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CP Program Studi          
SS9 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri  
SS10 menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan 
SS11 menginternalisasi prinsip-prinsip etika organisasi, etika bisnis dan profesi akuntan 
PP13 Menguasai konsep, prinsip, dan teknik manajemen keuangan yang meliputi keputusan keuangan 
PP14 Menguasai konsep, prinsip, dan teknik manajemen keuangan yang meliputi nilai waktu uang. 
PP15 Menguasai konsep, prinsip, dan teknik manajemen keuangan yang meliputi penganggaran modal  
PP16 Menguasai konsep, prinsip, dan teknik manajemen keuangan yang meliputi struktur modal, biaya modal, 

dan pembiayaan 
PP17 Menguasai konsep, prinsip, dan teknik manajemen keuangan yang meliputi kebutuhan modal kerja 
PP18 Menguasai konsep, prinsip, dan teknik manajemen keuangan yang meliputi analisis arus kas. 
PP19 Menguasai prinsip-prinsip investasi pada aset keuangan  
KU1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatiif, dalam konteks pengembangan atau 

implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang 
sesuai dengan bidang keahliannya . 

KU2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri. Bermutu dan terukur. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deskripsi Singkat 
Mata Kuliah 

KU5 mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, 
berdasarkan hasil analisis informasi dan data 

KU11 mampu mempresentasikan informasi dan mengemukakan ide dengan jelas, baik secara lisan 
KK6 Mampu dibawah supervisi menyusun laporan investasi dan pendanaan, yang meliputi laporan kebutuhan 

kas dan modal kerja, proforma laporan keuangan, laporan penganggaran modal, yang relevan untuk 
pengambilan keputusan keuangan dan investasi dengan mengaplikasikan teknik manajemen keuangan 
dan investasi.  

CP Mata Kuliah              
1 menginternalisasi prinsip-prinsip etika organisasi, etika bisnis dan profesi akuntan 
2 Menguasai konsep, prinsip, dan teknik manajemen keuangan yang meliputi keputusan keuangan 
3 Menguasai konsep, prinsip, dan teknik manajemen keuangan yang meliputi nilai waktu uang. 
4 Menguasai konsep, prinsip, dan teknik manajemen keuangan yang meliputi penganggaran modal  
5 Menguasai konsep, prinsip, dan teknik manajemen keuangan yang meliputi struktur modal, biaya modal, 

dan pembiayaan 
Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar untuk melakukan investasi dengan mempetimbangkan faktor eksternal dan 
faktor internal dalam pengambilan keputusan investasi. Selain itu, mahasiswa dapat mengetahui bagaimana cara 
menyusun, menilai, menganalisis resiko dan menghitung keuntungan dari portofolio tersebut.  

Materi Pembelajaran/ 
Pokok Bahasan 

 

1. pembiayaan jangka pendek 
2. pembiayaan jangka panjang 
3. Biaya Modal 
4. Pasar modal 
5.Leverage 
6. Financing Mix 
7. Deviden Policy 
9. Risk management 

Pustaka Utama :  

 Keown et al, Basic financial management , 10th edition ,Prentice Hall 
Pendukung :  

Brigham & Ehrhardt, Financial Management : Theory and Practice 13th Edition 2011, South Western 
Brigham& Houston , Dasar- Dasar Manajemen Keuangan, edisi 11, 2011, Penerbit Salemba Empat 



Media Pembelajaran Perangkat lunak : Perangkat keras : 
Microsoft office (excel) LCD & Projector 

Team Teaching 1. Prof. Dr. Niki Lukviarman, MBA, Ak 
2. Drs. Edi Herman, MBA, Ak 
3. Rayna Kartika, SE, M.Com, Ak 
4. Denny Yohana, SE, M.Si, Ak, CA 
5. Silvy Astari SE, MSF 

Assessment  
Matakuliah Syarat  

 
Pelaksanaan Perkuliahan  2 SKS 

Mg 
Ke- 

 Kemampuan 
akhir yg 

diharapkan  
 

Bahan Kajian  
(Materi Ajar) 

Dan Referensi 

Metode Pembelajaran 
dan Alokasi Waktu 

Pengalaman 
Belajar 

Mahasiswa 

Kreteria (Indikator) 
Penilaian  

Bobot 
Penilan 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1,2,3 Mahasiswa mampu 

menjelaskan 
tentang pengertian, 
tujuan, jenis dari 
pembiayaan jangka 
pendek 
 
 
 
 

Pengertian 
pembiayaan 
jangka pendek, 
tujuannya, 
contoh dan 
karakteristik 

 
 
 
 
 
 

Kuliah dan diskusi, 
(TM;2x(2x50”) 
Tugas 1; mendengar 
penjelasan dari dosen 
(BT+BM;(1+1)x(2x60”)) 
Tugas-2; mengerjakan 
tugas individu 
BT+BM;(1+1)x(2x60”)) 

Mahasiswa 
mencari informasi 
dari berbagai 
sumber tentang 
pengertian, 
tujuan, jenis dari 
pembiayaan 
jangka 
pendekbeserta 
contohnya. 
 
 
 
 

Indikator 
 Ketepatan  menjelaskan 

tentang pengertian dan 
tujuan pembiayaan 
jangka pendek 

 Ketepatan menjelaskan 
contoh-contoh serta 
karakteristik dari 
pembiayaan jangka 
pendekBentuk non-test;
 Tulisan makalah 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4,5,6 Mahasiswa mampu 
menjelaskan 
tentang pengertian, 

Pengertian 
pembiayaan 
jangka panjang, 

Kuliah dan diskusi, 
(TM;2x(2x50”) 

Mahasiswa 
mencari informasi 
dari berbagai 

 Ketepatan  menjelaskan 
tentang pengertian dan 

 



tujuan, jenis dari 
pembiayaan jangka 
pendek 

 

tujuannya, contoh 
dan karakteristik 

Tugas 1; mendengar 
penjelasan dari dosen 
(BT+BM;(1+1)x(2x60”)) 
Tugas-2; mengerjakan 
makalah individu 
BT+BM;(1+1)x(2x60”)) 

sumber tentang 
pengertian, 
tujuan, jenis dari 
pembiayaan 
jangka panjang 
beserta 
contohnya. 
 
 

tujuan pembiayaan 
jangka panjang 

 Ketepatan menjelaskan 
contoh-contoh serta 
karakteristik dari 
pembiayaan jangka 
panjangBentuk non-
test; 
 Tulisan makalah 

 
7 Mahasiswa mampu 

menjelaskan 
tentang pengertian, 
tujuan, jenis dari 
biaya modalserta 
cara 
menghitungnya 

 

Pengertian biaya 
modal, tujuannya, 
contoh dan cara 
menghitungnya 

Kuliah dan diskusi, 
(TM;2x(2x50”) 
Tugas 1; mendengar 
penjelasan dari dosen 
(BT+BM;(1+1)x(2x60”)) 
Tugas-2; mengerjakan 
makalah individu 
BT+BM;(1+1)x(2x60”)) 

Mahasiswa 
mencari informasi 
dari berbagai 
sumber tentang 
pengertian, 
tujuan, cara 
menghitung dan 
contoh biaya 
modal 
 
 

 Ketepatan  menjelaskan 
tentang pengertian dan 
tujuan biaya modal 

 Ketepatan menjelaskan 
contoh-contoh serta cara 
menghitungnyaBentuk 
non-test; 
 Tulisan makalah 

 

 

8 UTS      
9, 10 Mahasiswa mampu 

menjelaskan 
tentang pengertian, 
jenis pasar modal 
di dunia,bagaimana 
cara masuk ke 
dalam pasar 
modal,  pihak yang 
terlibat beserta 
tanggung jawabnya 

Pengertian jenis 
pasar modal, 
tujuannya, 
contoh, tanggung 
jawab pihak yang 
terlibat di 
dalamnya dan 
karakteristik 

Kuliah dan diskusi, 
(TM;2x(2x50”) 
Tugas 1; mendengar 
penjelasan dari dosen 
(BT+BM;(1+1)x(2x60”)) 
Tugas-2; mengerjakan 
makalah individu 
BT+BM;(1+1)x(2x60”)) 

Mahasiswa 
mencari informasi 
dari berbagai. 
pengertian, jenis 
pasar modal di 
dunia, pihak 
yang terlibat 
beserta 
tanggung 
jawabnya 

 Ketepatan  menjelaskan 
tentang pengertian , 
jenis, pihak yang terlibat 
serta tanggung jawab 

 Ketepatan menjelaskan 
contoh-contoh pasar 
modal di dunia , 
bagaimana cara 
bertransaksi di pasar 
modal 

 



  
 

 Bentuk non-test; 
 Tulisan makalah 

 
11. Mahasiswa mampu 

menjelaskan 
tentang pengertian, 
jenis-jenis 
leverage, cara 
menghitung dan 
dalam kondisi apa 
perusahaan 
memakai leverage 

 

Pengertian, jenis-
jenis leverage, 
cara menghitung 
dan dalam 
kondisi apa 
perusahaan 
memakai 
leverage 

Kuliah dan diskusi, 
(TM;2x(2x50”) 
Tugas 1; mendengar 
penjelasan dari dosen 
(BT+BM;(1+1)x(2x60”)) 
Tugas-2; mengerjakan 
makalah individu 
BT+BM;(1+1)x(2x60”)) 

Mahasiswa 
mencari informasi 
dari berbagai. 
pengertian, jenis 
leverage, 
keuntungan dan 
kekurangan 
penggunaan 
leverage 
 
 

Ketepatan  menjelaskan 
tentang pengertian 
pengertian, jenis , kondisi 
yang membuat perusahaan 
menggunakan leverage 
serta kekurangan dan 
kelebihan  leverage 
 Bentuk non-test; 

 Tulisan makalah 
 

 

12.  Mahasiswa mampu 
menjelaskan 
tentang pengertian, 
tujuan financing 
mix 

 

Pengertian 
pembiayaan 
jangka panjang, 
tujuannya, contoh 
financing mix 

Kuliah dan diskusi, 
(TM;2x(2x50”) 
Tugas 1; mendengar 
penjelasan dari dosen 
(BT+BM;(1+1)x(2x60”)) 
Tugas-2; mengerjakan 
makalah individu 
BT+BM;(1+1)x(2x60”)) 

Mahasiswa 
mencari informasi 
dari berbagai 
sumber tentang 
pengertian, 
tujuan, jenis 
financing mix 
 
 

 Ketepatan  menjelaskan 
tentang pengertian dan 
tujuan financing mix 

 Ketepatan menjelaskan 
contoh financing 
mixBentuk non-test; 
 Tulisan makalah 

 

 

13, 
14 

Mahasiswa mampu 
menjelaskan 
pengertian dan 
karakteristik 
darideviden policy 

Pengertian 
deviden policy, 
tujuannya, contoh 
serta karakteristik 
masing-masing 
metode 

TM;2x(2x50”) 
Tugas 1; melakukan 
presentasi contohnya 
(BT+BM;(1+1)x(2x60”)) 
Tugas-2; mengerjakan 
makalah individu 
BT+BM;(1+1)x(2x60”)) 

Mahasiswa 
mencari 
informasi dari 
berbagai sumber 
mengenai 
pengertian dan 
karakteristik dari 
deviden policy, 
serta 

 Ketepatan  menjelaskan 
tentang pengertian dan 
tujuan deviden policy 

 Ketepatan menjelaskan 
contoh financing 
mixBentuk non-test; 

Tulisan makalah 

 



keuntungan 
serta kelebihan 
nya 

15 Mahasiswa mampu 
menjelaskan 
pengertian dan 
karakteristik risk 
management 

Pengertian risk 
management, 
tujuannya, contoh 
serta karakteristik 
masing-masing 
metode 

TM;2x(2x50”) 
Tugas 1; melakukan 
presentasi contohnya 
(BT+BM;(1+1)x(2x60”)) 
Tugas-2; mengerjakan 
makalah individu 
BT+BM;(1+1)x(2x60”)) 

Mahasiswa 
mencari 
informasi dari 
berbagai sumber 
mengenai 
pengertian dan 
karakteristik dari 
risk 
management,  

 Ketepatan menjelaskan 
mengenai pengertian 
dan karakteristik 
karakteristik dari risk 
mangement,  

 Bentuk non-test; 
Tulisan makalah 

5 

16 Ujian Akhir 
Semester 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



BobotPenilaian 
 
No. Komponen Penilaian Bobot(%) 

1. Penilaian hasil 
a. UTS 30 
b. UAS 30 
c. Tugas mingguan 25 

2. Penilaian proses 
1. Dimensi intrapersonal skill 5 
2. Atribut interpersonal softskill 5 
3. Dimensi sikap dan tata nilai 5 

 Total 100 
 
Norma Akademik 

a) Mahasiswa  datang tepat waktu   
b) Mahasiswa tidak diperkenankan keluar masuk saat perkuliahan berlangsung 
c) Mahasiswa tidak diperkenankan menggunakan gadget selama perkuliahan 

berlangsung 
d) Mahasiswa diharapakan berperilaku jujur, berintegritas dan beretika 
e) Mahasiswa harus berpakaian rapi dan sopan sesuai aturan akademik 
f) Mahasiswa mematuhi aturan akademik yang sudah ditetapkan 



Tabel  Rancangan Tugas Mahasiswa 
 

 

PROGRAM STUDI : Akuntansi 
FAKULTAS /PPs: Ekonomi 
UNIVERSITAS ANDALAS 

RENCANA TUGAS MAHASISWA 
MATA 
KULIAH 

Manajemen Keuangan 2 

KODE TF141361 Sks 1 SEMESTER 6 
DOSEN 
PENGAMPU 

Denny Yohana, SE. Msi Ak 

BENTUK TUGAS 
Tugas mingguan, berkelompok 
JUDUL TUGAS 
Tugas-:mendiskusikan minicase yang ada setiap akhir bab. 
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH
Menguasai konsep, prinsip, dan teknik manajemen keuangan yang meliputi struktur 
modal, biaya modal, dan pembiayaan 
DISKRIPSI TUGAS 
Pada bab ini ada mini case tentang implementasi teori struktur modal pada sebuah 
perusahaan, ada 12 -15 pertanyaan yang harus didiskusikan secara berkelompok 
METODE PENGERJAAN TUGAS 

1. Membagi mahasiswa berkelompok yang terdiri dari 5-6 orang 
2. Menjelaskan kasus yang akan didiskusikan 
3. Menjawab pertanyaan berkaitan dengan kasus yang dibahas 
4. Mempresentasikan hasil kerja kelompok 
5. Mendiskusikan hasil bersama dikelas 

BENTUK DAN FORMAT LUARAN 
a. Obyek Garapan: minicase 
b. Bentuk Luaran: 

1. Ringkasan mini case 
2. Jawaban dari pertanyaan yang ajukan 
3. Powerpoint untuk presentasi 

INDIKATOR, KRETERIA DAN BOBOT PENILAIAN 
a. Ringkasan hasil kajian journal (bobot 20%) 

Ringkasan dibuat dengan ringkas dan jelas. Permasalahan yang ada pada kasus 
tersebut dapat dijelaskan  

b. Jawaban setiap pertanyaan (30%) 
       
c. Penyusunan Slide Presentasi (bobot 20%) 

Jelas dan konsisten, Sedehana & inovative, menampilkan gambar & 
bloksistem,tulisan menggunakan font yang mudah dibaca, jika diperlukan 
didukungdengan gambar dan vedio clip yang relevant. 

d. Presentasi (bobot 30%) 
Bahasa komunikatif, penguasaan materi, penguasaan audiensi, pengendalianwaktu 
(15 menit presentasi + 5 menit diskusi), kejelasan & ketajaman 
paparan,penguasaan media presentasi. 

JADWAL PELAKSANAAN 
  
LAIN-LAIN 
- 
DAFTAR RUJUKAN 



Brigham & Ehrhardt, Financial Management : Theory and Practice 13th Edition 2011, 
South Western 
Brigham& Houston , Dasar- Dasar Manajemen Keuangan, edisi 11, 2011, Penerbit 
Salemba Empat 
 

 
 
 
 


