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DESKRIPSI MATA KULIAH
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman awal kepada mahasiswa tentang lembaga
keuangan dan pasar modal. Mata kuliah ini penting untuk diberikan mengingat bahwa pemahaman
mahasiswa atas lembaga keuangan dan pasar modal diperlukan akuntan dalam menjalankan perannya.
Kerangka konsep/pemikiran dari pasar modal dan keuangan akan memperluas pandangan akuntan dan
berimplikasi terhadap profesi akuntan maupun keluaran yang dihasilkan akuntan, dan pada akhirnya
mendukung akuntan dalam menghasilkan informasi yang berguna, baik untuk keperluan internal maupun
eksternal. Selain itu pengetahuan dasar pasar modal dan keuangan diperlukan untuk pengambilan keputusan
dan akan memberikan ide-ide penelitian di bidang pasar modal dan finance.
.
TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat mempunyai kompetensi sebagai
berikut:
1. Penguasaan Ilmu dan Ketrampilan (Materi) (Elemen Kompetensi b):
 Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup, definisi, dan arti penting pasar modal.
 Mahasiswa mampu mejelaskan pihak terkait pasar modal dan perananya.
 Mahasiswa mampu menjelaskan tahapan proses go public dalam bursa saham.
 Mahasiswa mampu menjelaskan konsep investasi, teknik analisis investasi dalam pasar
modal.
 Mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis sekuritas yang diperdagangkan dalam pasar
modal baik saham, obligasi, reksadana, maupun instrumen derivatif.
2. Kemampuan Berkarya (Elemen Kompetensi c)
 Mahasiswa mampu membedakan pasar uang dan pasar modal.
 Mahasiswa mampu melakukan teknik dasar dalam analisis investasi dalam pasar modal.
 Mahasiswa mampu melakukan penentuan indek dan harga sekuritas dalam pasar modal.
3. Sikap dan Perilaku (Elemen Kompetensi d)
Mahasiswa mampu:
 Mengkomunikasikan lembaga keuangan dan pasar modal secara lisan dan tertulis dengan
baik.

 Menyelesaikan pekerjaan secara mandiri dengan baik
 Mengikuti proses pembelajaran dengan disiplin
 Memiliki kejujuran dalam mengikuti PBM
4. Landasan Kepribadian (Elemen Kompetensi a) dan Pemahaman Kaidah Bermasyarakat
(Etika) (Elemen Kompetensi e)
Mahasiswa mampu menempuh perkuliahan dengan motivasi tinggi, bertanggungjawab, dan
menjaga etika akademik

METODA PEMBELAJARAN
Proses belajar pada kuliah ini menekankan pada metode kuliah, diskusi, dan presentasi di kelas. Dalam
beberapa pertemuan akan dilakukan latihan soal, simulasi dan analisa kasus. Mahasiswa diwajibkan untuk
mempelajari terlebih dahulu materi yang akan dibahas sesuai dengan yang tercantum pada silabus. Kelas
akan dibagi menjadi beberapa kelompok (disesuaikan dengan kapasitas kelas). Tugas kelompok berupa
pembuatan materi presentasi dan harus mempresentasi sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Masingmasing metoda digunakan sesuai dengan kebutuhan.

PENILAIAN
Penilaian terhadap prestasi mahasiswa dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 Kuis (tertulis) (K1)
 Partisipasi diskusi (lisan) (K2)
 Ujian tertulis (K3)
 Penyelesaian Tugas mandiri/ Paper (K4)
 Evaluasi dan pengamatan terhadap tugas mandiri dan tanya jawab (K5)
Nilai final merupakan nilai rata-rata tertimbang yang sudah disesuaikan dengan sanksi (jika ada).
Bobot masing-masing komponen nilai adalah sebagai berikut:
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Nilai komponen (K1 s/d K5) tidak boleh kurang dari 60. Mahasiswa yang belum berhasil mendapatkan nilai
komponen minimun 60 dapat mengajukan penilaian ulang kepada dosen dengan ketentuan sebagai berikut:




Nilai komponen (K1 s/d K5) minimum 50.
Pelaksanaan penilaian ulang ditentukan oleh dosen sepanjang masa perkuliahan dalam
semester ini.
Mahasiswa tidak melanggar etika akademik pekuliahan sebagaimana disebutkan dibawah ini
dan tidak dikenakan sanksi sehingga tidak dapat mengikuti penilaian ulang

Pelanggaran Etika Akademik dalam Perkuliahan:







Melakukan plagiat atau kegiatan sejenisnya dengan nama lain.
Melakukan kecurangan (misalnya menyontek pada waktu ujian tulis)
Tidak hadir kuliah tanpa ijin karena:
o Sakit (dengan Surat Keterangan Dokter)
o Melaksanakan tugas Fakultas/Universitas (dengan Surat Tugas dari Pejabat terkait)
o Sebab lain yang dapat diterima oleh dosen (disampaikan kepada dosen paling
lambat satu hari kerja setelah sebab lain tersebut terjadi)
Tidak hadir kuliah tetapi mengisi daftar hadir dengan bantuan orang lain (Mahasiswa yang
membantu mengisi daftar hadir juga termasuk melakukan pelanggaran etika akademik
perkuliahan)
Melakukan pelanggaran lain sesuai ketentuan yang berlaku (misalnya memakai pakaian tidak
sopan).

Penilaian menggunakan Standar Nilai sebagai berikut:
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BAHAN KAJIAN
a. Saunder, Anthony and Cornett, Marcia Millon. 2003, 4th edition, Financial Institution Management: A
Risk Management Approach, MCGraw Hill (KODE: SAC)
b. Mohamad Samsul. 2006. Pasar Modal dan Manajemen Portofolio. Penerbit Erlangga. Jakarta. (KODE:
MS)
c. Sunariyah. 2006. Pengantar Pengetahuan Pasar Modal. UPP. YKPN. Yogyakarta. (KODE: S)
d. Marzuki Usman. ABC Pasar Modal. Salemba Empat. Jakarta. (KODE: MU)
e. Jogiyanto. 2004. Teori Portofolio dan Analisis Investasi. BPFE. Yogyakarta. (KODE: J)
f. UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
g. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
h. PP No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pasar Modal
i. PP No. 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal
j. SE Bapepam yang relevan

TATAP MUKA
No
1

8
9
10

REFERENSI
1. (MU) Bab 1, (S) Bab 1-2, (J) Bab 2-3,
(MS) Bab 13
PROSES GO PUBLIC DAN MEKANISME PERDAGANGAN1. (MU) Bab , (S) Bab 3, (J) Bab 3,
2. (MS) Bab 3
LEMBAGA TERKAIT PASAR MODAL DAN PERANANYA1. (MU) Bab, (MS) Bab 3, (S) Bab 4
UKD-1
TINGKAT BUNGA, PASAR KEUANGAN DAN HARGA
1. (S) Bab 5-6
SEKURITAS
EMISI SURAT BERHARGA DAN INVESTASI SAHAM
(S) Bab 7, (MS) Bab 3
INVESTASI SAHAM, INDEKS HARGA SAHAM, ANALISIS (S) BaB 8, (MS) Bab 6-7
INVESTASI SAHAM.
UKD-2
TEORI PASAR EFISIEN
(S) Bab 9, (MS) Bab 10
TEORI PORTOFOLIO
1. (S) Bab 10-11, (MS) Bab 11

11

INVESTASI OBLIGAS DAN REKSADANA

2
3
4
5
6
7

12
13
14
15
16

POKOK BAHASAN
MENGENAL PASAR MODAL

(S) Bab 12, (MS) Bab 9 dan 14
UKD-3

OPSI
KONTRAK FUTURE
WARAN DAN KONVERSI

(S) Bab 15
(S) Bab 16
(S) Bab 17
UKD-4

TUGAS MAHASISWA
Individu:
1. Setiap mahasiswa wajib hadir dan mengikuti sesi perkuliahan minimal 75% dari jumlah kehadiran dosen
sebagai syarat administrasi penilaian oleh dosen.
2. Mahasiswa diwajibkan membaca materi kuliah sebelum mengikuti kuliah dan menyusun Rangkuman Mata
Kuliah (RMK) pada setiap sesi perkuliahan (dikumpulkan setiap awal sesi perkuliahan).
3. Tiap mahasiswa wajib menyusun Paper dengan topik salah satu dari materi yang tercantum dalam silabus.
(TOPIK boleh sama, tetapi JUDUL harus berbeda). Paper dikumpulkan pada sesi perkuliahan terakhir
(UKD 4). Paper dibuat dengan setidak-tidaknya memuat hal-hal sebagai berikut:
 PENDAHULUAN, berisikan uraian permasalahan, motivasi dan permasalahan yang diangkat
dalam Paper.
 PEMBAHASAN, berisikan uraian pembahasan atas permasalahan yang diangkat berdasarkan teori
dan bukti-bukti empiris baik dari buku maupun artikel.
 PENUTUP, berisikan simpulan atas pembahasan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya,
dan rekomendasi yang diajukan.
 REFERENSI, berisikan daftar pustaka yang diacu untuk penulisan Paper.
Kelompok:
Setiap kelompok wajib mempresentasikan materi sesuai topik bahasan dan mengirimkan bahan presentasi
(dalam format MS. Word dan MS. Powerpoint) maksimal 1 hari sebelum sesi perkuliahan berlangsung via email ke alamat: email dosen atau e-learning mata kuliah lembaga keuangan dan pasar modal.

