
RENCANA KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER 
(RKPS) 

 
Mata Kuliah  : MANAJEMEN KEUANGAN 
 
Semester  : GANJIL  2009/2010 
 
Kode   : PTE 4.....   sks : 3 
 
Jurusan  : SOSIAL EKONOMI PERTANIAN 
 
Program studi : AGRIBISNIS 
 
Dosen   : 1. Rosihan Asmara, SE, MP 
     2. Riyanti Isaskar, SP, MSi 
     3. Dina Novia, SP, M.Sos 
     4. Dwi Retno A., SP, MP 

 
 
Deskripsi  :2 

Bagian Keuangan semakin disadari fungsi pentingnya dalam usaha mencapai keuntungan 
dalam jangka panjang hampir di semua jenis badan usaha dan organisasi. Dengan demikian 
usaha-usaha pengembangan kemampuan bagian keuangan menjadi lebih intensif untuk 
dilakukan. Usaha-usaha ini memerlukan perencanaan yang harus dilandaskan pada pemahaman 
tentang berbagai aspek yang terkait dengan fungsi keuangan tersebut dan keberanian untuk 
mengambil seuatu keputusan dan bagaiamana melaksanakan keputusan tesebut dengan efektif.  
 Oleh sebab itu, matakuliah ditawarkan untuk membantu Anda memperoleh pemahaman 
yang komprehensif tentang aspse-aspek yang berkaitan dengan fungsi keuangan dalam suatu 
perusahaan agribisnis, serta melatih Anda untuk dapat membuat suatu keputusan bisnis yang 
tepat dan menyusun suatu skema agar keputusan tersebut dapat dijalankan dengan efektif. 
  Diawali dengan bahasan mengenai peran keuangan dan fungsi manajer keuangan; 
dilanjutkan dengan Lingkungan operasi; Laporan keuangan, depresiasi dan arus kas; Konsep-
konsep dasar keuangan; Analsis laporan keuangan dan perencanaan keuangan; Perencanaan dan 
Pembiayaan Investasi Jangka Panjang; diakhiri dengan bahasan Perencanaan keuangan dan 
pembiayaan jangka pendek.  

 
 
Kompetensi  : 
Mampu merancang alokasi sumber daya alam, manusia, modal  dan sosial untuk meningkatkan 
efisiensi operasi sistem agribisnis 
Mampu bekerjasama dalam tim yang multidisiplin 
Mampu merancang pengoperasian dan pengembangan unit usaha agribisnis yang inovatif, 
menciptakan nilai tambah dan berwawasan lingkungan  
Mampu mengidentifikasi dan mengelola risiko serta mengantisipasi ketidakpastian pada sistem 
operasi agribisnis  
Mampu berpikir analitis dan sintetis untuk mengevaluasi dan memberikan solusi pengembangan 
pada sistem operasi agribisnis  
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1. • Mampu menjelaskan fungsi akuntansi dan 
sifat serta tujuan dari informasi yang 
dihasilkan akuntansi 

• Mampu menjelaskan konsep dan prinsip 
akuntansi 

• Mampu menjelaskan mekanisme metode 
pembukuan berpasangan 

• Mampu menerapkan aturan pendebetan dan 
pengkreditan dalam pencatatan transaksi 
dengan cermat dan teliti 

 

Peran Keuangan & 
Manajer Keuangan 

Contextual instruction, 
diskusi dan tutorial         
(small discussion group) 
serta cooperative  
learning 

• Kebenaran penjelasan 
(Content presentasi) 

• Tk komunikatif 
presentasi 

• Inovatif dan kreatif 
• Teamwork / sharing 

ide 
• Kemampuan 

menyusun laporan 
keuangan dengan 
benar 

 

5% 

2 – 3 • Mampu menjelaskan pentingnya ratio 
keuangan 

• Mampu menjelaskan jenis-jenis ratio 
keuangan 

• Mampu mengevaluasi laporan keuangan 
perusahaan dengan menggunakan analisis 
ratio  

Analisis  Rasio 
Keuangan (1) 

Contextual instruction, 
diskusi dan tutorial         
(small discussion group) 
serta cooperative  
learning 

• Kebenaran penjelasan 
(Content presentasi) 

• Tk komunikatif 
presentasi 

• Inovatif dan kreatif 
• Teamwork / sharing 

ide 
• Kemampuan membuat 

jurnal dan posting 
dengan benar 

 

10% 

4. • Mampu menjelaskan pengertian dan manfaat 
break even point (BEP) 

• Mampu menjelaskan dan melakukan metode 
perhitungan BEP  

 

 

Analisis Break Even 
Point (2) 

Contextual instruction, 
diskusi dan tutorial         
(small discussion group) 
serta cooperative  
learning 

• Kebenaran penjelasan 
(Content presentasi) 

• Tk komunikatif 
presentasi 

• Inovatif dan kreatif 
• Teamwork / sharing 

ide 
• Kemampuan 

menyusun jurnal 
penyesuaian dengan 
benar 

5% 
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5 – 6 • Mampu menjelaskan manfaat analisis 
leverage 

• Mampu menganalisis perusahaa  dengan 
menggunakan analisis leverage 

 
 
 
Analisis Leverage (3) 

Contextual instruction, 
diskusi dan tutorial         
(small discussion group) 
serta cooperative  
learning 

• Kebenaran penjelasan 
(Content presentasi) 

• Tk komunikatif 
presentasi 

• Inovatif dan kreatif 
• Teamwork / sharing 

ide 
• Kemampuan 

menyusun neraca lajur 
dengan benar 

 

10% 

7. • Mampu menjelaskan manajemen modal kerja 
dalam perusahaan 

 

 
 
 
 
Manajemen Modal 
Kerja (4) 

Contextual instruction, 
diskusi dan tutorial         
(small discussion group) 
serta cooperative  
learning 

• Kebenaran penjelasan 
(Content presentasi) 

• Tk komunikatif 
presentasi 

• Inovatif dan kreatif 
• Teamwork / sharing 

ide 
• Kemampuan 

menyusun laporan 
keuangan perusahaan 
dagang dengan benar 

 

5% 

8.  UTS  •   

9. • Mampu menjelaskan  manajemen piutang 
dalam perusahaan 

 

 
 
 
Manajemen  Piutang 
(5) 

Contextual instruction, 
diskusi dan tutorial         
(small discussion group) 
serta cooperative  
learning 

• Kebenaran penjelasan 
(Content presentasi) 

• Tk komunikatif 
presentasi 

• Inovatif dan kreatif 
• Teamwork / sharing 

ide 
• Kemampuan 

megklasifikasikan 
biaya dengan benar 

5% 
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10. • Mampu menjelaskan  manajemen persediaan 
dalam perusahaan 

 

 
 
 
 
Manajemen 
Persediaan (6) 

Contextual instruction, 
diskusi dan tutorial         
(small discussion group) 
serta cooperative  
learning 

• Kebenaran penjelasan 
(Content presentasi) 

• Tk komunikatif 
presentasi 

• Inovatif dan kreatif 
• Teamwork / sharing 

ide 
• Kemampuan 

menyusun laporan 
keuangan perusahaan 
manufaktur dengan 
benar 

5% 

11. • Mampu menjelaskan  manajemen kas dalam 
perusahaan 

 

 
 
 
 
Manajemen Kas (7) 
 

Contextual instruction, 
diskusi dan tutorial         
(small discussion group) 
serta cooperative  
learning 

• Kebenaran penjelasan 
(Content presentasi) 

• Tk komunikatif 
presentasi 

• Inovatif dan kreatif 
• Teamwork / sharing 

ide 
• Kemampuan 

menganalisa BEP 
suatu perusahaan 
dengan benar 

5% 

12 – 13 • Mampu menjelaskan  pentingnya time value 
of money 

• Mampu menganalisis menggunakan time 
value of money 

 

 
 
 
 
Time Value of Money 
(8) 

Contextual instruction, 
diskusi dan tutorial         
(small discussion group) 
serta cooperative  
learning 

• Kebenaran penjelasan 
(Content presentasi) 

• Tk komunikatif 
presentasi 

• Inovatif dan kreatif 
• Teamwork / sharing 

ide 
• Kemampuan 

mengevaluasi suatu 
perusahaan dengan 
benar 

10% 
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14 - 15 • Mampu menjelaskan pentingnya keputusan 
investasi 

• Mampu menjelaskan metode penilaian 
investasi 

• Mampu melakukan menganalisis perhitungan 
capital budgeting 

 
 
 
 

Capital Budgeting 
dan Risiko dalam 
Investasi  

Contextual instruction, 
diskusi dan tutorial         
(small discussion group) 
serta cooperative  
learning 

• Kebenaran penjelasan 
(Content presentasi) 

• Tk komunikatif 
presentasi 

• Inovatif dan kreatif 
• Teamwork / sharing 

ide 
• Kemampuan 

menganalisis hasil 
perhitungan  capital 
budgeting 

 

10% 

16  UAS Tes tertulis   

Referensi : 
1. Ridwan Sanjaya & Inge Berlian,2003. Manajemen Keuangan. Jilid 1 & 2. Edisi ke empat. Literata Lintas Media. 

 
 
 
Penilaian  
 
1. Nilai harian Presentasi  : 30% 
2. Nilai Ujian    : 40% 
3. Nilai Praktikum   : 30% 
  
 
 
 
 
 



PEMBAGIAN KELAS  
TOPIK Waktu KELAS A KELAS B 

Peranan Keuangan dan Manajer 
Keuangan 

1 TM DRA ROS 

Analisis Rasio Keuangan 2 TM DRA ROS 
Analisis BEP 1 TM DRA ROS 
Analisis Laverage 2 TM RIS EYT 
Man. Modal Kerja 1 TM DRA EYT 
Man. Piutang 1 TM EYT ROS 
Man. Persediaan 1 TM EYT ROS 
Man. Kas 1 TM DRA DNV 
Time Value Of Time 2 TM RIS DNV 
Capital Budgeting 2 TM RIS DNV 

 * TM = tatap muka 
 


