
xi 

Tinjauan Mata Kuliah 
 

alam kerangka perkembangan ilmu pengetahuan, Administrasi Keuangan 

merupakan salah satu cabang dari kelompok ilmu administrasi dan ilmu 

administrasi merupakan salah satu perkembangan dari ilmu filsafat. 

Pada dasarnya, administrasi merupakan fenomena masyarakat yang 

bertujuan untuk mencapai tujuan pokok dari masyarakat. Mata kuliah 

Administrasi Keuangan pada intinya membahas keuangan dari berbagai aspek 

baik konseptual, teoritis maupun praktis.  

Dengan demikian, mata kuliah ini akan membekali Anda dengan berbagai 

konsep, teori dan aplikasi tentang administrasi keuangan. Oleh sebab itu, setelah 

Anda mempelajari mata kuliah ini, Anda diharapkan mampu menganalisis 

mekanisme dan prinsip-prinsip penyelenggaraan Administrasi Keuangan 

berdasarkan kebijakan keuangan negara yang berlaku dengan benar. Secara 

khusus, setelah mempelajari mata kuliah ini, Anda diharapkan mampu: 

1. menjelaskan konsep dasar mengenai administrasi dan keuangan; 

2. menjelaskan keuangan negara Indonesia sebagai suatu sistem; 

3. menjelaskan kebijakan keuangan negara dan APBN; 

4. menjelaskan masalah-masalah yang berkaitan dengan  keuangan negara; 

5. menjelaskan konsep dasar bendaharawan dan akuntansi pemerintahan; 

6. menjelaskan pengawasan keuangan negara; 

7. menjelaskan pengelolaan keuangan daerah; 

8. mengaplikasikan pengelolaan pendapatan asli daerah; 

9. menganalisis penyelenggaraan pelaporan keuangan pemerintah daerah 

dalam penerapan good governance serta pembukuan dan pelaporan 

keuangan. 

 

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dikemukakan di atas, materi mata 

kuliah ini disusun dalam sembilan modul dengan pembahasan masing-masing 

modul. Berikut ini, uraiannya. 

Modul 1 : ruang lingkup administrasi keuangan meliputi  pengertian dan 

hakikat ilmu administrasi, pengertian dan ruang lingkup administrasi 

negara, konsep dasar dan ruang lingkup administrasi keuangan. 

Modul 2 : administrasi keuangan dan kebijakan keuangan meliputi sistem 

administrasi keuangan dan anggaran keuangan, administrasi 
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keuangan sebagai subsistem kebijakan negara, kebijakan fiskal, 

kebijakan moneter, kebijakan keuangan internasional. 

Modul 3 : penerimaan dan pengeluaran negara yang meliputi anggaran 

pendapatan dan belanja negara, dasar dan struktur penerimaan 

negara, pajak sebagai sumber penerimaan negara, dan pengeluaran 

negara. 

Modul 4 : tinjauan terhadap UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

yang meliputi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank 

sentral, pemerintah daerah serta pemerintah/lembaga asing, 

hubungan keuangan antara pemerintah dan perusahaan negara, 

perusahaan daerah, perusahaan swasta serta badan pengelola dana 

masyarakat dan ketentuan pidana, sanksi administratif dan ganti 

rugi.  

Modul 5 : bendaharawan dan akuntansi pemerintahan  yang meliputi 

pengertian bendaharawan, pertanggungjawaban keuangan negara 

dan kinerja   bendaharawan , dan akuntansi pemerintahan. 

Modul 6 : pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara yang meliputi 

pengertian dan tujuan pengawasan keuangan negara, landasan 

kebijaksanaan pengawasan, jenis-jenis pengawasan, pemeriksaan 

sebagai tindak lanjut pengawasan, dan standar pemeriksaan 

keuangan negara. 

Modul 7 : keuangan daerah yang meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan 

daerah, sistem penganggaran pemerintah daerah, sumber 

penerimaan keuangan daerah,dan  struktur, penyusunan dan 

penetapan APBD. 

Modul 8 : pendapatan asli daerah meliputi potensi pendapatan asli daerah, 

perimbangan keuangan pusat dan daerah, lain-lain pendapatan dan 

pinjaman daerah.  

Modul 9 : transparansi dan pelaporan keuangan meliputi pelaporan keuangan 

pemerintah daerah dalam penerapan good governance, pembukuan 

dan pelaporan keuangan. 

 

Kompetensi yang diharapkan oleh mata kuliah Administrasi Keuangan 

(ADPU 4333) dapat dicapai dengan mengikuti alur pikir sebagaimana dapat 

Anda perhatikan pada bagan berikut: 
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Peta Kompetensi  
ADPU4333/Administrasi Keuangan/3sks 

 

Menjelaskan 

kebijakan 

keuangan 

negara dan 

APBN 

(3)

Menjelaskan 

masalah yang 

berkaitan 

dengan 

keuangan 

negara 

(4)

Menjelaskan 

konsep dasar 

bendaharawan 

dan akuntansi 

pemerintahan 

(5)

Menjelaskan 

pengawasan 

keuangan 

negara 

(6)

Menjelaskan 

pengelolaan 

keuangan 

daerah 

(7)

Menjelaskan keuangan negara Indonesia sebagai 

suatu sistem 

(2)

Menjelaskan konsep dasar mengenai administrasi 

dan keuangan 

(1)

Mengaplikasikan pengelolaan pendapatan asli 

daerah 

(8)

Menganalisis penyelenggaraan pelaporan 

keuangan pemerintah daerah dalam penerapan 

good governance serta pembukuan dan pelaporan 

keuangan 

(9)

Menganalisis mekanisme dan prinsip-prinsip 

penyelenggaraan Administrasi Keuangan 

berdasarkan kebijakan keuangan negara yang 

berlaku dengan benar

 
 

Mata kuliah ini berbobot 3 SKS. Oleh karena itu, Anda harus menyediakan 

waktu paling sedikit 1,5 jam/hari untuk mempelajarinya agar mendapatkan hasil 

belajar yang optimal.  

 

Selamat Belajar, Semoga Sukses! 


