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1. Identitas Matakuliah :
Nama Matakuliah
Kode / sks
Penawaran
Prasyarat
Status Matakuliah

:
:
:
:
:

Manajemen Keuangan
TPI 3106 / 2 SKS
Semester Genap
Pilihan

2. Deskripsi Singkat Matakuliah

:

Kuliah ditujukan untuk membentuk dan mengembangkan suatu sistem pendukung
dalam pengambil keputusan dan pertanggungjawabannya untuk pembuatan dan
implementasi keputusan.di bidang industri pertanian, terutama yang terkait dengan
analisis keuangan secara korporasi. Pokok isi kuliah didasarkan atas fungsi
pemahaman dan pemilihan data-data pendukung dalam suatu rencana usaha,
kemudian diolah menjadi basis informasi yang berguna menjadi salah satu
pendukung fungsi-fungsi keputusan dalam
manajemen industri pertanian,
khususnya masalah kelayakan pengembangan usaha berbasis manajemen
keuangan. Pembahasan lebih dalam akan difokuskan pada penyusunan neraca
keuangan, analisis data keuangan, pelaporan keuangan dan informasi keuangan
dengan pengolahan data mentah keuangan menjadi data informasi keuangan,
sehingga mampu merefleksikan situasi problem nyata dalam bisnis
sehingga
mampu memberikan manfaat dalam implementasinya dalam industri utamanya
industri pertanian.
3. Tujuan Pembelajaran :
Tujuan pembelajaran ini adalah peserta mampu mengembangkan masalahmasalah yang dialami atau diinginkan dalam suatu simulasi keuangan , sehingga
mengembangkan proses belajar berbasis Case Based Learning (CBL) dengan fokus
pada masalah-masalah nyata
dan ditemui oleh mahasiswa, seperti cara
menganalisis keuangan usaha-usaha nyata diharapkan mampu meningkatkan
pemahaman mahasiswa terhadap aspek keuangan suatu usaha, model
dikembangkan mengacu pada penerapan model pembelajaran Student Center
Learning (SCL) sehingga diharapkan peserta mampu melihat keadaan nyata proses
investasi dan memecahkan masalah dengan konsep-konsep rekayasa keuangan
yang etis dan mampu mengembangkan keuangan secara benar dalam suatu usaha
nyata.
4. Materi Pembelajaran :
1. Posisi Manajemen Keuangan
1.1. Pengertian akuntansi, neraca, L/R report
1.2. Posisi manajemen keuangan dalam manajemen perusahaan
2. Pengertian manajemen keuangan
2.1. Keuangan dalam menetukan arah perusahaan
2.2. Pentingnya peran keuangan dalam kelangsungan usaha
3. Sumber-sumber dana perusahaan
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3.1. Bank
3.2. Pasar uang/ LKBB
4. Laporan keuangan
4.1. neraca
4.2. laporan R/L
4.3. rasio keuangan
5. Aliran kas Perusahaan
5.1. margin
5.2. laba
5.3. aliran kas
6. Perencanaan keuangan
6.1 finasial re-engineering
7. pembiayaan
7.1. jangka pendek
7.2. pengelolaan utang
7.3. pengaturan piutang
5. Outcome Pembelajaran :
Kemampuan yang dimiliki mahasiswa setelah menempuh mata kuliah ekonomi
teknik (knowledge and understanding, intellectual (thinking) skills, practical skills,
and managerial skills).
Knowledge and understanding of:
1. Dasar-dasar utama dalam penyusunan pelaporan keuangan yang terkait dengan
suatu keuangan suatu usaha
2. Konsep dasar, prinsip dan teori menganalisis suatu strategi keuangan dikaitkan
dengan suatu pengembangan produk maupun penciptaan produk yang
marketable
3. Bagaimana memperoleh data keuangan dan cara analisisnya agar sesuai dengan
tujuan unit usaha
4. Detail mengenai fakta, konsep, prinsip dan teori yang relevan dengan industri
berbasis hasil pertanian, dan cara menganalisisnya serta mengungkapkan
kaitannya dengan kegiytan usaha
5. Tanggungjawab profesional dan etika sebagai seorang ahli keuangan , terutama
terkait dengan konsistensi analisa keuangan.
Intellectual (thinking) skills able to:
1. Merencanakan, melaksanakan, dan membuat laporan tugas mandiri;
2. Mengevaluasi dan mengintegrasikan informasi dan data dari hasil pengumpulan
data terkait dengan rencana keuangan untuk pengembangan produk industri
pertanian.
3. Merancang dan mengevaluasi pelaksanaan rencana keuangan, beserta
tahapannya;
4. Menggunakan prinsip-prinsip analisis keuangan secara pada situasi dan masalah
nyata dengan melakukan investigasi kasus pada industri kecil atau data
perusahaan melalui yang bisa diakses.
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Mengambil pendekatan logis dan menyeluruh dalam menyelesaikan
permasalahan dan mendesain sistem, menerapkan keputusan profesional dengan
melihat keseimbangan resiko, biaya, keuntungan, reliabilitas, estetika, dan
dampak terhadap lingkungan.

Practical skills – able to:
1. Merencanakan dan mengelola sumberdaya yang diperlukan dalam melaksanakan tugas
mandiri:
2. Menulis laporan ilmiah secara efektif yang disertai dengan sumber informasi yang
relevan;

3. Menggunakan piranti teknologi informasi dan komunikasi untuk mendapatkan
informasi yang relevan dan berkomunikasi dengan pihak lain yang diperlukan.
Managerial skills – able to:
1. Bekerja dan/atau berinteraksi dengan beragam individu dan latar belakang yang
berbeda pada saat melakukan investigasi untuk mengumpulkan data dari industri
kecil atau mencari kasus yang relevan;
2. Bekerjasama dalam sebuah tim atau kelompok;
3. Secara mandiri mampu menggali informasi ilmiah untuk melengkapi variabelvariabel yang dibutuhkan dalam suatu analisis kelayakan finansial, dan
merupakan suatu dasar pada pendekatan ekonomi teknik
4. Dapat mengaplikasikan konsep manajemen keuangan dalam pengambilan
keputusan berkaitan dengan kehidupan keseharian mahasiswa, sehingga pada
akhirnya akan terbiasa mengambil keputusan dengan dasar konsep manajemen
keuangan secara benar.
7. Rencana Kegiatan Pembelajaran Mingguan (RKBM)
Rencana kegiatan pembelajaran mingguan berisikan waktu pelaksanaan
kegiatan, materi yang menjadi pokok bahasan dan metode pembelajaran yang
digunakan.
Tabel 2. Rencana kegiatan pembelajaran mingguan
Minggu
ke
1.

Topik (Pokok Bahasan)

Posisi manajemen
Keuangan

Metode Pembelajaran
- Pengenalan RPKPS, tujuan
perkuliahan, jenis tugas individu
dan kelompok, macam & cara
penilaian, dan tata tertib yang
disepakati

Keywords
- RPKPS
- Tata tertib
- investasi

- Pengertian Akuntansi,
Neraca,Laporan rugi laba,
dan posisi Mankeu dalam
perusahaan
2.

Pengertian Manajemen
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LCD proyektor, komputer
(notebook)
- Diskusi kelas
- Pemberian tugas individu
- Kuliah dengan alat bantu OHP,
LCD proyektor, komputer
(notebook)
- Pemberian tugas kelompok
dengan mencari objek usaha
kecil nyata
- Kuliah dengan alat bantu OHP,
LCD proyektor, komputer
(notebook)
- Diskusi kelompok
- Pemberiantugas pribadi
- Kuliah dengan alat bantu OHP,
LCD proyektor, komputer
(notebook)
- Diskusi kelompok tentang
indentifikasi kasus nyata
- Kuliah dengan alat bantu OHP,
LCD proyektor, komputer
(notebook)
-presentasi

3.

Pengertian Manajemen
Keuangan 2

4.

Sumber-sumber dana
perusahaan

5.

Laporan Keuangan

6.

Presentasi 1

7.

Ujian Tengah Semester

- Ujian tertulis

8.

Aliran kas perusahaan

9.

Perencanaan keuangan

- Kuliah dengan alat bantu OHP,
LCD proyektor, komputer
(notebook)
- Diskusi kelompok dengan data
dari kasus industri kecil
- Kuliah dengan alat bantu OHP,
LCD proyektor, komputer
(notebook)
- Diskusi kelompok
- diskusi kelas, bersifat panel
dengan alat bantu OHP, LCD
proyektor, komputer (notebook
- Kuliah dengan alat bantu OHP,
LCD proyektor, komputer
(notebook)
- Pemberian tugas kelompok
- Kuliah dengan alat bantu OHP,
LCD proyektor, komputer
(notebook)
- Diskusi kelas
- Pemberian tugas studi kasus*
- Kuliah dengan alat bantu OHP,
LCD proyektor, komputer
(notebook)
- Praktek penggunaan program
komputer untuk mengolah data
hasil investigasi dari kasus
industri kecil

10.

Pembiyaan jangka
pendek

11.

Pengaturan piutang dan
utang dagang

12.

Presentasi laporan
keuangan dan financial
budgeting 1

13.

Presentasi laporan
keuangan dan financial
budgeting 1
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- treasury
- neraca

- Bank
- Non Bank
- Pasar uang
-neraca
-rasio keuangan

- Kondisi objek
kajian (UKM

- Margin
- Laba
- Aliran kas
- Financial
Engineering
- fungsi
pembiayaan
- kredit
- modal
- Analisis
deskriptif

- Analisis deskriptif
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- Diskusi akhir dari tugas
internet
- Kesan dan pesan mahasiswa
terhadap perkuliahan

Pada studi kasus, mahasiswa diberi tugas untuk membahas kasus dari internet yang telah ditentukan
topiknya oleh dosen (lihat Tabel 3. Daftar tugas studi kasus). Dengan satu kelompok yang terdiri dari 3-5
orang, maka satu mahasiswa akan membahas satu kasus yang kemudian akan didiskusikan bersama-sama
dengan anggota kelompok yang lain.
Presentasi akhir dilakukan untuk mendiskusikan kasus nyata bidang keuangan pada suatu unit usaha.
Penilaian kelompok dilakukan dengan peer Assesment

7. Penjabaran Rencana Kegiatan Pembelajaran Mingguan (RKBM)
Proses dan pembagian materi pembelajaran secara mingguan dilakukan sebagai
berikut:
1. Minggu ke-1
Pertemuan pertama kuliah dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada
mahasiswa mengenai arti penting matakuliah ini dalam sistem pembelajaran di
jurusan TIP. Pengertian istilah-istilah yang sering dan akan digunakan dalam
ruang lingkup manajemen keuangan
juga dikenalkan diawal pertemuan.
Gambaran umum mengenai cakupan materi pembelajaran dalam mata kuliah ini
disampaikan dalam sistematika yang jelas dan terstruktur.
2. Minggu ke-2 dan ke-3
Pertemuan minggu ke 2-3 membahas posisi manajemen keuangan dalam suatu
perusahaan. Terkait dengan pengembangan perusahaan maupun menjaga
keberlanjutan usaha. Diterangkan pengertian korporasi, terasury, audit, neraca
simpel dalam penilaian kinerja perusahaan dan mengamati potensi
berkembangnya perusahaan
4.Minggu ke-4
Dengan metode pengembangan kasus dari internet, dijelaskan mengenai sumbersumber dana perusahaan baik dari perbankan. LKBB dan pasar uang, sehingga
mahasiswa dapat mengetahui sumber-sumber pendanaan usaha
5.Minggu k-5
Pada pokok bahasan perancangan aliran dijelaskan jenis-jenis laporan keuangan,
meliputi neraca, laporan rugi laba dan pengamatannya tentang rasio yang
dikembangkan berdasarkan laporan keuangan yang ada, dan dapat menilai
kesehatan perusahaan untuk berkembang
6. Minggu ke-6
Presentasi kelompok dengan mengamil topik kasus dari media untuk menilai
kinerja perusahaan berdasarkan laporan keuangan berserta perhitungan rasionya
7.Minggu ke-7
Ujian tengah semester baik berisi materi pengertian maupun kasus
8.Minggu ke-8
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Dijelaskan tentang aliran kas perusahaan yang dikembangkan berdasarkan
pengertian rasio keuangan meliputi analisis margin, laba, dan perbedaan antara
laba dan aliran kas
9.Minggu ke-9
Perencanaan keuangan, menjelaskan tentang strategi untuk mendapatkan dana
dalam mencukupi biaya operasional perusahaan, strategi baik secara
konvensional maupun memanfaatkan pasar uang, saham maupun obligasi secara
terpadu. Dan penerapannya dalam memulai usaha
10. minggu 10
Stategi pembiayaan usaha dapat dilakukan dengan kombinasi pinjaman jangka
pendek, penundaan pembayaran dengan suplier maupun strategi khas sesuai
komoditas sehingga diperoleh efisiensi pembiayaan maupun biaya modal
11. Pengaturan piutang dan utang dagang
Prinsip-prinsip kehati-hatian dalam pengeloaan hutang dan kombinasinya dalam
pengelolaan piutang
untuk menghasilkan kinerja keuangan tertinggi dalam
upaya mengembangkan perusahaan dari sisi keuangan
12. Minggu ke 12-14
Presentasi laporan keuangan dan financial budgeting selama 3 pertemuan
dimaksudkan mendalami kajian yang mendalam dari kasus yang dikemukakan
oleh individu mahasiswa berdasarkan kasus yang diberikan oleh dosen pada
pertemuan ke-11. Presentasi individu ini sebagai upaya mengembangkan soft
skill mahasiswa berdaskan pembahasan secara CBL
8. Evaluasi Pembelajaran
a. Kemampuan Mahasiswa
Kemampuan mahasiswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran mata kuliah Tata
Letak dan Pemindahan Bahan ini dievaluasi oleh dosen pengampu dengan
beberapa bentuk , yaitu:
1) Tugas mandiri
2) Tugas kelompok
3) Ujian tengah semester
4) Ujian akhir semester
b. Proses Perkuliahan, Dosen, Sarana
Komponen pembelajaran ini dievaluasi oleh mahasiswa yang dilakukan di setiap
akhir kegiatan perkuliahan dalam satu semester. Alat evaluasi yang digunakan
berupa angket/kuesioner untuk menilai item-item proses perkuliahan, dosen, dan
sarana pembelajaran dalam bentuk skala nilai.
c. Nilai Akhir
1)
Kemampuan Mahasiswa
 Rumus:
Sumber Nilai

Nilai
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UTS
UAS

(B)
Minimal 75
N1
15 %
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(NxB)
%
0,15 x N1
0,10 x N2
0,35 x N3
0,40 x N4

A : ≥80
B : 65 –80
C : 55 – 64
D : 45 – 54
E : ≤ 44

100

Keterengan : Kehadiran mahasiswa minimal 75 % dari total kuliah.
N1, N2, N3 dan N4 maksimal masing-masing 100
2)
3)





Faktor lain (kehadiran) dipertimbangkan
Proses Perkuliahan, Dosen, Sarana
Didasarkan pada hasil angket
Mutu Perkuliahan
Didasarkan pada (1) dan (2)

9. Bahan, Sumber Informasi dan Referensi
Bahan Ajar (Textbooks)
Canada, J.R. and W.G. Sullivan, 1989. Economic and Multiattribute Evaluation of Advanced
Manufacturing Systems, Prentice Hall Inc., New Jersey.
Financial Management, Archer.
Gorsuch, 1996, Cases in Agrobussiness Management, Scarisbrick publisher, Scotssdale
Keuangan Pertanian dan Pembiayaan Perusahaan, Halimah
Manajemen Keuangan satu, Ridwan s, Inge Berlian.
Related Web Sites
http://www.Ocw.mit.edu
http://cmte.chem-eng.utoronto.ca
http://eng.auburn.edu/
http://www.user.it.uu.se
http://www.cvn.columbia.edu
http://www.essex.ac.edu
http://www.prenhall.com
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