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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

Deskripsi Singkat MK Melalui matakuliah ini diharapkan agar mahasiswa dapat memahami prinsip-
prinsip dasar dari kelembagaan institusi keuangan dan perbankan. Pemahaman 
ini diharapkan dapat membantu mereka memahami sistim keuangan baik 
secara nasional maupun internasional. Dengan demikian mereka dapat 
memanfaatkan sistim keuangan yang tersedia dalam suatu kegiatan ekonomi. 
 

Materi Pemebelajaran/Pokok 
Bahasan 

1. Pengertian lembaga keuangan, perbankan, dan pasar modal. 
2. Pengertian uang 
3. Pengertian suku bunga 
4. Perilaku suku bunga 
5. Struktur risiko, dan masa suku bunga 
6. Pasar saham, teori ekspektasi rasional, dan hipotesis pasar efisien 
7. Sturktur Keuangan 
8. Bank dan manajemen Lembaga keuangan 
9. Proses penawaran uang 
10. Perangkat dan penerapan kebijakan moneter 
11. Pasar valuta asing 
12. Pasar modal 
 

Pustaka Utama 
1. Mishkin, Frederick S. (2017) Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar 

Keuangan, Edisi Sebelas, Buku Satu, Alih Bahasa: B.N. Hutagalung, 
Jakarta: Salemba Empat. 

2. Mishkin, Frederick S. (2017) Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar 
Keuangan, Edisi Sebelas, Buku Dua, Alih Bahasa: B.N. Hutagalung, 
Jakarta: Salemba Empat. 
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Pendukung 

 
Mishkin, Frederic S. and Stanley G. Eakins (2015) Financial Market and 
Institution, Eight Edition, Boston: Pearson. 

Media Pembelajaran Perangkat Lunak: Perangkat Keras: 

Microsoft Excel 
 

LCD Projector 

Dosen Dalizanolo Hulu, S.E., M.E. 
dalizanolo.hulu@upj.ac.id 
 

Mata Kuliah Prasyarat Manajemen Keuangan 
 

Indikator, Kriteria, dan Bobot 
Penilaian 

a. Ujian Tengah Semester (UTS) = 30% 
b. Ujian Akhir Semester (UAS) = 40% 
c. Tugas Presentasi, Diskusi Kelas, Tugas, dan Kuis = 30% 
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RANCANGAN PEMBELAJARAN SEMESTER 
 

Minggu 
ke- 

Sub CP-MK 
(Kemampuan Akhir yang 

Diharapkan) 
Indikator 

Kriteria & Bentuk 
Penilaian 

Metode 
Pembelajaran 

(Estimasi Waktu) 

Materi Pembelajaran 
(Pustaka) 

Bobot 
Penilaian 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 

1. Mahasiswa mampu 
menjelaskan pentingnya 
pasar keuangan dalam 
perekonomian. 

2. Mahasiswa mampu 
menguraikan bagaimana 
inovasi keuangan dan 
lembaga perantara 
keuangan memengaruhi 
perbankan dan 
perekonomian. 

3. Mahasiswa mampu 
menguraikan hubungan 
dasar antara kebijakan 
moneter dan siklus bisnis 
dan variabel-variabel 
ekonomi. 

 Ketepatan 
menjelaskan 
pentingnya pasar 
keuangan dalam 
perekonomian. 

 Ketepatan 
menguraikan 
bagaimana inovasi 
keuangan dan 
lembaga perantara 
keuangan 
memengaruhi 
perbankan dan 
perekonomian. 

 Ketetapatan 
menguraikan 
hubungan dasar 
antara kebijakan 
moneter dan siklus 
bisnis dan variabel-
variabel ekonomi. 

Kriteria: 
Ketepatan dan 
Penguasaan 
 
Bentuk Penilaian: 

 Tulisan makalah 

 Presentasi 

Kuliah dan Diskusi 
[TM: 2x (2x50”)] 
 
Latihan: Mengerjakan 
beberapa soal diakhir 
Bab. BM (1x50”) 
 

 Mengapa 
mempelajari pasar 
keuangan. 

 Mengapa 
mempelajari 
lembaga keuangan 
dan perbankan. 

 Mengapa 
mempelajari uang 
dan kebijakan 
moneter. 

 Mengapa 
mempelajar 
keuangan 
internasional. 

10 

2,3 

1. Mahasiswa mampu 
membandingkan 
keuangan langsung dan 
tidak langsung. 

 Ketepatan 
membandingkan 
keuangan langsung 
dan tidak langsung. 

 Kuliah dan Diskusi  
TM 1: (2x50”) 
 

 Fungsi pasar 
keuangan. 

 Struktur pasar 
keuangan. 
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RANCANGAN PEMBELAJARAN SEMESTER 
 

Minggu 
ke- 

Sub CP-MK 
(Kemampuan Akhir yang 

Diharapkan) 
Indikator 

Kriteria & Bentuk 
Penilaian 

Metode 
Pembelajaran 

(Estimasi Waktu) 

Materi Pembelajaran 
(Pustaka) 

Bobot 
Penilaian 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

2. Mahasiswa mampu 
menjelaskan struktur dan 
komponen dari pasar 
keuangan. 

3. Mahasiswa mampu 
menjelaskan beragam 
instrumen keuangan. 

4. Mahasiswa mampu 
menguraikan peran dari 
biaya transaksi, 
pembagian risiko, dan 
biaya informasi dan 
keterkaitannya dengan 
lembaga perantaran 
keuangan. 

 Ketepatan 
menjelaskan struktur 
dan komponen dari 
pasar keuangan. 

 Ketepatan 
menjelaskan beragam 
instrumen keuangan. 

 Ketepatan 
menguraikan peran 
dari biaya transaksi, 
pembagian risiko, dan 
biaya informasi dan 
keterkaitannya 
dengan lembaga 
perantaran keuangan. 

Latihan: Mengerjakan 
beberapa soal diakhir 
BM (1x50) 
 
Kuliah dan Diskusi 
[TM 2: (2x50”) 
 
Latihan: Mengerjakan 
beberapa soal diakhir. 
BM (1x50) 

 Instrumen pasar 
keuangan. 

 Fungsi perantara 
keuangan. 

 Jenis lembaga 
perantara keuangan 

4 

1. Mahasiswa mampu 
menjelaskan pengertian 
uang. 

2. Mahasiswa mampu 
menjelaskan fungsi uang. 

3. Mahasiswa mampu 
memahami jenis-jenis 
sistem pembayaran 

4. Mahasiswa mampu 
membandingkan 
penawaran uang M1 dan 
M2. 

 Ketepatan 
menjelaskan 
pengertian uang. 

 Ketepatan 
menjelaskan fungsi 
uang. 

 Ketepatan memahami 
jenis-jenis sistem 
pembayaran 

 Ketepatan 
membandingkan 
penawaran uang M1 
dan M2. 

Kriteria: 
Ketepatan dan 
Penguasaan 
 
Bentuk Penilaian: 

 Pemberian contoh 

 Presentasi 

Kuliah dan Diskusi 
[TM: 2x (2x50”)] 
 
Latihan: Mengerjakan 
beberapa soal diakhir 
Bab. BM (1x50”) 
 

 Pengertian uang. 

 Fungsi uang. 

 Jenis-jenis sistem 
pembayaran 

 Penawaran uang 
M1 dan M2. 
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RANCANGAN PEMBELAJARAN SEMESTER 
 

Minggu 
ke- 

Sub CP-MK 
(Kemampuan Akhir yang 

Diharapkan) 
Indikator 

Kriteria & Bentuk 
Penilaian 

Metode 
Pembelajaran 

(Estimasi Waktu) 

Materi Pembelajaran 
(Pustaka) 

Bobot 
Penilaian 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

5 

1. Mahasiswa mampu 
menghitung nilai 
sekarang dari arus kas di 
masa depan dan imbal 
hasil empat tipe 
instrumen pasar kredit. 

2. Mahasiswa mampu 
membedakan imbal hasil 
sampai jatuh tempo, 
imbal hasil saat ini, dan 
tingkat pengembalian dan 
tingkat keuntungan 
modal. 

3. Mahasiswa mampu 
membedakan perbedaan 
anara suku bunga riil dan 
nominal. 

 Ketepatan 
menghitung nilai 
sekarang dari arus 
kas di masa depan 
dan imbal hasil empat 
tipe instrumen pasar 
kredit. 

 Ketepatan 
membedaan imbal 
hasil sampai jatuh 
tempo, imbal hasil 
saat ini, dan tingkat 
pengembalian dan 
tingkat keuntungan 
modal. 

 Ketepatan 
membedakan anara 
suku bunga riil dan 
nominal. 

Kriteria: 
Ketepatan dan 
Penguasaan 
 
Bentuk Penilaian: 

 Pemberian contoh 

 Presentasi 

Kuliah dan Diskusi 
[TM: 2x (2x50”)] 
 
Latihan: Mengerjakan 
beberapa soal diakhir 
Bab. BM (1x50”) 
 

 Instrumen pasar 
kredit. 

 Tingkat 
pengembalian dan 
tingkat keuntungan 
modal. 

 Suku bunga riil dan 
nominal. 

 

6,7 

1. Mahasiswa mampu 
menjlaskani faktor-faktor 
yang mempengaruhi 
permintaan akan aset. 

2. Mahasiswa mampu 
menggambarkan kurva 
permintaan dan 
penawaran untuk pasar 
obligasi dan menentukan 
suku bunga 
keseimbangan serta 

 Ketepaatan 
menjelaskan faktor-
faktor yang 
mempengaruhi 
permintaan akan aset. 

 Ketepatan 
menggambarkan 
kurva permintaan dan 
penawaran untuk 
pasar obligasi dan 
menentukan suku 

Kriteria: 
Ketepatan dan 
Penguasaan 
 
Bentuk Penilaian: 

 Pemberian contoh 

 Presentasi 

Kuliah dan Diskusi  
TM 1: (2x50”) 
 
Latihan: Mengerjakan 
beberapa soal diakhir 
BM (1x50) 
 
Kuliah dan Diskusi 
[TM 2: (2x50”) 
 

 Permintaan aset. 

 Kurva permintaan 
dan penawaran 
pasar obligasi  

 Pasar obligasi dan 
pasar keuangan. 

 Pasar keuangan 
dan suku bunga 
keseimbangan. 

 Suku bunga 
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Minggu 
ke- 

Sub CP-MK 
(Kemampuan Akhir yang 

Diharapkan) 
Indikator 

Kriteria & Bentuk 
Penilaian 

Metode 
Pembelajaran 

(Estimasi Waktu) 

Materi Pembelajaran 
(Pustaka) 

Bobot 
Penilaian 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

faktor-faktor yang 
mempengaruhinya. 

3. Mahasiswa mampu 
menjelaskan hubungan 
antara pasar obligasi dan 
pasar keuangan melalui 
kerangka preferensi 
likuiditas. 

4. Mahasiswa mampu 
menjelaska faktor-faktor 
yang mempengaruhi 
pasar keuangan dan 
suku bunga 
keseimbangan. 

5. mahasiswa mampu 
Menjelaskan dengan teori 
faktor perbedaan suku 
bunga dan jatuh tempo.  

bunga keseimbangan 
serta faktor-faktor 
yang 
mempengaruhinya. 

 Ketepatan 
menjelaskan 
hubungan antara 
pasar obligasi dan 
pasar keuangan 
melalui kerangka 
preferensi likuiditas. 

 Ketepatan menjelaska 
faktor-faktor yang 
mempengaruhi pasar 
keuangan dan suku 
bunga keseimbangan. 

 Ketepatan 
Menjelaskan dengan 
teori faktor perbedaan 
suku bungan dan 
jatuh tempo.  

Latihan: Mengerjakan 
beberapa soal diakhir. 
BM (1x50) 

8 Ujian Akhir Semester 

9 

1. Mahasiswa mampu 
mengidentifikasi fakta 
sistem keuangan global. 

2. Mahasiswa mampu 
menjelaskan bagaimana 
biaya transaksi 

 Mahasiswa mampu 
mengidentifikasi fakta 
sistem keuangan 
global. 

 Ketepatan 
menjelaskan 
bagaimana biaya 

Kriteria: 
Ketepatan dan 
Penguasaan 
 
Bentuk Penilaian: 

 Pemberian contoh 

 Presentasi 

Kuliah dan Diskusi 
[TM: 2x (2x50”)] 
 
Latihan: Mengerjakan 
beberapa soal diakhir 
Bab. BM (1x50”) 
 

 Sistem keuangan 
global. 

 Lembaga perantara 
keuangan. 

 Informasi asimetris  
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Minggu 
ke- 

Sub CP-MK 
(Kemampuan Akhir yang 

Diharapkan) 
Indikator 

Kriteria & Bentuk 
Penilaian 

Metode 
Pembelajaran 

(Estimasi Waktu) 

Materi Pembelajaran 
(Pustaka) 

Bobot 
Penilaian 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

mempenggaruhi lembaga 
perantara keuangan. 

3. Mahasiswa mampu 
menjelaskan mengapa 
informasi asimetris 
menimbulkan adverse 
selection dan moral 
hazard. 

transaksi 
mempenggaruhi 
lembaga perantara 
keuangan. 

 Ketepatan 
menjelaskan 
mengapa informasi 
asimetris 
menimbulkan adverse 
selection dan moral 
hazard. 

10,11 

1. Mahasiswa mampu 
menjelaskan karakteristik 
neraca bank. 

2. Mahasiswa mampu 
menjelaskan cara bank 
mengatur aset dan 
kewajiban untuk 
memaksimalkan profit. 

3. Mahasiswa mampu 
menjelaskan cara bank 
mengatasi risiko kredit. 

 Ketepatan 
menjelaskan 
karakteristik neraca 
bank. 

 Ketepatan 
menjelaskan cara 
bank mengatur aset 
dan kewajiban untuk 
memaksimalkan 
profit. 

 Ketepatan 
menjelaskan cara 
bank mengatasi risiko 
kredit. 

Kriteria: 
Ketepatan dan 
Penguasaan 
 
Bentuk Penilaian: 

 Pemberian contoh 

 Presentasi 

  Neraca bank. 

 Aset dan kewajiban  

 Risiko kredit. 

 

12,13 

1. Mahasiswa mampu 
menjelaskan tiga pelaku 
yang mempengaruhi 
penawaran uang. 

 Ketepatan 
menjelaskan tiga 
pelaku yang 
mempengaruhi 
penawaran uang. 

Kriteria: 
Ketepatan dan 
Penguasaan 
 
Bentuk Penilaian: 

Kuliah dan Diskusi  
TM 1: (2x50”) 
 

 Neraca bank 
sentral. 

 Penawaran uang. 

 Perubahan 
pengganda uang. 
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Minggu 
ke- 

Sub CP-MK 
(Kemampuan Akhir yang 

Diharapkan) 
Indikator 

Kriteria & Bentuk 
Penilaian 

Metode 
Pembelajaran 

(Estimasi Waktu) 

Materi Pembelajaran 
(Pustaka) 

Bobot 
Penilaian 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

2. Mahasiswa mampu 
memahami neraca bank 
sentral. 

3. Mahasiswa mampu 
menjelaskan faktor yang 
mempengaruhi 
penawaran uang. 

4. Mahasiswa mampu 
menghitung dan 
mengartikan perubahan 
dalam pengganda uang. 

 Ketepatan memahami 
neraca bank sentral. 

 Ketepatan 
menjelaskan faktor 
yang mempengaruhi 
penawaran uang. 

 Ketepatan 
menghitung dan 
mengartikan 
perubahan dalam 
pengganda uang. 

 Pemberian contoh 

 Presentasi 

Latihan: Mengerjakan 
beberapa soal diakhir 
BM (1x50) 
 
Kuliah dan Diskusi 
[TM 2: (2x50”) 
 
Latihan: Mengerjakan 
beberapa soal diakhir. 
BM (1x50) 

14 

1. Mahasiswa mampu 
menjelaskan bagaimana 
perubahan dalam 
kebijakan moneter 
mempengaruhi 
keseimbangan suku 
bunga acuan. 

2. Mahasiswa mampu 
menjelaksan kelebihan 
dan kelemahan kebijakan 
moneter konvensional. 

3. Mahasiswa mampu 
menjelaskan kebijakan 
moneter utama yang 
digunakan jika kebijakan 
moneter konvensional 
tidak efektif. 

 Ketepatan 
menjelaksan 
bagaimana 
perubahan dalam 
kebijakan moneter 
mempengaruhi 
keseimbangan suku 
bunga acuan. 

 Ketepatan 
menjelaksan 
kelebihan dan 
kelembahan kebijakan 
moneter 
konvensional. 

 Ketepatan 
menjelaskan 
kebijakan moneter 
utama yang 
digunakan jika 

Kriteria: 
Ketepatan dan 
Penguasaan 
 
Bentuk Penilaian: 

 Pemberian contoh 

 Presentasi 

Kuliah dan Diskusi 
[TM: 2x (2x50”)] 
 
Latihan: Mengerjakan 
beberapa soal diakhir 
Bab. BM (1x50”) 
 

 Keseimbangan 
suku bunga acuan. 

 Kebijakan moneter 
konvensional. 

 Kebijakan moneter 
utama  
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Minggu 
ke- 

Sub CP-MK 
(Kemampuan Akhir yang 

Diharapkan) 
Indikator 

Kriteria & Bentuk 
Penilaian 

Metode 
Pembelajaran 

(Estimasi Waktu) 

Materi Pembelajaran 
(Pustaka) 

Bobot 
Penilaian 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

kebijakan moneter 
konvensional tidak 
efektif. 

15 

1. Mahasiswa mampu 
menjelaskan bagaimana 
mekanisme pasar valuta 
asing. 

2. Mahasiswa mampu 
menjelaskan faktor utama 
yang mempengaruhi kurs 
dalam jangka panjang. 

3. Mahasiswa mampu 
menjelaskan 
keseimbangan pasar 
valuta asing. 

4. Mahasiswa mampu 
mendeskripsikan faktor-
faktor yang 
mempengaruhi pasar 
valuta asing dalam 
jangka pendek. 

 Ketepatan 
menjelaskan 
bagaimana 
mekanisme pasar 
valuta asing. 

 Ketepatan 
menjelaskan faktor 
utama yang 
mempengaruhi kurs 
dalam jangka 
panjang. 

 Ketepatan 
menjelaskan 
keseimbangan pasar 
valuta asing. 

 Ketepatan 
mendeskripsikan 
faktor-faktor yang 
mempengaruhi pasar 
valuta asing dalam 
jangka pendek. 

Kriteria: 
Ketepatan dan 
Penguasaan 
 
Bentuk Penilaian: 

 Pemberian contoh 

 Presentasi 

Kuliah dan Diskusi 
[TM: 2x (2x50”)] 
 
Latihan: Mengerjakan 
beberapa soal diakhir 
Bab. BM (1x50”) 
 

 Mekanisme pasar 
valuta asing. 

 Kurs dalam jangka 
panjang. 

 Keseimbangan 
pasar valuta asing. 

 Pasar valuta asing 
dalam jangka 
pendek. 

 

16 Ujian Akhir Semester (UAS) 

 

 


