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I. DESKRIPSI MATA KULIAH 
 

Manajemen Keuangan Internasional dapat didefinisikan sebagai manajemen keuangan untuk perusahaan multinasional. Dua istilah 
penting dalam manajemen keuangan internasional adalah manajemen keuangan dan perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional itu 
memiliki beberapa ciri yang berlainan dengan perusahaan domestik. Salah satu karakteristik yang menonjol adalah wilayah operasionalisasi 
perusahaan yang mencakup beberapa negara, dengan kondisi politik, sosial ekonomi serta kebudayaan yang berbeda-beda. Perbedaan kondisi 
tersebut juga menimbulkan konsekuensi yang berbeda yaitu dalam hal pengelolaan perusahaan, antara lain bahwa perusahaan multinasional akan 
menghadapi perubahan kurs mata uang antarnegara yang akan menambah kompleksitas pengelolaan keuangan perusahaan multinasional. 
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II. STANDAR KOMPETENSI MATA KULIAH 
 

Mahasiswa diharapkan dapat memiliki bekal pengetahuan mengenai bagaimana cara mengelola keuangan perusahaan multinasional 
dengan baik. Pengelolaan keuangan perusahaan multinasional akan berbeda dengan perusahaan domestik dalam beberapa hal. Pembelajaran 
matakuliah ini akan membekali mahasiswa pengetahuan mengenai sistem moneter internasional, neraca pembayaran, pasar valuta asing dan 
penentuan kurs mata uang asing. Selanjutnya, setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan yang cukup mengenai 
futures dan opsi valuta asing, kondisi paritas internasional, manajemen eksposur transaksi, eksposur dan manajemen konversi, manajemen modal 
kerja multinasional, pembiayaan operasional luar negeri (pembiayaan internasional dan pasar keuangan internasional), portofolio internasional, 
dan analisis investasi luar negeri.     
  
III. SUMBER BAHAN 
 
A. Wajib 
 
     Shapiro C., Alan, (1999), Multinational Financial Management, John Willey, Inc, New York 
 
B.  Anjuran 
 
1. Hanafi M., Mamduh, (2003), Manajemen Keuangan Internasional, BPFE, Yogyakarta  
2. Kester, W., Carl, and Timothy A., Luehrman, (1993), Case Problems in International Finance, McGraw Hill, New York 
3. Kuncoro, Mudrajat, (2001), Manajemen Keuangan Internasional: Pengantar Ekonomi dan Bisnis Global, BPFE, Yogyakarta 
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IV. RENCANA KEGIATAN 
 

Tatap 
Muka ke- 

Kompetensi 
Dasar 

Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran 
 

Sumber 
Bahan/Referensi 

1 a. Mahasiswa mampu 
memberi gambaran dan 
menjelaskan mengenai 
perusahaan multinasional 

b. Mahasiswa mampu 
memahami karakteristik 
manajemen keuangan 
internasional 

c. Mahasiswa mampu 
membedakan cara 
pengelolaan keuangan 
perusahaan multinasional 
dan perusahaan domestik  

a. Perusahaan 
Multinasional 

b. Manajemen Keuangan 
Internasional 

c. Pemberian soal kasus 
manajemen keuangan 
internasional 

 

Tatap Muka yaitu 
15 menit pertama untuk pendahuluan 
kemudian 100 menit kedua 
dialokasikan untuk memberikan 
ceramah perkuliahan oleh dosen dan 
35 menit terakhir untuk menutup 
perkuliahan yang terdiri dari tanya 
jawab dan mendiskusikan kasus yang 
diberikan. 

- Hanafi M., 
Mamduh, (2003), 
Manajemen 
Keuangan 
Internasional, 
BPFE, Yogyakarta  
 
 

2 a. Mahasiswa mampu 
memahami sejarah sistem 
moneter internasional 

b. Mahasiswa mampu 
memahami dan mengerti 
sistem penetapan kurs 

c. Mahasiswa memiliki 
pengetahuan tentang 
keberadaan organisasi 
IMF dan sistem moneter 
eropa 

 
 
 

a. Sejarah sistem 
moneter internasional 

b. Sistem penetapan kurs 
c. Sistem moneter eropa 
d. International 

monetary fund (IMF) 
e. Pemberian soal kasus, 

yang relevan dengan 
topik yang sedang 
dibahas 

Tatap Muka, yaitu 100 menit pertama 
dialokasikan untuk membuka kuliah 
dan menyampaikan materi inti, 
kemudian 50 menit berikutnya untuk 
menutup perkuliahan yang terdiri dari 
tanya jawab antar dosen dan 
mahasiswa serta membahas kasus 
relevan yang diberikan di kelas.   

- Hanafi M., 
Mamduh, (2003), 
Manajemen 
Keuangan 
Internasional, 
BPFE, Yogyakarta  
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3 a. Mahasiswa mengerti 
mengenai struktur neraca 
pembayaran 

b. Mahasiswa diharapkan 
memahami mengenai 
mekanisme penyesuaian 
dan ketidakseimbangan 
neraca pembayaran 

c. Mahasiswa mampu 
mengerti mengenai aliran 
barang, jasa dan modal 

d. Mahasiswa mengerti 
bagaimana menentukan 
strategi dalam 
menghadapi defisit 
transaksi berjalan 

a. Struktur neraca 
pembayaran 

b. Ketidakseimbangan 
neraca pembayaran dan 
mekanisme 
penyesuaian 

c. Aliran barang, Jasa dan 
Modal 

d. Strategi menghadapi 
defisit transaksi 
berjalan 

e. Pemberian soal kasus 
manajemen keuangan 
internasional 

 

Tatap Muka, yaitu 100 menit pertama 
dialokasikan untuk membuka kuliah 
dan menyampaikan materi inti, 
kemudian 50 menit berikutnya untuk 
menutup perkuliahan yang terdiri dari 
tanya jawab antar dosen dan 
mahasiswa serta membahas kasus 
relevan yang diberikan di kelas.   

- Shapiro C., Alan, 
(1999), 
Multinational 
Financial 
Management, John 
Willey, Inc, New 
York 
 
- Hanafi M., 
Mamduh, (2003), 
Manajemen 
Keuangan 
Internasional, 
BPFE, Yogyakarta  
 

4 Mahasiswa dapat memahami 
bagaimana cara menentukan kurs 
mata uang asing 

a. Kesinambungan 
dalam penentuan 
kurs 

b. Faktor yang 
mempengaruhi kurs 

c. Peranan bank sentral 
d. Pemberian soal 

kasus manajemen 
keuangan 
internasional 

 
 
 
 
 

Tatap Muka, yaitu 100 menit pertama 
dialokasikan untuk membuka kuliah 
dan menyampaikan materi inti, 
kemudian 50 menit berikutnya untuk 
menutup perkuliahan yang terdiri dari 
tanya jawab antar dosen dan 
mahasiswa serta membahas kasus 
relevan yang diberikan di kelas.   

- Shapiro C., Alan, 
(1999), 
Multinational 
Financial 
Management, John 
Willey, Inc, New 
York 
- Hanafi M., 
Mamduh, (2003), 
Manajemen 
Keuangan 
Internasional, 
BPFE, Yogyakarta  
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5 Mahasiswa memiliki 
pengetahuan mengenai pasar 
valuta asing 

a. Organisasi pasar valuta 
asing 

b. Tipe transaksi 
c. Pasar spot, pasar 

forward 
d. Kurs silang 
e. Arbitase segitiga 
f. Pemberian soal kasus, 

yang relevan dengan 
topik yang sedang 
dibahas 

Tatap Muka, yaitu 100 menit pertama 
dialokasikan untuk membuka kuliah 
dan menyampaikan materi inti, 
kemudian 50 menit berikutnya untuk 
menutup perkuliahan yang terdiri dari 
tanya jawab antar dosen dan 
mahasiswa serta membahas kasus 
relevan yang diberikan di kelas.   

- Shapiro C., Alan, 
(1999), 
Multinational 
Financial 
Management, John 
Willey, Inc, New 
York 
- Hanafi M., 
Mamduh, (2003), 
Manajemen 
Keuangan 
Internasional, 
BPFE, Yogyakarta 

6 Mahasiswa dapat memahami 
bagaimana mekanisme transaksi 
futures dan opsi terhadap mata 
uang asing 

 

a. Pasar futures  
b. Pasar opsi valuta asing 
c. Pemberian soal kasus, 

yang relevan dengan 
topik yang sedang 
dibahas 

Tatap Muka, yaitu 100 menit pertama 
dialokasikan untuk membuka kuliah 
dan menyampaikan materi inti, 
kemudian 50 menit berikutnya untuk 
menutup perkuliahan yang terdiri dari 
tanya jawab antar dosen dan 
mahasiswa serta membahas kasus 
relevan yang diberikan di kelas.   

- Shapiro C., Alan, 
(1999), 
Multinational 
Financial 
Management, John 
Willey, Inc, New 
York 
- Hanafi M., 
Mamduh, (2003), 
Manajemen 
Keuangan 
Internasional, 
BPFE, Yogyakarta 

7 Mahasiswa  memiliki 
pengetahuan mengenai kondisi 
paritas internasional 

a. Arbitrase dan kondisi 
paritas 

b. Paritas daya beli 
c. Paritas tingkat bunga 
d. Efek Fischer 

Tatap Muka, yaitu 100 menit pertama 
dialokasikan untuk membuka kuliah 
dan menyampaikan materi inti, 
kemudian 50 menit berikutnya untuk 
menutup perkuliahan yang terdiri dari 

- Shapiro C., Alan, 
(1999), 
Multinational 
Financial 
Management, John 



 6

internasional 
e. Kurs forward sebagai 

prediktor kurs spot 
masa mendatang 

f. Prediksi kurs mata 
uang 

g. Pemberian soal kasus, 
yang relevan dengan 
topik yang sedang 
dibahas 

tanya jawab antar dosen dan 
mahasiswa serta membahas kasus 
relevan yang diberikan di kelas.   

Willey, Inc, New 
York 
- Hanafi M., 
Mamduh, (2003), 
Manajemen 
Keuangan 
Internasional, 
BPFE, Yogyakarta 

8 UJIAN MID SEMESTER 
9 Mahasiswa mampu mengerti dan 

memahami tentang pengetahuan 
eksposur transaksi maupun 
eksposur dan manajemen 
konversi 

a. Mengukur dan 
mengantisipasi 
eksposur transaksi 

b. Mengukur dan 
mengantisipasi 
eksposur operasi 

c. Mengukur dan 
mengantisipasi 
eksposur ekonomi 

d. Mengukur dan 
mengantisipasi 
eksposur konversi 

e. Eksposur dan 
manajemen konversi 

f. Pemberian soal kasus, 
yang relevan dengan 
topik yang sedang 
dibahas 

 
 

Tatap Muka, yaitu 100 menit pertama 
dialokasikan untuk membuka kuliah 
dan menyampaikan materi inti, 
kemudian 50 menit berikutnya untuk 
menutup perkuliahan yang terdiri dari 
tanya jawab antar dosen dan 
mahasiswa serta membahas kasus 
relevan yang diberikan di kelas.   

- Shapiro C., Alan, 
(1999), 
Multinational 
Financial 
Management, John 
Willey, Inc, New 
York 
- Hanafi M., 
Mamduh, (2003), 
Manajemen 
Keuangan 
Internasional, 
BPFE, Yogyakarta 
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10 Mahasiswa memiliki 
pengetahuan yang cukup dalam 
memahami permasalahan 
manajemen modal kerja 
internasional 

a. Biaya modal 
internasional 

b. Struktur modal 
internasional 

c. Pemberian soal kasus, 
yang relevan dengan 
topik yang sedang 
dibahas 

Tatap Muka, yaitu 100 menit pertama 
dialokasikan untuk membuka kuliah 
dan menyampaikan materi inti, 
kemudian 50 menit berikutnya untuk 
menutup perkuliahan yang terdiri dari 
tanya jawab antar dosen dan 
mahasiswa serta membahas kasus 
relevan yang diberikan di kelas.   

- Shapiro C., Alan, 
(1999), 
Multinational 
Financial 
Management, John 
Willey, Inc, New 
York 
- Hanafi M., 
Mamduh, (2003), 
Manajemen 
Keuangan 
Internasional, 
BPFE, Yogyakarta 

11 Mahasiswa dapat mengetahui 
sumber-sumber pembiayaan 
internasional 

a. Bank internasional 
b. Obligasi internasional 
c. Pendanaan melalui 

saham internasional 
d. Swap 
e. Pemberian soal kasus, 

yang relevan dengan 
topik yang sedang 
dibahas 

Tatap Muka, yaitu 100 menit pertama 
dialokasikan untuk membuka kuliah 
dan menyampaikan materi inti, 
kemudian 50 menit berikutnya untuk 
menutup perkuliahan yang terdiri dari 
tanya jawab antar dosen dan 
mahasiswa serta membahas kasus 
relevan yang diberikan di kelas.   

- Shapiro C., Alan, 
(1999), 
Multinational 
Financial 
Management, John 
Willey, Inc, New 
York 
- Hanafi M., 
Mamduh, (2003), 
Manajemen 
Keuangan 
Internasional, 
BPFE, Yogyakarta 

12 a. Mahasiswa dapat 
memahami risiko dan 
return dalam konteks 
portofolio internasional 

b. Mahasiswa mampu 

a. Konsep risiko dan 
return 

b. Risiko dan return 
dalam konteks 
portofolio  

Tatap Muka, yaitu 100 menit pertama 
dialokasikan untuk membuka kuliah 
dan menyampaikan materi inti, 
kemudian 50 menit berikutnya untuk 
menutup perkuliahan yang terdiri dari 

- Shapiro C., Alan, 
(1999), 
Multinational 
Financial 
Management, John 
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memahami manfaat 
diversifikasi internasional 

c. Mahasiswa dapat 
memahami proses 
diversifikasi internasional 
secara tidak langsung 

d. Mahasiswa dapat 
memahami masalah 
investasi obligasi 
internasional  

c. Manfaat diversifikasi 
internasional 

d. Diversifikasi 
internasional secara 
tidak langsung 

e. Investasi obligasi 
internasional 

f. Pemberian soal kasus, 
yang relevan dengan 
topik yang sedang 
dibahas 

tanya jawab antar dosen dan 
mahasiswa serta membahas kasus 
relevan yang diberikan di kelas.   

Willey, Inc, New 
York 
- Hanafi M., 
Mamduh, (2003), 
Manajemen 
Keuangan 
Internasional, 
BPFE, Yogyakarta 

13 a. Mahasiswa memiliki 
pengetahuan mengenai 
investasi langsung dan 
strategi investasi 

b. Mahasiswa memahami 
bagaimana cara 
membuat penganggaran 
modal internasional 

a. Alasan perusahaan 
go-internasional 

b. Sumber kekuatan 
daya saing 

c. Model investasi 
d. Prinsip penilaian 

investasi 
e. Evaluasi investasi 

internasional 
f. Pemberian soal kasus, 

yang relevan dengan 
topik yang sedang 
dibahas 

Tatap Muka, yaitu 100 menit pertama 
dialokasikan untuk membuka kuliah 
dan menyampaikan materi inti, 
kemudian 50 menit berikutnya untuk 
menutup perkuliahan yang terdiri dari 
tanya jawab antar dosen dan 
mahasiswa serta membahas kasus 
relevan yang diberikan di kelas.   

- Shapiro C., Alan, 
(1999), 
Multinational 
Financial 
Management, John 
Willey, Inc, New 
York 
- Hanafi M., 
Mamduh, (2003), 
Manajemen 
Keuangan 
Internasional, 
BPFE, Yogyakarta 

14 a. Mahasiswa mampu 
memahami bagaimana 
cara melakukan 
pendanaan ekspor dan 
impor 

b. Mahasiswa dapat 
memahami mengenai 

a. Teknik-teknik 
pendanaan 

b. Letter of Credit (L/C) 
c. Draft 
d. Akseptansi bank 
e. Bill of lading 
f. Factoring, forfaiting 

Tatap Muka, yaitu 100 menit pertama 
dialokasikan untuk membuka kuliah 
dan menyampaikan materi inti, 
kemudian 50 menit berikutnya untuk 
menutup perkuliahan yang terdiri dari 
tanya jawab antar dosen dan 
mahasiswa serta membahas kasus 

- Shapiro C., Alan, 
(1999), 
Multinational 
Financial 
Management, John 
Willey, Inc, New 
York 
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sistem keuangan 
multinasional 

dan contertrade 
g. Harga transfer 
h. Fee Royalti dan lisensi 
i. Pinjaman internal 
j. Dividen 
k. Led and Lag 
l. Utang versus saham 
m. Pemberian soal kasus, 

yang relevan dengan 
topik yang sedang 
dibahas 

relevan yang diberikan di kelas.   - Hanafi M., 
Mamduh, (2003), 
Manajemen 
Keuangan 
Internasional, 
BPFE, Yogyakarta 

15 a. Mahasiswa dapat 
memahami dan mengerti 
manajemen risiko politik 

b. Mahasiswa dapat 
mengerti dan memahami 
mengenai sistem 
manajemen aktiva lancar 
perusahaan multinasional 

a. Risiko politik, risiko 
makro, risiko mikro 
dan beberapa strategi 
sebelum maupun 
sesudah investasi 

b. Manajemen kas 
c. Manajemen piutang 
d. Manajemen persediaan 
e. Manajemen modal 

kerja pada situasi 
inflasi 

f. Pemberian soal kasus, 
yang relevan dengan 
topik yang sedang 
dibahas 

Tatap Muka, yaitu 100 menit pertama 
dialokasikan untuk membuka kuliah 
dan menyampaikan materi inti, 
kemudian 50 menit berikutnya untuk 
menutup perkuliahan yang terdiri dari 
tanya jawab antar dosen dan 
mahasiswa serta membahas kasus 
relevan yang diberikan di kelas.   

- Shapiro C., Alan, 
(1999), 
Multinational 
Financial 
Management, John 
Willey, Inc, New 
York 
- Hanafi M., 
Mamduh, (2003), 
Manajemen 
Keuangan 
Internasional, 
BPFE, Yogyakarta 

16 UJIAN AKHIR SEMESTER 
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V. KOMPONEN PENILAIAN 
 
No Komponen Evaluasi Bobot (%) 

1 Tugas dan Quis 15% 

2 Partisipasi Kuliah (dalam diskusi kelas)  10% 

3 Ujian Mid Semester 30% 

4 Ujian Akhir Semester 30% 

5 Komponen lain 15% 

Jumlah 100% 

 

          Yogyakarta, 20 oktober 2010 

 

          Mengetahui, 

Ketua Jurusan Manajemen          Dosen     

      

M. Lies Endarwati, M.Si               Musaroh, M.Si  

NIP. 131808345                                                             NIP. 132.309.679 
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