi dan tujuan 
laporan keuangan 

ceramah mendengark
an, diskusi

LCD, 
white 
board

mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
financial 
report

Buku 
referensi

2 & 3 analisa ratio, 
comparative dan 
informasi yang 
terkait

mahasiswa 
memahami 
aplikasi 
analisa ratio, 
comparative, 
liquidity dan 
activity

mahasiswa 
dapat 
memahami 
aplikasi 
analisa ratio, 
comparative, 
liquidity dan 
activity

menjelaskan: 
a. liquidity ratio 
b. solvability ratio 
c. rent abilities ratio 
d. activity ratio 
e. ROI dan ROA 
f. comparative ratio 

  

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
aplikasi 
analisa ratio, 
comparative, 
liquidity dan 
activity

idem

4 analisa sumber 
dan penggunaan 
dana

mahasiswa 
memahami 
analisa 
sumber dan 
penggunaan 
dana

mahasiswa 
dapat 
memahami 
analisa 
sumber dan 
penggunaan 
dana

menjelaskan: 
a. pengertian dana 
b. sumber dana 
c. penggunaan dana 
d. kertas kerja 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
analisa 
sumber dan 
penggunaan 
dana

idem

5 & 6 cash flow 
management 
(manajemen arus 
kas)

mahasiswa 
memahami 
analisa 
sumber dan 
penggunaan 
dana

mahaiswa 
dapat 
memahami 
analisa 
sumber dan 
penggunaan 
dana

menjelaskan: 
a. problematical 

penggolongan 
uang kas  

b. cash flow 
statement yang 
disusun dengan 
data history  

c. cash flow 
budgeted/proyek
si  

d. cash flow 
analysis 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
analisa 
sumber dan 
penggunaan 
dana

idem

7 manajemen 
piutang

mahasiswa 
memahami 
manajemen 
piutang

mahasiswa 
dapat 
memahami 
manajemen 
piutang

menjelaskan: 
a. bagaimana cara 

mengatur 
pemberian 
piutang dan 
tagihannya  

b. menganalisa 
aging schedule 
piutang dalam 
pengambilan 
keputusan 
pemberian 
penjualan kredit  

c. menentukan 
besarnya alokasi 
piutang tak 
dapat ditagih 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
manajemen 
piutang

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 manajemen 
persediaan

mahasiswa 
memahami 
dan 
mengaplikasik
an 
manajemen 
persediaan

mahasiswa 
dapat 
memahami 
dan 
mengaplikasik
an 
manajemen 
persediaan

menjelaskan: 
a. mengatur 

persediaan yang 
paling efisien  

b. menentukan 
permintaan 
persediaan 
dalam 
kebutuhan 
produksi  

c. mengukur 
persediaan 
dengan economic 
order quantity 
(EOQ)  

d. menentukan re-
order point 

ceramah mendengark
an dan 
diskusi

LCD dan 
white 
board

mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
dan 
mengaplikasi
kan 
manajemen 
persediaan

buku 
referensi

10 analisa leverage 
dan perubahan 
laba kotor

mahasiswa 
memahami 
dan 
mengaplikasik
an analisa 
leverage

mahasiswa 
dapat 
mengaplikasik
an analisa 
leverage

menjelaskan: 
a. pemahaman 

struktur 
keuangan dan 
financial leverage 

b. menjelaskan 
hubungan 
financial leverage 
dengan 
operating 
leverage 

c. menjelaskan 
faktor-faktor 
yang 
mempengaruhi 
struktur modal 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
analisa 
leverage

idem

11&12 biaya modal mahasiswa 
memahami 
dan mengerti 
konsep biaya 
modal 

mahasiswa 
dapat 
memahami  

biaya modal 

menjelaskan: 
a. menjelaskan 

biaya modal, 
hutang, saham 
biasa, saham 
preferred, laba 
ditahan, obligasi 
dan bunga  

b. menjelaskan 
biaya rata-rata 
berimbang  

c. menjelaskan 
laba/akun 
dividend, 
pembayaran 
dividend  

d. menjelaskan 
stock dividend, 
stock split dan 
treasury stock  

e. menjelaskan 
donated capital 
(saham 
disumbangkan) 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 

konsep 
biaya modal

idem

13 leasing (sewa 
guna usaha)

mahasiswa  
memahami 
konsep leasing 

mahasiswa 
dapat 
memahami 
konsep leasing

menjelaskan: 
a. bentuk-bentuk 

pembiayaan 
leasing  

b. pembelanjaan 
leasing dan 
pembelanjaan 
utama  

c. perlakuan 
leasing dengan 
hak option  

d. leasing tanpa 
hak option 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
sejarah 
balance 
scorecard 
sebagai inti 
manajemen 
strategik

idem

14 ekspansi, merger 
dan risk

mahasiswa 
memahami 
ekspansi, 
merger dan 
risk

mahasiswa 
dapat 
memahami 
dan mengerti 
ekspansi, 
merger dan 
risk

menjelaskan: 
a. penjelasan 

ekspansi  
b. aspek ekonomis 

ekspansi  
c. bentuk ekspandi 

dan merger  
d. sumber 

pembelanjaan 
ekspansi  

e. analisa resiko 
(risk analysis) 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
ekspansi, 
merger, dan 
risk

idem

15 value dan 
reorganizes

mahasiswa 
memahami 
konsep value 
dan 
reorganizes

mahasiswa 
dapat 
memahami 
konsep value 
dan 
reorganizes

menjelaskan: 
a. time value of 

money  
b. present value 

dan future value, 
pay back, IRR, 
NVP  

c. pengertian 
reorganize  

d. sebab dan tujuan 
reorganizes  

e. jenis-jenis 
reorganizes  

f. cara mengurangi 
beban tetap 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaksan 
konsep 
value dan 
reorganizes

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. Keowan, Dafid F. Scott Jr, John D. Martin, 
J. william Petty

Basic Financial Management New Jersey Prentice Hall Inc.

James C Van Horne, John M. Wachwicz Jr, Fundamental of Financial Management New Jersey Prentice Hall International 
Edition

Drs. S. Munawir, AH. Analisa Laporan Keuangan

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


