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Tinjauan Mata Kuliah 
   

erkembangan bisnis internasional menunjukkan tren selalu meningkat 

dari waktu ke waktu. Seiring dengan bertambahnya populasi dan 

meningkatnya kesejahteraan penduduk dunia, kebutuhan atas berbagai 

macam produk dan jasa dalam rangka pemenuhan dan keinginan manusia 

juga semakin meningkat. Dampak langsung dari kondisi ini adalah 

meningkatnya arus barang dan jasa antar negara. Kondisi ini tentu menjadi 

penting untuk disikapi oleh perusahaan multinasional atau perusahaan yang 

akan mengubah status menjadi perusahaan multinasional. 

Mengingat kondisi dan dinamika perputaran arus barang dan jasa antar 

negara, dunia bisnis harus melakukan perubahan dan penyesuaian agar dapat 

terus menyesuaikan diri dengan perkembangan dan mampu bersaing di pasar. 

Untuk itu, pemahaman atas bagaimana manajemen perusahaan multinasional 

harus dilakukan menjadi mutlak ada. Manajemen perusahaan multinasional 

melibatkan sejumlah fungsi-fungsi manajemen yang sejauh ini sudah umum 

dikenal. Salah satu fungsi manajemen perusahaan multinasional adalah 

manajemen kuangan. Manajemen keuangan internasional menjadi wajib 

dipahami karena di dalamnya melibatkan banyak aspek. 

Buku ini merupakan pendukung mata kuliah Manajemen Keuangan 

Internasional. Buku ini terdiri atas sembilan Modul. Masing-masing Modul 

berisi sejumlah kegiatan belajar yang mencerminkan isu-isu khusus. Masing-

masing Modul memuat topik-topik berbeda yang di dalamnya ada sejumlah 

Kegiatan Belajar dan Sub-Kegiatan Belajar. Pada bagian akhir Kegiatan 

Belajar disajikan pertanyaan untuk dikerjakan oleh mahasiswa disamping 

juga pertanyaan-pertanyaan atau kegiatan lain yang ada pada masing-masing 

sub-kegiatan. 

Buku ini dibuat dengan sedikit berbeda dari kebiasaan umumnya buku-

buku teks. Hal yang membedakan adalah disediakannya sub-bagian yang 

berisi telaah singkat bukti empiris. Hal ini dilakukan agar mahasiswa 

memiliki kepekaan dan pengetahuan lebih tentang keterkaitan masing-masing 

topik dengan penelitian yang ada sejauh ini. Hal ini dilakukan karena untuk 

menyelesaikan studi, mahasiswa magister harus membuat Tesis. Penyajian 

bukti empiris ini dimaksudkan untuk lebih mengenalkan dunia empiris 
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kepada mahasiswa dengan harapan ada topik yang dapat menginspirasi 

mahasiswa guna melakukan penelitian dengan topik sejenis pada Tesis 

mereka. Selain itu, mahasiswa juga diminta untuk melakukan telaah empiris 

atas sejumlah artikel yang diharapkan semakin memperkuat pemahaman 

mereka. 

 

Deskripsi Cakupan Materi 

Modul ini secara umum mencakup tiga hal utama. Ketiga hal tersebut 

adalah sebagai berikut. 

1. Manajemen keuangan internasional adalah aktivitas yang berkaitan 

dengan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian keuangan 

perusahaan skala internasioanl (Multinational Corporation). 

2. Mata kuliah ini secara khusus menguraikan materi yang berkaitan 

dengan lingkungan keuangan internasional dan pasar valuta asing dan 

instrumen keuangan internasional; menganalisis perilaku dan sistem nilai 

tukar, instrumen derivatif valuta asing, hubungan variabel-variabel 

keuangan internasional, risiko yang terjadi pada transaksi keuangan 

internasional dan nilai tukar, eksposur-eksposur dalam valuta asing, 

bentuk investasi dan sistem pendanaan internasional, dan struktur modal 

dan modal kerja internasional. 

3. Mata kuliah ini mengembangkan keterampilan kritis dan analitis dan 

kemampuan untuk melakukan penelitian dengan topik berbasis 

manajemen keuangan internasional, serta membantu mahasiswa yang 

mengejar karir di perbankan internasional, manajemen aset global, atau 

keuangan perusahaan internasional 

 

Tujuan Intruksional Umum dan Tujuan Instruksional Khusus 

Secara umum, mata kuliah ini dimaksudkan agar mahasiswa dapat 

menguasai materi tentang bagaimana pengelolaan perusahaan multinasional 

yang dikhususkan pada aspek manajemen keuangan perusahaan. Berbeda 

dengan perusahaan nasional (lokal), perusahaan multinasional harus 

melakukan aktivitas yang berkaitan dengan fungsi keuangan perusahaan 

secara lebih luas, yaitu antar negara. Hal ini dilakukan mengingat cakupan 
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bisnisnya adalah antar negara, sehingga pemahaman atas berbagai aspek yang 

berkaitan dengan transaksi dan peraturan asing mutlak diperlukan. 

Setelah menempuh mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional, 

mahasiswa diharapkan secara khusus mampu untuk: 

1. menjelaskan globalisasi dan peran manajemen keuangan internasional, 

2. menganalisis pasar modal internasional dan derivatif,  

3. menganalisis pasar mata uang berjangka dan pasar opsi mata uang, 

4. menjelaskan neraca pembayaran dan mekanisme nilai tukar, 

5. menganalisis paritas suku bunga, paritas daya beli, dan nilai tukar riil,  

6. menganalisis keputusan investasi internasional,  

7. menganalisis keputusan pembiayaan/pendanaan internasional,  

8. menganalisis future dan opsi mata uang asing, dan  

9. menganalisis manajemen modal kerja internasional. 

 

Materi Prasyarat 

Materi prasyarat untuk menempuh mata kuliah ini adalah mahasiswa 

sudah memahami konsep dasar-dasar manajemen dan manajemen keuangan 

(dasar dan lanjutan). Hal ini penting karena bagaimanapun topik-topik yang 

dibahas dalam manajemen keuangan internasional banyak didasarkan pada 

ilmu manajemen dan manajemen keuangan. Selain itu, mahasiswa sudah 

harus menguasai sejumlah alat-alat statistik dasar, seperti bagaimana 

menghitung dan memahami sejumlah ukuran tendensi sentral, yang 

melingkupi rata-rata, median, deviasi standar, atau varian. 

 

Urutan Kegiatan Belajar 

Urutan belajar mata modul mata kuliah manajemen keuangan 

internasional dijabarkan sebagai berikut. 

1. Pengantar Manajemen Keuangan Internasional, 

2. Pasar Modal Internasional dan Sekuritas Derivatif, 

3. Pasar Mata Uang Asing, 

4. Neraca Pembayaran dan Sistem Nilai Tukar,  

5. Paritas Suku Bunga, Paritas Daya Beli, dan Nilai Tukar Riil,  

6. Keputusan Investasi Internasional,  

7. Struktur Modal dan Risiko Politik Perusahaan Multinasional, 
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8. Futures dan Opsi Mata Uang, dan 

9. Manajemen Modal Kerja Perusahaan Multinasional. 

 

Petunjuk Mempelajari Modul 

Modul ini dikembangkan dengan memperhatikan sejumlah aspek yang 

melekat pada bidang manajemen dan manajemen keuangan. Artinya, 

mahasiswa harus memiliki pengetahuan dasar tentang apa dan bagaimana 

ilmu manajemen. Pemahaman ini biasanya sudah diperoleh saat mahasiswa 

menyelesaikan mata kuliah Pengantar Ilmu Manajemen yang ditempuh pada 

saat di jenjang sarjana. Selain itu, mahasiswa sudah seharusnya menempuh 

atau setidaknya sudah pernah mempelajari mata kuliah Manajemen 

Keuangan. Jika latar belakang mahasiswa adalah sarjana ilmu ekonomi (SE), 

maka dapat dasumsikan bahwa mereka sudah memiliki dasar pengetahuan 

yang relatif cukup. Bagi mahasiswa yang berlatar belakang non-ekonomi, 

sebaiknya meluangkan waktu untuk membaca materi tentang Ilmu 

Manajemen dan Dasar-dasar Manajemen Keuangan. 

Mata kuliah ini didesain untuk disajikan sesederhana mungkin dan 

semudah mungkin dipelajari dan dipraktikkan tanpa mengurangi kedalaman 

cakupan materinya. Penyajian secara sederhana tetapi mendalam dilakukan 

mengingat latar belakang mahasiswa program studi Magister Manajemen 

adalah tidak sama dan bervariasi. Untuk itu, mahasiswa harus menyiakan diri 

dengan membaca terlebih dahulu buku-buku tentang Manajemen dan 

Manajemen Keuangan agar mendapatkan gambaran yang relatif lebih 

matang. Selain itu, mahasiswa harus memiliki pengetahuan kuantitatif atau 

cukup kuat dalam melakukan perhitungan. 

Buku ini dibuat dengan sedapat mungkin disajikan serta dilengkapi 

dengan contoh-contoh nyata yang akan ditemui dalam praktik. Untuk itu, 

mahasiswa akan menjumpai sejumlah aspek yang berkaitan dengan studi 

empiris atas topik khusus yang terkait dengan judul modul. 

Untuk lebih memperluas pemahaman, sebaiknya mahasiswa juga 

membaca buku-buku teks utama manajemen keuangan internasional. Adapun 

buku-buku yang dimaksud anara lain adalah: 
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1. International Financial Management oleh Jeff Madura, Edisi ke-13 

tahun 2018, Cengage Learning, Boston. 

2. International Financial Management oleh Alan C. Shapiro, dan 

Peter Moles. Edisi ke-sepuluh, tahun 2014, John Wiley and Sons, New 

York.  

3. International Financial Management oleh Cheol S. Eun dan Bruce G. 

Resnick, Edisi ke-delapan tahun 2018, McGraw-Hill Education, London. 

4. International Financial Management oleh Geert Bekaert dan Robert 

Hodrick, Edisi Ke-tiga, tahun 2012, Pearson Education, Upper Saddle 

River, New Jersey. 

 

Adapun untuk buku yang berisi kumpulan artikel dengan topic 

manajemen keuangan internasional, mahasisa dapat membaca buku A Reader 

in International Corporate Finance. Buku ini terdiri atas dua volume dengan 

editor Stijn Claessens dan Luc Laeven dan diterbitkan oleh The World Bank, 

Washington. Buku ini akan memperkaya pengetahuan dan pemahaman kita 

tentang sejauh mana bukti empiris yang terkait dengan Manajemen Keuangan 

Internasional. 

Buku ini akan lebih mudah dipahami apabila mahasiswa mau dan 

mampu melakukan hal-hal berikut. 

1. Menelusuri dunia maya (internet) untuk mendapatkan materi penunjang, 

khususnya yang berkaitan dengan basis-data tentang indikator-indikator 

ekonomi makro. 

2. Memiliki pengetahuan tentang pencarian artikel dari jurnal terkemuka 

untuk mendukung keluasan pengetahuan atas topik-topik khusus. 

3. Meluangkan waktu untuk menelusuri laman internet penyedia video 

tutorial yang memuat materi terkait dengan manajemen keuangan 

unternasional. Video tutorial tersedia melimpah di sejumlah laman 

website. Tetapi, video tutorial yang mudah diakses adalah yang tersedia 

www.youtube.com. 

4. Selalu berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di 

dalam modul ini dengan mengedepankan aspek ilmiah yang didukung 

oleh bukti empiris atau data. Selain itu, akan menjadi lebih baik 

manakala mahasiswa mampu menemukan sumber referensi dari artikel 

jurnal ilmiah pada saat mendukung jawaban atas pertanyaan-pertanyaan 

yang ada. 

 

Peta kompetensi mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional adalah 

sebagai berikut. 

 

https://www.bookdepository.com/author/Cheol-S-Eun
https://www.bookdepository.com/publishers/McGraw-Hill-Education-Europe
https://www.amazon.in/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&text=Geert+Bekaert&search-alias=digital-text&field-author=Geert+Bekaert&sort=relevancerank
https://www.amazon.in/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_2?ie=UTF8&text=Robert+Hodrick&search-alias=digital-text&field-author=Robert+Hodrick&sort=relevancerank
https://www.amazon.in/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_2?ie=UTF8&text=Robert+Hodrick&search-alias=digital-text&field-author=Robert+Hodrick&sort=relevancerank
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Mahasiswa mampu: membuat keputusan manajerial yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan 
internasional pada perusahaan internasional dan mengembangkan keterampilan kritis dan analitis serta 

mampu mengkritisi dan meneliti isu-isu berbasis manajemen keuangan internasional 

Modul 5 
Paritas Suku Bunga, Paritas Daya 

Beli, dan Nilai Tukar Riil 
 

Modul 4 
Neraca Pembayaran dan Sistem 

Nilai Tukar 

Modul 3 
Pasar Mata Uang Asing 

Modul 2 
Pasar Modal Internasional dan 

Sekuritas Derivatif  

Modul 1 
Pengantar Manajemen Keuangan 

Internasional 

Modul 9 
Manajemen Modal Perusahaan Multinasional 

Modul 7 
Keputusan Pembiayaan 

Internasional 

Modul 6 
Penganggaran Modal 

Internasional 

Modul 8 
Futures dan Opsi Mata 

Uang Asing 


