RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
(RPS)

MANAJEMEN KEUANGAN 1
(614207 A)

PROGRAM STUDI D4 – MANAJEMEN BISNIS
JURUSAN TEKNIK BANGUNAN KAPAL
POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA
SEMESTER GANJIL 2017/2018

LEMBAR PENGESAHAN RPS
Mata Kuliah
Kode/SKS/Semester
Waktu Pertemuan
Dosen Pengampu

:
:
:
:

Manajemen Keuangan 1
614207A/2/III
4 x 50 menit
R.A. Norromadani Yuniati, S.E., M.SM.

Capaian
Pembelajaran Mata
Kuliah

: Mahasiswa memiliki kemampuan menjelaskan dan
menerapkan tentang sumber dana dan alokasi dana (fungsi
pembelanjaan) perusahaan jangka pendek dan alternatif
ekspansi perusahaan guna meningkatkan nilai perusahaan
serta implikasinya dalam manajemen perusahaan

Capaian
Pembelajaran Khusus

: a)
b)
c)

d)
e)
f)

g)

h)

i)
j)
k)
l)
m)
n)

Ruang Lingkup

Mahasiswa mampu mengidentifikasi ruang lingkup
manajemen keuangan perusahaan
Mampu menjelaskan konsep manajemen keuangan
Mampu mendeskripsikan tentang bentuk organisasi
perusahaan, tujuan perusahaan, masalah-masalah
keagenan, pasar-pasar keuangan, institusi keuangan,
bursa saham dan bursa uang
Mampu menjelaskan tentang Laporan keuangan dan
manfaatnya bagi pihak-pihak stake holder perusahaan
Mampu menyusun laporan keuangan neraca, laba rugi,
laba ditahan dan arus kas
Mampu menghitung dan menganalisa rasio keuangan,
Analisis trend dan Analisis “Dupont” pada laporan
keuangan perusahaan
Mampu menggambarkan tentang konsep perputaran dan
kebutuhan modal kerja dan kebijakan investasi modal
kerja perusahaan
Mampu mengklasifikasikan manajemen kas dan surat
berharga, manajemen piutang, dan manajemen
persediaan perusahaan
Mampu mendeskripsikan konsep nilai waktu uang
Mampu menyebutkan Macam-macam nilai waktu uang
Mampu menghitung metode Future value of annuity dan
Present value of annuity
Mampu menjelaskan dan menghitung manajemen kas
dan surat berharga
Mampu menguraikan tentang manajemen piutang dan
persediaan
Mampu membedakan beberapa metode ekspansi
perusahaan (konsolidasi, merger dan akuisisi)

: Mata kuliah ini membahas tentang tinjauan manajemen
keuangan dan lingkungan keuangan perusahaan, Laporan

keuangan dan analisis laporan keuangan, Pengelolaan modal
kerja, Nilai waktu uang, Efisiensi pasar modal dan keputusan
pendanaan, Sumber dana dan pembelanjaan jangka panjang,
dan Kebijakan deviden perusahaan.
Surabaya, 4 September 2017
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BOBOT
MING
KE

WAKTU

CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS

POKOK
BAHASAN

SUB POKOK BAHASAN

METODE
PEMBELAJARAN

INDIKATOR/KRITERIA
PENILAIAN
PENILAIAN
(%)

1

4 x 50’

- Mahasiswa mampu menerima
rencana kontrak perkuliahan
Manajemen Keuangan 1
- Mahasiswa mampu
mengidentifikasi ruang lingkup
manajemen keuangan perusahaan

Pengenalan
ruang lingkup
manajemen
keuangan
perusahaan

a. Pengertian dan konsep
manajemen keuangan
b. Tanggung jawab manajer
keuangan
c. Pengembangan karier dalam
bidang keuangan
d. Perbedaan manajemen
keuangan dan akuntansi
e. Fungsi keuangan

2

4 x 50’

a. Mampu menjelaskan konsep
manajemen keuangan
b. Mampu mendeskripsikan tentang
bentuk organisasi perusahaan,
tujuan perusahaan, masalahmasalah keagenan, pasar-pasar
keuangan, institusi keuangan,
bursa saham dan bursa uang.

Tinjauan
manajemen
keuangan dan
lingkungan
keuangan

a.
b.
c.
d.
e.
f.

3-4

8 x 50’

a. Mampu menjelaskan tentang
Laporan keuangan dan manfaatnya
bagi pihak-pihak stake holder
perusahaan
b. Mampu menyusun laporan
keuangan neraca, laba rugi, laba
ditahan dan arus kas

Laporan
keuangan dan
analisisnya

a. Laporan keuangan dan
manfaatnya bagi pihak-pihak
stake holder perusahaan
b. Laporan keuangan neraca,
laba rugi, laba ditahan dan
arus kas
c. Penyederhanaan penyajian
laporan keuangan: analisis

Bentuk organisasi perusahaan
Tujuan perusahaan
Prinsi-prinsip keuangan
Masalah-masalah keagenan
Pasar-pasar keuangan
Institusi keuangan

1.
2.
3.
4.

Pretest,
Ceramah, Tanya
jawab

Ketepatan menjawab soal
pretest dengan tanya
jawab langsung

Ceramah
Tanya jawab
Latihan soal
Belajar mandiri

Ketepatan menguraikan
konsep manajemen
keuangan, bentuk
organisasi perusahaan,
tujuan perusahaan,
masalah-masalah
keagenan, pasar-pasar
keuangan, institusi
keuangan, bursa saham
dan bursa uang dengan
menggunakan test tulis

10%

Ketepatan menyusun
laporan keuangan neraca,
laba rugi, laba ditahan dan
arus kas melalui
penyelesaian penugasan

20%

1. Ceramah,
2. Tanya jawab
3. Drill dan latihan

Ketepatan menganalisa
rasio keuangan, Analisis

d.

e.
f.
g.

common size dan analisis
indeks
Analisis rasio keuangan:
likuiditas, leverage, aktivitas,
profitabilitas dan market
value ratio
Commond size
Analisis tren
Analisis “Dupont”

trend dan Analisis
“Dupont” pada laporan
keuangan perusahaan

5-6

8 x 50’
menit

a. Mampu mendeskripsikan konsep
nilai waktu uang
b. Mampu menyebutkan Macammacam nilai waktu uang
c. Mampu menghitung metode
Future value of annuity dan
Present value of annuity

Nilai waktu
uang dan
anuitas

a. Pengertian dan pentingnya
konsep nilai waktu uang
b. Macam-macam nilai waktu
uang
c. Future value of annuity
d. Present value of annuity

1. Ceramah,
2. Drill dan latihan
3. Belajar mandiri

Ketepatan menghitung
metode Future value of
annuity dan Present value
of annuity melalui test
tertulis

10%

7-8

8 x 50’

a. Mampu menggambarkan tentang
konsep perputaran dan kebutuhan
modal kerja dan kebijakan
investasi modal kerja perusahaan
b. Mampu mengklasifikasikan
manajemen kas dan surat
berharga, manajemen piutang, dan
manajemen persediaan
perusahaan

Kebijakan
investasi dan
pengelolaan
modal kerja

a. Perputaran dan kebutuhan
modal kerja
b. Kebijakan investasi modal
kerja
c. Manajemen kas dan surat
berharga
d. Manajemen piutang
e. Manajemen persediaan

1. Ceramah,
2. Drill dan latihan
3. Belajar mandiri

1. Ketepatan
menggambarkan
tentang konsep
perputaran dan
kebutuhan modal kerja
dan kebijakan investasi
modal kerja perusahaan
2. Ketepatan penyelesaian
tugas

10%

Mampu menjelaskan dan menghitung
manajemen kas dan surat berharga

Manajemen
kas dan surat
berharga

a. Manajemen float dan kas
b. Manajemen pengumpulan
dan pengeluaran kas
c. Investasi kelebihan kas dan
surat berharga

1. Diskusi
2. Ceramah,
3. Drill dan latihan

Ketepatan menjelaskan
dan menghitung
manajemen kas dan surat
berharga

5%

9
10-11

UTS
8x 50’
menit

MING
KE

WAKTU

CAPAIAN
PEMBELAJARAN/KOMPETENSI/
HASIL PEMBELAJARAN KHUSUS

BOBOT

BAHAN KAJIAN
SUB POKOK BAHASAN

(POKOK
BAHASAN)

METODE
PEMBELAJARAN

INDIKATOR/KRITERIA
PENILAIAN
PENILAIAN
(%)

12-13

12 x 50’
menit

Mampu menguraikan tentang
manajemen piutang dan persediaan

Manajemen
piutang dan
persediaan

a. Kredit dan piutang
b. Syarat penjualan kredit
c. Kebijakan kredt dan
Kebijakan pengumpulan
piutang
d. Manajemen persediaan
e. Macam dan pentingnya
persediaan
f. Biaya persediaan
g. EOQ Model (Economic Order
Quantity)
h. Persediaan pengaman
i. Metode ABC

1. Diskusi
2. Ceramah,
3. Drill dan latihan

Ketepatan menguraikan
dan menyusun manajemen
piutang dan persediaan
perusahaan

15%

14-15

4 x 50’

Mampu membedakan beberapa
metode ekspansi perusahaan
(konsolidasi, merger dan akuisisi)

Ekspansi
perusahaan

a.
b.
c.
d.

Konsolidasi
Merger
Akuisisi
Cara dan alas dan
penggabungan usaha
e. Penilaian dan pendekatan
peniaian merger

1. Diskusi
2. Tanya jawab

Ketepatan membedakan
beberapa metode ekspansi
perusahaan (konsolidasi,
merger dan akuisisi)

10%

16-17

4 x 50’

a. Mampu membedakan perusahaan
yang gagal dan berhasil
b. Mampu menjelaskan cara
menyelesaikan kegagalan dan
melakukan reorganisasi perusahaan
yang mengalami kegagalan

Kegagalan
perusahaan
dan
reorganisasi

a. Kegagalan perusahaan
b. Penyelesaian kegagalan
perusahaan
c. Reorganisasi perusahaan

1. Ceramah
2. Tanya jawab
3. Latihan soal

Ketepatan membedakan
perusahaan yang gagal dan
berhasil
Ketepatan menjelaskan
cara menyelesaikan
kegagalan dan melakukan
reorganisasi perusahaan
yang mengalami kegagalan

10%

18

UAS
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