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Nama Mata Kuliah : Manajemen Keuangan 

Kode Mata Kuliah/SKS : EKMA4213//3 SKS 

Nama Pengembang : Anggraeni Yunita, S.E, M.Si 

Nama Penelaah : Yusuf, S.E, M.M 

Deskripsi Singkat Mata Kuliah : Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa untuk dapat melaksanakan fungsi utama manajer keuangan dalam 

mengambil keputusan penting berkaitan dengan keuangan perusahaan yang harus diambil, dengan mendasarkan 

pertimbangan pada laporan dan analisis keuangan. Untuk itu maka mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan konsep-

konsep manajemen keuangan dan teknik implementasinya dalam dunia nyata, seperti pengelolaan aktiva dan hutang, 

keputusan investasi dan pendanaan, metode penilaian investasi, kebijakan deviden, merger dan akuisisi, reorganisasi, dan 

keuangan internasional. Sebelum mengambil mata kuliah Manajemen Keuangan, mahasiswa diharapkan sudah mengambil 

mata kuliah Pengantar Bisnis dan Pengantar Akuntansi. 

Kompetensi Umum Kompetensi Matakuliah 

(Goal)  

: Setelah mengikuti tutorial mata kuliah manajemen keuangan mahasiswa diharapkan dapat menerapkan pengelolaan 

aktiva dan hutang perusahaan, keputusan investasi dan pendanaan, kebijakan deviden, merger dan akuisisi, serta 

reorganisasi. 

No Kompetensi Khusus Pokok Bahasan Sub Pokok Bahasan Metode Tutorial Tugas Tutorial Daftar Pustaka Tutorial ke 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 Setelah mengikuti kegiatan tutorial ke 

1 mahasiswa dapat: 

a. Menjelaskan konsep PJJ, belajar 

mandiri, dan/atau tutorial. 

b. Menjelaskan tujuan tutorial  

c. Menjelaskan jenis-jenis kegiatan 

yang akan dilakukan mahasiswa 

selama tutorial 

d. Menjelaskan ruang lingkup materi 

mata kuliah Manajemen Keuangan 

dengan menggunakan peta konsep  

e. Menjelaskan sistem penilaian 

tutorial MK Manajemen Keuangan 

Orientasi tutorial 

dan belajar yang 

efektif secara 

mandiri 

1. Ruang lingkup 

tutorial 

2. Belajar efektif 

secara mandiri 

1. Presentasi 

2. Kerja Individu 

3. Tanya Jawab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tugas 

Partisipasi 

 

Katalog UT 1 

2 Setelah mengikuti kegiatan tutorial ke 2 

mahasiswa dapat: 

a. Menjelaskan pengertian manajemen 

keuangan 

b. Menjelaskan tujuan manajemen 

Keuangan  

c. Menjelaskan Lingkungan 

manajemen keuangan 

d. Menjelaskan konsep dasar nilai 

waktu atas uang 

e. Menghitung future value dan present 

Value 

1. Manajemenkeua

ngan dan 

lingkungankeua

ngan 

 

 

 

2. Nilai Waktu 

atas Uang (Time 

Value of 

Money) 

1. Pengertian, dan 

tujuan manajemen 

keuangan 

2. Lingkungan 

manajemen 

keuangan 

 

1. Nilai masa yang 

akan datang 

(Future Value) 

2. Nilai sekarang 

(Present Value) 

1. Presentasi 

2. Kerja Individu 

3. Tanya Jawab 

Tugas 

Partisipasi 

 

1. Husnan, Suad. 

(2003). 

Manjemen 

Keuangan. 

Jakarta 

Universitas 

Terbuka. 

2. Husnan, Suad 

dan 

Pudjiastuti, 

Enny. (2002). 

Dasar-dasar 

2 



Manajemen 

Keuangan. 

Edisi ketiga. 

Yogyakarta 

UPP AMP 

YKPN. 

3. Keown, 

Arthur J., 

Martin, John 

D., Petty, J 

William, dan 

Scot, David F. 

(2005). 

4. Financial 

Management, 

principles and 

application. 

Tenth edition. 

USA: Prentice 

Hall. 

3 Setelah mengikuti kegiatan tutorial ke 3 

mahasiswa dapat: 

a. Menjelaskan konsep dasar 

penilaian surat berharga (sekuritas) 

b. Menghitung nilai surat berharga 

(sekuritas) 

c. Menjelaskan pengertian dan jenis 

laporan keuangan 

d. Menghitung rasio keuangan. 

e. Menilai kondisi keuangan suatu 

perusahaan berdasarkan hasil 

perhitungan rasio keuangan 

1. Dasar Penilaian 

Surat Berharga 

(sekuritas) 

 

 

 

 

2. Memahami 

kondisi 

keuangan 

perusahaan 

 

 

1. Penilaian sekuritas 

berpenghasilan tetap 

dan tidak tetap 

2. Penilaian sekuritas 

berpenghasilan tidak 

tetap 

 

1. Laporan keuangan 

pokok 

2. Analisis rasio 

keuangan dan 

penggunaannya 

1. Pengerjaan 

Tugas Tutorial 

1 

2. Presentasi 

3. Tanya Jawab 

4. Tugas 

Kelompok 

Tugas Tutorial 

ke 1 untuk 

penguasaan 

konsep pada 

pertemuan ke 2 

1. Husnan, Suad. 

(2003). 

Manjemen 

Keuangan. 

Jakarta 

Universitas 

Terbuka. 

2. Husnan, Suad 

dan 

Pudjiastuti, 

Enny. (2002). 

Dasar-dasar 

Manajemen 

3 



 

 

 

 

Keuangan. 

Edisi ketiga. 

Yogyakarta 

UPP AMP 

YKPN. 

3. Keown, 

Arthur J., 

Martin, John 

D., Petty, J 

William, dan 

Scot, David F. 

(2005). 

Financial 

Management, 

principles and 

application. 

Tenth edition. 

USA: Prentice 

Hall 

4 Setelah mengikuti kegiatan tutorial ke 4 

mahasiswa dapat: 

a. Menjelaskan motif-motif memiliki 

kas 

b. Menghitung soal hitungan 

manajemen kas dengan model-

model manajemen kas (Baumol, 

Miller-orr) 

c. Menghitung soal hitungan dalam 

penentuan persediaan optimum 

(EOQ, Safety Stocks, Lead Time) 

d. Menjelaskan sistem pengumpulan 

kas. 

e. Menjelaskan sistem pembayaran kas 

1. Pengelolaan kas 

dan persediaan 
 
 
 
 
 

2. Pengelolaan 

piutang 
 
 
 

3. Sumber dana 

jangka pendek 

dan pendanaan 

1. Motif memiliki kas 

dan model 

manajemen kas 

2. Pengelolaan dan 

pengawasan 

persediaan 

 

1. Analsis ekonomi 

terhadap piutang 

2. Analisis calon 

pembeli 

 

1. Pendanaan spontan 

dan tidak spontan  

1. Presentasi 

2. Kerja kelompok 

3. Tanya Jawab 

Tugas 

Partisipasi 

 

1. Husnan, Suad. 

(2003). 

Manjemen 

Keuangan. 

Jakarta 

Universitas 

Terbuka. 

2. Husnan, Suad 

dan 

Pudjiastuti, 

Enny. (2002). 

Dasar-dasar 

Manajemen 

Keuangan. 

4 



f. Menjelaskan sumber pendanaan 

jangka pendek yang dapat 

dimanfaatkan sebagai modal kerja 

modal kerja 2. Struktur jangka 

waktu pendanaan 

Edisi ketiga. 

Yogyakarta 

UPP AMP 

YKPN. 

3. Keown, 

Arthur J., 

Martin, John 

D., Petty, J 

William, dan 

Scot, David F. 

(2005). 

Financial 

Management, 

principles and 

application. 

Tenth edition. 

USA: Prentice 

Hall 

5 Setelah mengikuti kegiatan tutorial ke 5 

mahasiswa dapat: 

a. Menghitung arus kas 

b. Menilai usulan investasi dengan 

beberapa metode penilaian 

c. Menjelaskan kelemahan masing-

masing metode penilaian investasi 

d. Menilai usulan investasi dengan 

metode NPV dengan berbagai 

variasi 

e. Menjelaskan bagaimana 

memasukkan faktor risiko dalam 

penilaian investasi.  

f. Menghitung risiko investasi. 

1. Prinsip-prinsip 

investasi modal 
 
 
 

2. Memasukkan 

risiko dalam 

analisis proyek 

investasi dan 

Risiko sebagai 

ketidakpastian 

arus kas 

1. Arus kas 

2. Profitabilitas (NPV, 

ARR, Payback 

Period, IRR) 

 

Risiko dan keuntungan 

Operating risk dan 

ketidakpastian arus kas 

 

1. Pengerjaan 

Tugas Tutorial  

2. Presentasi 

3. Tanya Jawab 

4. Tugas 

kelompok 

Tugas 

tutorial ke 2 

untuk 

penguasaan 

konsep pada 

modul 2 dan 

modul 3 

1. Husnan, Suad. 

(2003). 

Manjemen 

Keuangan. 

Jakarta 

Universitas 

Terbuka. 

2. Husnan, Suad 

dan 

Pudjiastuti, 

Enny. (2002). 

Dasar-dasar 

Manajemen 

Keuangan. 

Edisi ketiga. 

5 



Yogyakarta 

UPP AMP 

YKPN. 

3. Keown, 

Arthur J., 

Martin, John 

D., Petty, J 

William, dan 

Scot, David F. 

(2005). 

Financial 

Management, 

principles and 

application. 

Tenth edition. 

USA: Prentice 

Hall 

6 Setelah mempelajari materi ini 

mahasiswa diharapkan mampu 

memahami: 

a. Dampak pasar yang efisien 

terhadap keputusan pendanaan 

b. Teori-teori struktur modal 

c. Keputusan kebijakan dividen 

d. Penggunaan sumber dana 

e. Menghitung biaya modal 

 

Efisiensi Pasar 

Modal dan 

Keputusan 

Pendanaan 

Interaksi 

Keputusan 

Investasi dengan 

Keputusan 

Pendanaan 

Teori Struktur Modal 

Kebijakan Dividen 

Menaksir Modal 

Metode untuk 

Mengaitkan Keputusan 

Investasi dengan 

Keputusan Pendanaan 

Penaksiran Arus Kas 

pada Saat Proyek 

Dibiayai dengan Utang 

1. presentasi 

mahasiswa 

2. Kerja 

individu/kelo

mpok 

3. Penyampaian 

materi 

4. Diskusi, tanya 

jawab 

Tugas 

Partisipasi 

 

1. Husnan, Suad. 

(2003). 

Manjemen 

Keuangan. 

Jakarta 

Universitas 

Terbuka. 

2. Husnan, Suad 

dan 

Pudjiastuti, 

Enny. (2002). 

Dasar-dasar 

Manajemen 

Keuangan. 

Edisi ketiga. 

Yogyakarta 

6 



UPP AMP 

YKPN. 

3. Keown, 

Arthur J., 

Martin, John 

D., Petty, J 

William, dan 

Scot, David F. 

(2005). 

Financial 

Management, 

principles and 

application. 

Tenth edition. 

USA: Prentice 

Hall 

7 Setelah mengikuti kegiatan tutorial ke 7 

mahasiswa dapat: 

f. Menjelaskan berbagai jenis 

pendanaan jangka menengah dan 

jangka panjang dan menghitung 

biaya pendanaannya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

g. Menjelaskan berbagai topik-topik 

khusus manajemen keuangan yang 

meliputi: masalah merger dan 

Pendanaan jangka 

menengah dan 

jangka panjang 2. 

Topik-topik khusus 

Manajemen 

keuangan 

1. Leasing, perlakuan 

akuntansi dan pajak, 

analisis pendanaan 

dengan sewa guna 

2. Pendanaan jangka 

menengah lainnya 

3. Sumber dana jangka 

panjang dalam 

bentuk utang 

4. Sumber sendiri 

(ekuitas) 

5. Sekuritas 

berkarakteristik 

Opsi 

 

1. Merger dan Akuisisi 

2. Restrukturisasi, 

1. Pengerjaan 

2. Tugas 

3. Tutorial 

4. Presentasi 

5. Tanya Jawab 

Tugas Tutorial 

III 

1. Husnan, Suad. 

(2003). 

Manjemen 

Keuangan. 

Jakarta 

Universitas 

Terbuka. 

2. Husnan, Suad 

dan 

Pudjiastuti, 

Enny. (2002). 

Dasar-dasar 

Manajemen 

Keuangan. 

Edisi ketiga. 

Yogyakarta 

UPP AMP 

7 



akuisisi, reorganisasi dan likuidasi Reorganisasi, dan 

Likuidasi 

YKPN. 

3. Keown, 

Arthur J., 

Martin, John 

D., Petty, J 

William, dan 

Scot, David F. 

(2005). 

Financial 

Management, 

principles and 

application. 

Tenth edition. 

USA: Prentice 

Hall 

8 Setelah mengikuti kegiatan tutorial ke 

8 mahasiswa dapat: 

Merangkum seluruh materi yang 

dibahas dalam mata kuliah yang 

ditutorialkan 

Semua pokok 

bahasan yang ada 

di BMP 

Semua sub pokok 

bahasan yang ada di 

BMP 

1. Presentasi 

2. Latihan soal-

soal hitungan 

3. Diskusi 

Tugas 

Partisipasi 

 

1. Husnan, Suad. 

(2003). 

Manjemen 

Keuangan. 

Jakarta 

Universitas 

Terbuka. 

2. Husnan, Suad 

dan 

Pudjiastuti, 

Enny. (2002). 

Dasar-dasar 

Manajemen 

Keuangan. 

Edisi ketiga. 

Yogyakarta 

UPP AMP 

YKPN. 

8 



3. Keown, 

Arthur J., 

Martin, John 

D., Petty, J 

William, dan 

Scot, David F. 

(2005). 

Financial 

Management, 

principles and 

application. 

Tenth edition. 

USA: Prentice 

Hall 
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Tutorial ke-  1 (satu) 

Nama Mata Kuliah MANAJEMEN KEUANGAN 

Kode Mata Kuliah/ SKS EKMA 4213/ 3 SKS 

Nama Pengembang   Anggraeni Yunita, S.E, M.Si 

Nama Penelaah Yusuf, S.E, M.M 

Kompetensi Umum  Mahasiswa dapat menerapkan konsep tutorial 

dan belajar secara 

efektif dan mandiri 

Kompetensi Khusus  Mahasiswa dapat: 

a. Menjelaskan konsep PJJ, belajar mandiri, 

dan/atau turorial. 

b. Menjelaskan tujuan tutorial 

c. Menjelaskan jenis-jenis kegiatan yang akan 

dilakukan mahasiswa selama tutorial 

d. Menjelaskan ruang lingkup materi mata 

kuliah Manajemen Keuangan dengan 

menggunakan peta konsep 

e. Menjelaskan sistem penilaian tutorial mata 

kuliah Manajemen Keuangan 

Pokok Bahasan         Ruang lingkup tutorial dan belajar efektif secara 

mandiri 

Sub Pokok Bahasan   - Ruang lingkup tutorial 

- Belajar efektif secara mandiri 

- Ruang lingkup materi mata kuliah 

Manajemen Keuangan dan sistem penilaian 

tutorial mata kuliah Manajemen Keuangan 

 

NO TAHAPAN RINCIAN KEGIATAN 

(Skenario Pembelajaran) 

MEDIA DAN 

SUMBER 

BELAJAR 

1 Persiapan Tutorial Mempersiapkan SAT, bahan 

presentasi, Laptop, LCD, spidol, 

media peta konsep, modul 

PPT, LCD, White 

board, spidolVideo, 

Ppt, 

Laptop, 

LCD, Peta 

Konsep 

2 Kegiatan Pendahuluan  Tutor menyapa mahasiswa, 

memperkenalkan diri, 

mengkorfimasi maksud 

kedatangan mahasiswa di tutorial, 

menanyakan yang diharapkan dari 

mengikuti tutorial, menanyangkan 

video singkat tentang motivasi 

belajar 

Video, 

Ppt, 

Laptop, 

LCD, Peta 

Konsep 

3 Kegiatan Penyajian - Menjelaskan tujuan dan 

model tutorial 

- Menjelaskan tinjauan mata 

kuliah, aktivitas dan tugas 

tutorial yang akan dilakukan 

sesuai dengan model tutorial 

Video, 

Ppt, 

Laptop, 

LCD, Peta 

Konsep 

BB03-RK16-RII.2 
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yang akan digunakan 

- Membentuk kelompok-

kelompok diskusi @4-5 

orang. 

- Tanya jawab antara 

mahasiswa tentang pokok 

bahasan yang telah disajikan 

- Tutor memberikan feedback 
atas materi yang disajikan 

4 Kegiatan Penutup  - Memberikan pemantapan 

berkaitan dengan topik yang 

sudah didiskusikan 

- Memberikan tugas partisipasi 

membuat peta konsep secara 

keseluruhan materi 

manajemen keuangan 

Video, 

Ppt, 

Laptop, 

LCD, Peta 

Konsep 

 

 

      Tutor,  

 

 

 

      Anggraeni Yunita, S.E, M.Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SATUAN AKTIVITAS TUTORIAL (SAT) TATAP MUKA 

TAHUN 2019.1 

 

Tutorial ke-  2 (Dua) 

Nama Mata Kuliah MANAJEMEN KEUANGAN 

Kode Mata Kuliah/ SKS EKMA 4213/ 3 SKS 

Nama Pengembang   Anggraeni Yunita, S.E, M.Si 

Nama Penelaah Yusuf, S.E, M.M 

Kompetensi Umum  Setelah mengikuti tutorial mata kuliah 

manajemen keuangan mahasiswa diharapkan 

dapat menerapkan pengelolaan aktiva dan 

hutang perusahaan, keputusan investasi dan 

pendanaan, kebijakan deviden, merger dan 

akuisisi, serta reorganisasi. 

Kompetensi Khusus  Setelah mengikuti tutorial mata kuliah 

manajemen keuanganmahasiswa diharapkan 

dapat: 

a. menjelaskan pengertian dan tujuan 

manajemen keuangan 

b. menjelaskan lingkungan manajemen 

keuangan 

c. menjelaskan konsep dasar nilai waktu atas 

uang dan menghitung future value dan 

present value menjelaskan konsep dasar 

penilaian dan menghitung nilai surat 

berharga (sekuritas) 

Pokok Bahasan         a. Manajemen keuangan dan lingkungan 

keuangan Nilai Waktu atas Uang 

b. Dasar Penilaian surat berharga (sekuritas) 

Sub Pokok Bahasan   a. Pengertian, dan tujuan manajemen 

keuangan 

b. Lingkungan manajemen keuangan 

c. Nilai masa yang akan datang dan nilai 

sekarang 

d. Penilaian sekuritas berpenghasilan tetap 

dan tidak tetap  

 

NO TAHAPAN RINCIAN KEGIATAN (Skenario 

Pembelajaran) 

MEDIA DAN 

SUMBER 

BELAJAR 

1 Persiapan Tutorial Mempersiapkan SAT, bahan 

presentasi, perlengkapan elekronik 

(lap top, LCD, speaker, pointer), 

bollpoin, boardmaker, dan buku 

catatan 

Laptop, 

LCD, video, 

Ppt, 

whiteboard, 

spidol/ 

boardmaker 

2 Kegiatan Pendahuluan  Tutor menyapa mahasiswa dengan 

salam jumpa kembali, menanyakan 

kesiapan mahasiswa mengikuti 

tutorial kedua, menyampaikan topik 

bahasan pada pertemuan kedua dan 

kaitannya dengan topik-topik 

berikutnya, meminta masingmasing 

kelompok menyampaikan peta 

konsep tentang manajemen 

Laptop, 

LCD, video, 

Ppt, 

whiteboard, 

spidol/ 

boardmaker 



keuangan dan lingkungannya. 

3 Kegiatan Penyajian a. Beberapa mahasiswa 

mempresentasikan peta konsep 

tentang manajemen keuangan 

dan lingkungannya 

b. Tutor Menyajikan secara 

singkat tentang konsepkonsep 

penting modul 1(KG 1, KG 2, 

KG 3) 

c. Membagi kelas menjadi 8 

kelompok dengan tugas 

membaca dan merangkum 

materi mata kuliah sebagai 

berikut: 

- KELOMPOK 1 dan 3 
Fungsi Manajemen 
Keuangan dan Tujuan 
Manajemen Keuangan 

- KELOMPOK 2 dan 4. 
Keuangan Perusahaan 
dan 

- Keuangan Perusahaan 
dan Agency Theory 

- KELOMPOK 5 dan 7 
Perkembangan 
Manajemen 

- Keuangan dan 
Lingkungan Perusahaan 

- KELOMPOK 6 dan 8. 
Mengapa Pasar Finansil 

- Terbentuk dan Alokasi 
dana Lewat Tingkat 

- Keuntungan. 

d. anya jawab antara mahasiswa 

tentang 4 pokok bahasan yang 

telah dibahas 

e. Tutor memberikan feedback 
atas materi yang 

dipresentasikan Materi 2 

f. Tutor mempersiapkan 

mahasiswa untuk membahas 

materi selanjutnya (transisi) 

g. Tutor memberikan ilustrasi 

dengan video tentang konsep 

dasar nilai waktu uang 

h. Tutor menjelaskan tentang 

Nilai waktu uang dan Dasar-

dasar Penilaian surat berharga 

i. Tutor memberikan kesempatan 

kepada mahasiswa untuk 

menanyakan materi yang 

belum jelas 

j. Tutor memberikan soal latihan 

tentang Nilai waktu uang dan 

Dasar-dasar Penilaian 

k. Tutor memberikan feedback 

terhadap jawaban mahasiswa 

l. Tutor memberikan PR kepada 

mahasiswa tentang materi yang 

telah dibahas 

Laptop, 

LCD, video, 

Ppt, 

whiteboard, 

spidol/ 

boardmaker 

4 Kegiatan Penutup  a. Tutor merangkum dan Laptop, 



menyimpulkan materi yang 

telah dibahas. 

b. Tutor menginformasikan 

tentang materi yang akan 

dibahas untuk pertemuan 

ketiga: memahami kondisi 

keuangan perusahaan. 

c. Tutor menginformasikan 

bahwa ada tugas tutorial I yang 

akan diberikan pada tutorial 

ketiga. 

LCD, video, 

Ppt, 

whiteboard, 

spidol/ 

boardmaker 

 

      Tutor,  

      

 

     Anggraeni Yunita, S.E, M.Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SATUAN AKTIVITAS TUTORIAL (SAT) TATAP MUKA 

TAHUN 2019.1 

 

Tutorial ke-  3 (Tiga) 

Nama Mata Kuliah MANAJEMEN KEUANGAN 

Kode Mata Kuliah/ SKS EKMA 4213/ 3 SKS 

Nama Pengembang   Anggraeni Yunita, S.E, M.Si 

Nama Penelaah Yusuf, S.E, M.M 

Kompetensi Umum  Setelah mengikuti tutorial mata kuliah 

manajemen keuangan mahasiswa diharapkan 

dapat menerapkan pengelolaan aktiva dan 

hutang perusahaan, keputusan investasi dan 

pendanaan, kebijakan deviden, merger dan 

akuisisi, serta reorganisasi 

Kompetensi Khusus  Setelah mengikuti tutorial mata kuliah 

manajemen keuangan mahasiswa diharapkan 

dapat: 

a. menjelaskan pengertian dan jenis laporan 

keuangan 

b. menghitung rasio keuangan dan 

menjelaskan kondisi keuangan suatu 

perusahaan berdasarkan hasil perhitungan 

rasio keuangan 

Pokok Bahasan         Memahami kondisi keuangan perusahaan 

Sub Pokok Bahasan   - Laporan keuangan pokok 

- Analisis rasio keuangan dan 

penggunaannya 

 

NO TAHAPAN RINCIAN KEGIATAN 

(Skenario Pembelajaran) 

MEDIA DAN 

SUMBER 

BELAJAR 

1 Persiapan Tutorial Mempersiapkan SAT, bahan 

presentasi, perlengkapan elekronik 

(lap top, LCD, speaker, pointer), 

bollpoin, boardmaker, dan buku 

catatan 

Laptop, 

LCD, video, 

Ppt, 

whiteboard, 

spidol/ 

boardmaker 

2 Kegiatan Pendahuluan  a. Tutor menyapa mahasiswa 

dengan salam jumpa kembali, 

menanyakan kesiapan 

mahasiswa mengikuti tutorial 

ketiga;  

b. Tutor menjelaskan tentang 

ruang lingkup materi yang 

akan dibahas pada tutorial 

ketiga dan kaitannya dengan 

topik-topik sebelumnya 

(tutorial ke 2), 

c. Tutor menjelaskan 

kompetensi yang akan 

dicapai mahasiswa di akhir 

tutorial ketiga. 

d. Tutor memberikan Tugas 

Laptop, 

LCD, video, 

Ppt, 

whiteboard, 

spidol/ 

boardmaker 



Tutorial I selama 30 menit. 

3 Kegiatan Penyajian a. Tutor menjelaskan tentang 

laporan keuangan pokok dan 

analisis rasio keuangan 

b. Tutor memberikan kesempatan 

kepada mahasiwa untuk 

bertanya mengenai materi yang 

sedang dibahas 

c. Tutor memberikan contoh 

latihan soal tentang rasio 

keuangan dan bersama-sama 

mahasiswa membahas soal 

tersebut 

d. Tutor memberikan soal-soal 

latihan tentang analisis rasio 

keuangan  

e. Tutor meminta salah seorang 

mahasiswa mengerjakan soal 

dan meminta mahasiswa lain 

untuk melengkapinya. 

f. Tutor menyimak penjelasan 

mahasiswa dan memberikan 

masukan apabila diperlukan 

Laptop, 

LCD, video, 

Ppt, 

whiteboard, 

spidol/ 

boardmaker 

4 Kegiatan Penutup  a. Tutor bersama mahasiswa 

merangkum materi yang telah 

dibahas pada tutorial ketiga 

b. Tutor memberi tugas latihan 

soal tentang prakiraan dan 

perencanaan keuangan 

c. Tutor menginformasikan 

tentang materi yang perlu 

dibaca untuk tutorial keempat 

(pengelolaan modal kerja) 

Laptop, 

LCD, video, 

Ppt, 

whiteboard, 

spidol/ 

boardmaker 

5 Tugas Memberikan Tugas Tutorial 1 Laptop, 

LCD, video, 

Ppt, 

whiteboard, 

spidol/ 

boardmaker 

       Tutor,  

 

 

 

       Anggraeni Yunita, S.E, M.Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SATUAN AKTIVITAS TUTORIAL (SAT) TATAP MUKA 

TAHUN 2019.1 

 

Tutorial ke-  4 (Empat) 

Nama Mata Kuliah MANAJEMEN KEUANGAN 

Kode Mata Kuliah/ SKS EKMA 4213/ 3 SKS 

Nama Pengembang   Anggraeni Yunita, S.E, M.Si 

Nama Penelaah Yusuf, S.E, M.M 

Kompetensi Umum  Setelah mengikuti tutorial mata kuliah 

manajemen keuangan mahasiswa diharapkan 

dapat menerapkan pengelolaan aktiva dan 

hutang perusahaan, keputusan investasi dan 

pendanaan, kebijakan deviden, merger dan 

akuisisi, serta reorganisasi 

Kompetensi Khusus  Setelah mengikuti tutorial mata kuliah 

manajemen keuangan mahasiswa diharapkan 

dapat: 

a. menjelaskan motif-motif memiliki kas 

b. menghitung soal-soal model-model 

manajemen kas (Baumol, Miller-orr) 

a. menghitung jumlah persediaan optimum 

(EOQ, Safety Stocks, Lead Time), dan 

biaya persediaan 

b. menjelaskan sistem pengumpulan dan 

pembayaran kas 

c. menjelaskan sumber pendanaan jangka 

pendek yang dapat dimanfaatkan sebagai 

modal kerja 

Pokok Bahasan         Pengelolaan kas dan persediaan, pengelolaan 

piutang, dan sumber dana jangka pendek dan 

pendanaan modal kerja 

Sub Pokok Bahasan   - Motif memiliki kas dan model manajemen 

kas 

- Pengelolaan dan pengawasan persediaan 

- Analsis ekonomi terhadap piutang 

- Analisis calon pembeli 

- Pendanaan spontan dan tidak spontan 

Struktur jangka waktu pendanaan 

 

NO TAHAPAN RINCIAN KEGIATAN (Skenario 

Pembelajaran) 

MEDIA DAN 

SUMBER 

BELAJAR 

1 Persiapan Tutorial Mempersiapkan SAT, bahan 

presentasi, perlengkapan elekronik 

(lap top, LCD, speaker, pointer), 

bollpoin, boardmaker, dan buku 

catatan 

Laptop, 

LCD, video, 

Ppt, 

whiteboard, 

spidol/ 

boardmaker 

2 Kegiatan Pendahuluan  a. Tutor menyapa mahasiswa 

dengan salam jumpa kembali, 

menanyakan kesiapan 

mahasiswa mengikuti tutorial 

keempat,  

b. Tutor menjelaskan tentang ruang 

Laptop, 

LCD, video, 

Ppt, 

whiteboard, 

spidol/ 

boardmaker 



lingkup materi yang akan 

dibahas pada tutorial keempat: 

Pengelolaan Modal Kerja. 

c. Menjelaskan kompetensi yang 

akan dicapai mahasiswa di akhir 

tutorial keempat 

3 Kegiatan Penyajian a. Tutor menjelaskan tentang: 

Pengelolaan Kas dan 

Persediaan, langsung 

memberikan contoh soal 

b. Tutor meminta mahasiswa 

mengerjakan soal latihan 

pengelolaan kas dan persediaan 

c. Tutor membahas soal yang telah 

dikerjakan dan memberikan 

umpan balik 

d. Tutor menjelaskan 

tentang:pengelolaan piutang 

langsung memberikan contoh 

soal 

e. Tutor meminta mahasiswa 

mengerjakan latihan soal 

pengelolaan piutang 

f. Tutor membahas soal yang telah 

dikerjakan dan memberikan 

umpan balik 

Laptop, 

LCD, video, 

Ppt, 

whiteboard, 

spidol/ 

boardmaker 

4 Kegiatan Penutup  a. Tutor memberikan kesempatan 

kepada mahasiswa untuk 

bertanya mengenai materi 

tutorial ketiga 

b. Tutor bersama mahasiswa 

merangkum materi yang telah 

dibahas pada tutorial keempat 

c. Tutor menginformasikan materi 

yang perlu dibaca untuk tutorial 

kelima (prinsip-prinsip investasi 

modal) 

d. Tutor menginformasikan tentang 

materi yang perlu dibaca untuk 

tugas II 

Laptop, 

LCD, video, 

Ppt, 

whiteboard, 

spidol/ 

boardmaker 

 

       Tutor,  

  

 

 

      Anggraeni Yunita, S.E, M.Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SATUAN AKTIVITAS TUTORIAL (SAT) TATAP MUKA 

TAHUN 2019.1 

 

Tutorial ke-  5 (Lima) 

Nama Mata Kuliah MANAJEMEN KEUANGAN 

Kode Mata Kuliah/ SKS EKMA 4213/ 3 SKS 

Nama Pengembang   Anggraeni Yunita, S.E, M.Si 

Nama Penelaah Yusuf, S.E, M.M 

Kompetensi Umum  Setelah mengikuti tutorial mata kuliah 

manajemen keuangan mahasiswa diharapkan 

dapat menerapkan pengelolaan aktiva dan 

hutang perusahaan, keputusan investasi dan 

pendanaan, kebijakan deviden, merger dan 

akuisisi, serta reorganisasi 

Kompetensi Khusus  Setelah mengikuti tutorial mata kuliah 

manajemen keuangan mahasiswa diharapkan 

dapat: 

a. Menghitung arus kas 

b. Mahasiswa dapat menilai usulan investasi 

dengan beberapa metode penilaian 

c. Menjelaskan kelemahan masing-masing 

metode penilaian investasi 

d. Mahasiswa dapat menilai usulan investasi 

dengan metode NPV dengan beberapa 

variasi 

e. Mahasiswa dapat menjelaskan bagaimana 

memasukkan faktor risiko dalam penilaian 

investasi dan menghitung risiko 

Pokok Bahasan         - Prinsip-prinsip investasi modal 

- Memasukkan risiko dalam analisis proyek 

dan risiko sebagai ketidakpastian arus kas 

Sub Pokok Bahasan   - Arus kas 

- Profitabilitas (NPV, ARR, Payback 
Period, IRR) 

- Risiko dan keuntungan 

- Operating risk dan ketidakpastian arus kas  

 

NO TAHAPAN RINCIAN KEGIATAN (Skenario 

Pembelajaran) 

MEDIA DAN 

SUMBER 

BELAJAR 

1 Persiapan Tutorial Mempersiapkan SAT, bahan 

presentasi, perlengkapan elekronik 

(laptop, LCD, speaker, pointer), 

bollpoin, boardmaker, dan buku 

catatan 

Laptop, 

LCD, video, 

Ppt, 

whiteboard, 

spidol/ 

boardmaker 

2 Kegiatan Pendahuluan  a. Tutor menyapa mahasiswa 

dengan salam jumpa kembali, 

menanyakan kesiapan 

mahasiswa mengikuti tutorial 

kelima,  

b. Tutor menjelaskan tentang ruang 

lingkup materi yang akan 

dibahas pada tutorial kelima, 

c. Tutor menjelaskan kompetensi 

Laptop, 

LCD, video, 

Ppt, 

whiteboard, 

spidol/ 

boardmaker 



yang akan dicapai mahasiswa di 

akhir tutorial kelima 

d. Tutor memberikan instruksi 

kepada mahasiswa untuk 

mengerjakan Tugas II, waktu 

pelaksanaan 45 menit: Modul 2 

dan 3 

3 Kegiatan Penyajian a. Tutor menjelaskan tentang 

prinsip-prinsip investasi modal 

dan metoda penilaian investasi : 

ARR, Payback Period, 

Profitability Index, NPV, IRR 

beserta satu kasus sebagai 

contoh soal 

b. Tutor memberikan kesempatan 

kepada mahasiwa untuk 

bertanya mengenai materi yang 

sedang dibahas 

c. Tutor memberikan latihan soal 

tentang penilaian investasi 

dengan menggunakan semua 

metoda penilaian 

d. Wakil mahasiswa diminta 

mengerjakan soal latihan 

didepan 

e. Tutor memberikan umpan balik 

Laptop, 

LCD, video, 

Ppt, 

whiteboard, 

spidol/ 

boardmaker 

4 Kegiatan Penutup  a. Tutor bersama mahasiswa 

merangkum materi yang telah 

dibahas pada tutorial kelima 

b. Tutor memberikan latihan soal 

untuk dikerjakan dirumah 

c. Tutor menginformasikan tentang 

materi yang perlu dibaca untuk 

tutorial selanjutnya (efisiensi 

pasar modal dan keputusan 

pendanaan) 

Laptop, 

LCD, video, 

Ppt, 

whiteboard, 

spidol/ 

boardmaker 

5 Tugas Memberikan Tugas Tutorial II Laptop, 

LCD, video, 

Ppt, 

whiteboard, 

spidol/ boardmaker 

 

       Tutor,  

        

 

 

 

       Anggraeni Yunita, S.E, M.Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SATUAN AKTIVITAS TUTORIAL (SAT) TATAP MUKA 

TAHUN 2019.1 

 

Tutorial ke-  6 (Enam) 

Nama Mata Kuliah MANAJEMEN KEUANGAN 

Kode Mata Kuliah/ SKS EKMA 4213/ 3 SKS 

Nama Pengembang   Anggraeni Yunita, S.E, M.Si 

Nama Penelaah Yusuf, S.E, M.M 

Kompetensi Umum  Setelah mengikuti tutorial mata kuliah 

manajemen keuangan mahasiswa diharapkan 

dapat menerapkan pengelolaan aktiva dan 

hutang perusahaan, keputusan investasi dan 

pendanaan, kebijakan deviden, merger dan 

akuisisi, serta reorganisasi 

Kompetensi Khusus  Setelah mengikuti tutorial mata kuliah 

manajemen keuangan mahasiswa diharapkan 

dapat: 

a. menjelaskan konsep dasar efisiensi pasar 

modal dan keputusan pendanaan 

a. menjelaskan konsep teori struktur modal 

b. menjelaskan konsep dasar kebijakan 

dividen dan menghitung kasus tentang 

kebijakan dividen 

c. menjelaskan bagaimana keputusan 

pendanaan dapat mempengaruhi 

profitabilitas investasi l 

Pokok Bahasan         a. Efisiensi Pasar Modal dan Keputusan 

Pendanaan 

b. Interaksi Keputusan Investasi dengan 

Keputusan Pendanaan 

Sub Pokok Bahasan   a. Pasar modal yang efisien & dampaknya 

bagi keputusan pendanaan 

b. Teori Struktur Modal 

c. Kebijakan Dividen 

d. Menaksir biaya modal 

e. Konsep biaya modal dikaitkan antara 

keputusan investasi dengan keputusan 

pendanaan 

f. Penaksiran arus kas pada saat proyek 

dibiayai dengan utang 

 

NO TAHAPAN RINCIAN KEGIATAN (Skenario 

Pembelajaran) 

MEDIA DAN 

SUMBER 

BELAJAR 

1 Persiapan Tutorial Mempersiapkan SAT, bahan 

presentasi, perlengkapan elekronik 

(laptop, LCD, speaker, pointer), 

bollpoin, boardmaker, dan buku 

catatan 

Laptop, 

LCD, video, 

Ppt, 

whiteboard, 

spidol/ 

boardmaker 

2 Kegiatan Pendahuluan  a. Mahasiswa mengikuti tutorial 

keenam, tutor 

b. Menjelaskan tentang ruang 

lingkup materi yang akan 

dibahas pada tutorial keenam 

Laptop, 

LCD, video, 

Ppt, 

whiteboard, 

spidol/ 



c. Tutor mengaitkan materi yang 

akan ditutorialkan dengan materi 

sebelumnya, dan sekaligus 

menjelaskan tentang ruang 

lingkup materi yang akan 

dibahas pada tutorial keenam, 

d. Tutor menjelaskan kompetensi 

yang akan dicapai mahasiswa di 

akhir tutorial keenam. 

boardmaker 

3 Kegiatan Penyajian a. Menjelaskan tentang Pasar 

Modal Yang efisien 

b. Tutor menyapa mahasiswa 

dengan salam jumpa kembali, 

menanyakan kesiapan Tutor 

memberikan kesempatan kepada 

c. mahasiswa untuk bertanya 

d. utor melanjutkan pembahasan 

tentang : Teori Struktur Modal 

(Balancing Theory dan 

Pecking Order Theory), 

disertai dengan contoh soal 

e. Tutor memberikan kesempatan 

untuk bertanya 

f. Tutor memberikan soal latihan 

kepada mahasiswa 

g. Tutor dan mahasiswa membahas 

soal yang telah dikerjakan 

h. Tutor melanjutkan pembahasan 

tentang kebijakan Deviden dan 

memberi contoh soal 

i. Tutor memberikan kesempatan 

untuk bertanya 

j. Tutor memberikan soal latihan 

kepada mahasiswa 

k. Tutor dan mahasiswa membahas 

soal yang telah dikerjakan 

Laptop, 

LCD, video, 

Ppt, 

whiteboard, 

spidol/ 

boardmaker 

4 Kegiatan Penutup  a. Tutor meminta mahasiswa 

merangkum materi yang telah 

dibahas pada tutorial keenam 

b. Tutor menginformasikan materi 

yang perlu dibaca untuk tutorial 

ketujuh (sumber pendanaan 

jangka menengah dan panjang 

serta topik khusus manajemen 

keuangan) 

c. Tutor menginformasikan tentang 

materi yang perlu dibaca untuk 

tugas III 

Laptop, 

LCD, video, 

Ppt, 

whiteboard, 

spidol/ 

boardmaker 

 

       Tutor,  

 

 

 

       Anggraeni Yunita, S.E, M.Si 

 

 

 

 

 

 

 



SATUAN AKTIVITAS TUTORIAL (SAT) TATAP MUKA 

TAHUN 2019.1 

 

Tutorial ke-  7 (tujuh) 

Nama Mata Kuliah MANAJEMEN KEUANGAN 

Kode Mata Kuliah/ SKS EKMA 4213/ 3 SKS 

Nama Pengembang   Anggraeni Yunita, S.E, M.Si 

Nama Penelaah Yusuf, S.E, M.M 

Kompetensi Umum  Mahasiswa dapat menjelaskan berbagai jenis 

pendanaan jangka menengah dan jangka 

panjang dan berbagai topik-topik khusus 

manajemen keuangan yang meliputi: masalah 

merger dan akuisisi, reorganisasi dan likuidasi. 

Kompetensi Khusus  Setelah mengikuti tutorial mata kuliah 

manajemen keuangan mahasiswa diharapkan 

dapat: 

a. menjelaskan berbagai jenis pendanaan 

jangka menengah 

a. dan jangka panjang dan menghitung biaya 

pendanaannya 

b. menjelaskan berbagai topik-topik khusus 

manajemen 

c. keuangan yang meliputi: masalah merger 

dan akuisisi, 

d. reorganisasi dan likuidasi 

Pokok Bahasan         - Pendanaan jangka menengah dan jangka 

panjang 

- Topik-topik khusus manajemen keuangan 

Sub Pokok Bahasan   Leasing, perlakuan akuntansi dan pajak, analisis 

pendanaan 

dengan sewa guna dan pendanaan jangka 

menengah lainnya 

- Sumber dana jangka panjang dalam bentuk 

utang 

- Sumber sendiri (ekuitas) 

- Sekuritas berkarakteristik opsi 

- Penaksiran arus kas pada saat proyek dibiayai 

dengan 

utang 

- Merger dan akuisisi 

1. - Restrukturisasi, reorganisasi, dan likuidasi 

 

NO TAHAPAN RINCIAN KEGIATAN (Skenario 

Pembelajaran) 

MEDIA DAN 

SUMBER 

BELAJAR 

1 Persiapan Tutorial Mempersiapkan SAT, bahan 

presentasi, 

perlengkapan elekronik (lap top, 

LCD, 

speaker, pointer), bollpoin, 

boardmaker, dan 

buku catatan 

Laptop, 

LCD, video, 

Ppt, 

whiteboard, 

spidol/ 

boardmaker 

2 Kegiatan Pendahuluan  a. Tutor menyapa mahasiswa 

dengan salam jumpa kembali, 

menanyakan kesiapan 

Laptop, 

LCD, video, 

Ppt, 



mahasiswa mengikuti tutorial 

ketujuh,  

b. Tutor menjelaskan tentang ruang 

lingkup materi yang akan 

dibahas pada tutorial ketujuh, 

tutor menjelaskan kompetensi 

yang akan dicapai mahasiswa di 

akhir tutorial ketujuh 

c. Tutor memberikan instruksi 

kepada mahasiswa untuk 

mengerjakan Tugas III selama 

waktu 60 menit: Modul 4,5 dan 

6 

whiteboard, 

spidol/ 

boardmaker 

3 Kegiatan Penyajian a. Menyajikan secara singkat 

tentang konsepkonsep penting 

modul 8 dan 9 

b. Tutor meminta mahasiswa untuk 

berkumpul dengan menjadi 5 

kelompok, selama 10 menit, 

masing-masing kelompok 

berdiskusi tentang materi yang 

ditentukan tutor dan 

mengumpulkan hasil diskusi 

kelompok 

Laptop, 

LCD, video, 

Ppt, 

whiteboard, 

spidol/ 

boardmaker 

4 Kegiatan Penutup  a. Memberikan pemantapan 

berkaitan dengan topik yang 

sudah didiskusikan dan dibahas 

b. Memberikan tugas partisipasi 

sebagai persiapan pertemuan 

selanjutnya. 

Laptop, 

LCD, video, 

Ppt, 

whiteboard, 

spidol/ 

boardmaker 

5 Tugas Memberikan Tugas Tutorial III Laptop, 

LCD, video, 

Ppt, 

whiteboard, 

spidol/ boardmaker 

 

       Tutor,  

 

 

 

       Anggraeni Yunita, S.E, M.Si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SATUAN AKTIVITAS TUTORIAL (SAT) TATAP MUKA 

TAHUN 2019.1 

 

Tutorial ke-  8 (delapan) 

Nama Mata Kuliah MANAJEMEN KEUANGAN 

Kode Mata Kuliah/ SKS EKMA 4213/ 3 SKS 

Nama Pengembang   Anggraeni Yunita, S.E, M.Si 

Nama Penelaah Yusuf, S.E, M.M 

Kompetensi Umum  Mahasiswa dapat menjelaskan berbagai jenis 

pendanaan jangka menengah dan jangka 

panjang dan berbagai topik-topik khusus 

manajemen keuangan yang meliputi: masalah 

merger dan akuisisi, reorganisasi dan likuidasi 

Kompetensi Khusus  Mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana 

mengelola keuangan yang meliputi kompetensi 

dalam pencarian sumber dana dan penggunaan 

dana secara efektif dan efisien pembentukan 

kompetensi dalam menganalisis kondisi 

keuangan perusahaan, mengelola modal kerja, 

menentukan kelayakan usulan investasi dan 

resiko investasi, menentukan struktur modal 

perusahaan yang tepat, menghitung biaya modal 

perusahaan, serta kemampuan dalam 

menjelaskan topik manajemen khusus seperti: 

merger, akuisisi,reorganisasi perusahaan.  

Pokok Bahasan         Semua pokok bahasan yang ada di BMP 

Sub Pokok Bahasan   Semua pokok bahasan yang ada di BMP 

 

NO TAHAPAN RINCIAN KEGIATAN 

(Skenario Pembelajaran) 

MEDIA DAN 

SUMBER 

BELAJAR 

1 Persiapan Tutorial Mempersiapkan SAT, bahan 

presentasi, perlengkapan elekronik 

(laptop, LCD, speaker, pointer), 

bollpoin, boardmaker, dan buku 

catatan 

Laptop, 

LCD, video, 

Ppt, 

whiteboard, 

spidol/ 

boardmaker 

2 Kegiatan Pendahuluan  a. Tutor menyapa mahasiswa 

dengan salam jumpa kembali, 

menanyakan kesiapan 

mahasiswa mengikuti tutorial 

ke-8,  

b. Tutor menjelaskan tentang 

ruang lingkup materi yang 

akan dibahas pada tutorial ke 

8, tutor mengaitkan materi 

yang akan ditutorialkan 

dengan materi sebelumnya, 

dan sekaligus menjelaskan 

tentang ruang lingkup materi 

yang akan dibahas pada 

tutorial ke-8,  

Laptop, 

LCD, video, 

Ppt, 

whiteboard, 

spidol/ 

boardmaker 



c. Tutor menjelaskan 

kompetensi yang akan 

dicapai mahasiswa di akhir 

tutorial ke-8 

3 Kegiatan Penyajian a. Tutor akan mereview materi 

dari pertemuan pertama 

sampai ketujuh dalam bentuk 

soal latihan 

b. Tutor memberikan 

kesempatan bagi mahasiswa 

yang ingin bertanya tentang 

materi yang diberikan selama 

tutorial 

c. Tutor memberikan soal 

latihan yang meliputi seluruh 

materi tutorial dari pertemuan 

1 sd. 7 

d. Tutor membahas soal latihan 

yang dikerjakan 

Laptop, 

LCD, video, 

Ppt, 

whiteboard, 

spidol/ 

boardmaker 

4 Kegiatan Penutup  a. Tutor menyampaikan salam 

perpisahan dan permohonan 

maaf kepada semua 

mahasiswa 

b. Memberikan pesan agar 

mahasiswa tetap dapat 

mempelajari semua materi 

yang telah dibahas secara 

mandiri sebagai persiapan 

ujian akhir 

c. Memberikan penutup tutorial 

Laptop, 

LCD, video, 

Ppt, 

whiteboard, 

spidol/ 

boardmaker 

 

       Tutor,  

 

 

 

       Anggraeni Yunita, S.E, M.Si 
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