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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 Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dan etika dalam penelitian (KU9,KK4); 
2 Mahasiswa mampu merumuskan masalah dan menyusun hipotesis penelitian (P3,KU1,KK4); 
3 Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai metode penelitian (KK4); 
4 Mahasiswa mampu mengumpulkan, mengolah data dan menginterprestasi hasil secara logis dan sistematis 

(S9,KU1) 
5 Mahasiswa mampu menyusun proposal penelitian dan mempresentasikannya (S9,KU2,KU9) 
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. Understanding investement 
2. Investment companies 
3. How securities are traded 
4. Risk and return 
5. Bond valuation and analysis 
6. Common stock valuation and analysis 
7. Efficient market hypothesis 
8. Economy / market analysis 
9. Industry analysis 
10. Company analysis 
11. Technical analysis 
12. Manajemen portfolio 
13. Evaluating portfolio performance 
14. Behavioral Finance 

Pustaka 14. Utama :  

 Investments: Analysis and Management, 12th Edition. Charles P. Jones.  



Pendukung :  

Modern Portfolio Theory and Investment Analysis 9th Edition. Edwin J. Elton, Martin J. Gruber, Stephen J. Brown, 
William N. Goetzmann 

Portofolio dan investasi, teori dan aplikasi edisi 1 .Eduardus Tandelilin, BPFE , Yogyakarta 
Media Pembelajaran Perangkat lunak :    Perangkat keras : 

Microsoft office (excel) LCD & Projector 
Team Teaching 1. Rayna Kartika SE, M.Com, Ak, CA 

2. Silvy Astari SE, MSF 
Assessment  
Matakuliah Syarat Manajemen keuangan 1 dan 2 

 
Pelaksanaan Perkuliahan  3 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 
Penila

n  
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 

Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang 
pengertian, tujuan, cara 
melakukan investasi 
beserta contohnya.  
 
 
 
 

Pengertian 
investasi, 
tujuannya, cara 
investasi serta 
contoh investasi 

Referensi  
 
 
 
 
 
 

Kuliah dan diskusi, 
(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 tentang 
pengertian pengertian 
investasi, tujuan 
investasi, cara 
melakukan investasi 
beserta contohnya. 
 
 
 
 

Indikator 
 Ketepatan  

menjelaskan tentang 
pengertian dan 
tujuan investasi 

 Ketepatan 
menjelaskan 
pengertian, tujuan, 
contoh investasi 
Bentuk non-test; 
 Tulisan makalah 
 Presentasi 
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Mg 
Ke- 

 Kemampuan akhir yg 
diharapkan  

 

Bahan Kajian 
(Materi Ajar) 

Dan Referensi 

Metode Pembelajaran 
dan Alokasi Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Kreteria (Indikator) 
Penilaian  

Bobot 
Penila

n  
(%) 

2 Mahasiswa mampu 
menjelaskan tentang 
jenis perusahaan 
investasi beserta 
contohnya 

jenis perusahaan 
investasi beserta 
contohnya 

Kuliah dan diskusi, 
(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 tentang jenis 
perushaan investasi 
beserta contohnya 

Ketepatan menjelaskan 
jenis perusahaan 
investasi beserta 
contohnya 

 

3. Mahasiswa Mampu 
menjelaskan proses 
bagaimana sekuritas di 
perjualbelikan serta 
pihak yang terlibat 
dalam kegiatan 
tersebut  

 (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 tentang proses 
bagaimana sekuritas di 
perjualbelikan serta 
pihak yang terlibat 
dalam kegiatan tersebut

Ketepatan menjelaskan 
kegiatan jual beli 
sekuritas di Indonesia, 
contoh beserta pihak 
yang terlibat 

 

4. Mahasiswa mampu 
menjelaskan 
pengertian keuntungan 
dan tingkat resiko, 
hubungan keduanya, 
dan cara 
menghitungnya 

 (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 keuntungan 
dan tingkat resiko, 
hubungan keduanya, 
dan cara 
menghitungnya 

Ketepatan menjelaskan 
mengenai pengertian 
keuntungan dan tingkat 
resiko, hubungan 
keduanya, dan cara 
menghitungnya 

 

5. Mahasiswa mampu 
menilai dan 
menganalisa obligasi. 
Serta strategi yang 
diterapkan dalam 

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

Mahasiswa mencari 
informasi dari berbagai 
sumber mengenai cara 
menilai dan 
menganalisa obligasi. 

Ketepatan menjelaskan 
mengenai cara menilai 
dan menganalisa 
obligasi. Serta strategi 
yang diterapkan dalam 

 



Mg 
Ke- 

 Kemampuan akhir yg 
diharapkan  

 

Bahan Kajian 
(Materi Ajar) 

Dan Referensi 

Metode Pembelajaran 
dan Alokasi Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Kreteria (Indikator) 
Penilaian  

Bobot 
Penila

n  
(%) 

memilih obligasi yang 
menguntungkan 

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

Serta strategi yang 
diterapkan dalam 
memilih obligasi yang 
menguntungkan 

memilih obligasi yang 
menguntungkan 

6.  Mahasiswa mampu 
mampu menilai dan 
menganalisa saham. 
Serta strategi yang 
diterapkan dalam 
memilih saham yang 
menguntungkan 

 (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 cara 
menilai dan 
menganalisa saham. 
Serta strategi yang 
diterapkan dalam 
memilih saham yang 
menguntungkan 

Ketepatan menjelaskan 
mengenai cara menilai 
dan menganalisa 
obligasi. Serta strategi 
yang diterapkan dalam 
memilih obligasi yang 
menguntungkan 

 

7.  Mahasiswa mampu 
Menjelaskan 
pengertian dan 
karakteristik dari 3 
pasar yang efisien 
serta berbagai anomali 
yang terjadi di pasar 
modal 

 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 3 
pasar yang efisien serta 
berbagai anomali yang 
terjadi di pasar modal 

Ketepatan menjelaskan 
mengenai pengertian 
dan karakteristik dari 3 
pasar yang efisien 
serta berbagai anomali 
yang terjadi di pasar 
modal 

 

 UTS      



Mg 
Ke- 

 Kemampuan akhir yg 
diharapkan  

 

Bahan Kajian 
(Materi Ajar) 

Dan Referensi 

Metode Pembelajaran 
dan Alokasi Waktu 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Kreteria (Indikator) 
Penilaian  

Bobot 
Penila

n  
(%) 

14,1
5 

8. Mahasiswa mampu 
merancang penelitian 
dalam bentuk proposal 
penelitian & 
mempresentasikannya. 
(S9,P3,KU9,KK4) 

Rancangan 
eksperimental 
sederhana; 
anatomi proposal 
penelitian dan 
sistematika dan 
tata tulis proposal 
penelitian sesuai 
dengan standard 
internasional. 
 
Referensi 
4,5,7 

Kuliah, diskusi dan kerja 
mandiri 
(TM;2x(2x50”) 
Tugas-10; Final 
Project; 
Menyusun proposal 
penelitian dan 
mempresentasikan 
secara mandiri 

(BT+BM;(2+2)x(2x60)) 
 
 

Mahasiswa membentuk 
kelompok dan 
mengerjakan tugas 
merancang penelitian 
dalam bentuk proposal 
penelitian   serta 
mempresentasikannya 
 

 
Indikator 
 Ketepatan 

sistematika 
proposal; 

 Ketepatan tata tulis 
proposal; 

 Konsistensi 
penulisan proposal; 

 Kerapian sajian 
proposal; 

 
Bentuk non-test; 
 Praktek menyusun 

proposal penelitian; 
Presentasi mandiri 

5 
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Pelaksanaan Praktikum  1 SKS 
 
Mg 
Ke- 

 Kemampuan akhir yg 
diharapkan  

 

Bahan Kajian  
(Materi Ajar) 

Dan Referensi 
Praktikum 

Metode Pembelajaran 
dan Alokasi Waktu 

Pengalaman 
Belajar 

Mahasiswa 

Kreteria Penilaian 
dan Indikator 

Bobot 
Penila

n  
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1,2  Menemukan deskripsi 
yang menjelaskan 

Mengevaluasi 
konsistensi Penulisan 

Praktikum  
 (TM;1x(2x50”) 
 

Mahasiswa 
menganalisis latar 
belakang dari 

Indikator 
 
 Ketepatan analisis  

2 
 
 



Mg 
Ke- 

 Kemampuan akhir yg 
diharapkan  

 

Bahan Kajian  
(Materi Ajar) 

Dan Referensi 
Praktikum 

Metode Pembelajaran 
dan Alokasi Waktu 

Pengalaman 
Belajar 

Mahasiswa 

Kreteria Penilaian 
dan Indikator 

Bobot 
Penila

n  
(%) 

penting dan menariknya 
suatu topik kajian  

 Menemukan tipe 
penelitian menurut 
kegunaannya (purpose 
research) dari suatu 
penelitian  

 Menemukan rumusan 
sasaran kajian dari 
suatu penelitin 

 Terampil menyusun 
latar belakang yang 
mendeskripsikan 
penting dan menariknya 
suatu topik kajian, serta 
menetapkan sasaran 
penelitian dari rencana 
skripsi  

 

dan Penyusunan latar 
belakang  
 
 
 

 

Diskusi kelompok kecil skripsi,  dan  artikel 
ilmiah, menyusun 
informasi bahwa 
substansi latar 
belakang telah atau 
belum 
mendeskripsikan 
penting dan 
menariknya suatu 
kajian serta 
mengemukakan 
sasaran kajian.. 
 

 Kreatifitas & inovasi 
dlm penyusunan latar 
belakang  

  Inisiatif pengambilan 
kesimpulan 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

dst       
14-15 Terampil membuat daftar 

tabulasi, melakukan coding 
dan memasukan data dasar 
 Terampil menetapkan 
metode analisis yang sesuai 
dengan permaslahan dan 
tujuan penelitian  
Terampil 
menginterpretasikan hasil 
analisis 

Entry data Analisis Data 
Statistik Deskriptif 
Analisis Data Statistik 
inverensia 

Praktikum  
 (TM;1x(2x50”) 
 

Diskusi kelompok kecil 

Simulasi Latihan 
mengelola data 
dengan computer 

Indikator 
 Ketepatan analisis 

Kreatifitas & inovasi 
entri dan analisis 
data 

 Inisiatif entri dan 
analisis data 
 

2 



Mg 
Ke- 

 Kemampuan akhir yg 
diharapkan  

 

Bahan Kajian  
(Materi Ajar) 

Dan Referensi 
Praktikum 

Metode Pembelajaran 
dan Alokasi Waktu 

Pengalaman 
Belajar 

Mahasiswa 

Kreteria Penilaian 
dan Indikator 

Bobot 
Penila

n  
(%) 
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Tabel 4. Contoh Rancangan Tugas Mahasiswa 
 

 

PROGRAM STUDI : Akuntansi 
FAKULTAS /PPs: Ekonomi 
UNIVERSITAS ANDALAS 

RENCANA TUGAS MAHASISWA 
MATA 
KULIAH 

Teori Portofolio dan Investasi 

KODE EKM 311 Sks 3 SEMESTER 5 
DOSEN 
PENGAMPU 

Rayna Kartika SE, M.Com, AK, CA 
Silvy Astari SE, MSF 

BENTUK TUGAS 
Final Project 
JUDUL TUGAS 
Tugas-10: Final Project: Menyusun portofolio investasi 
 
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH 
Mahasiswa mampu merancangportofolio investasi 
. [C6,A2,P2] 
DISKRIPSI TUGAS 
Membuat portfolio investasi dimana mahasiswa menjelaskan strategi, metode analisa 
yang digunakan, menghitung keuntungan dan resiko portfolio yang dimilikinya 
METODE PENGERJAAN TUGAS

1. Mencari sumber dari buku, internet, yang berhubungan dengan penyusunan 
portfolio.  

BENTUK DAN FORMAT LUARAN 
a. Obyek Garapan: Penyusunan Proposal Penelitian 
b. Bentuk Luaran: 

1. Dalam bentuk microsoft word, di jilid times new roman 12, spasi 1.5 minimal 7 
lembar.  

INDIKATOR, KRETERIA DAN BOBOT PENILAIAN
a. Strategi yang di pilih (bobot 20%) 

Strategi sesuai dengan apa yang telah dipelajari dapat dijelaskan secra 
singkat dan mudah dimengerti dan alasan pemilihan strategi tersebut. 

b. Proses pembuatan portfolio (30%) 
     Proses pemilihan alat investasi telah dijabarkan dengan baik 
c. daya analisa (bobot 30%) 

Jelas dan konsisten, Sedehana & inovative, menampilkan gambar & 
bloksistem,tulisan menggunakan font yang mudah dibaca, analisa berdasarkan 
keadaan terbaru saat ini dan sesuai konteks pembelajaran 

d. Penghittungan resiko dan keuntungan (bobot  20%) 
dapat menghitung resiko dan keuntungan dengan rumus yang benar 

JADWAL PELAKSANAAN 
Tugas diberikan 
penilaian 

1 agustus 2016 
20 desember 2016 

LAIN-LAIN 
Kerapian dan keorisinilan 
DAFTAR RUJUKAN 
Investments: Analysis and Management, 12th Edition. Charles 

P. Jones. Modern Portfolio Theory and Investment Analysis 9th Edition. 
Edwin J. Elton, Martin J. Gruber, Stephen J. Brown, William N. 
Goetzmann.  



 Portofolio dan investasi, teori dan aplikasi edisi 1 .Eduardus Tandelilin, BPFE , 
Yogyakarta 

 
 
 
 
 


