
KODE-CPL CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN KODE
Capaian Pembelajaran MK 

(Course Outcomes)
Unit Pembelajaran Materi Pembelajaran Sub Pokok Bahasan Kriteria

KU1

Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau 
implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai 
dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika 
ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain 
atau kritik seni;

LO-1

Mahasiswa mampu 
memahami dan menjelaskan 
pandangan agama Islam 
mengenai konsep interest 
(bunga)

1. Konsep bunga dalam pandangan Islam CO-1 Menjelaskan konsep bunga dan riba dalam 
pandangan Islam

2.  Fungsi akumulasi , fungsi jumlah, dan fungsi bunga 
efektif

CO-2 Menentukan nilai akumulasi dan nilai jumlah dari 
suatu investasi

3. Bunga tunggal dan bunga majemuk CO-3 Menentukan nilai akumulasi, nilai jumlah dari 
model bunga tunggal dan bunga majemuk

1. Tingkat Diskon Efektif CO-4 Menentukan tingkat diskon efektif dan 
hubungannya dengan tingkat bunga efektif

2. Nilai Sekarang dan Nilai masa depan CO-5 Menghitung nilai sekarang dan nilai masa depan 
dari berbagai tingkat bunga

3. Tingkat Bunga dan Diskon Nominal CO-6 Menentukan tingkat dan  tingkat diskon nominal 
serta hubungannya keduanya

4. Force of Interest dan Diskon CO-7
Menghitung nilai sekarang dan nilai masa depan 
dengan menggunakan force of interest dan force 
of discount

1. jumlah modal awal dari suatu investasi dengan 
tingkat bunga tertentu

2.  lama waktu investasi pada tingkat bunga tertentu

1. Tingkat bunga dari suatu investasi

2. Periode waktu investasi pada tingkat bunga tertentu

CO-9 Menurunkan formula untuk anuitas awal dan 
anuitas akhir

CO-10 Menghitung nilai akumulasi dan nilai sekarang dari 
suatu anuitas dengan menggunakan bunga 
tertentu

2. Waktu dan tingkat bunga yang tidak diketahui CO-11 Menghitung waktu investasi dan besaran bunga 
dari suatu investasi yang melibatkan anuitas

3. Anuitas Beragam dan anuitas yang tidak melibatkan 
bunga majemuk

CO-10 Menghitung nilai akumulasi dan nilai sekarang dari 
suatu anuitas dengan menggunakan bunga 
tertentu

1. Anuitas dengan periode dan konversi bunga berbeda

2. Anuitas dengan periode pembayaran lebih sedikit 
dari pada periode konversi bunga

1. Auitas awal dan anuitas akhir, anuitas sebarang 
waktu, dan perpetuitas

Anuitas dengan Frekuensi 
Pembayaran dan Konversi 
Bunga berbeda

LO-2

Mahasiswa mampu 
menganalisis konsep tingkat 
bunga, nilai sekarang dan 
nilai masa depanPU1

menguasai konsep teoretis matematika meliputi logika 
matematika, matematika diskret, aljabar, analisis dan 
geometri, serta teori peluang dan statistika, metode-
metode analisis statistika, dan pemograman komputer, 
matematika keuangan, matematika ekonomi, matematika 
aktuaria

Tingkat bunga efektif,  
Bunga tunggal, dan Bunga 

Majemuk

Menganalisis dan 
merumuskan formula 

anuitas dengan waktu dan 
model pembayaran yang 

berbeda-beda

LO-4

Unit 2: Anuitas

Mahasiwa mampu 
menerapkan konsep-konsep 
anuitas dalam penyelesaian 
masalah bidang keuangan 

khususnya dalam hal 
investasi

Anuitas awal, Anuitas 
akhir, Perpetuitas, Bunga 

dan Waktu yang tidak 
diketahui, dan  Nilai 
anuitas pada waktu 

tertentu

Tingkat bunga yang tidak 
diketahui dan penentuan 
periode waktu

CO-8 Menghitung jumlah modal awal, lama waktu, 
tingkat bunga, dan periode waktu dari suatu 
investasi 

CO-11 Mengkonstruksi model  nilai sekarang dan nilai 
akumulasi dari anuitas dan perpetuitas  dengan 
model pembayaran dan konversi bunga tertentu

Present value, tingkat 
diskon efektif, tingkat 
bunga dan diskon 
nominal, force of interest 
dan bunga beragam

LO-3

Mahasiwa mampu 
menerapkan konsep-konsep 
tingkat bunga, nilai sekarang 
dan nilai masa depan dalam 
penyelesaian masalah 
bidang keuangan khususnya 
dalam hal investasi

Penyelesaian dari 
berbagai masalah 
investasi terkait tingkat 
bunga

Unit 1 :
Tingkat Bunga

LO-2

Mahasiswa mampu 
menganalisis konsep tingkat 
bunga, nilai sekarang dan 
nilai masa depan

Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks 
penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan 
hasil analisis data dan  informasi

KU2

KU2

Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau 
implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai 
dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika 
ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain 
atau kritik seni;

KK2
Menganalisis dan merumuskan formula anuitas dengan 
waktu dan model pembayaran yang berbeda-beda

PU1

menguasai konsep teoretis matematika meliputi logika 
matematika, matematika diskret, aljabar, analisis dan 
geometri, serta teori peluang dan statistika, metode-
metode analisis statistika, dan pemograman komputer, 
matematika keuangan, matematika ekonomi, matematika 
aktuaria



3. Anuitas dengan periode pembayaran lebih banyak 
dari periode konversi bunga

4. Anuitas kontinu

6. Anuitas dengan model pembayaran geometrik

7. Anuitas dengan model pembayaran  aritmetik

1. Metode amortisasi 

2. Sisa Utang/Pinjaman

3. Sinking Fund (Dana Pelunasan)

KK1 mampu melakukan eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, 
abstraksi, dan pembuktian masalah dengan variabel dan 
asumsi yang spesifik melalui pendekatan matematis dengan 
atau tanpa bantuan piranti lunak matematis;

Anuitas dengan model 
pembayaran tertentu

Menghitung nilai sekarang dan nilai akumulasi dari 
anuitas dan perpetuitas  dengan model 
pembayaran dan konversi bunga tertentu

LO-7

Menerapkan pengetahuan 
terkait tingkat bunga dan 

anuitas dalam 
menyelesaikan 

permasalahan terkait 
amortisasi dan shinking fund

Unit 3: Sinking Fund 
dan Amortisasi

Metode Pelunasan 
Pinjaman Lainnya

Menganalisis pembayaran pinjaman dengan 
metode amortisasi, prospektif, retrospektif, dan 
sinking fund

4. Metode Pelunasan Pinjaman Lainnya Menganalisis pembayaran pinjaman dengan kasus 
dan model tertentu 

CO-14

LO-6
Memahami konsep 
amortisasi dan sinking fund

LO-5

KK1

mampu melakukan eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, 
abstraksi, dan pembuktian masalah dengan variabel dan 
asumsi yang spesifik melalui pendekatan matematis dengan 
atau tanpa bantuan piranti lunak matematis;

menguasai konsep teoretis matematika meliputi logika 
matematika, matematika diskret, aljabar, analisis dan 
geometri, serta teori peluang dan statistika, metode-
metode analisis statistika, dan pemograman komputer, 
matematika keuangan, matematika ekonomi, matematika 
aktuaria

PU1

Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks 
penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan 
hasil analisis data dan  informasi

KU2

CO-13

Sisa Utang (Outstanding 
Loan Balance), Metode 
Amortisasi, dan Metode 
Sinking Fund

CO-12
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Ringkasan Materi Mata Kuliah 
 
UNIT 1:  
Tingkat Bunga 
Tingkat bunga efektif, Bunga tunggal, Bunga Majemuk, Present value, Tingkat diskon efektif, 
Tingkat bunga dan diskon nominal, Force of interest, Bunga beragam, Penyelesaian dari berbagai 
masalah investasi terkait tingkat bunga, Tingkat bunga yang tidak diketahui dan Penentuan 
periode waktu. 

UNIT 2:  
Anuitas 
Anuitas awal, Anuitas akhir, Nilai anuitas pada waktu tertentu, Perpetuitas, Waktu yang tidak 
diketahui, Tingkat bunga yang tidak diketahui, Tingkat bunga yang beragam, Anuitas yang tidak 
melibatkan bunga majemuk, Anuitas dengan bentuk pembayaran geometrik dan arimetrika, 
Anuitas dengan periode pembayaran dan tingkat bunga berbeda,  Anuitas dengan frekuensi 
pembayaran lebih sedikit daripada frekuensi tingkat bunga, Anuitas dengan frekuensi periode 
pembayaran lebih sering daripada frekuensi tingkat bunga, Anuitas dengan pembayaran model 
aritmetika.  

UNIT 3: 
Amortisasi dan Sinking Fund 
Sisa utang (outstanding loan balance), Metode Amortisasi, dan Metode Sinking Fund, Metode 
Amortisasi dengan periode pembayaran berbeda dengan periode konversi tingkat bunga, 
Pembayaran beragam, dan Amortisasi dengan pembayaran kontinu 
 



TEXT & MATERIALS  

1. Required reading:  

Anugrawati, Sri Dewi et all. Dasar-Dasar Matematika Keuangan, 2021, Penerbit UIN 

Alauddin Press 

2. Optional readings:  

2.1 Kellison, S.G., The Theory of Interest (Third Edition), 2009, Irwin/McGraw-Hill.  

2.2 Vaaler, L.J.F dan Daniel, J.W., Mathematical Interest Theory, 2009, The 

Mathematical Association of America.  

2.3 Broverman, S.A., Mathematics of Investment and Credit (Fifth Edition), 2010, 

ACTEX 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (hybrid) 
Pekan Materi Sub Pokok Bahasan Kompetensi Referensi/Media Model Pembelajaran 

1 Tingkat bunga 
efektif,  Bunga 
tunggal, dan 
Bunga 
Majemuk 

(1) Konsep bunga dalam pandangan 
Isalm 

(2) Fungsi akumulasi , fungsi jumlah, dan 
fungsi bunga efektif 

(3) Bunga tunggal dan bunga majemuk 

CO-1, CO-2, 
CO-3 
 

[Required Reading: 
Bab 1 Hal: 1-9 
 
[Optional readings:  
Ref 2.1, Bab 1 Hal: 
1-13 
Ref 2.2, Bab 1 hal : 
9-24 
Ref 2.2, Bab 1 Hal: 
1-17 ] 

Luring 
PB (Ceramah dan 
Diskusi) : [2 x 50 
menit] 
PT: [1 x 70 menit] 
Daring 
Website: 
https://lentera.uin-
alauddin.ac.id/ 
(Ceramah dan Diskusi) 
: 2 x 50 menit dengan 
Meeting Online Via 
ZOOM/Google Meet) 
PT: [1 x 70 menit] 

2 Present value, 
tingkat diskon 
efektif, tingkat 
bunga dan 
diskon 
nominal, force 
of interest dan 
bunga 
beragam 

(1) Tingkat Diskon Efektif 
(2) Nilai Sekarang dan Nilai masa depan 
(3) Tingkat Bunga dan Diskon Nominal 
(4) Force of Interest dan Diskon  

CO-4, CO-
5,CO-6,CO-
7 
 

[Required Reading: 
Bab 1 Hal: 10-24 
 
[Optional readings:  
Ref 2.1, Bab 1 Hal: 
13-38 
Ref 2.2, Bab 1 hal : 
24-57 
Ref 2.3, Bab 1 Hal: 
17-44 ] 

Luring 
PB (Ceramah dan 
Diskusi) : [2 x 50 
menit] 
PT: [1 x 70 menit] 
Daring 
Website: 
https://lentera.uin-
alauddin.ac.id/ 
(Ceramah dan Diskusi) 
: 2 x 50 menit dengan 
Meeting Online Via 
ZOOM/Google Meet) 
PT: [1 x 70 menit] 

3 Penyelesaian 
dari berbagai 
masalah 
investasi 
terkait tingkat 
bunga 

(1) Modal awal dari suatu investasi 
dengan tingkat bunga tertentu 

(2) Jangka waktu investasi pada tingkat 
bunga tertentu 

CO-8 
 

[Required Reading: 
Bab 2 Hal: 31-42 
 
[Optional readings:  
Ref 2.1,Bab 2 Hal: 
49-58 

Luring 
PB (Ceramah dan 
Diskusi) : [2 x 50 
menit] 
PT: [1 x 70 menit] 
Daring 



Ref 2.2, Bab 2 hal : 
73-84] 

Website: 
https://lentera.uin-
alauddin.ac.id/ 
(Ceramah dan Diskusi) 
: 2 x 50 menit dengan 
Meeting Online Via 
ZOOM/Google Meet) 
PT: [1 x 70 menit] 

4 UJIAN I LENTERA 

5 Tingkat bunga 
yang tidak 
diketahui dan 
penentuan 
periode waktu 

(1) Bunga dari suatu investasi 
(2) Periode waktu investasi pada tingkat 

bunga tertentu 
 

CO-8 
 

[Required Reading: 
Bab 2 Hal: 42-47 
 
[Optional readings:  
Ref 2.1 Bab 2 Hal: 
58-65,  
Ref 2.2 Bab 2 hal : 
73-84] 

Luring 
PB (Ceramah dan 
Diskusi) : [2 x 50 
menit] 
PT: [1 x 70 menit] 
Daring 
Website: 
https://lentera.uin-
alauddin.ac.id/ 
(Ceramah dan Diskusi) 
: 2 x 50 menit dengan 
Meeting Online Via 
ZOOM/Google Meet) 
PT: [1 x 70 menit] 

6 Anuitas awal, 
Anuitas akhir, 
dan Anuitas 
sebarang 
waktu 

(1) Anuitas akhir 
(2) Anuitas awal 
(3) Anuitas Sebarang Waktu 

CO-9, CO-
10 

[Required Reading: 
Bab 3 Hal: 52-65 
 
[Optional reading:  
Ref 2.1 Bab 3 Hal: 
73-86 
Ref 2.2 Bab 2 hal : 
109-133,  
Ref 2.3 Bab 2] 

Luring 
PB (Ceramah dan 
Diskusi) : [2 x 50 
menit] 
PT: [1 x 70 menit] 
Daring 
Website: 
https://lentera.uin-
alauddin.ac.id/ 
(Ceramah dan Diskusi) 
: 2 x 50 menit dengan 
Meeting Online Via 
ZOOM/Google Meet) 
PT: [1 x 70 menit] 

7 waktu yang 
tidak diketahui 
dan tingkat 
bunga yang 
tidak diketahui 
Tingkat bunga 
yang beragam, 
Anuitas yang 
tidak 
melibatkan 
bunga 
majemuk, 

(1) Perpetuitas  
(2) Periode investasi yang melibatkan 

anuitas 
(3) Tingkat bunga yang digunakan dalam 

suatu anuitas 
 

CO-10, CO-
11 

[Required Reading: 
Bab 3 Hal: 65-73 
 
[Optional readings:  
Ref 2.1, Bab 3 Hal: 
86-95, Referensi 
Ref 2.3, Bab 2 Hal: 
103-109] 

Luring 
PB (Ceramah dan 
Diskusi) : [2 x 50 
menit] 
PT: [1 x 70 menit] 
Daring 
Website: 
https://lentera.uin-
alauddin.ac.id/ 
(Ceramah dan Diskusi) 
: 2 x 50 menit dengan 
Meeting Online Via 
ZOOM/Google Meet) 



PT: [1 x 70 menit] 

8 UJIAN II LENTERA 

9 Anuitas 
Tingkat bunga 
yang beragam, 
Anuitas yang 
tidak 
melibatkan 
bunga 
majemuk 

(1) Anuitas dengan tingkat bunga 
beragam 

(2) Anuitas yang tidak melibatkan bunga 
majemuk 

CO-11, CO-
12 

[Required Reading: 
Bab 3 Hal: 73-81 
 
[Optional readings:  
Ref 2.1 Bab 3 Hal: 
95-105, Ref 2.2 Bab 
2 Hal: 97-98] 
 

Luring 
PB (Ceramah dan 
Diskusi) : [2 x 50 
menit] 
PT: [1 x 70 menit] 
Daring 
Website: 
https://lentera.uin-
alauddin.ac.id/ 
(Ceramah dan Diskusi) 
: 2 x 50 menit dengan 
Meeting Online Via 
ZOOM/Google Meet) 
PT: [1 x 70 menit] 

10 Anuitas 
dengan 
Frekuensi 
Pembayaran 
dan Konversi 
Bunga berbeda 

(1) Anuitas dengan periode dan konversi 
bunga berbeda 

(2) Anuitas dengan periode pembayaran 
lebih sedikit dari pada periode 
konversi bunga 

CO-11, CO-
12 

[Required Reading: 
Bab 4 Hal: 86-98 
 
[Optional readings:  
Ref 2.1 Bab 4 Hal: 
114-121, Ref 2.3 
Bab 4 Hal: 179-
184] 
 
 

Luring 
PB (Ceramah dan 
Diskusi) : [2 x 50 
menit] 
PT: [1 x 70 menit] 
Daring 
Website: 
https://lentera.uin-
alauddin.ac.id/ 
(Ceramah dan Diskusi) 
: 2 x 50 menit dengan 
Meeting Online Via 
ZOOM/Google Meet) 
PT: [1 x 70 menit] 

11 Anuitas 
dengan 
Frekuensi 
Pembayaran 
dan Konversi 
Bunga berbeda 

(1) Anuitas dengan periode pembayaran 
lebih banyak dari periode 

(2) Anuitas kontinu 

CO-11, CO-
12 

[Required Reading: 
Bab 4 Hal: 99-108 
 
[Optional readings:  
Ref 2.1 Bab 4 Hal: 
121-133,  
Ref 2.2 Bab 4 Hal: 
144-150, 184-201, 
Ref 2.3 Bab 2 Hal: 
100-103, 116-124] 
 

Luring 
PB (Ceramah dan 
Diskusi) : [2 x 50 
menit] 
PT: [1 x 70 menit] 
Daring 
Website: 
https://lentera.uin-
alauddin.ac.id/ 
(Ceramah dan Diskusi) 
: 2 x 50 menit dengan 
Meeting Online Via 
ZOOM/Google Meet) 
PT: [1 x 70 menit] 

12 UJIAN III LENTERA 

13 Anuitas 
dengan model 
pembayaran 
tertentu 

(1) Anuitas dengan model pembayaran 
geometrik  

(2) Anuitas dengan model pembayaran 
aritmetika 

CO-11, CO-
12 

[Required Reading: 
Bab 4 Hal: 108-116 
 

Luring 
PB (Ceramah dan 
Diskusi) : [2 x 50 
menit] 
PT: [1 x 70 menit] 



[Optional readings:  
Ref 2.1 Bab 4 Hal: 
133-142,  
Ref 2.2 Bab 4 Hal: 
141-144, 197-201, 
Ref 2.3  Bab 2 Hal: 
100-103, 110-116] 
 

Daring 
Website: 
https://lentera.uin-
alauddin.ac.id/ 
(Ceramah dan Diskusi) 
: 2 x 50 menit dengan 
Meeting Online Via 
ZOOM/Google Meet) 
PT: [1 x 70 menit] 

14 Sisa Utang 
(Outstanding 
Loan Balance), 
Metode 
Amortisasi, 
dan Metode 
Sinking Fund 
 
Metode 
Pelunasan 
Pinjaman 
Lainnya 

(3) Metode amortisasi 
(4) Sisa Utang/Pinjaman 

CO-13 [Required Reading: 
Bab 5 Hal: 123-133 
 
[Optional readings:  
Ref 2.1 Bab 5 Hal: 
152-170,  
Ref 2.2 Bab 5 Hal: 
211-226,  
Ref 2.3 Bab 3 Hal: 
171-196] 

Luring 
PB (Ceramah dan 
Diskusi) : [2 x 50 
menit] 
PT: [1 x 70 menit] 
Daring 
Website: 
https://lentera.uin-
alauddin.ac.id/ 
(Ceramah dan Diskusi) 
: 2 x 50 menit dengan 
Meeting Online Via 
ZOOM/Google Meet) 
PT: [1 x 70 menit] 

15 (1) Sinking Fund  
(2) Metode Pelunasan Pinjaman 

Lainnya 

CO-14 [Required Reading: 
Bab 5 Hal: 133-147 
 
[Optional readings:  
Ref 2.1 Bab 5 Hal: 
170-184 

Luring 
PB (Ceramah dan 
Diskusi) : [2 x 50 
menit] 
PT: [1 x 70 menit] 
Daring 
Website: 
https://lentera.uin-
alauddin.ac.id/ 
(Ceramah dan Diskusi) 
: 2 x 50 menit dengan 
Meeting Online Via 
ZOOM/Google Meet) 
PT: [1 x 70 menit] 

16 UJIAN IV LENTERA 
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SILABUS 
MAT 231022 – MATEMATIKA KEUANGAN 1 

TAHUN AKADEMIK : 2022/2023 
 

MATAKULIAH : Matematika Keuangan 1 
KODE MATAKULIAH : MAT231022 SKS: 3 SEMESTER: 3 
PRA-SYARAT : Kalkulus 1 
PROGRAM STUDI : Matematika 
PENGAMPU MATAKULIAH : Sri Dewi ANugrawati, S.Pd., M.Sc, Nurwahidah, S.Pd., 

M.Sc, dan Andi Mariani, S.Si., M.Si 
JENIS PERKULIAHAN : Teori 
 
 
DESKRIPSI MATAKULIAH :  
Mata kuliah dirancang untuk memperkenalkan konsep dasar matematika keuangan; 
memberikan teori yang cukup, contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Ketika 
mahasiswa. Mata kuliah ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar dalam bidang 
keuangan kepada mahasiswa agar dapat memahami pengelolaan dana secara bijak, melunasi 
hutang, memahami prinsip kerja suku bunga, serta produk keuangan seperti kredit dan 
pinjaman. 
 

RINGKASAN DAN TUJUAN 

Mata kuliah ini mengenalkan konsep dasar dan teknik matematika dalam dunia keuangan 
termasuk konsep kalkulus dan aljabar linear. Mata kuliah ini menekankan pada konsep dasar 
keuangan serta aplikasinya. Topik yang dibahas adalah berbagai tipe tingkat bunga, arus kas, 
nilai kini (present value), nilai masa depan (future value), imbal hasil (yield), anuitas, 
amortisasi serta sinking fund.  

Tujuan umum dari matakuliah ini adalah memahami konsep-konsep dasar teori suku bunga. 
Setelah selesai mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep 
tingkat bunga, merumuskan arus kas dan yield , menjelaskan konsep-konsep nilai sekarang 
dan nilai masa depan anuitas, menerapkan konsep-konsep tingkat bunga, nilai sekarang dan 
nilai masa depan serta anuitas dalam bidang investasi. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan 
memiliki pemahaman mendasar tentang konsep angsuran dengan merumuskan anuitas 
dengan waktu dan pembayaran berbeda, serta memahami konsep amortisasi dan sinking 
fund. 

 

 



   
 

Kode Dokumen 
S.MAT23102 

Tanggal dikeluarkan 
19.11.2021 

Tanggal Revisi 
11.08.2022 

Halaman 
2 dari 7 

 
 

KOMPETENSI 

Kompetensi Kode Learning Outcome 
(LO) 

Metode 
Pembelajaran 

Mampu mengkaji implikasi 
pengembangan atau 
implementasi ilmu 
pengetahuan dan teknologi 
yang memperhatikan dan 
menerapkan nilai humaniora 
sesuai dengan keahliannya 
berdasarkan kaidah, tata cara 
dan etika ilmiah dalam rangka 
menghasilkan solusi, gagasan, 
desain atau kritik seni; 
 

KU1 
 

Mahasiswa mampu 
memahami dan menjelaskan 
pandangan agama Islam 
mengenai konsep interest 
(bunga) (LO-1) 

Tutorial, membaca 
materi, penugasan 

menguasai konsep teoretis 
matematika meliputi logika 
matematika, matematika 
diskret, aljabar, analisis dan 
geometri, serta teori peluang 
dan statistika, metode-
metode analisis statistika, dan 
pemograman komputer, 
matematika keuangan, 
matematika ekonomi, 
matematika aktuaria 

PU1 Mahasiswa mampu 
menganalisis konsep tingkat 
bunga, nilai sekarang dan nilai 
masa depan (LO-2) 
 
Memahami konsep amortisasi 
dan sinking fund (LO-6) 

Tutorial, membaca 
materi, penugasan 

Mampu mengambil keputusan 
secara tepat dalam konteks 
penyelesaian masalah di 
bidang keahliannya, 
berdasarkan hasil analisis data 
dan  informasi 
  

KU2 
 

Mahasiwa mampu 
menerapkan konsep-konsep 
tingkat bunga, nilai sekarang 
dan nilai masa depan dalam 
penyelesaian masalah bidang 
keuangan khususnya dalam hal 
investasi (LO-3) 
 
Mahasiwa mampu 
menerapkan konsep-konsep 
anuitas dalam penyelesaian 
masalah bidang keuangan 
khususnya dalam hal investasi 
(LO-5) 

 
Tutorial, membaca 
materi, penugasan 
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mampu melakukan eksplorasi, 
penalaran logis, generalisasi, 
abstraksi, dan pembuktian 
masalah dengan variabel dan 
asumsi yang spesifik melalui 
pendekatan matematis 
dengan atau tanpa bantuan 
piranti lunak matematis 

KK1 Mahasiwa mampu 
menerapkan konsep-konsep 
anuitas dalam penyelesaian 
masalah bidang keuangan 
khususnya dalam hal investasi 
(LO-5) 
 
Menerapkan pengetahuan 
terkait tingkat bunga dan 
anuitas dalam menyelesaikan 
permasalahan terkait 
amortisasi dan shinking fund 
(LO-7) 

Tutorial, membaca 
materi, penugasan 

merekonstruksi, memodifikasi, 
menganalisis model matematis 
dan/atau statistika dari suatu 
sistem/masalah, mengkaji 
keakuratan model dan 
kemanfaatan model dan 
menarik kesimpulan yang 
kontekstual 

KK2 Menganalisis dan merumuskan 
formula anuitas dengan waktu 
dan model pembayaran yang 
berbeda-beda (LO-4) 

Tutorial, membaca 
materi, penugasan 

TEXT & MATERIALS  

1. Required reading:  

Anugrawati, Sri Dewi et all. Dasar-Dasar Matematika Keuangan, 2021, Penerbit UIN 

Alauddin Press 

2. Optional readings:  

a. Kellison, S.G., The Theory of Interest (Third Edition), 2009, Irwin/McGraw-Hill.  

b. Vaaler, L.J.F dan Daniel, J.W., Mathematical Interest Theory, 2009, The 

Mathematical Association of America.  

c. Broverman, S.A., Mathematics of Investment and Credit (Fifth Edition), 2010, 

ACTEX 

KRITERIA PENILAIAN  
 

Aspek Penilaian %  

Proyek Final   0% 

Take-home project  0%  

Partisipan dan Tanggungjawab  100% 

Ujian (4 x Point) 40% 

Tugas Rumah (5 x point) 

Proses (12 x point)  

Kuis  (2 x point)  

30%  

20% 

10%  

Total  100% 
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TUGAS RUMAH 

• Tugas rumah diberikan 5 kali dalam satu semester.  

• Tugas rumah merupakan bagian terpenting dari perkuliahan ini. Anda sulit untuk menguasai 

seluruh materi dikelas dengan waktu yang sangat singkat. Oleh karena itu, tugas rumah akan 

membantu anda untuk dapat menguasai dengan baik teori-teori matematika keuangan. 

• Tugas rumah akan disampaikan di kelas dan/atau diupload melalui LMS. Diharapkan bagi 

setiap mahasiswa untuk menyelesaikan tugas rumah untuk tidak menunggu waktu akhir masa 

penyerahan.  

• Batas akhir penyerahan tugas ditampilkan pada LMS. Setiap keterlambatan penyerahan tugas 

tanpa alasan yang jelas, akan dikenai sanksi. Semua tugas harus disubmit ke LMS 

PRAKTIKUM 
Mata kuliah ini merupakan mata kuliah teori. Dengan demikian, mata kuliah ini tidak didukung 

dengan kegiatan praktikum. 

PERHITUNGAN NILAI AKHIR 

Sesuai dengan Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar 

KEHADIRAN 
Setiap mahasiswa bertanggungjawab terhadap kehadirannya di kelas. Setiap mahasiswa yang tidak 

hadir pada suatu perkuliahan, tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikan semua tugas yang 

berkaitan dengan pertemuan dimana seseorang luput/tidak hadir. 

PERSIAPAN KELAS 
1. Baca materi, pahami, perhatikan masalah utama dan pengertian umum dari materi 

pembelajaran. 

2. Baca kembali materi dengan cermat, beri catatan hal-hal penting. 

3. Ajukan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin, kumpulkan informasi penting untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan tersebut. 

4. Diskusikan setiap materi dengan teman-teman yang lain sebelum perkuliahan dimulai untuk 

memastikan kesesuaian pemahaman Anda dari materi. 

5. Siapkan catatatan untuk membantu anda mengikuti perkuliahan, termasuk: menjawab tugas-

tugas, ringkasan dari isu dari hasil bacaan, pengalaman pribadi. 

6. Kerjakan tugas rumah. 

 

Matriks Hubungan antar CPL dengan Learning Outcome 

 Tujuan Pembelajaran Matakuliah 

Capaian Pembelajaran 
Lulusan 

LO-1 LO-2 LO-3 LO-4 
LO-
5 

LO-6 LO-7 

PU1             
PU2               

PU3               

KU1              

KU2            
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KU3               

KK1             

KK2              

KK3               

KK4               

KT1               

KT2               

 

Matriks Hubungan antara Learning Outcome dengan Course Outcome 

  
CO-
1 

C0-
2 

C0-
3 

C0-
4 

C0-
5 

C0-
6 

C0-
7 

C0-
8 

C0-
9 

C0-
10 

C0-
11 

C0-
12 

C0-
13 

C0-
14 

LO-1               

LO-2                

LO-3                

LO-4                    

LO-5                    

LO-6                    

LO-7               

 
Rencana Materi 

Unit 
Pembelajaran 

Pokok Bahasan Sub Pokok Bahasan Kompetensi  

Unit 1 : 
Tingkat Bunga 

Tingkat bunga 
efektif,  Bunga 
tunggal, dan 

Bunga Majemuk 

1. Konsep bunga dalam pandangan 
Islam 

CO-1 

2. Fungsi akumulasi , fungsi jumlah, 
dan fungsi bunga efektif 

CO-2 

3. Bunga tunggal dan bunga 
majemuk 

CO-3 

Present value, 
tingkat diskon 
efektif, tingkat 
bunga dan 
diskon nominal, 
force of interest 
dan bunga 
beragam 

1. Tingkat Diskon Efektif CO-4 

2. Nilai Sekarang dan Nilai masa 
depan 

CO-5 

3. Tingkat Bunga dan Diskon 
Nominal 

CO-6 

4. Force of Interest dan Diskon CO-7 
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Penyelesaian dari 
berbagai 
masalah 
investasi terkait 
tingkat bunga 

1. Jumlah modal awal dari suatu 
investasi dengan tingkat bunga 
tertentu 

CO-8 

2. Lama waktu investasi pada 
tingkat bunga tertentu 

Tingkat bunga 
yang tidak 
diketahui dan 
penentuan 
periode waktu 

1. Tingkat bunga dari suatu 
investasi 

2. Periode waktu investasi pada 
tingkat bunga tertentu 

Unit 2: Anuitas 

Anuitas awal, 
Anuitas akhir, 
Perpetuitas, 
Bunga dan 

Waktu yang tidak 
diketahui, dan  
Nilai anuitas 
pada waktu 

tertentu 

1. Auitas awal dan anuitas akhir, 
anuitas sebarang waktu, dan 
perpetuitas 

CO-9 

CO-10 

2. Waktu dan tingkat bunga yang 
tidak diketahui 

CO-11 

3. Anuitas Beragam dan anuitas 
yang tidak melibatkan bunga 
majemuk 

CO-10 

Anuitas dengan 
Frekuensi 
Pembayaran dan 
Konversi Bunga 
berbeda 

1. Anuitas dengan periode dan 
konversi bunga berbeda 

CO-11 

2. Anuitas dengan periode 
pembayaran lebih sedikit dari 
pada periode konversi bunga 

3. Anuitas dengan periode 
pembayaran lebih banyak dari 
periode konversi bunga 

Anuitas dengan 
model 
pembayaran 
tertentu 

1. Anuitas kontinu CO-12 

2. Anuitas dengan model 
pembayaran geometrik 

3. Anuitas dengan model 
pembayaran  aritmetik 

Unit 3: Sinking 
Fund dan 

Amortisasi 

Sisa Utang 
(Outstanding 
Loan Balance), 
Metode 
Amortisasi, dan 

1. Metode amortisasi  

CO-13 2. Sisa Utang/Pinjaman 

3. Sinking Fund (Dana Pelunasan) 
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Metode Sinking 
Fund 

Metode 
Pelunasan 

Pinjaman Lainnya 

1. Metode Pelunasan Pinjaman 
Lainnya 

CO-14 

  
 



UNIT PEMBELAJARAN KODE-LO LEARNING OUTCOME KODE-CPL CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN
LO-1 Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan 

pandangan agama Islam mengenai konsep interest 
(bunga)

KU1 mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan 
keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka 
menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;

LO-2 Mahasiswa mampu menganalisis konsep tingkat 
bunga, nilai sekarang dan nilai masa depan

PU1 menguasai konsep teoretis matematika meliputi logika matematika, matematika 
diskret, aljabar, analisis dan geometri, serta teori peluang dan statistika, metode-
metode analisis statistika, dan pemograman komputer, matematika keuangan, 
matematika ekonomi, matematika aktuaria

LO-3 Mahasiwa mampu menerapkan konsep-konsep 
tingkat bunga, nilai sekarang dan nilai masa depan 
dalam penyelesaian masalah bidang keuangan 
khususnya dalam hal investasi

KU2 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di 
bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis data dan  informasi

LO-4 Menganalisis dan merumuskan formula anuitas 
dengan waktu dan model pembayaran yang 
berbeda-beda

KK2 merekonstruksi, memodifikasi, menganalisis model matematis dan/atau statistika 
dari suatu sistem/masalah, mengkaji keakuratan model dan kemanfaatan model dan 
menarik kesimpulan yang kontekstual;

KU2 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di 
bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis data dan  informasi

KK1 mampu melakukan eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan 
pembuktian masalah dengan variabel dan asumsi yang spesifik melalui pendekatan 
matematis dengan atau tanpa bantuan piranti lunak matematis;

LO-6 Memahami konsep amortisasi dan shinking fund PU1 menguasai konsep teoretis matematika meliputi logika matematika, matematika 
diskret, aljabar, analisis dan geometri, serta teori peluang dan statistika, metode-
metode analisis statistika, dan pemograman komputer, matematika keuangan, 
matematika ekonomi, matematika aktuaria

KU2 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di 
bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis data dan  informasi

KK1 mampu melakukan eksplorasi, penalaran logis, generalisasi, abstraksi, dan 
pembuktian masalah dengan variabel dan asumsi yang spesifik melalui pendekatan 
matematis dengan atau tanpa bantuan piranti lunak matematis;

UNIT 1: 
Tingkat Bunga
Tingkat bunga efektif, Bunga tunggal, Bunga Majemuk, Present 
value, Tingkat diskon efektif, Tingkat bunga dan diskon 
nominal, Force of interest, Bunga beragam, Penyelesaian dari 
berbagai masalah investasi terkait tingkat bunga, Tingkat 
bunga yang tidak diketahui dan Penentuan periode waktu.

LO-5
Mahasiwa mampu menerapkan konsep-konsep 
anuitas dalam penyelesaian masalah bidang 
keuangan khususnya dalam hal investasi

UNIT 3:
Amortisasi dan Sinking Fund
Sisa utang (outstanding loan balance), Metode Amortisasi, dan 
Metode Sinking Fund, Metode Amortisasi dengan periode 
pembayaran berbeda dengan periode konversi tingkat bunga, 
Pembayaran beragam, dan Amortisasi dengan pembayaran 
kontinu

UNIT 2: 
Anuitas
Anuitas awal, Anuitas akhir, Nilai anuitas pada waktu tertentu, 
Perpetuitas, Waktu yang tidak diketahui, Tingkat bunga yang 
tidak diketahui, Tingkat bunga yang beragam, Anuitas yang 
tidak melibatkan bunga majemuk, Anuitas dengan bentuk 
pembayaran geometrik dan arimetrika, Anuitas dengan 
periode pembayaran dan tingkat bunga berbeda,  Anuitas 
dengan frekuensi pembayaran lebih sedikit daripada frekuensi 
tingkat bunga, Anuitas dengan frekuensi periode pembayaran 
lebih sering daripada frekuensi tingkat bunga, Anuitas dengan 
pembayaran model aritmetika

Menerapkan pengetahuan terkait tingkat bunga 
dan anuitas dalam menyelesaikan permasalahan 
terkait amortisasi dan shinking fund

LO-7
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