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Tinjauan Mata Kuliah 
 

 

ujuan mata kuliah BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN adalah 

mempelajari prinsip-prinsip dan konsep dasar perbankan, baik dalam 

manajemen perbankan, perkreditan, maupun peranan lembaga keuangan 

internasional dan kebijakan moneter dalam perekonomian  Indonesia. 

Dengan mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat menganalisis 

peranan perbankan dalam kehidupan perekonomian, baik secara makro 

maupun mikro, yang meliputi lembaga keuangan, pengertian uang, sejarah 

perbankan, jenis/macam lembaga keuangan, lapangan usaha perbankan, 

lembaga penunjang perbankan, jenis perkreditan, kebijakan moneter, sistem 

keuangan Indonesia, lembaga keuangan internasional, kebijakan moneter dan 

perbankan di Indonesia, serta peranan pemerintah dalam keuangan negara. 

Dengan mempelajari mata kuliah ini, Anda akan menjadi lebih mantap, 

percaya diri, profesional, dan mampu menganalisis berbagai masalah 

kebijakan perekonomian, khususnya masalah kebijakan pemerintah dan 

otoritas moneter dalam bidang moneter dan perbankan. 

Setelah melakukan proses belajar mata kuliah ini, Anda diharapkan 

mempunyai  kemampuan-kemampuan sebagai berikut: 

1.  dapat menganalisis peranan lembaga  keuangan; 

2.  dapat menganalisis sejarah, fungsi, dan jenis uang; 

3.  dapat mengategorikan sistem keuangan Indonesia; 

4.  dapat menganalisis teori moneter; 

5.  dapat menganalisis manajemen perbankan; 

6.  dapat menganalisis kredit perbankan; 

7.  dapat menunjukkan peranan lembaga  penunjang perbankan; 

8.  dapat mengevaluasi lembaga keuangan internasional; 

9.  dapat menganalisis berbagai masalah kebijakan moneter dan perbankan 

di Indonesia. 

 

Selain modul, mata kuliah ini juga dilengkapi dengan satu set bahan ajar 

berbentuk video sebagai bahan ajar pendukung. Dengan ini, diharapkan agar 

pemahaman Anda akan lebih baik dan bermakna. 

Materi mata kuliah ini disajikan dalam sembilan modul sebagai berikut. 

Modul 1 :  Lembaga Keuangan 
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Modul 2 :  Sejarah, Fungsi, dan Jenis Uang 

Modul 3 :  Sistem Keuangan Indonesia 

Modul 4 :  Teori Moneter 

Modul 5 :  Manajemen Perbankan 

Modul 6 :  Bank dan Perkreditan 

Modul 7 :  Lembaga Penunjang Perbankan 

Modul 8 :  Lembaga Keuangan Internasional 

Modul 9 :  Kebijakan Moneter dan Perbankan Indonesia 
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PETA KOMPETENSI 

BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN/PKOP4318 

 

 Mahasiswa mampu menganalisis prinsip-prinsip dan konsep  bank, baik 
dalam manajemen perbankan, perkreditan, maupun peranan lembaga 

keuangan internasional dan kebijakan moneter dalam  

perekonomian Indonesia 

TIK 9 
Mahasiswa mampu  menganalisis masalah-masalah  

kebijakan moneter dan perbankan Indonesia 

TIK 8 
Mahasiswa dapat mengevaluasi lembaga keuangan 

internasional 
 

TIK 6 
Mahasiswa dapat menganalisis  

kredit perbankan 
 

 

TIK 7 
Mahasiswa mampu menunjukkan 

peranan  lembaga penunjang  
perbankan 

 

TIK 5 

Mahasiswa dapat menganalisis manajemen perbankan 

TIK 4 

Mahasiswa dapat menganalisis teori moneter 

TIK 3 
Mahasiswa dapat mengategorikan  

sistem keuangan Indonesia  

TIK 2 
Mahasiswa dapat menganalisis fungsi 
dan jenis uang mengategorikan sistem 

keuangan Indonesia  

 

TIK 1 
Mahasiswa dapat menganalisis peranan  

lembaga keuangan 

 


