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Tujuan Kurikuler: 

  

  

  

Referensi: 

  

Referensi: 

Kode Mata Kuliah : 
 EKM 7448

Nama Mata Kuliah : 
 SEMINAR MANAJEMEN KEUANGAN 

Kelompok Mata Kuliah :  MKKp Mata kuliah keilmuan dan keterampilan pilihan

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: 

Tujuan mata kuliah ini agar mahasiswa dapat mengerti dan memahami konsep-konsep keuangan, pendanaan, investasi perusahaan 
yang berdampak pada perusahaan-perusahaan.  

Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1 Teknis seminar mahasiswa 
memahami 
terhadap 
teknis 
pelaksanaan 
seminar

mahasiswa 
mampu 
memahami 
teknis 
pelaksanaan 
seminar

Menjelaskan: 
a. teknis 

penyusunan 
makalah 

b. pembentukan 
kelompok 

c. menjadi 
moderator 

d. sebagai penyaji 
e. sebagai 

pembahas dalam 
pelaksanaan 
seminar 

seminar mendengark
an dan 
tanya jawab

LCD dan 
white 
board

mahasiswa 
dapat  
melaksana 
kan teknis 
seminar 

buku 
referensi

2 penyusunan 
makalah seminar

mahasiswa 
memahami 
menyusun 
makalah 
seminar

mahasiswa 
mampu 
memahami 
susunan 
makalah 
seminar

menjelaskan: 
a. penyusunan 

makalah seminar 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menyusun 
makalah 
seminar

idem

3 manajemen 
modal kerja

mahasiswa 
mamahami 
manajemen 
modal kerja 
dalam 
perusahaan

mahasiswa 
mampu 
memahami 
manajemen 
modal kerja 
dalam 
perusahaan

menjelaskan: 
a. konsep modal 

kerja  
b. perputaran 

modal kerja  
c. penentuan 

jumlah modal 
kerja 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menyajikan 
makalah 
seminar 
dengan 
topik modal 
kerja dan 
dapat 
memberikan 
argumentasi 
dalam 
seminar

idem

4 manajemen 
piutang

mahasiswa 
memahami 
manajemen 
kredit dan 
piutang

mahasiswa 
mampu 
memahami 
manajemen 
kredit dan 
piutang

menjelaskan: 
a. kebijakan 

pengumpulan 
piutang dan 
kredit  

b. faktor-faktor 
yang 
mempengaruhi 
besarnya 
investasi 
terhadap piutang  

c. penilaian resiko 
kredit dan 
penyaringan 
pelanggan  

d. perputaran 
piutang dan 
anggaran 
pengumpulan 
piutang 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menyajikan 
makalah 
seminar 
dengan 
topik 
manajemen 
piutang dan 
dapat 
memberikan 
argumentasi 
dalam 
seminar

idem

5 manajemen 
persediaan

mahasiswa 
memahami 
manajemen 
persediaan

mahasiswa 
mampu 
memahami 
manajemen 
persediaan

menjelaskan: 
a. pengertian dan 

jenis-jenis 
persediaan  

b. perputaran 
persediaan  

c. jenis-jenis biaya 
dalam persediaan 

idem idem idem mahasiswa  
dapat 
menyajikan 
makalah 
semianr 
dnegna 
topik 
manajemen 
persediaan 
dan 
memberikan 
argumentasi 
dalam 
seminar 

idem

6 resiko dan hasil 
pada asset

mahasiswa 
memahami 
tentang resiko 
dan return 
investasi asset

mahasiswa 
mampu 
memahami 
resiko dan 
return 
investasi asset

menjelaskan: 
a. definisi resiko 

dan hasil  
b. penggunaan 

distribusi 
probabilitas 
untuk 
pengukuran 
resiko  

c. perilaku 
terhadap resiko  

d. resiko dan hasil 
dalam konteks 
portofolio  

e. capital asset 
pricing model 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menyajikan 
makalah 
seminar 
dnegna 
topik resiko 
dan hasil 
pada asset 
dan 
memberikan 
argumentasi 
dalam 
seminar

idem

7 rasio keuangan mahasiswa 
memahami 
resiko 
keuangan 
secara 
menyeluruh

mahasiswa 
mampu 
memahami 
resiko 
keuangan 
secara 
menyeluruh

menjelaskan: 
a. likuiditas, 

solvabilitas, 
aktivitas, dan 
rentabilitas  

b. metode 
pembandingan 
resiko keuangan  

c. analisis du pont 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menyajikan 
makalah 
seminar 
dengan 
topik resiko 
keuangan 
dan 
memberikan 
argumentasi 
dalam 
seminar

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 dana dan 
aliran kas

mahasiswa 
memahami 
aliran dana 
dan kas

mahasiswa 
mampu 
memahami 
aliran dana 
dan kas

menjelaskan: 
a. laporan sumber 

dan penggunaan 
dana 

b. analisis laporan 
aliran kas 

seminar mendengar 
kan dan 
tanya jawab

LCD dan 
white 
board

mahasiswa 
dapat 
menyajikan 
makalah 
seminar 
dengan 
topik 
analisis 
dana dan 
aliran kas 
dan 
memberikan 
argumentasi 
dalam 
seminar

idem

10 penganggaran 
modal

mahasiswa 
memahami 
berbagai jenis 
aliran kas 
dalam suatu 
proyek dan 
teknik dalam 
penganggaran 
modal 

mahasiswa 
mampu 
memahami  
jenis aliran 
kas dalam 
suatu proyek 
dan teknik 
dalam 
penganggaran 
modal 

menjelaskan: 
a. definisi 

penganggaran 
modal  

b. keputusan 
investasi  

c. penentuan 
investasi awal 
suatu proyek  

d. penentuan aliran 
kas masuk 
bersih operasi  

e. penentuan aliran 
kas pada akhir 
umur proyek  

f. teknik 
penganggaran 
modal: NPV, PP, 
IRR, PI  

g. Ekuivalensi aliran 
kas 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
membuat 
makalah 
seminar 
dengan 
topik 
penganggara
n modal dan 
memberikan 
argumentasi 
dalam 
seminar

idem

11 Biaya modal dan 
struktur modal

mahasiswa 
dapat 
memahami 
terhadap 
biaya dan 
struktur modal

mahasiswa 
mampu 
memahami 
tentang biaya 
modal dan 
struktur modal

menjelaskan: 
a. definisi biaya 

modal  
b. biaya untuk 

masing-masing 
sumber dana 
jangka panjang  

c. hubungan antara 
kapasitas 
dengan struktur 
modal  

d. teori kapitalisasi  
e. penentuan 

struktur modal 
optimum dengan 
Weighted 
Average cost of 
capital  

f. Marginal cost of 
capital schedule  

g. kombinasi 
marginal cost of 
capital dengan 
investement 
opportunity 
schedule 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
membuat 
makalah 
seminar 
dengan 
topik biaya 
modal dan 
struktur 
modal dan 
memberikan 
argumentasi 
dalam 
seminar 

idem

12 Leverage operasi 
dan keuangan

mahasiswa 
dapat 
memahami 
leverage 
operasi dan 
keuangan

mahasiswa 
mampu 
memahami 
leverage 
operasi dan 
keuangan

menjelaskan: 
a. Definisi leverage 

operasi dan 
keuangan  

b. analisis BEP  
c. degree of 

opertaing 
leverage  

d. degree of 
financial leverage  

e. degree of total 
leverage 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
membuat 
makalah 
seminar 
dengan 
topik 
leverage 
operasi dan 
ekuangan 
dan 
memberikan 
argumentasi 
dalam 
seminar

idem

13 Pasar modal mahasiswa 
dapat 
memahami 
pasal modal 
beserta 
seluruh 
aspeknya

mahasiswa 
mampu 
memahami 
pasar modal 
beserta 
seluruh 
aspeknya

menjelaskan: 
a. Definisi pasar 

modal  
b. lembaga terkait 

dengan pasar 
modal  

c. para pelaku 
pasar modal  

d. instrumen pasa 
modal  

e. prosedur dan 
persyaratan 
emisi  

f. pasar sekunder 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
makalah 
seminar 
dnegna 
topik pasar 
modal dan 
memberikan 
argumentasi 
dalam 
seminar

idem

14 Leasing mahasiswa 
dapat 
memahami 
tentang 
leasing

mahasiswa 
mampu 
memahami 
tentang 
leasing  

menjelaskan: 
a. Definisi leasing  
b. jenis-jenis 

leasing  
c. alternatif 

pemilihan 
pembelanjaan 
antara leasing 
atau membeli 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
mengenai 
definisi 
leasing, 
jenis 
leasing, 
analisis 
pemilihan 
alternatif 
leasing atau 
membeli

idem

15 bentuk 
restrukturis ASI 
perusahaan

mahasiswa 
dapat 
memahami 
terhadap 
bentuk-
bentuk 
restrukturisasi 
perusahaan

mahasiswa 
mampu 
memahami 
tentang 
bentuk-
bentuk 
restrukturisasi 
perusahaan

menjelaskan:  
a. merger  
b. akuisisi  
c. takeover, tender 

offers dan 
defenses  

d. devestiture  
e. restrukturisasi 

kepemilikan  
f. leverages buyouts 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
makalah 
seminar 
dengan 
topik 
bentuk  re 
strukturisasi 
perusahaan 
dan 
memberikan 
argumentasi 
dalam 
seminar

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 

Bambang Riyanto Dasar-dasar pembelanjaan perusahaan 
edisi 3

yogyakarta yayasan penerbit gajah mada

Fred J. Weston & Thomas E. Coupeland Managerial finance, ninth edition Florida The Dryden Press

Fred J. Weston & Eugene F. Brigham Essential of managerial finance, ninth edition florida The dryden press

James C. Van Hom 7 John M. Wachowicz, Fundamental financial management, ninth 
edition

New jersey Prentice hall

Miswanto & Eko Widodo Manajemen Keuangan 2 Jakarta Gunadarma

Marzuki, dkk, ABC Pasar Modal Indonesia Jakarta LPPI dan ISEI

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

  

Referensi: 

Kode Mata Kuliah : 
 EKM 7448

Nama Mata Kuliah : 
 SEMINAR MANAJEMEN KEUANGAN 

Kelompok Mata Kuliah :  MKKp Mata kuliah keilmuan dan keterampilan pilihan

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: 

Tujuan mata kuliah ini agar mahasiswa dapat mengerti dan memahami konsep-konsep keuangan, pendanaan, investasi perusahaan 
yang berdampak pada perusahaan-perusahaan.  

Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1 Teknis seminar mahasiswa 
memahami 
terhadap 
teknis 
pelaksanaan 
seminar

mahasiswa 
mampu 
memahami 
teknis 
pelaksanaan 
seminar

Menjelaskan: 
a. teknis 

penyusunan 
makalah 

b. pembentukan 
kelompok 

c. menjadi 
moderator 

d. sebagai penyaji 
e. sebagai 

pembahas dalam 
pelaksanaan 
seminar 

seminar mendengark
an dan 
tanya jawab

LCD dan 
white 
board

mahasiswa 
dapat  
melaksana 
kan teknis 
seminar 

buku 
referensi

2 penyusunan 
makalah seminar

mahasiswa 
memahami 
menyusun 
makalah 
seminar

mahasiswa 
mampu 
memahami 
susunan 
makalah 
seminar

menjelaskan: 
a. penyusunan 

makalah seminar 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menyusun 
makalah 
seminar

idem

3 manajemen 
modal kerja

mahasiswa 
mamahami 
manajemen 
modal kerja 
dalam 
perusahaan

mahasiswa 
mampu 
memahami 
manajemen 
modal kerja 
dalam 
perusahaan

menjelaskan: 
a. konsep modal 

kerja  
b. perputaran 

modal kerja  
c. penentuan 

jumlah modal 
kerja 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menyajikan 
makalah 
seminar 
dengan 
topik modal 
kerja dan 
dapat 
memberikan 
argumentasi 
dalam 
seminar

idem

4 manajemen 
piutang

mahasiswa 
memahami 
manajemen 
kredit dan 
piutang

mahasiswa 
mampu 
memahami 
manajemen 
kredit dan 
piutang

menjelaskan: 
a. kebijakan 

pengumpulan 
piutang dan 
kredit  

b. faktor-faktor 
yang 
mempengaruhi 
besarnya 
investasi 
terhadap piutang  

c. penilaian resiko 
kredit dan 
penyaringan 
pelanggan  

d. perputaran 
piutang dan 
anggaran 
pengumpulan 
piutang 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menyajikan 
makalah 
seminar 
dengan 
topik 
manajemen 
piutang dan 
dapat 
memberikan 
argumentasi 
dalam 
seminar

idem

5 manajemen 
persediaan

mahasiswa 
memahami 
manajemen 
persediaan

mahasiswa 
mampu 
memahami 
manajemen 
persediaan

menjelaskan: 
a. pengertian dan 

jenis-jenis 
persediaan  

b. perputaran 
persediaan  

c. jenis-jenis biaya 
dalam persediaan 

idem idem idem mahasiswa  
dapat 
menyajikan 
makalah 
semianr 
dnegna 
topik 
manajemen 
persediaan 
dan 
memberikan 
argumentasi 
dalam 
seminar 

idem

6 resiko dan hasil 
pada asset

mahasiswa 
memahami 
tentang resiko 
dan return 
investasi asset

mahasiswa 
mampu 
memahami 
resiko dan 
return 
investasi asset

menjelaskan: 
a. definisi resiko 

dan hasil  
b. penggunaan 

distribusi 
probabilitas 
untuk 
pengukuran 
resiko  

c. perilaku 
terhadap resiko  

d. resiko dan hasil 
dalam konteks 
portofolio  

e. capital asset 
pricing model 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menyajikan 
makalah 
seminar 
dnegna 
topik resiko 
dan hasil 
pada asset 
dan 
memberikan 
argumentasi 
dalam 
seminar

idem

7 rasio keuangan mahasiswa 
memahami 
resiko 
keuangan 
secara 
menyeluruh

mahasiswa 
mampu 
memahami 
resiko 
keuangan 
secara 
menyeluruh

menjelaskan: 
a. likuiditas, 

solvabilitas, 
aktivitas, dan 
rentabilitas  

b. metode 
pembandingan 
resiko keuangan  

c. analisis du pont 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menyajikan 
makalah 
seminar 
dengan 
topik resiko 
keuangan 
dan 
memberikan 
argumentasi 
dalam 
seminar

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 dana dan 
aliran kas

mahasiswa 
memahami 
aliran dana 
dan kas

mahasiswa 
mampu 
memahami 
aliran dana 
dan kas

menjelaskan: 
a. laporan sumber 

dan penggunaan 
dana 

b. analisis laporan 
aliran kas 

seminar mendengar 
kan dan 
tanya jawab

LCD dan 
white 
board

mahasiswa 
dapat 
menyajikan 
makalah 
seminar 
dengan 
topik 
analisis 
dana dan 
aliran kas 
dan 
memberikan 
argumentasi 
dalam 
seminar

idem

10 penganggaran 
modal

mahasiswa 
memahami 
berbagai jenis 
aliran kas 
dalam suatu 
proyek dan 
teknik dalam 
penganggaran 
modal 

mahasiswa 
mampu 
memahami  
jenis aliran 
kas dalam 
suatu proyek 
dan teknik 
dalam 
penganggaran 
modal 

menjelaskan: 
a. definisi 

penganggaran 
modal  

b. keputusan 
investasi  

c. penentuan 
investasi awal 
suatu proyek  

d. penentuan aliran 
kas masuk 
bersih operasi  

e. penentuan aliran 
kas pada akhir 
umur proyek  

f. teknik 
penganggaran 
modal: NPV, PP, 
IRR, PI  

g. Ekuivalensi aliran 
kas 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
membuat 
makalah 
seminar 
dengan 
topik 
penganggara
n modal dan 
memberikan 
argumentasi 
dalam 
seminar

idem

11 Biaya modal dan 
struktur modal

mahasiswa 
dapat 
memahami 
terhadap 
biaya dan 
struktur modal

mahasiswa 
mampu 
memahami 
tentang biaya 
modal dan 
struktur modal

menjelaskan: 
a. definisi biaya 

modal  
b. biaya untuk 

masing-masing 
sumber dana 
jangka panjang  

c. hubungan antara 
kapasitas 
dengan struktur 
modal  

d. teori kapitalisasi  
e. penentuan 

struktur modal 
optimum dengan 
Weighted 
Average cost of 
capital  

f. Marginal cost of 
capital schedule  

g. kombinasi 
marginal cost of 
capital dengan 
investement 
opportunity 
schedule 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
membuat 
makalah 
seminar 
dengan 
topik biaya 
modal dan 
struktur 
modal dan 
memberikan 
argumentasi 
dalam 
seminar 

idem

12 Leverage operasi 
dan keuangan

mahasiswa 
dapat 
memahami 
leverage 
operasi dan 
keuangan

mahasiswa 
mampu 
memahami 
leverage 
operasi dan 
keuangan

menjelaskan: 
a. Definisi leverage 

operasi dan 
keuangan  

b. analisis BEP  
c. degree of 

opertaing 
leverage  

d. degree of 
financial leverage  

e. degree of total 
leverage 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
membuat 
makalah 
seminar 
dengan 
topik 
leverage 
operasi dan 
ekuangan 
dan 
memberikan 
argumentasi 
dalam 
seminar

idem

13 Pasar modal mahasiswa 
dapat 
memahami 
pasal modal 
beserta 
seluruh 
aspeknya

mahasiswa 
mampu 
memahami 
pasar modal 
beserta 
seluruh 
aspeknya

menjelaskan: 
a. Definisi pasar 

modal  
b. lembaga terkait 

dengan pasar 
modal  

c. para pelaku 
pasar modal  

d. instrumen pasa 
modal  

e. prosedur dan 
persyaratan 
emisi  

f. pasar sekunder 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
makalah 
seminar 
dnegna 
topik pasar 
modal dan 
memberikan 
argumentasi 
dalam 
seminar

idem

14 Leasing mahasiswa 
dapat 
memahami 
tentang 
leasing

mahasiswa 
mampu 
memahami 
tentang 
leasing  

menjelaskan: 
a. Definisi leasing  
b. jenis-jenis 

leasing  
c. alternatif 

pemilihan 
pembelanjaan 
antara leasing 
atau membeli 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
mengenai 
definisi 
leasing, 
jenis 
leasing, 
analisis 
pemilihan 
alternatif 
leasing atau 
membeli

idem

15 bentuk 
restrukturis ASI 
perusahaan

mahasiswa 
dapat 
memahami 
terhadap 
bentuk-
bentuk 
restrukturisasi 
perusahaan

mahasiswa 
mampu 
memahami 
tentang 
bentuk-
bentuk 
restrukturisasi 
perusahaan

menjelaskan:  
a. merger  
b. akuisisi  
c. takeover, tender 

offers dan 
defenses  

d. devestiture  
e. restrukturisasi 

kepemilikan  
f. leverages buyouts 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
makalah 
seminar 
dengan 
topik 
bentuk  re 
strukturisasi 
perusahaan 
dan 
memberikan 
argumentasi 
dalam 
seminar

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 

Bambang Riyanto Dasar-dasar pembelanjaan perusahaan 
edisi 3

yogyakarta yayasan penerbit gajah mada

Fred J. Weston & Thomas E. Coupeland Managerial finance, ninth edition Florida The Dryden Press

Fred J. Weston & Eugene F. Brigham Essential of managerial finance, ninth edition florida The dryden press

James C. Van Hom 7 John M. Wachowicz, Fundamental financial management, ninth 
edition

New jersey Prentice hall

Miswanto & Eko Widodo Manajemen Keuangan 2 Jakarta Gunadarma

Marzuki, dkk, ABC Pasar Modal Indonesia Jakarta LPPI dan ISEI
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Referensi: 

  

Referensi: 

Kode Mata Kuliah : 
 EKM 7448

Nama Mata Kuliah : 
 SEMINAR MANAJEMEN KEUANGAN 

Kelompok Mata Kuliah :  MKKp Mata kuliah keilmuan dan keterampilan pilihan

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: 

Tujuan mata kuliah ini agar mahasiswa dapat mengerti dan memahami konsep-konsep keuangan, pendanaan, investasi perusahaan 
yang berdampak pada perusahaan-perusahaan.  

Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1 Teknis seminar mahasiswa 
memahami 
terhadap 
teknis 
pelaksanaan 
seminar

mahasiswa 
mampu 
memahami 
teknis 
pelaksanaan 
seminar

Menjelaskan: 
a. teknis 

penyusunan 
makalah 

b. pembentukan 
kelompok 

c. menjadi 
moderator 

d. sebagai penyaji 
e. sebagai 

pembahas dalam 
pelaksanaan 
seminar 

seminar mendengark
an dan 
tanya jawab

LCD dan 
white 
board

mahasiswa 
dapat  
melaksana 
kan teknis 
seminar 

buku 
referensi

2 penyusunan 
makalah seminar

mahasiswa 
memahami 
menyusun 
makalah 
seminar

mahasiswa 
mampu 
memahami 
susunan 
makalah 
seminar

menjelaskan: 
a. penyusunan 

makalah seminar 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menyusun 
makalah 
seminar

idem

3 manajemen 
modal kerja

mahasiswa 
mamahami 
manajemen 
modal kerja 
dalam 
perusahaan

mahasiswa 
mampu 
memahami 
manajemen 
modal kerja 
dalam 
perusahaan

menjelaskan: 
a. konsep modal 

kerja  
b. perputaran 

modal kerja  
c. penentuan 

jumlah modal 
kerja 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menyajikan 
makalah 
seminar 
dengan 
topik modal 
kerja dan 
dapat 
memberikan 
argumentasi 
dalam 
seminar

idem

4 manajemen 
piutang

mahasiswa 
memahami 
manajemen 
kredit dan 
piutang

mahasiswa 
mampu 
memahami 
manajemen 
kredit dan 
piutang

menjelaskan: 
a. kebijakan 

pengumpulan 
piutang dan 
kredit  

b. faktor-faktor 
yang 
mempengaruhi 
besarnya 
investasi 
terhadap piutang  

c. penilaian resiko 
kredit dan 
penyaringan 
pelanggan  

d. perputaran 
piutang dan 
anggaran 
pengumpulan 
piutang 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menyajikan 
makalah 
seminar 
dengan 
topik 
manajemen 
piutang dan 
dapat 
memberikan 
argumentasi 
dalam 
seminar

idem

5 manajemen 
persediaan

mahasiswa 
memahami 
manajemen 
persediaan

mahasiswa 
mampu 
memahami 
manajemen 
persediaan

menjelaskan: 
a. pengertian dan 

jenis-jenis 
persediaan  

b. perputaran 
persediaan  

c. jenis-jenis biaya 
dalam persediaan 

idem idem idem mahasiswa  
dapat 
menyajikan 
makalah 
semianr 
dnegna 
topik 
manajemen 
persediaan 
dan 
memberikan 
argumentasi 
dalam 
seminar 

idem

6 resiko dan hasil 
pada asset

mahasiswa 
memahami 
tentang resiko 
dan return 
investasi asset

mahasiswa 
mampu 
memahami 
resiko dan 
return 
investasi asset

menjelaskan: 
a. definisi resiko 

dan hasil  
b. penggunaan 

distribusi 
probabilitas 
untuk 
pengukuran 
resiko  

c. perilaku 
terhadap resiko  

d. resiko dan hasil 
dalam konteks 
portofolio  

e. capital asset 
pricing model 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menyajikan 
makalah 
seminar 
dnegna 
topik resiko 
dan hasil 
pada asset 
dan 
memberikan 
argumentasi 
dalam 
seminar

idem

7 rasio keuangan mahasiswa 
memahami 
resiko 
keuangan 
secara 
menyeluruh

mahasiswa 
mampu 
memahami 
resiko 
keuangan 
secara 
menyeluruh

menjelaskan: 
a. likuiditas, 

solvabilitas, 
aktivitas, dan 
rentabilitas  

b. metode 
pembandingan 
resiko keuangan  

c. analisis du pont 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menyajikan 
makalah 
seminar 
dengan 
topik resiko 
keuangan 
dan 
memberikan 
argumentasi 
dalam 
seminar

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 dana dan 
aliran kas

mahasiswa 
memahami 
aliran dana 
dan kas

mahasiswa 
mampu 
memahami 
aliran dana 
dan kas

menjelaskan: 
a. laporan sumber 

dan penggunaan 
dana 

b. analisis laporan 
aliran kas 

seminar mendengar 
kan dan 
tanya jawab

LCD dan 
white 
board

mahasiswa 
dapat 
menyajikan 
makalah 
seminar 
dengan 
topik 
analisis 
dana dan 
aliran kas 
dan 
memberikan 
argumentasi 
dalam 
seminar

idem

10 penganggaran 
modal

mahasiswa 
memahami 
berbagai jenis 
aliran kas 
dalam suatu 
proyek dan 
teknik dalam 
penganggaran 
modal 

mahasiswa 
mampu 
memahami  
jenis aliran 
kas dalam 
suatu proyek 
dan teknik 
dalam 
penganggaran 
modal 

menjelaskan: 
a. definisi 

penganggaran 
modal  

b. keputusan 
investasi  

c. penentuan 
investasi awal 
suatu proyek  

d. penentuan aliran 
kas masuk 
bersih operasi  

e. penentuan aliran 
kas pada akhir 
umur proyek  

f. teknik 
penganggaran 
modal: NPV, PP, 
IRR, PI  

g. Ekuivalensi aliran 
kas 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
membuat 
makalah 
seminar 
dengan 
topik 
penganggara
n modal dan 
memberikan 
argumentasi 
dalam 
seminar

idem

11 Biaya modal dan 
struktur modal

mahasiswa 
dapat 
memahami 
terhadap 
biaya dan 
struktur modal

mahasiswa 
mampu 
memahami 
tentang biaya 
modal dan 
struktur modal

menjelaskan: 
a. definisi biaya 

modal  
b. biaya untuk 

masing-masing 
sumber dana 
jangka panjang  

c. hubungan antara 
kapasitas 
dengan struktur 
modal  

d. teori kapitalisasi  
e. penentuan 

struktur modal 
optimum dengan 
Weighted 
Average cost of 
capital  

f. Marginal cost of 
capital schedule  

g. kombinasi 
marginal cost of 
capital dengan 
investement 
opportunity 
schedule 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
membuat 
makalah 
seminar 
dengan 
topik biaya 
modal dan 
struktur 
modal dan 
memberikan 
argumentasi 
dalam 
seminar 

idem

12 Leverage operasi 
dan keuangan

mahasiswa 
dapat 
memahami 
leverage 
operasi dan 
keuangan

mahasiswa 
mampu 
memahami 
leverage 
operasi dan 
keuangan

menjelaskan: 
a. Definisi leverage 

operasi dan 
keuangan  

b. analisis BEP  
c. degree of 

opertaing 
leverage  

d. degree of 
financial leverage  

e. degree of total 
leverage 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
membuat 
makalah 
seminar 
dengan 
topik 
leverage 
operasi dan 
ekuangan 
dan 
memberikan 
argumentasi 
dalam 
seminar

idem

13 Pasar modal mahasiswa 
dapat 
memahami 
pasal modal 
beserta 
seluruh 
aspeknya

mahasiswa 
mampu 
memahami 
pasar modal 
beserta 
seluruh 
aspeknya

menjelaskan: 
a. Definisi pasar 

modal  
b. lembaga terkait 

dengan pasar 
modal  

c. para pelaku 
pasar modal  

d. instrumen pasa 
modal  

e. prosedur dan 
persyaratan 
emisi  

f. pasar sekunder 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
makalah 
seminar 
dnegna 
topik pasar 
modal dan 
memberikan 
argumentasi 
dalam 
seminar

idem

14 Leasing mahasiswa 
dapat 
memahami 
tentang 
leasing

mahasiswa 
mampu 
memahami 
tentang 
leasing  

menjelaskan: 
a. Definisi leasing  
b. jenis-jenis 

leasing  
c. alternatif 

pemilihan 
pembelanjaan 
antara leasing 
atau membeli 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
mengenai 
definisi 
leasing, 
jenis 
leasing, 
analisis 
pemilihan 
alternatif 
leasing atau 
membeli

idem

15 bentuk 
restrukturis ASI 
perusahaan

mahasiswa 
dapat 
memahami 
terhadap 
bentuk-
bentuk 
restrukturisasi 
perusahaan

mahasiswa 
mampu 
memahami 
tentang 
bentuk-
bentuk 
restrukturisasi 
perusahaan

menjelaskan:  
a. merger  
b. akuisisi  
c. takeover, tender 

offers dan 
defenses  

d. devestiture  
e. restrukturisasi 

kepemilikan  
f. leverages buyouts 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
makalah 
seminar 
dengan 
topik 
bentuk  re 
strukturisasi 
perusahaan 
dan 
memberikan 
argumentasi 
dalam 
seminar

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 : 
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Nama Mata Kuliah : 
 SEMINAR MANAJEMEN KEUANGAN 

Kelompok Mata Kuliah :  MKKp Mata kuliah keilmuan dan keterampilan pilihan

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: 

Tujuan mata kuliah ini agar mahasiswa dapat mengerti dan memahami konsep-konsep keuangan, pendanaan, investasi perusahaan 
yang berdampak pada perusahaan-perusahaan.  

Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1 Teknis seminar mahasiswa 
memahami 
terhadap 
teknis 
pelaksanaan 
seminar

mahasiswa 
mampu 
memahami 
teknis 
pelaksanaan 
seminar

Menjelaskan: 
a. teknis 

penyusunan 
makalah 

b. pembentukan 
kelompok 

c. menjadi 
moderator 

d. sebagai penyaji 
e. sebagai 

pembahas dalam 
pelaksanaan 
seminar 

seminar mendengark
an dan 
tanya jawab

LCD dan 
white 
board

mahasiswa 
dapat  
melaksana 
kan teknis 
seminar 

buku 
referensi

2 penyusunan 
makalah seminar

mahasiswa 
memahami 
menyusun 
makalah 
seminar

mahasiswa 
mampu 
memahami 
susunan 
makalah 
seminar

menjelaskan: 
a. penyusunan 

makalah seminar 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menyusun 
makalah 
seminar

idem

3 manajemen 
modal kerja

mahasiswa 
mamahami 
manajemen 
modal kerja 
dalam 
perusahaan

mahasiswa 
mampu 
memahami 
manajemen 
modal kerja 
dalam 
perusahaan

menjelaskan: 
a. konsep modal 

kerja  
b. perputaran 

modal kerja  
c. penentuan 

jumlah modal 
kerja 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menyajikan 
makalah 
seminar 
dengan 
topik modal 
kerja dan 
dapat 
memberikan 
argumentasi 
dalam 
seminar

idem

4 manajemen 
piutang

mahasiswa 
memahami 
manajemen 
kredit dan 
piutang

mahasiswa 
mampu 
memahami 
manajemen 
kredit dan 
piutang

menjelaskan: 
a. kebijakan 

pengumpulan 
piutang dan 
kredit  

b. faktor-faktor 
yang 
mempengaruhi 
besarnya 
investasi 
terhadap piutang  

c. penilaian resiko 
kredit dan 
penyaringan 
pelanggan  

d. perputaran 
piutang dan 
anggaran 
pengumpulan 
piutang 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menyajikan 
makalah 
seminar 
dengan 
topik 
manajemen 
piutang dan 
dapat 
memberikan 
argumentasi 
dalam 
seminar

idem

5 manajemen 
persediaan

mahasiswa 
memahami 
manajemen 
persediaan

mahasiswa 
mampu 
memahami 
manajemen 
persediaan

menjelaskan: 
a. pengertian dan 

jenis-jenis 
persediaan  

b. perputaran 
persediaan  

c. jenis-jenis biaya 
dalam persediaan 

idem idem idem mahasiswa  
dapat 
menyajikan 
makalah 
semianr 
dnegna 
topik 
manajemen 
persediaan 
dan 
memberikan 
argumentasi 
dalam 
seminar 

idem

6 resiko dan hasil 
pada asset

mahasiswa 
memahami 
tentang resiko 
dan return 
investasi asset

mahasiswa 
mampu 
memahami 
resiko dan 
return 
investasi asset

menjelaskan: 
a. definisi resiko 

dan hasil  
b. penggunaan 

distribusi 
probabilitas 
untuk 
pengukuran 
resiko  

c. perilaku 
terhadap resiko  

d. resiko dan hasil 
dalam konteks 
portofolio  

e. capital asset 
pricing model 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menyajikan 
makalah 
seminar 
dnegna 
topik resiko 
dan hasil 
pada asset 
dan 
memberikan 
argumentasi 
dalam 
seminar

idem

7 rasio keuangan mahasiswa 
memahami 
resiko 
keuangan 
secara 
menyeluruh

mahasiswa 
mampu 
memahami 
resiko 
keuangan 
secara 
menyeluruh

menjelaskan: 
a. likuiditas, 

solvabilitas, 
aktivitas, dan 
rentabilitas  

b. metode 
pembandingan 
resiko keuangan  

c. analisis du pont 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menyajikan 
makalah 
seminar 
dengan 
topik resiko 
keuangan 
dan 
memberikan 
argumentasi 
dalam 
seminar

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 dana dan 
aliran kas

mahasiswa 
memahami 
aliran dana 
dan kas

mahasiswa 
mampu 
memahami 
aliran dana 
dan kas

menjelaskan: 
a. laporan sumber 

dan penggunaan 
dana 

b. analisis laporan 
aliran kas 

seminar mendengar 
kan dan 
tanya jawab

LCD dan 
white 
board

mahasiswa 
dapat 
menyajikan 
makalah 
seminar 
dengan 
topik 
analisis 
dana dan 
aliran kas 
dan 
memberikan 
argumentasi 
dalam 
seminar

idem

10 penganggaran 
modal

mahasiswa 
memahami 
berbagai jenis 
aliran kas 
dalam suatu 
proyek dan 
teknik dalam 
penganggaran 
modal 

mahasiswa 
mampu 
memahami  
jenis aliran 
kas dalam 
suatu proyek 
dan teknik 
dalam 
penganggaran 
modal 

menjelaskan: 
a. definisi 

penganggaran 
modal  

b. keputusan 
investasi  

c. penentuan 
investasi awal 
suatu proyek  

d. penentuan aliran 
kas masuk 
bersih operasi  

e. penentuan aliran 
kas pada akhir 
umur proyek  

f. teknik 
penganggaran 
modal: NPV, PP, 
IRR, PI  

g. Ekuivalensi aliran 
kas 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
membuat 
makalah 
seminar 
dengan 
topik 
penganggara
n modal dan 
memberikan 
argumentasi 
dalam 
seminar

idem

11 Biaya modal dan 
struktur modal

mahasiswa 
dapat 
memahami 
terhadap 
biaya dan 
struktur modal

mahasiswa 
mampu 
memahami 
tentang biaya 
modal dan 
struktur modal

menjelaskan: 
a. definisi biaya 

modal  
b. biaya untuk 

masing-masing 
sumber dana 
jangka panjang  

c. hubungan antara 
kapasitas 
dengan struktur 
modal  

d. teori kapitalisasi  
e. penentuan 

struktur modal 
optimum dengan 
Weighted 
Average cost of 
capital  

f. Marginal cost of 
capital schedule  

g. kombinasi 
marginal cost of 
capital dengan 
investement 
opportunity 
schedule 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
membuat 
makalah 
seminar 
dengan 
topik biaya 
modal dan 
struktur 
modal dan 
memberikan 
argumentasi 
dalam 
seminar 

idem

12 Leverage operasi 
dan keuangan

mahasiswa 
dapat 
memahami 
leverage 
operasi dan 
keuangan

mahasiswa 
mampu 
memahami 
leverage 
operasi dan 
keuangan

menjelaskan: 
a. Definisi leverage 

operasi dan 
keuangan  

b. analisis BEP  
c. degree of 

opertaing 
leverage  

d. degree of 
financial leverage  

e. degree of total 
leverage 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
membuat 
makalah 
seminar 
dengan 
topik 
leverage 
operasi dan 
ekuangan 
dan 
memberikan 
argumentasi 
dalam 
seminar

idem

13 Pasar modal mahasiswa 
dapat 
memahami 
pasal modal 
beserta 
seluruh 
aspeknya

mahasiswa 
mampu 
memahami 
pasar modal 
beserta 
seluruh 
aspeknya

menjelaskan: 
a. Definisi pasar 

modal  
b. lembaga terkait 

dengan pasar 
modal  

c. para pelaku 
pasar modal  

d. instrumen pasa 
modal  

e. prosedur dan 
persyaratan 
emisi  

f. pasar sekunder 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
makalah 
seminar 
dnegna 
topik pasar 
modal dan 
memberikan 
argumentasi 
dalam 
seminar

idem

14 Leasing mahasiswa 
dapat 
memahami 
tentang 
leasing

mahasiswa 
mampu 
memahami 
tentang 
leasing  

menjelaskan: 
a. Definisi leasing  
b. jenis-jenis 

leasing  
c. alternatif 

pemilihan 
pembelanjaan 
antara leasing 
atau membeli 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
mengenai 
definisi 
leasing, 
jenis 
leasing, 
analisis 
pemilihan 
alternatif 
leasing atau 
membeli

idem

15 bentuk 
restrukturis ASI 
perusahaan

mahasiswa 
dapat 
memahami 
terhadap 
bentuk-
bentuk 
restrukturisasi 
perusahaan

mahasiswa 
mampu 
memahami 
tentang 
bentuk-
bentuk 
restrukturisasi 
perusahaan

menjelaskan:  
a. merger  
b. akuisisi  
c. takeover, tender 

offers dan 
defenses  

d. devestiture  
e. restrukturisasi 

kepemilikan  
f. leverages buyouts 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
makalah 
seminar 
dengan 
topik 
bentuk  re 
strukturisasi 
perusahaan 
dan 
memberikan 
argumentasi 
dalam 
seminar

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 7448

Nama Mata Kuliah : 
 SEMINAR MANAJEMEN KEUANGAN 

Kelompok Mata Kuliah :  MKKp Mata kuliah keilmuan dan keterampilan pilihan

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: 

Tujuan mata kuliah ini agar mahasiswa dapat mengerti dan memahami konsep-konsep keuangan, pendanaan, investasi perusahaan 
yang berdampak pada perusahaan-perusahaan.  

Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1 Teknis seminar mahasiswa 
memahami 
terhadap 
teknis 
pelaksanaan 
seminar

mahasiswa 
mampu 
memahami 
teknis 
pelaksanaan 
seminar

Menjelaskan: 
a. teknis 

penyusunan 
makalah 

b. pembentukan 
kelompok 

c. menjadi 
moderator 

d. sebagai penyaji 
e. sebagai 

pembahas dalam 
pelaksanaan 
seminar 

seminar mendengark
an dan 
tanya jawab

LCD dan 
white 
board

mahasiswa 
dapat  
melaksana 
kan teknis 
seminar 

buku 
referensi

2 penyusunan 
makalah seminar

mahasiswa 
memahami 
menyusun 
makalah 
seminar

mahasiswa 
mampu 
memahami 
susunan 
makalah 
seminar

menjelaskan: 
a. penyusunan 

makalah seminar 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menyusun 
makalah 
seminar

idem

3 manajemen 
modal kerja

mahasiswa 
mamahami 
manajemen 
modal kerja 
dalam 
perusahaan

mahasiswa 
mampu 
memahami 
manajemen 
modal kerja 
dalam 
perusahaan

menjelaskan: 
a. konsep modal 

kerja  
b. perputaran 

modal kerja  
c. penentuan 

jumlah modal 
kerja 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menyajikan 
makalah 
seminar 
dengan 
topik modal 
kerja dan 
dapat 
memberikan 
argumentasi 
dalam 
seminar

idem

4 manajemen 
piutang

mahasiswa 
memahami 
manajemen 
kredit dan 
piutang

mahasiswa 
mampu 
memahami 
manajemen 
kredit dan 
piutang

menjelaskan: 
a. kebijakan 

pengumpulan 
piutang dan 
kredit  

b. faktor-faktor 
yang 
mempengaruhi 
besarnya 
investasi 
terhadap piutang  

c. penilaian resiko 
kredit dan 
penyaringan 
pelanggan  

d. perputaran 
piutang dan 
anggaran 
pengumpulan 
piutang 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menyajikan 
makalah 
seminar 
dengan 
topik 
manajemen 
piutang dan 
dapat 
memberikan 
argumentasi 
dalam 
seminar

idem

5 manajemen 
persediaan

mahasiswa 
memahami 
manajemen 
persediaan

mahasiswa 
mampu 
memahami 
manajemen 
persediaan

menjelaskan: 
a. pengertian dan 

jenis-jenis 
persediaan  

b. perputaran 
persediaan  

c. jenis-jenis biaya 
dalam persediaan 

idem idem idem mahasiswa  
dapat 
menyajikan 
makalah 
semianr 
dnegna 
topik 
manajemen 
persediaan 
dan 
memberikan 
argumentasi 
dalam 
seminar 

idem

6 resiko dan hasil 
pada asset

mahasiswa 
memahami 
tentang resiko 
dan return 
investasi asset

mahasiswa 
mampu 
memahami 
resiko dan 
return 
investasi asset

menjelaskan: 
a. definisi resiko 

dan hasil  
b. penggunaan 

distribusi 
probabilitas 
untuk 
pengukuran 
resiko  

c. perilaku 
terhadap resiko  

d. resiko dan hasil 
dalam konteks 
portofolio  

e. capital asset 
pricing model 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menyajikan 
makalah 
seminar 
dnegna 
topik resiko 
dan hasil 
pada asset 
dan 
memberikan 
argumentasi 
dalam 
seminar

idem

7 rasio keuangan mahasiswa 
memahami 
resiko 
keuangan 
secara 
menyeluruh

mahasiswa 
mampu 
memahami 
resiko 
keuangan 
secara 
menyeluruh

menjelaskan: 
a. likuiditas, 

solvabilitas, 
aktivitas, dan 
rentabilitas  

b. metode 
pembandingan 
resiko keuangan  

c. analisis du pont 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menyajikan 
makalah 
seminar 
dengan 
topik resiko 
keuangan 
dan 
memberikan 
argumentasi 
dalam 
seminar

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 dana dan 
aliran kas

mahasiswa 
memahami 
aliran dana 
dan kas

mahasiswa 
mampu 
memahami 
aliran dana 
dan kas

menjelaskan: 
a. laporan sumber 

dan penggunaan 
dana 

b. analisis laporan 
aliran kas 

seminar mendengar 
kan dan 
tanya jawab

LCD dan 
white 
board

mahasiswa 
dapat 
menyajikan 
makalah 
seminar 
dengan 
topik 
analisis 
dana dan 
aliran kas 
dan 
memberikan 
argumentasi 
dalam 
seminar

idem

10 penganggaran 
modal

mahasiswa 
memahami 
berbagai jenis 
aliran kas 
dalam suatu 
proyek dan 
teknik dalam 
penganggaran 
modal 

mahasiswa 
mampu 
memahami  
jenis aliran 
kas dalam 
suatu proyek 
dan teknik 
dalam 
penganggaran 
modal 

menjelaskan: 
a. definisi 

penganggaran 
modal  

b. keputusan 
investasi  

c. penentuan 
investasi awal 
suatu proyek  

d. penentuan aliran 
kas masuk 
bersih operasi  

e. penentuan aliran 
kas pada akhir 
umur proyek  

f. teknik 
penganggaran 
modal: NPV, PP, 
IRR, PI  

g. Ekuivalensi aliran 
kas 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
membuat 
makalah 
seminar 
dengan 
topik 
penganggara
n modal dan 
memberikan 
argumentasi 
dalam 
seminar

idem

11 Biaya modal dan 
struktur modal

mahasiswa 
dapat 
memahami 
terhadap 
biaya dan 
struktur modal

mahasiswa 
mampu 
memahami 
tentang biaya 
modal dan 
struktur modal

menjelaskan: 
a. definisi biaya 

modal  
b. biaya untuk 

masing-masing 
sumber dana 
jangka panjang  

c. hubungan antara 
kapasitas 
dengan struktur 
modal  

d. teori kapitalisasi  
e. penentuan 

struktur modal 
optimum dengan 
Weighted 
Average cost of 
capital  

f. Marginal cost of 
capital schedule  

g. kombinasi 
marginal cost of 
capital dengan 
investement 
opportunity 
schedule 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
membuat 
makalah 
seminar 
dengan 
topik biaya 
modal dan 
struktur 
modal dan 
memberikan 
argumentasi 
dalam 
seminar 

idem

12 Leverage operasi 
dan keuangan

mahasiswa 
dapat 
memahami 
leverage 
operasi dan 
keuangan

mahasiswa 
mampu 
memahami 
leverage 
operasi dan 
keuangan

menjelaskan: 
a. Definisi leverage 

operasi dan 
keuangan  

b. analisis BEP  
c. degree of 

opertaing 
leverage  

d. degree of 
financial leverage  

e. degree of total 
leverage 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
membuat 
makalah 
seminar 
dengan 
topik 
leverage 
operasi dan 
ekuangan 
dan 
memberikan 
argumentasi 
dalam 
seminar

idem

13 Pasar modal mahasiswa 
dapat 
memahami 
pasal modal 
beserta 
seluruh 
aspeknya

mahasiswa 
mampu 
memahami 
pasar modal 
beserta 
seluruh 
aspeknya

menjelaskan: 
a. Definisi pasar 

modal  
b. lembaga terkait 

dengan pasar 
modal  

c. para pelaku 
pasar modal  

d. instrumen pasa 
modal  

e. prosedur dan 
persyaratan 
emisi  

f. pasar sekunder 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
makalah 
seminar 
dnegna 
topik pasar 
modal dan 
memberikan 
argumentasi 
dalam 
seminar

idem

14 Leasing mahasiswa 
dapat 
memahami 
tentang 
leasing

mahasiswa 
mampu 
memahami 
tentang 
leasing  

menjelaskan: 
a. Definisi leasing  
b. jenis-jenis 

leasing  
c. alternatif 

pemilihan 
pembelanjaan 
antara leasing 
atau membeli 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
mengenai 
definisi 
leasing, 
jenis 
leasing, 
analisis 
pemilihan 
alternatif 
leasing atau 
membeli

idem

15 bentuk 
restrukturis ASI 
perusahaan

mahasiswa 
dapat 
memahami 
terhadap 
bentuk-
bentuk 
restrukturisasi 
perusahaan

mahasiswa 
mampu 
memahami 
tentang 
bentuk-
bentuk 
restrukturisasi 
perusahaan

menjelaskan:  
a. merger  
b. akuisisi  
c. takeover, tender 

offers dan 
defenses  

d. devestiture  
e. restrukturisasi 

kepemilikan  
f. leverages buyouts 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
makalah 
seminar 
dengan 
topik 
bentuk  re 
strukturisasi 
perusahaan 
dan 
memberikan 
argumentasi 
dalam 
seminar

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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edisi 3

yogyakarta yayasan penerbit gajah mada

Fred J. Weston & Thomas E. Coupeland Managerial finance, ninth edition Florida The Dryden Press

Fred J. Weston & Eugene F. Brigham Essential of managerial finance, ninth edition florida The dryden press

James C. Van Hom 7 John M. Wachowicz, Fundamental financial management, ninth 
edition

New jersey Prentice hall

Miswanto & Eko Widodo Manajemen Keuangan 2 Jakarta Gunadarma

Marzuki, dkk, ABC Pasar Modal Indonesia Jakarta LPPI dan ISEI

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



  

  

STIE Bisma Lepisi 
Jl. Ks. Tubun No. 11 Tangerang 15112 

Telp.:(021) 558 9161-62. Fax.:(021) 558 9163 
  

  

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) 
PROGRAM STUDI MANAJEMEN 

  

  

  

  

Tujuan Kurikuler: 

  

  

  

Referensi: 
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 SEMINAR MANAJEMEN KEUANGAN 

Kelompok Mata Kuliah :  MKKp Mata kuliah keilmuan dan keterampilan pilihan

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: 

Tujuan mata kuliah ini agar mahasiswa dapat mengerti dan memahami konsep-konsep keuangan, pendanaan, investasi perusahaan 
yang berdampak pada perusahaan-perusahaan.  

Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1 Teknis seminar mahasiswa 
memahami 
terhadap 
teknis 
pelaksanaan 
seminar

mahasiswa 
mampu 
memahami 
teknis 
pelaksanaan 
seminar

Menjelaskan: 
a. teknis 

penyusunan 
makalah 

b. pembentukan 
kelompok 

c. menjadi 
moderator 

d. sebagai penyaji 
e. sebagai 

pembahas dalam 
pelaksanaan 
seminar 

seminar mendengark
an dan 
tanya jawab

LCD dan 
white 
board

mahasiswa 
dapat  
melaksana 
kan teknis 
seminar 

buku 
referensi

2 penyusunan 
makalah seminar

mahasiswa 
memahami 
menyusun 
makalah 
seminar

mahasiswa 
mampu 
memahami 
susunan 
makalah 
seminar

menjelaskan: 
a. penyusunan 

makalah seminar 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menyusun 
makalah 
seminar

idem

3 manajemen 
modal kerja

mahasiswa 
mamahami 
manajemen 
modal kerja 
dalam 
perusahaan

mahasiswa 
mampu 
memahami 
manajemen 
modal kerja 
dalam 
perusahaan

menjelaskan: 
a. konsep modal 

kerja  
b. perputaran 

modal kerja  
c. penentuan 

jumlah modal 
kerja 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menyajikan 
makalah 
seminar 
dengan 
topik modal 
kerja dan 
dapat 
memberikan 
argumentasi 
dalam 
seminar

idem

4 manajemen 
piutang

mahasiswa 
memahami 
manajemen 
kredit dan 
piutang

mahasiswa 
mampu 
memahami 
manajemen 
kredit dan 
piutang

menjelaskan: 
a. kebijakan 

pengumpulan 
piutang dan 
kredit  

b. faktor-faktor 
yang 
mempengaruhi 
besarnya 
investasi 
terhadap piutang  

c. penilaian resiko 
kredit dan 
penyaringan 
pelanggan  

d. perputaran 
piutang dan 
anggaran 
pengumpulan 
piutang 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menyajikan 
makalah 
seminar 
dengan 
topik 
manajemen 
piutang dan 
dapat 
memberikan 
argumentasi 
dalam 
seminar

idem

5 manajemen 
persediaan

mahasiswa 
memahami 
manajemen 
persediaan

mahasiswa 
mampu 
memahami 
manajemen 
persediaan

menjelaskan: 
a. pengertian dan 

jenis-jenis 
persediaan  

b. perputaran 
persediaan  

c. jenis-jenis biaya 
dalam persediaan 

idem idem idem mahasiswa  
dapat 
menyajikan 
makalah 
semianr 
dnegna 
topik 
manajemen 
persediaan 
dan 
memberikan 
argumentasi 
dalam 
seminar 

idem

6 resiko dan hasil 
pada asset

mahasiswa 
memahami 
tentang resiko 
dan return 
investasi asset

mahasiswa 
mampu 
memahami 
resiko dan 
return 
investasi asset

menjelaskan: 
a. definisi resiko 

dan hasil  
b. penggunaan 

distribusi 
probabilitas 
untuk 
pengukuran 
resiko  

c. perilaku 
terhadap resiko  

d. resiko dan hasil 
dalam konteks 
portofolio  

e. capital asset 
pricing model 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menyajikan 
makalah 
seminar 
dnegna 
topik resiko 
dan hasil 
pada asset 
dan 
memberikan 
argumentasi 
dalam 
seminar

idem

7 rasio keuangan mahasiswa 
memahami 
resiko 
keuangan 
secara 
menyeluruh

mahasiswa 
mampu 
memahami 
resiko 
keuangan 
secara 
menyeluruh

menjelaskan: 
a. likuiditas, 

solvabilitas, 
aktivitas, dan 
rentabilitas  

b. metode 
pembandingan 
resiko keuangan  

c. analisis du pont 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menyajikan 
makalah 
seminar 
dengan 
topik resiko 
keuangan 
dan 
memberikan 
argumentasi 
dalam 
seminar

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 dana dan 
aliran kas

mahasiswa 
memahami 
aliran dana 
dan kas

mahasiswa 
mampu 
memahami 
aliran dana 
dan kas

menjelaskan: 
a. laporan sumber 

dan penggunaan 
dana 

b. analisis laporan 
aliran kas 

seminar mendengar 
kan dan 
tanya jawab

LCD dan 
white 
board

mahasiswa 
dapat 
menyajikan 
makalah 
seminar 
dengan 
topik 
analisis 
dana dan 
aliran kas 
dan 
memberikan 
argumentasi 
dalam 
seminar

idem

10 penganggaran 
modal

mahasiswa 
memahami 
berbagai jenis 
aliran kas 
dalam suatu 
proyek dan 
teknik dalam 
penganggaran 
modal 

mahasiswa 
mampu 
memahami  
jenis aliran 
kas dalam 
suatu proyek 
dan teknik 
dalam 
penganggaran 
modal 

menjelaskan: 
a. definisi 

penganggaran 
modal  

b. keputusan 
investasi  

c. penentuan 
investasi awal 
suatu proyek  

d. penentuan aliran 
kas masuk 
bersih operasi  

e. penentuan aliran 
kas pada akhir 
umur proyek  

f. teknik 
penganggaran 
modal: NPV, PP, 
IRR, PI  

g. Ekuivalensi aliran 
kas 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
membuat 
makalah 
seminar 
dengan 
topik 
penganggara
n modal dan 
memberikan 
argumentasi 
dalam 
seminar

idem

11 Biaya modal dan 
struktur modal

mahasiswa 
dapat 
memahami 
terhadap 
biaya dan 
struktur modal

mahasiswa 
mampu 
memahami 
tentang biaya 
modal dan 
struktur modal

menjelaskan: 
a. definisi biaya 

modal  
b. biaya untuk 

masing-masing 
sumber dana 
jangka panjang  

c. hubungan antara 
kapasitas 
dengan struktur 
modal  

d. teori kapitalisasi  
e. penentuan 

struktur modal 
optimum dengan 
Weighted 
Average cost of 
capital  

f. Marginal cost of 
capital schedule  

g. kombinasi 
marginal cost of 
capital dengan 
investement 
opportunity 
schedule 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
membuat 
makalah 
seminar 
dengan 
topik biaya 
modal dan 
struktur 
modal dan 
memberikan 
argumentasi 
dalam 
seminar 

idem

12 Leverage operasi 
dan keuangan

mahasiswa 
dapat 
memahami 
leverage 
operasi dan 
keuangan

mahasiswa 
mampu 
memahami 
leverage 
operasi dan 
keuangan

menjelaskan: 
a. Definisi leverage 

operasi dan 
keuangan  

b. analisis BEP  
c. degree of 

opertaing 
leverage  

d. degree of 
financial leverage  

e. degree of total 
leverage 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
membuat 
makalah 
seminar 
dengan 
topik 
leverage 
operasi dan 
ekuangan 
dan 
memberikan 
argumentasi 
dalam 
seminar

idem

13 Pasar modal mahasiswa 
dapat 
memahami 
pasal modal 
beserta 
seluruh 
aspeknya

mahasiswa 
mampu 
memahami 
pasar modal 
beserta 
seluruh 
aspeknya

menjelaskan: 
a. Definisi pasar 

modal  
b. lembaga terkait 

dengan pasar 
modal  

c. para pelaku 
pasar modal  

d. instrumen pasa 
modal  

e. prosedur dan 
persyaratan 
emisi  

f. pasar sekunder 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
makalah 
seminar 
dnegna 
topik pasar 
modal dan 
memberikan 
argumentasi 
dalam 
seminar

idem

14 Leasing mahasiswa 
dapat 
memahami 
tentang 
leasing

mahasiswa 
mampu 
memahami 
tentang 
leasing  

menjelaskan: 
a. Definisi leasing  
b. jenis-jenis 

leasing  
c. alternatif 

pemilihan 
pembelanjaan 
antara leasing 
atau membeli 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
mengenai 
definisi 
leasing, 
jenis 
leasing, 
analisis 
pemilihan 
alternatif 
leasing atau 
membeli

idem

15 bentuk 
restrukturis ASI 
perusahaan

mahasiswa 
dapat 
memahami 
terhadap 
bentuk-
bentuk 
restrukturisasi 
perusahaan

mahasiswa 
mampu 
memahami 
tentang 
bentuk-
bentuk 
restrukturisasi 
perusahaan

menjelaskan:  
a. merger  
b. akuisisi  
c. takeover, tender 

offers dan 
defenses  

d. devestiture  
e. restrukturisasi 

kepemilikan  
f. leverages buyouts 

idem idem idem mahasiswa 
dapat 
menjelaskan 
makalah 
seminar 
dengan 
topik 
bentuk  re 
strukturisasi 
perusahaan 
dan 
memberikan 
argumentasi 
dalam 
seminar

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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