
SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) 
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN 

Universitas Dian Nuswantoro 
    
   Mata Kuliah  : Manajemen Keuangan Internasional          
   Kode Mata Kuliah  : P32028            
   Sks   : 3 sks  
   Semester   : 2 

Jenjang   : Strata-2 (S2) 
Program Studi  : Magister Manajemen  

   Tim Pembuat  : Dosen Udinus 

STANDARD KOMPETENSI: 
1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep lingkungan, sistem moneter dan neraca 

pembayaran keuangan internasional. 
2. Mahasiswa mampu menjelaskan teori paritas daya beli. 
3. Mahasiswa mampu melakukan proses hedging dan spekulasi pada lembaga 

keuangan. 
4. Mahasiswa mampu melakukan analisis terhadap perkembangan pasar valas dan 

pembiayaan perdagangan internasional. 

 

Pertemuan 
ke : 

Kompetensi Dasar Indikator  Pokok Bahasan/Materi Aktifitas Pembelajaran Rujukan 

1 

 

 

 

 

Mata kuliah ini 
membantu mahasiswa 
memahami aplikasi 
manajemen keuangan 
dalam kontek lingkungan 
glabal, sebagai 
konsekuensi suatu 
negara menganut model 
perekonomian terbuka 
dan melakukan 
hubungan ekonomi 
dengan negara lain yang 
memiliki karakteristik dan 
aturan main dalam 
perekonomian yang 
berbeda-beda. 
 

Pemahaman pada Lingkungan 
Keuangan Internasional : 

1. Mampu menjelaskan 
arti penting 
manajemen 
keuangan 
internasional 

2. Mampu menjelaskan 
lingkungan keuangan 
internasional 

3. mampu menjelaskan 
arti penting bisnis 
internasional 

4. Mampu menjelaskan 
berbagai teori 
perdagangan 
internasional 

Lingkungan Keuangan Internasional: 
1. Arti penting manajemen 

keuangan internasional 
2. Arti Penting Bisnis 

Internasional 
3. Teori Keungulan Komparatif, 

Teori ketidaksempurnaan 
Pasar, Teori Siklus Produksi 

4. teori dan praktek manajemen 
keuangan internasional MNC. 

 

Metode perkuliahan 
menggunakan metode kuliah 
ceramah, Tanya jawab (diskusi 
kelompok&kelas), latihan soal 
dan penugasan 
 

1. Alan C. Shapiro. “Multinational 
Financial Management” 8th. Ed., New 
York: John Wiley & Sons. 2006. 

2. Sri Handaru Yuliati, Dasar-dasar 
Manajemen Keuangan 
Internasional,Andi Yokyakarta, 2000 

3. Ahmad Jamli, Dasar-dasar Keuangan 
Internasional, BPFE UGM Yogyakarta. 
1993. 

4. Mudrajad Kuncoro, Manajemen 
Keuangan Internasional,  UPP AMP 
YKPN. 

5. Jeff Madura, International Financial 
Management, ed 6th, Jilid 1 dan Jilid 2, 
South Western College. 2004. 

6. Agus Sartono, Manajemen Keuangan 
Internasional, BPFE-UGM, Yogyakarta. 
2001. 

7. Keith Pilbeam, International 
Finance, The McMillan Press Ltd, 
Houndmills, Basingstoke, Hampshire 
RG21 2XS, London. 2006. 

8. Eiteman, David K, at all, Multinational 
Business Finance, Addison Westly 
Publishing Company Inc, USA. 2001. 

9. Maurice D. Levi, International Finance 
, McGraw HillBook Co, terjemahan 
Handoyo Presetyo, Penerbit Andy 
Yogyakarta. 2001. 

 

2 dan 3 Mata kuliah ini 
membantu mahasiswa 
memahami aplikasi 
manajemen keuangan 
dalam kontek lingkungan 
glabal, sebagai 
konsekuensi suatu 
negara menganut model 
perekonomian terbuka 
dan melakukan 
hubungan ekonomi 
dengan negara lain yang 
memiliki karakteristik dan 
aturan main dalam 
perekonomian yang 
berbeda-beda. 
 

Pemahaman pada Sistem 
moneter Internasional : 

1. Mampu menjelaskan 
mengenai Kurs valuta 
Asing 

2. Mampu menjelaskan 
mengenai berbagai 
sistem Kurs. 

 

Sistem Moneter Internasional : 
1. Sistem Kurs Mengambang 

bebas 
2. system Kurs Tetap 
3. Sistem Kurs Mengambang 

Terkendali 
4. system Kurs tertambat 
5. Sejarah Moneter 

Internasional 
 
 

Metode perkuliahan 
menggunakan metode kuliah 
ceramah, Tanya jawab (diskusi 
kelompok&kelas), latihan soal 
dan penugasan 
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4 dan 5  Mata kuliah ini 
membantu mahasiswa 
memahami aplikasi 
manajemen keuangan 
dalam kontek lingkungan 
glabal, sebagai 
konsekuensi suatu 
negara menganut model 
perekonomian terbuka 
dan melakukan 
hubungan ekonomi 
dengan negara lain yang 
memiliki karakteristik dan 
aturan main dalam 
perekonomian yang 
berbeda-beda. 
 

Pemahaman pada pengertian 
Tentang Neraca Pembayaran 
Internasional : 

1. Mampu menjelaskan 
mengenai Neraca 
Pembayaran. 

2. Mampu menjelaskan 
dan mengerti 
mengenai pos-pos 
yang ada pada 
neraca pembayaran 
internasional 

3. Mampu menjelaskan 
faktor-faktor yang 
menentukan debet 
dan kredit pada 
neraca pambayaran  
internasional. 

 

Neraca Pembayaran Internasional : 
1. Pengertian Neraca 

Pembayaran 
2. Pemahaman pos-pos dalam 

neraca Pembayaran 
Internasional 

3. Faktor-faktor Yang 
Menentukan Debet dan 
Kredit pada neraca 
pembayaran internasional 

Metode perkuliahan 
menggunakan metode kuliah 
ceramah, Tanya jawab (diskusi 
kelompok&kelas), latihan soal 
dan penugasan 
 

6 Mata kuliah ini 
membantu mahasiswa 
memahami aplikasi 
manajemen keuangan 
dalam kontek lingkungan 
glabal, sebagai 
konsekuensi suatu 
negara menganut model 
perekonomian terbuka 
dan melakukan 
hubungan ekonomi 
dengan negara lain yang 
memiliki karakteristik dan 
aturan main dalam 
perekonomian yang 
berbeda-beda. 
 

Pemahaman tentang 
Mekanisme Penentuan Kurs 
Mata Uang : 

1. Mampu menjelaskan 
kurs mata uang 

2. Mampu  menjelaskan 
faktor-faktor yang 
mempengaruhi 
perubahan kurs mata 
uang. 

Mekanisme Penentuan Kurs Mata Uang 
: 

1. Pengertian kurs mata uang 
dan keseimbangan kurs mata 
uang 

2. faktor-faktor yang 
mempengaruhi perubahan 
kurs mata uang. 

Metode perkuliahan 
menggunakan metode kuliah 
ceramah, Tanya jawab (diskusi 
kelompok&kelas), latihan soal 
dan penugasan 
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7 dan 8 Mata kuliah ini 
membantu mahasiswa 
memahami aplikasi 
manajemen keuangan 
dalam kontek lingkungan 
glabal, sebagai 
konsekuensi suatu 
negara menganut model 
perekonomian terbuka 
dan melakukan 
hubungan ekonomi 
dengan negara lain yang 
memiliki karakteristik dan 
aturan main dalam 
perekonomian yang 
berbeda-beda. 
 

Pemahaman Pasar Valuta 
Asing: 

1. Mampu  menjelaskan 
mengenai fungsi 
pasar valuta asing, 
para partisipan dalam 
pasar valuta 
asing,tipe-tipe 
transaksi pada pasar 
valuta asing. 

2. Mampu  menjelaskan 
mengenai pasar 
spot,forward,future 
dan opsi. 

Pasar valuta Asing : 
1. Fungsi pasar valuta asing 
2. para partisipan dalam pasar 

valuta asing 
3. tipe-tipe transaksi pada pasar 

valuta asing 
4. pasar spot, forward, future, 

dan opsi. 
 

Metode perkuliahan 
menggunakan metode kuliah 
ceramah, Tanya jawab (diskusi 
kelompok&kelas), latihan soal 
dan penugasan 
 

9  Mata kuliah ini 
membantu mahasiswa 
memahami aplikasi 
manajemen keuangan 
dalam kontek lingkungan 
glabal, sebagai 
konsekuensi suatu 
negara menganut model 
perekonomian terbuka 
dan melakukan 
hubungan ekonomi 
dengan negara lain yang 
memiliki karakteristik dan 
aturan main dalam 
perekonomian yang 
berbeda-beda. 
 

Pemahaman Pasar Valuta 
Asing: 

1. Mampu  menjelaskan 
mengenai fungsi 
pasar valuta asing, 
para partisipan dalam 
pasar valuta 
asing,tipe-tipe 
transaksi pada pasar 
valuta asing. 

2. Mampu  menjelaskan 
mengenai pasar 
spot,forward,future 
dan opsi. 

Pasar valuta Asing : 
1. Fungsi pasar valuta asing 
2. para partisipan dalam pasar valuta 

asing 
3. tipe-tipe transaksi pada pasar 

valuta asing 
4. pasar spot, forward, future, dan 

opsi. 
 

Metode perkuliahan 
menggunakan metode kuliah 
ceramah, Tanya jawab (diskusi 
kelompok&kelas), latihan soal 
dan penugasan 
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10 Mata kuliah ini 
membantu mahasiswa 
memahami aplikasi 
manajemen keuangan 
dalam kontek lingkungan 
glabal, sebagai 
konsekuensi suatu 
negara menganut model 
perekonomian terbuka 
dan melakukan 
hubungan ekonomi 
dengan negara lain yang 
memiliki karakteristik dan 
aturan main dalam 
perekonomian yang 
berbeda-beda. 
 

Pemahaman tentang Teori 
Paritas Daya Beli : 

1. Mampu memahami 
hokum satu harga 
dalam bentuk 
absolute, relative, 
dan derivasinya. 

2. Mampu memahami 
implementasi teori 
paritas daya beli. 

Teori Paritas Daya beli : 
1. Pengertian hukum satu 

harga. 
2. bentuk absolut dan relatif 

teori paritas daya beli 
3. derivasi alternatif paritas 

daya beli 
4. bukti empiris paritas daya 

beli  
 

Metode perkuliahan 
menggunakan metode kuliah 
ceramah, Tanya jawab (diskusi 
kelompok&kelas), latihan soal 
dan penugasan 
 

11 Mata kuliah ini 
membantu mahasiswa 
memahami aplikasi 
manajemen keuangan 
dalam kontek lingkungan 
glabal, sebagai 
konsekuensi suatu 
negara menganut model 
perekonomian terbuka 
dan melakukan 
hubungan ekonomi 
dengan negara lain yang 
memiliki karakteristik dan 
aturan main dalam 
perekonomian yang 
berbeda-beda. 
 

Pemahaman tentang Paritas 
Tingkat Bunga: 

1. Mampu memahami 
kriteria Berinvestasi 
dan berutang 

2. Mampu memahami, 
kondisi paritas 
tingkat bunga 

  

Paritas Tingkat Bunga : 
1. Kriteria berinvestasi dan 

berutang 
2. penentuan mata uang 

investasi dan pinjaman 
3. bukti empiris paritas tingkat 

bunga.  

Metode perkuliahan 
menggunakan metode kuliah 
ceramah, Tanya jawab (diskusi 
kelompok&kelas), latihan soal 
dan penugasan 
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12  Mata kuliah ini 
membantu mahasiswa 
memahami aplikasi 
manajemen keuangan 
dalam kontek lingkungan 
glabal, sebagai 
konsekuensi suatu 
negara menganut model 
perekonomian terbuka 
dan melakukan 
hubungan ekonomi 
dengan negara lain yang 
memiliki karakteristik dan 
aturan main dalam 
perekonomian yang 
berbeda-beda. 
 

Pemahaman tentang Arbitrase, 
Hedging dan Spekulasi: 

1. Mampu memahami 
dan mengerti  
konsep arbitrase 

2. Mampu memahami  
konsep hedging 
melalui pasar 
forward,futures, opsi 
dan swap. 

3. Mampu memahami, 
mengerti konsep 
spekulasi melalu 
pasar forward, 
future, opsi dan 
swap. 

 
 
 
 
 

Arbitrase, Hedging dan Spekulasi : 
1. konsep arbitrase dan bukti 

empirisnya 
2. hedging melalui pasar 

forward, future, opsi dan 
swap. 

3. spekulasi melalui pasar 
forward, future , opsi dan 
swap.i 

Metode perkuliahan 
menggunakan metode kuliah 
ceramah, Tanya jawab (diskusi 
kelompok&kelas), latihan soal 
dan penugasan 
 

13 Mata kuliah ini 
membantu mahasiswa 
memahami aplikasi 
manajemen keuangan 
dalam kontek lingkungan 
glabal, sebagai 
konsekuensi suatu 
negara menganut model 
perekonomian terbuka 
dan melakukan 
hubungan ekonomi 
dengan negara lain yang 
memiliki karakteristik dan 
aturan main dalam 
perekonomian yang 
berbeda-beda. 
 

Pemahaman tentang 
pembiayaan Perdagangan 
internasional : 

1. Mampu memahami 
syarat-syarat 
pembayaran 
perdagangan 
internasional 

2. Mampu memahami  
Letter of credit (L/C) 
dan cara-cara 
pembayaran yang 
lainnya. 

3. Pembelanjaan jangka 
pendek MNC 

 

Pembiayaan Perdagangan Internasional 
: 

1. syarat-syarat pembayaran 
perdagangan internasional 

2. berbagai cara pembayaran 
perdagangan internasional. 

3. pembelanjaan jangka pendek 
MNC. 

 

Metode perkuliahan 
menggunakan metode kuliah 
ceramah, Tanya jawab (diskusi 
kelompok&kelas), latihan soal 
dan penugasan 
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14 Mata kuliah ini 
membantu mahasiswa 
memahami aplikasi 
manajemen keuangan 
dalam kontek lingkungan 
glabal, sebagai 
konsekuensi suatu 
negara menganut model 
perekonomian terbuka 
dan melakukan 
hubungan ekonomi 
dengan negara lain yang 
memiliki karakteristik dan 
aturan main dalam 
perekonomian yang 
berbeda-beda. 
 

Pemahaman tentang 
Pembelanjaan jangka panjang 
dari sudut pandang global : 

1. Mampu memahami, 
mengerti tentang 
struktur modal dan 
biaya modal MNC 

2. Mampu memahami  
tentang karakteristik 
negara yang 
mempengaruhi biaya 
modal  

 

Pembelanjaan jangka panjang dari 
sudut pandang global : 

1. struktur modal dan biaya 
modal MNC 

2. aruhi biaya modali. 
 

Metode perkuliahan 
menggunakan metode kuliah 
ceramah, Tanya jawab (diskusi 
kelompok&kelas), latihan soal 
dan penugasan 
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