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Tinjauan Mata Kuliah 
 

ata kuliah Manajemen Keuangan Pertanian ini memberikan 

pengetahuan kepada Anda (mahasiswa) tentang manajemen keuangan 

pertanian dan mengembangkan pengelolaannya secara efektif dan efisien, 

sehingga apa yang diharapkan dari tujuan suatu usaha pertanian secara umum 

dapat tercapai. Mata kuliah ini juga melatih Anda (mahasiswa) menganalisis 

laporan keuangan pertanian dalam rangka merencanakan dan mengendalikan 

keuangan pertanian. Semua hal tersebut harus berdasarkan bekal pengetahuan 

tentang nilai waktu dari uang, penganggaran modal, risiko serta hasil usaha 

pertanian, dan pengelolaan modal kerja serta pembiayaan usaha pertanian. 

Setelah selesai mempelajari materi dalam mata kuliah ini Anda 

diharapkan mampu  menerapkan pengelolaan keuangan  pertanian secara 

efektif dan efisien. Untuk membantu pemahaman Anda tentang ruang 

lingkup mata kuliah Manajemen Keuangan Pertanian, maka materi disusun 

dengan sistematika sebagai berikut:  

Modul 1:  Ruang Lingkup Manajemen Keuangan Pertanian 

Modul ini terdiri atas 2 kegiatan belajar yaitu: Kegiatan Belajar 1 

tentang pengertian manajemen keuangan pertanian dan Kegiatan 

Belajar 2 tentang peran manajemen keuangan dalam usaha 

pertanian. 

Modul 2: Penyusunan Laporan Keuangan Pertanian 

 Modul ini terdiri atas 4 kegiatan belajar yaitu: Kegiatan Belajar 1 

tentang konsep laporan keuangan, Kegiatan Belajar 2 tentang 

laporan neraca keuangan, dan Kegiatan Belajar 3 tentang laporan 

laba rugi, serta Kegiatan Belajar 4 yaitu tentang laporan arus kas. 

Modul 3: Analisis Laporan Keuangan Pertanian  

 Modul ini terdiri atas 3 kegiatan belajar yaitu Kegiatan Belajar 1 

tentang konsep analisis laporan keuangan, Kegiatan Belajar 2 

tentang analisis horizontal dan vertikal, serta Kegiatan Belajar 3 

yaitu tentang analisis rasio keuangan. 

Modul 4 :  Perencanaan dan Pengendalian Keuangan Pertanian 

 Modul ini terdiri atas 2 kegiatan belajar yaitu: Kegiatan Belajar 1 

tentang proses perencanaan dan pengendalian keuangan pertanian 

dan Kegiatan Belajar 2 tentang metode perencanaan dan 

pengendalian keuangan pertanian. 
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Modul 5:  Nilai Waktu dari Uang 

 Modul ini terdiri atas 2 kegiatan belajar yaitu: Kegiatan Belajar 1 

tentang nilai masa yang akan datang (future value) dan Kegiatan 

Belajar 2 tentang nilai sekarang (present value).  

Modul 6:  Penganggaran Model Usaha Pertanian 

 Modul ini terdiri atas 2 kegiatan belajar yaitu: Kegiatan Belajar 1 

tentang jenis-jenis penganggaran usaha pertanian dan Kegiatan 

Belajar 2 tentang teknik  penganggaran modal. 

Modul 7 : Risiko dan Hasil Usaha Pertanian 

 Modul ini terdiri atas 2 kegiatan belajar yaitu: Kegiatan Belajar 1 

tentang konsep risiko dan sumber-sumber risiko usaha pertanian 

dan Kegiatan Belajar 2 tentang penilaian hasil yang diharapkan 

dan risiko. 

Modul 8:  Manajemen Modal Kerja  

 Modul ini terdiri atas 4 kegiatan belajar yaitu: Kegiatan Belajar 1 

tentang konsep dan kebijakan pengelolaan modal kerja dan 

Kegiatan Belajar 2 tentang pengelolaan kas. Kegiatan Belajar 3 

tentang pengelolaan piutang, dan Kegiatan Belajar 4 tentang 

pengelolaan persediaan. 

Modul 9:  Pembiyaan Usaha Pertanian 

 Modul ini terdiri atas 2 kegiatan belajar yaitu: Kegiatan Belajar 1 

tentang kelembagaan keuangan dan Kegiatan Belajar 2 tentang 

sumber-sumber pembiayaan. 
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