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eputusan keuangan dalam suatu perusahaan akan selalu muncul dalam
kegiatan sehari-hari. Misalnya, perusahaan memerlukan kekayaan
(mesin, gedung, kendaraan, dan sebagainya) untuk menjalankan operasinya.
Untuk memenuhi keperluan tersebut perusahaan harus mencari sumber dana
yang dapat diperoleh dari sumber dana dalam atau luar perusahaan, kegiatan
keuangan tersebut sering disebut sebagai manajemen keuangan dan yang
bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan adalah manajer keuangan.
Topik-topik yang dibahas dalam Buku Materi Pokok (BMP) Manajemen
Keuangan yang terdiri dari 9 modul adalah berikut ini.
Modul 1: Pengertian dan Konsep-konsep Dasar keuangan
Modul 2: Laporan Keuangan dan Analisis Keuangan
Modul 3: Pengelolaan Modal Kerja
Modul 4: Keputusan Investasi
Modul 5: Risiko dalam Investasi
Modul 6: Efisiensi Pasar Modal dan Keputusan Pendanaan
Modul 7: Interaksi Keputusan Investasi dengan Keputusan Pendanaan
Modul 8: Pendanaan Jangka Panjang, Teori Opsi, Pendanaan Hybrid, dan
Sewa Guna
Modul 9: Topik-topik Khusus dalam Keuangan
Secara umum setelah mempelajari modul ini, diharapkan agar mahasiswa
dapat memahami bagaimana mencari dana dan menggunakan dana secara
efisien agar tujuan perusahaan dapat tercapai secara lebih detail, sedangkan
tujuan pembelajaran khususnya dapat digambarkan sebagai berikut.
Selamat Belajar, Semoga Anda Sukses!
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Peta Kompetensi
EKMA4213/Manajemen Keuangan
TIU
Bagaimana mencari dana dan
menggunakan dana secara efisien

Modul 9
Menjelaskan topik-topik khusus
dalam keuangan

Modul 5
Menentukan kelayakan usulan
investasi dengan mengkaitkan
risiko dalam analisis investasi

Modul 4
Menentukan kelayakan usulan
investasi dengan menggunakan
beberapa metode penilaian
investasi

Modul 3
Menentukan kas, piutang dan
Persediaan yang optimal

Modul 8
Menghitung biaya dana yang
berasal dari dana jangka panjang
dan jenis pendanaan lain

Modul 7
Menghitung biaya modal
yang digunakan dalam
keputusan investasi

Modul 6
Menentukan struktur modal
yang tepat dalam keputusan
pendanaan

Modul 2
Menganalisis apakah kondisi Keuangan suatu perusahaan
dalam keadaan baik atau buruk

Modul 1
Menjelaskan ruang lingkup manajemen keuangan,
lingkungan keuangan dan beberapa konsep
keuangan dan beberapa konsep keuangan

