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Tinjauan Mata Kuliah 
   

alam kerangka perkembangan ilmu pengetahuan, Administrasi 

Keuangan merupakan salah satu cabang dari kelompok ilmu 

administrasi dan ilmu administrasi merupakan perkembangan dari ilmu 

filsafat.  

Pada dasarnya, administrasi merupakan fenomena masyarakat yang 

bertujuan untuk mencapai tujuan pokok dari masyarakat. Sebagai bagian dari 

ilmu administrasi, administrasi keuangan berkaitan dengan kegiatan penataan 

kerja sama sekelompok orang yang berkaitan dengan urusan keuangan. 

Tujuan utama administrasi keuangan adalah pengelolaan keuangan dapat 

dilakukan secara berdaya guna, berhasil guna, tepat guna, transparan dan 

akuntabel.  

Mata kuliah Administrasi Keuangan ini pada intinya membahas 

keuangan dari berbagai aspek, yakni dari aspek teoritis dan aplikasinya 

termasuk di dalamnya keuangan daerah dan nasional, kebijakan fiskal, 

moneter dan keuangan internasional.   Pembahasan modul ini dimulai dengan 

mengemukakan terlebih dahulu mengenai administrasi, dilanjutkan ke 

pembahasan administrasi keuangan sebagai suatu sistem serta beberapa 

kebijaksanaan di bidang keuangan mulai dari tingkat lokal hingga ke tingkat 

internasional. Pada awal pembahasan modul, Anda akan kami ajak untuk 

menyamakan persepsi tentang konsep dasar dan ruang lingkup administrasi 

dan keuangan. Oleh karena ini, uraian secara sistematis mengenai pengertian 

administrasi dan keuangan akan tampil lebih dominan pada awal 

pembahasan. Selanjutnya, Anda akan diajak untuk mencermati fungsi-fungsi 

dan peranan administrasi dan keuangan.  

 Dengan demikian, mata kuliah Administrasi Keuangan (ADPU 4333) 

akan membekali Anda dengan berbagai teori tentang Administrasi Keuangan 

serta bagaimana menerapkannya dalam organisasi khususnya organisasi 

pemerintah. Oleh sebab itu, setelah mempelajari mata kuliah ini, Anda 

diharapkan mampu mengelola administrasi keuangan negara dan daerah. 

 Untuk mencapai tujuan sebagaimana dikemukakan di atas, materi mata 

kuliah ini disusun dalam sembilan modul sebagai berikut. 
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Modul 1  :   Ruang Lingkup Administrasi Keuangan 

  Modul ini membahas tentang Pengertian dan Hakikat Ilmu 

Administrasi; Pengertian dan Ruang Lingkup Administrasi 

Negara; dan Konsep Dasar dan Ruang Lingkup Administrasi 

Keuangan. 

Modul 2  :  Sistem Administrasi Keuangan 

  Modul ini membahas tentang Pengertian Administrasi 

Keuangan; dan Administrasi Keuangan sebagai Subsistem 

Kebijakan Negara. 

Modul 3  : Penerimaan dan Pengeluaran Negara. 

  Modul ini membahas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara; Pajak sebagai Penerimaan Negara; dan Pengeluaran 

Negara. 

Modul 4  : Kebijakan Keuangan Negara.  

  Modul ini membahas tentang Kebijakan Fiskal; Kebijakan 

Moneter; dan Kebijakan Keuangan Internasional. 

Modul 5  : Tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara.  

  Modul ini membahas tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dengan Bank, Pemerintah Daerah serta 

Pemerintah/Lembaga Asing; Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah dengan Perusahaan Negara, perusahaan Daerah, 

Perusahaan Swasta serta Badan Pengelola Dana Masyarakat; dan 

Ketentuan Pidana, Sanksi Administratif dan Ganti Rugi. 

Modul 6  : Planning Programming Budgeting System (PPBS). 

  Modul ini membahas tentang Pengertian dan Ruang Lingkup 

PPBS; Siklus dan Karakteristik PPBS. 

Modul 7  :  Pengawasan Keuangan Negara. 

  Modul ini membahas tentang Pengertian dan Tujuan Pengawasan 

Keuangan Negara; Landasan Kebijakan Pengawasan Keuangan 

Negara; dan Jenis-Jenis Pengawasan Keuangan Negara 

Modul 8  : Pemeriksaan Keuangan Negara.  

  Modul ini membahas tentang Pemeriksaan sebagai Tindak 

Lanjut Pengawasan; dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. 
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Modul 9  : Keuangan Daerah dan Desa. 

  Modul ini membahas tentang Keuangan Daerah; Anggaran 

Daerah; dan Keuangan Desa.      

  

Untuk lebih memberikan gambaran yang jelas tentang  isi matakuliah 

Administrasi Keuangan (ADPU 4333) dan bagaimana alur mempelajarinya 

dapat Anda cermati bagan berikut. 

 
Peta Kompetensi 

Administrasi Keuangan/ADPU 4333/3 sks 
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Mata kuliah ini berbobot 3 sks. Oleh karena itu, Anda harus 

menyediakan waktu paling sedikit 1,5 jam/hari untuk mempelajarinya agar 

mendapatkan hasil belajar yang optimal. Di samping itu, agar Anda berhasil 

menguasai materi-materi sebagaimana dikemukakan di atas, ikutilah petunjuk 

belajar berikut. 

1. Baca pendahuluan setiap modul dengan cermat sebelum membaca materi 

kegiatan belajar! 

2. Pelajari dan kuasai terlebih dahulu Modul 1 sebelum mempelajari 

modul-modul lain. Kemudian, pelajari dan kuasai modul modul-modul 

lainnya. 

3. Kerjakan latihan sesuai petunjuk/rambu-rambu yang diberikan. Jika 

tersedia kunci latihan, janganlah melihat kunci sebelum mengerjakan 

latihan! 

4. Baca rangkuman kemudian kerjakan tes formatif secara jujur tanpa 

terlebih dahulu melihat kunci. 

5. Laksanakan tindak lanjut sesuai dengan prestasi yang Anda peroleh 

dalam mempelajari setiap kegiatan belajar! 

6. Jika petunjuk tersebut Anda ikuti dengan disiplin, Anda akan berhasil. 

 

 Selamat belajar! 
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