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1. SKS  :   3 
 
2. GAMBARAN MATA KULIAH: 

Melengkapi peserta program dengan dasar-dasar teori keuangan yang dipergunakan dalam proses 
pembuatan keputusan di bidang keuangan di suatu perusahaan, yang meliputi: pemilihan alternatif 
pembelanjaan (financing decision), pembuatan keputusan investasi (investment decision) dan kebijakan 
dividen (dividend policy), konsep dasar manajemen keuangan, manajemen modal kerja, ekspansi dan 
restrukturisasi serta alat-alat analisis dan pengawasan keuangan dengan tujuan memaksimumkan nilai 
perusahaan. 

 
3. SASARAN: 

Mahasiswa setelah mengikuti kuliah dapat memahami: 
a. Dasar-dasar pengelolaan keuangan perusahaan.. 
b. Analisis kondisi keuangan perusahaan berbasis laporan keuangan. 
c. Konsep nilai waktu uang dan manfaatnya bagi pemilihan investasi dan penilaian sekuritas. 
d. Pemilihan tetapdan analisis risiko investasi pada aktiva  
e. Risiko dan Pengembalian Investasi 
f. Keputusan pendanaan dan dampaknya pada struktur modal perusahaan 
g. Kebijakan dividen perusahaan 
h. Manajemen modal kerja perusahaan 
i. Restrukturisasi perusahaan 
j. Dasar-dasar maanajemen keuangan internasional 
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4. PROSES PEMBELAJARAN : 

Materi dalam mata kuliah ini akan disampaikan melalui beberapa cara termasuk (namun tidak terbatas 
pada) perkuliahan,di kelas, latihan-latihan di dalam maupun di luar kelas baik secara individu maupun 
kelompok serta pembahasan kasus-kasus pendek tentang hal-hal yang berkaitan dengan sIstem informasi 
manajemen. Dosen mungkin akan melakukan beberapa penyesuaian atau perubahan kecil terhadap materi 
yang tertulis di dalam silabus apabila hal tersebut dianggap akan lebih membantu dalam pencapaian tujuan 
mata kuliah. Mahasiswa juga disarankan untuk membiasakan diri dengan perpustakaan elektronik seperti 
Ebsco dan ProQuest yang disediakan oleh Universitas Atma Jaya Yogyakarta untuk mendapatkan referensi 
tambahan.  

 
Setiap mahasiswa di Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta diharapkan menyadari secara 
penuh akan peraturan yang terkait dengan sikap dan cara berpakaian yang berlaku di program tersebut. 
Mahasiswa diharapkan selalu menunjukkan cara berpakaian dan sikap yang sesuai dengan lingkungan 
akademis dan perkantoran selama di kampus. Baju  berkerah dan berdasi serta celana panjang (bagi 
mahasiswa) serta rok atau blouse dengan bawahan rok/celana panjang (bagi mahasiswi) merupakan 
pakaian standar yang harus dikenakan di kampus. Pakaian batik juga diperbolehkan selama pakaian 
tersebut menunjukkan penampilan yang profesional. Kaos (baik yang berkerah maupun yang tidak) serta 
jeans ataupun segala bentuk pakaian yang jelas tidak pantas dikenakan dalam lingkungan akademis dan 
perkantoran tidak diperbolehkan 

 
Selama perkuliahan mahasiswa diharapkan aktif di dalam kelas. Hal ini hanya akan tercapai  apabila 
mahasiswa sudah membaca terlebih dahulu paling tidak bab-bab di dalam buku teks utama yang sesuai 
dengan pokok bahasan dalam setiap kali perkuliahan. Keaktifan mahasiswa akan dilihat tidak hanya dari 
seberapa sering mahasiswa terlibat dalam diskusi kelas tetapi juga dilihat dari kualitas pendapat mahasiswa 
selama diskusi. Apabila diperlukan, nama mahasiswa yang tidak pernah aktif dalam diskusi akan dipanggil 
agar terlibat dalam diskusi tersebut. Perlu diingat, bahwa keterlibatan seorang mahasiswa di dalam kelas 
tidak hanya bermanfaat bagi mahasiswa yang bersangkutan tetapi juga bagi mahasiswa lain. Mahasiswa 
yang selalu datang dalam perkulihan tetapi tidak pernah berperan serta di dalam diskusi kelas tidak akan 
mendapatkan nilai yang sama seperti mahasiswa yang secara aktif terlibat dalam diskusi tersebut.  

 
Perkuliahan efektif memerlukan ketenangan kelas. Untuk itu, mahasiswa diharapkan selalu mendengarkan 
dan menghormati siapapun yang sedang berbicara di dalam kelas. Percakapan yang tidak perlu atau tidak 
terkait dengan topik perkuliahan harap dihindari sebab hal tersebut mencerminkan sikap tidak 
menghormati dan juga akan mengganggu mahasiswa lain yang ingin mendengarkan. Ini tidak berarti 
bahwa mahasiswa dilarang berbicara di dalam kelas. Pembicaraan di dalam kelas sangat dianjurkan selama 
topik pembicaraan terkait dengan materi perkuliahan dan disampaikan secara tepat.   

 
Suasana mencekam dalam perkuliahan sangat tidak diinginkan namun perilaku akademis yang pantas di 
dalam kelas sangat diharapkan. Membaca materi yang tidak terkait dengan perkuliahan, mengirim dan 
menerima SMS ataupun tidur di dalam kelas merupakan beberapa contoh dari tindakan yang tidak pantas 
dan tidak profesional. Teguran akan diberikan bagi mahasiswa yang melakukan tindakan yang dimaksud.  

 
Selama perkuliahan semua telepon seluler (baik milik mahasiswa maupun milik dosen) harus dimatikan 
atau paling tidak diatur dalam posisi getar. Penggunaan laptop selama perkuliahan dilakukan melalui 
kesepakatan dengan dosen. 

 
Cara lain untuk mengurangi kemungkinan terjadinya gangguan selama perkuliahan adalah datang ke 
perkuliahan tepat waktu. Oleh karena itu, mahasiswa dihimbau untuk tidak terlambat masuk ruang 
perkuliahan. 

 
Perkuliahan di kelas akan berakhir ketika dosen mengatakan bahwa kuliah telah selesai. Sebelum 
perkuliahan berakhir mahasiswa diharapkan tidak melakukan beberapa tindakan yang mengisyaratkan agar 
kuliah segera diakhiri, misalnya memasukkan kembali materi perkulihan ke dalam tas, menggesek-gesekan 
sepatu ke lantai atau membuat suara dengan memainkan alat tulis.   
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Kehadiran secara fisik di dalam kelas sangat diharapkan. Sesuai dengan aturan yang berlaku di Universitas 
Atma Jaya Yogyakarta, mahasiswa diharuskan untuk menghadiri perkulihan paling tidak 75% dari seluruh 
jumlah pertemuan tatap muka. Mahasiswa dengan jumlah absen lebih dari 25% tanpa alasan yang jelas 
tidak diperbolehkan untuk mengikuti ujian akhir. Ketidakhadiran dalam perkuliahan dapat berpengaruh 
secara negatif pada nilai akhir mahasiswa. Pengecualian akan diberikan kepada mahasiswa yang tidak hadir 
karena mendapatkan tugas dari universitas, misalnya harus mewakili universitas untuk mengikuti seminar 
atau kegiatan-kegiatan serupa yang lain. Dalam hal ini harus ditunjukkan surat bukti bahwa mahasiswa 
yang bersangkutan mendapatkan tugas tersebut dan harus memberitahu dosen sebelum kegiatan yang 
dimaksud dilakukan. Pengecualian juga akan diberikan apabila mahasiswa mengalami hal-hal kurang 
menyenangkan yang tidak dapat dihindari. Keharusan menunjukkan surat-surat bukti juga tetap 
diberlakukan. Dosen dan/atau Ketua Program Studi akan memutuskan ijin tersebut  

 
Tugas kelompok akan diberikan kepada mahasiswa. Mahasiswa diminta untuk membentuk kelompok yang 
terdiri dari 4 sampai 5 orang anggota. Penentuan anggota kelompok akan ditentukan secara acak oleh 
dosen.  
 

5. KASUS  

Pembahasan kasus akan dilakukan secara berkelompok. Tiap kelompok akan mendapat giliran untuk 
menyajikan kasus di depan kelas sebanyak satu kali. Setelah penyajian, kelompok lain yang tidak sedang 
menyajikan kasus diharap mengajukan pertanyaan dan komentar sehingga diskusi kasus dapat berlangsung 
dengan baik. Semua kelompok tetap harus membuat laporan tertulis untuk setiap kasus. 

Laporan kasus dikumpulkan sebelum diskusi kelas. Khusus bagi kelompok penyaji, harus memberikan copy 
dari laporan kasusnya kepada seluruh anggota tim pembahas dan satu copy untuk masing-masing kelompok 
lainnya (audience). Diusahakan copy laporan kasus tim penyaji tersebut telah dibagikan minimal sehari 
sebelum diskusi kelas (bisa dititipkan ke Bagian Admisi MM-UAJY)  

 
Durasi Waktu Diskusi Kasus: 

• Penyajian    : maksimum 30 menit 
• Pembahasan   : maksimum 40 menit 
• Pembahasan dari pengajar  : maksimum 20 menit 

 
 

Laporan kelompok tersebut harus diserahkan tepat waktu.  Ketelambatan dalam penyerahan laporan akan 
mengurangi nilai yang seharusnya diberikan pada laporan tertulis tersebut. Laporan harus diketik dengan 
menggunakan kertas uluran A4 dengan margin  4 cm (samping kiri) serta 3 cm (atas, bawah, samping 
kanan), 2 spasi serta ukuran font 12 (Arial, atau Times New Roman). 

 
Laporan tersebut juga harus di staple dan diberi sampul sesuai dengan beberapa ketentuan yang telah 
ditetapkan oleh Program Pascasarjana (khususnya Program Magister Manajemen) Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta.  Mahasiswa diharapkan mempunyai softcopy dari sampul tersebut. Ketentuan yang tertulis di 
halaman sampul harap dibaca dan dipatuhi.  

 
Laporan tertulis kemudian akan dipresentasikan di kelas. Kelompok diharapkan menyajikan laporan 
tersebut secara profesional (penggunaan power point sangat disarankan dan perilaku podium perlu 
diperhatikan). Beberapa aspek yang dinilai dalam penyajian lisan ini akan diumumkan lebih lanjut. 

 
Dalam penyusunan laporan tertulis mahasiswa diharuskan memperhatikan integritas akademik. Integritas 
akademik termasuk antara lain tidak mengutip dan menyampaikan hasil karya orang lain dan mengklaim 
hasil karya tersebut sebagai hasil karyanya sendiri. Terdapat beberapa cara pengutipan dalam penulisan 
ilmiah. Mahasiswa diharapkan untuk mengikuti salah satu tata cara tersebut secara konsisten. Apabila 
mengalami kesulitan, mahasiswa diharapkan menghubungi dosen. Pengurangan nilai atau pemberian nilai E 
(tidak lulus) akan dikenakan bagi mahasiswa yang melanggar ketentuan tersebut.  
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Dua ujian (tengah dan akhir semester) akan diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang tertulis dalam 
silabus. Bahan ujian tengah semester mencakup materi-materi yang dibahas dalam pertemuan 1 sampai 
dengan 7. Materi ujian akhir meliputi bahan-bahan yang dibahas pada pertemuan 8  sampai dengan 14.   

 
Pada prinsipnya ujian susulan hanya akan diberikan apabila mahasiswa mengalami hal-hal kurang 
menyenangkan yang tidak dapat dihindari (lihat Buku Pedoman Program Pascasarjana). Dengan demikian, 
mahasiswa diharapkan mengatur sendiri jadwal pribadinya untuk memastikan bahwa mereka dapat hadir 
dalam ujian tersebut.  Hal yang sama juga berlaku pada tugas presentasi di kelas. 
  

 
6. BUKU TEKS UTAMA 

 Buku Wajib : 
Ross, Stephen A., Westerfield, Randolph W., Jaffe, Jeffrey., and Jordan, Bradford D., 2010  10th Edition. Mc-
 Graw-Hill (ROSS) 
Bruner, Robert F.,2007. Case Studies in Finance, 5th Edition, McGraw-Hill,  
 
Buku Anjuran  
Brealey, Richard A and Myers, Stewart C, 2003. Principles of Corporate Finance, 6th Edition, McGraw-Hill 
Brigham, Eugene F and Daves, Phillip R., Intermediate Financial Management, 8th Edition, The Dryden 
 Press, 2004. 
Ross, Stephen A; Westerfield, Randolph W; Jaffe; Jeffrey F; and Jordan, Bradford D, 2007. Corporate 
 Finance: Core Principles and Applications.1st edition McGraw-Hill 

 
 
7. PENILAIAN 
 

Penilaian nilai akhir secara keseluruhan didasarkan atas  
a.Tugas Kelompok                : 40 % 
• Tertulis  :  50% dari 40% (20%) 
• Presentasi  :  50% dari 40% (20%)  

b. Partisipasi       : 10 % 
c. Ujian Tengah Semester     : 25 % 
d. Ujian Akhir Semester     : 25 % 
e. Total       : 100% 
 

 
Skala Penilaian 
A = minimal 85% 
B = 75% sampai 84,99% 
C = 65% sampai 74,99% 
D = 55% sampai 64,99% 
E = kurang dari 55% 
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8. RENCANA PERKULIAHAN 
 

 

No Topik Bahasan Bacaan Dosen Hari/Tanggal 

1 
Introduction to Corporate Finance  
Financial Statements and Cash Flow  
Financial Statements Analysis,& Long-term Planning 

ROSS 1 
ROSS 2 
ROSS 3 

Handoyo Rabu, 14 
Januari 2015 

2 
Time Value of Money 
Discounted Cash Flow Valuation  
Introduction to Capital Bugeting 

ROSS 4 
ROSS 5 
ROSS 6 

 

Handoyo Rabu, 21 
Januari 2015 

3 Making Capital Investment Decision 
Risk Analysis in Capital Budgeting  Handoyo Rabu, 28 

Januari 2015 

4 Interest Rate and Bond Valuations  
Stock Valuation 

ROSS 7 
ROSS 8 
ROSS 9 

Handoyo Rabu, 4 
Februari 2015 

5 
Risk and Return: Lesson from Capital Market 
Capital Asset Pricing Model 
The Arbitrage Pricing Theory 

ROSS 10 
ROSS 11 
ROSS 12 

Handoyo Rabu, 11 
Februari 2015 

6 
Cosf of Capital 
Efficient Capital Markets and Behavioral Challenges 
Case Problem #1 

ROSS 13 
ROSS 14 

 TBA 
Handoyo Rabu, 18 

Februari 2015 

7 
Long-Term Financing 
Capital Structure: Basic Concepts 
Case Problem #2 

ROSS 15 
ROSS 16 

TBA 
Handoyo Rabu, 25 

Februari 2015 

UTS Rabu, 4 Maret 
2015 

8 
Capital Structure:Limits to the use of Debt 
Valuation and Capital Budgeting for the Leverage Firm 
Dividend and Other Payouts 

ROSS 17 
ROSS 18 
ROSS 19 

Sukmawati Rabu, 11 Maret 
2015 

9 Issuing Securities to the Public 
Leasing 

ROSS 20 
ROSS 21 

Sukmawati Rabu, 18 Maret 
2015 

10 Options and Corporate Finance ROSS 22 
ROSS 23 

Sukmawati Rabu, 25 Maret 
2015 

11 Warrants and Convertibles 
Derivatives and Hedging Risk 

ROSS 24 
ROSS 25 

Sukmawati Rabu, 8 April 
2015 

12 
Short-term Financing and Planning 
Cash Management 
Case Problem #3 

ROSS 26 
ROSS 27 

TBA 

Sukmawati Rabu, 15 April 
2015 

13 
Credit and Inventory Management 
Merger, Acquisitions, and Divestitures 
Case Problem #4 

ROSS 28 
ROSS 29 

TBA 

Sukmawati Rabu, 22 April 
2015 

14 
Financial Distress 
International Corporate Finance 
Case Problem #4 

ROSS 30 
ROSS 31 

TBA 

Sukmawati Rabu, 29 April 
2015 

UAS Rabu, 6 Mei 
2015 

 
 
 


