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Kode dan Nama 
MK 

MME 312 MANAJEMEN KEUANGAN 

SKS dan Semester SKS 3 Semester 3 (tiga) 

Prasyarat  

Status Mata 
Kuliah 

[√] Wajib          [..] Pilihan 

Dosen Pengampu Dr. Endang Syahriani, SE, M.Si, Ak / Dr. Azhari, SE, M.Si, Ak, CA 

Capaian 
Pembelajaran 
Mata Kuliah 

Sikap 

1. Bertanggung jawab secara profesional dan etik 
terhadap pencapaian hasil kerja individu; 

2. Bertanggung jawab secara profesional dan etik 
terhadap pencapaian hasil kelompok; 

3. Bersikap sesuai dengan tuntutan sosial; 
4. Bersikap sesuai dengan tuntutan professional. 

Ketrampilan 
Umum 

• Mahasiswa mampu menjelaskan konsep perusahaan 
sebagai suatu sistem finansial dan pasar modal 
sebagai tempat untuk mendapatkan dana. Mahasiswa 
mampu menjelaskan penggunaan berbagai metode 
perhitungan nilai uang dalam keputusan pengelolaan 
dana ; menggunakan beberapa kriteria keputusan 
penganggaran modal utama;  memperkirakan biaya 
komponen modal yang berbeda dari hutang, saham 
preferen, laba ditahan, dan saham biasa;  
menjelaskan mengenai pendistribusian, 
mempromosikan dan menjual asset keuangn di pasar 
modal 

Pengetahuan 

Mahasiswa menguasai secara mendalam pengetahuan 

tentang: 1. Tinjauan tentang Manajemen Keuangan ; 2. 

Konsep Dasar dalam manajemen Keuangan; 3. Aset; 4. 

Capital Budgeting; 5. Capital Structure And Dividend Policy; 

6. Working Capital Management; 7. Debt Financing; 8. 

Merger, Pengendalian  dan Tata Kelola Perusahaan; 9. 

Kebangkrutan, Reorganisasi Dan Likuidasi 

Ketrampilan 
Khusus 

Mahasiswa mampu memecahkan masalah, dan 
sekaligus menyelesaikan tugas-tugas terkait studi kasus 
manajemen keuangan secara soft skills maupun hard 
skills, menggunakan aplikasi bisnis (software) 

Deskripsi Umum 
(Silabus) 

Mata Kuliah Manajemen Keuangan merupakan mata kuliah yang 
membekali pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dengan 
mengedepankan penguasaan topik utama yaitu 1. Tinjauan tentang 
Manajemen Keuangan ; 2. Konsep Dasar dalam manajemen Keuangan; 3. 
Aset; 4. Capital Budgeting; 5. Capital Structure And Dividend Policy; 6. 
Working Capital Management; 7. Debt Financing; 8. Merger, Pengendalian  
dan Tata Kelola Perusahaan; 9. Kebangkrutan, Reorganisasi Dan Likuidasi 
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Metode 
Pembelajaran 

1. Ceramah/Kuliah Pakar √ 4. Praktik Laboratorium ..... 

2. Problem Based 
Learning/FGD 

√ 5. Self-Learning (V-Class) √ 

3. Project Based Learning √ 6. Lainnya: .......................... ..... 

Pengalaman 
Belajar/Tugas 

a. Tayangan Presentasi √ c. Online exercise/kuiz (V-class) √ 

b. Review textbook/Jurnal √ d. Laporan √ 

e. Lainnya: ..........    

Referensi / 
Sumber Belajar 

1. Eugene F. Brigham and Joel F. Houston. 2015. Fundamentals of 
Financial Management, Eighth Edition, South Western, Cengage 
Learning 

2. Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, and Franklin Allen. 2011. 
Principles of Corporate Finance, New York: McGraw-Hill/Irwin.  
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Tatap 
Muka 
(TM) 

Kemampuan Akhir yang 
Diharapkan 

  

Bahan Kajian  
(Materi Pelajaran) 

Metode/ 
Bentuk 

Pembelajaran 

 Waktu 
Belajar  
(Menit) 

Kriteria   Penilaian 
(Indikator) 

Bobot 
Nilai  
(%) 

Sumber 
belajar 

1. Mahasiswa dapat mengetahui 

konsep perusahaan sebagai 

suatu sistem finansial dan 

pasar modal sebagai tempat 

untuk mendapatkan dana 

 

▪ Tinjauan tentang 
manajemen Keungan 

▪ Pasar Modal dan 
Institusi keuangan 

1,2 
(ceramah, 

diskusi/FGD) 

3 sks x 50 
menit 

Kemampuan menjawab 
dan menjelaskan : 

• tujuan perusahan 
untuk memaksimalkan 
value. 

• tentang  institusi dan 
pasar modal   

• bagaiamana sekuritas 
diperdagangkan, harga 
saham terbentuk dan 
institusi yang terlibat 
dalam kegiatan 
tersebut 

• konsep efisiensi pasar 
 

7,5 % Buku 1,2 

2 & 3. Mahasiswa dapat mengetahui 
konsep laporan keuangan dan 
menganalisis data akuntansi 
untuk menilai kinerja 
perusahaan serta memahami 
mengapa nilai waktu uang 
menjadi konsep yang penting 
dalam manajemen keuangan  

▪ Laporan Keuangan , 
Aliran Kas dan Pajak 

▪ Analisis Laporan 
keuangan  

▪ Time Value Of Money 
 

1,2 
(ceramah, 

diskusi/FGD) 

2 x 3 sks x 
50 menit 

Kemampuan menjawab 
dan menjelaskan: 

• berbagai laporan 
keuangan dan 
informasi didalamnya 
yang dapat 
dimanfaatkan oleh 
manajer perusahaan 
dan investor 

• cara memperkirakan 
aliran kas dan 

14  % Buku 1, 2  
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menjelaskan 
dampaknya terhadap 
nilai perusahaan. 

• perhitungan nilai 
waktu uang dan 
mengapa konsep ini 
penting dalam 
keuangan  

• penggunaan berebagai 
metode perhitungan 
nilai uang dalam 
keputusan pengelolaan 
dana 
 

4. Mahasiswa dapat memahami 

tingkat bunga sebagai fktor 

penentu nilai kekayaan 

perusahaan serta 

menjelaskan hubungan 

antara resiko, hasil dan harga 

sekuritas 

  

 

▪ Tingkat bunga 
▪ Risiko dan tingkat 

pendapatan investasi 
▪ Penilaian Saham dan 

Obligasi  

1,2 
(ceramah, 

diskusi/FGD) 

3 sks x 50 
menit 

Kemampuan menjawab 
dan menjelaskan : 

• bagimana tingkat 
bunga dipengaruhi 
oleh risio, inflasi, 
likuiditas, penawaran 
dan permintaan dalam 
ekonoi serta perilaku 
bank sentral.  

• difinisikan resiko dalam 
hubungannya dengan 
sekuritas 

• prosedur untuk 
mengukur resiko 

• penggunaan berbagai 
metode untuk 
menghitung nilai 
intrinsik saham  

7,5 % Buku 1, 2  
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5 & 6. Mahasiswa dapat memahami 
berbagai aspek tentang 
peranggaran modal   

▪ Konsep dasar Capital 
Budgeting 

▪ Analisis Risiko dalam 
capital budgeting  

1,2 
(ceramah dan 

response) 

2 x 3 sks x 
50 menit 

Kemampuan menjelaskan 
: 

• mengapa biaya rata-
rata tertimbang modal 
(WACC) digunakan 
dalam penganggaran 
modal 

• penggunaan beberapa 
kriteria keputusan 
penganggaran modal 
utama 

• mengapa NPV adalah 
kriteria terbaik dan 
bagaimana mengatasi 
masalah yang ada 
dalam metode lainnya. 

• cara mengidentifikasi 
risiko dalam 
peranggaran modal   

 

14 % Buku 1, 2  

7 & 8 
Mahasiswa dapat memahami 
penetapan struktur modal seta 
biaya yang harus 
dipertimbangkan serta  
memahami kebijakan deviden 

▪ Biaya Modal  
▪ Capital Structure And 

Leverage 
▪ Dividends And Share 

Repurchases 

1,2 
(ceramah, 

diskusi/FGD) 

2 x 3 sks x 
50 menit 

Kemampuan menjelaskan 
:  

• cara memperkirakan 
biaya komponen modal 
yang berbeda dari 
hutang, saham 
preferen, laba ditahan, 
dan saham biasa. 

• kombinasi biaya 
komponen yang 
berbeda untuk 
menentukan WACC 
perusahaan. 

14% 
Buku 1,2 
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• perbedaan antara 
risiko bisnis dan risiko 
finansial, dan 
menjelaskan efeknya 
pada hutang 

• kerangka analitis yang 
digunakan saat 
menentukan struktur 
modal optimal. 

• teori struktur modal, 
dan mampu 
menggunakan untuk 
menjelaskan mengapa 
perusahaan di industri 
yang berbeda 
cenderung memiliki 
struktur modal yang 
berbeda. 

  

9 & 10 
Mampu menjelaskan cara 
pengelolaan modal kerja 

▪ Working Capital 
Management  

 

1,2 
(ceramah, 

diskusi/FGD) 

2 x 3 sks x 
50 menit 

Kemampuan menjawab 
dan menjelaskan : 

• pengaruh  jumlah aset 
lancar dan kewajiban 
lancar terhadap kinerja 
perusahaan,profitabili 
tas dan harga saham 
mereka. 

• menentukan jumlah 
sebenarnya dari setiap 
aset lancar, dan 
menetapkan kebijakan 
kredit. 

 

14% 
Buku 
1,2 
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11 Mampu menjelaskan tentang 
bagaimana pembiayaan 
dengan hutang  

• Risiko dan nilai 
hutang perusahaan  

• Berbagai macam 
hutang perusahaan  

• Leasing  

1,2 
(ceramah, 

diskusi/FGD) 
 

3 sks x 50 
menit 

Kemampuan untuk 
menjelaskan: 

• berbagai peringkat 
hutang dan 
probabilitas debitur 
tidak dapat membayar 
hutang  

• penerapan leasing 
jangka pendek sebagai 
pendanaan jangka 
pendek dan leasing 
jangka panjang sebagai 
alternatif hutang 
jangka panjang  

7,5% Buku 2 

12 & 
13 

Mampu menjelaskan tentang 
berbagai aspek pertimbangan 
dalammelakukan merger, LBO 
dan apa yang harus dilakukan 
jika terjadi kegagalan  

• Merger 

• LBOs 

• Divestasi dan  
Kegagalan 

1,2 
(ceramah, 

diskusi/FGD) 

2 x 3 sks x 
50 menit 

Kemampuan menjawab 
dan menjelaskan:  

•  mengapa dua 
perusahaan yang 
bersama bisa memiliki 
nilai lebih dan 
bagaimana caranya 

• mengapa LBO berbeda 
dari akuisisi biasa 

• bagaimana 
mendistribusikan, 
mempromosikan dan 
menjual asset keuangn 
di pasar modal 

 

14% 
Buku 1,2 

14 Mampu menjelaskan tentang 
berbagai aspek tentang 
kebangkrutan, reorganisasi dan 
likuidasi 

• Kebangkrutan 

• Reorganisasi 

• Likuidasi 
 

1,2 
(ceramah, 

diskusi/FGD) 

2 sks x 50 
menit 

Kemampuan menjawab 
dan menjelaskan : 
metode yang efisien 
dalam reorganisasi atau 

7,5% 
1,2 
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 likuidasi perusahaan yang 
gagal 
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