
KATA PENGANTAR 
 
Penilaian Perusahaan sebagai Tema Gabungan (Corporate Valuation as a Unifying 
Theme) 

Tujuan manajemen adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Kandidat pekerjaan 
yang memahami dasar teoritis untuk memaksimalkan nilai dan memiliki keterampilan praktis 
untuk menganalisis keputusan bisnis dalam konteks ini membuat karyawan yang lebih baik dan 
lebih berharga. Tujuan kami adalah untuk memberi Anda serangkaian dasar teoritis ini dan 
keahlian praktis. Untuk tujuan ini, kami telah mengembangkan beberapa fitur yang terintegrasi 
yang akan membantu Anda untuk mengingat gambaran besar maksimalisasi nilai saat Anda 
mengasah keterampilan analitis Anda: 

 Setiap bab dimulai dengan serangkaian mengintegrasikan Pertanyaan Awal Bab yang 
akan membantu Anda menempatkan materi dalam konteks manajemen keuangan 
yang lebih luas.  

 Sebagian besar bab memiliki grafik penilaian dan deskripsi yang menunjukkan 
dengan tepat bagaimana materi berkaitan dengan penilaian perusahaan.  

 Setiap bab memiliki Mini Case yang menyediakan konteks bisnis untuk materi.  
 Setiap bab memiliki Kit Alat lembar kerja Excel yang menelusuri semua perhitungan 

dalam bab.  
 Setiap bab memiliki build-a-Model lembar bentang yang melangkahkan Anda untuk 

membuat model Excel untuk masalah kerja.  
 Kami telah merancang fitur dan alat ini sehingga Anda akan menyelesaikan kuliah 

Anda dengan keterampilan untuk menganalisis keputusan bisnis dan pemahaman 
tentang bagaimana keputusan ini memengaruhi nilai perusahaan. 

 
Desain buku ini (Design of the Book) 

Berdasarkan lebih dari 30 tahun bekerja pada Manajemen Keuangan Menengah dan 
mengajar mata kuliah manajemen keuangan tingkat sarjana lanjutan, kami telah menyimpulkan 
bahwa buku harus mencakup fitur-fitur berikut: 

 Kelengkapan. Karena intermediate Financial Management (IFM) dirancang untuk 
jurusan keuangan, maka kuliah harus mandiri dan cocok untuk keperluan referensi. Oleh 
karena itu, kami secara khusus dan sengaja menyertakan: (a) beberapa materi yang 
tumpang tindih dengan teks keuangan pengantar dan (b) lebih banyak materi daripada 
yang secara realistis dapat dicakup dalam satu kursus. Kami memasukkan Bab 2 sampai 
5 beberapa materi mendasar yang dipinjam langsung dari teks Cengage Learning 
lainnya. Jika instruktur memilih untuk mencakup materi ini, atau jika mahasiswa individu 
merasa perlu untuk mencakupnya sendiri, hal itu tersedia. Di bab lain, kami 
menyertakan ulasan yang relatif singkat tentang topik kuliah pertama. Ini diperlukan 
baik untuk menempatkan IFM secara berdiri sendiri dan untuk membantu mahasiswa 
yang memiliki keterlambatan antara kuliah manajemen keuangan pengantar dan kedua, 
yang mereka berdiri untuk mempercepat pemahaman sebelum menangani materi baru 

 Ulasan ini sangat penting khususnya untuk manajemen modal kerja dan "topik khusus" 
seperti merger, analisis sewa guna, dan sekuritas konvertibel — yang semuanya sering 
disentuh hanya dengan ringan atau dilewati dalam kuliah pengantar. Dengan demikian, 



berbagai topik yang tercakup dalam teks memberi pengadopsi pilihan materi untuk 
kuliah kedua, dan mahasiswa dapat menggunakan materi yang tidak tercakup untuk 
tujuan referensi. Namun, kami mencatat bahwa instruktur harus berhati-hati untuk 
tidak menggigit lebih dari yang dapat dikunyah mahasiswa mereka. 

 Teori dan aplikasi. Teori keuangan berguna bagi para pengambil keputusan keuangan, 
baik untuk wawasan yang diberikannya maupun untuk penerapan langsung di beberapa 
bidang keputusan penting. Namun, teori dapat tampak steril dan sia-sia kecuali 
kegunaannya dibuat jelas. Oleh karena itu, dalam IFM, kami menyajikan teori dalam 
konteks pengambilan keputusan, yang memotivasi mahasiswa dengan menunjukkan 
kepada mereka bagaimana teori dapat mengarah pada keputusan yang lebih baik. 
Kombinasi teori dan aplikasi juga membuat teks lebih dapat digunakan sebagai referensi 
untuk kuliah kasus serta untuk pengambilan keputusan dunia nyata. 

 Orientasi komputer. Saat ini, bisnis yang tidak menggunakan komputer dalam 
perencanaan keuangannya seakan seperti halnya (about as) kompetitif sebagai mahasiswa 
yang mencoba untuk mengikuti ujian keuangan tanpa pakai kalkulator keuangan. Di 
seluruh teks, kami menyediakan contoh spreadsheet komputer agar penghitungan dan 
masalah spreadsheet agar mahasiswa dapat bekerja. Ini menekankan pada spreadsheet 
baik mengarahkan mahasiswa ke lingkungan bisnis yang akan mereka hadapi setelah 
lulus dan membantu mereka memahami konsep keuangan utama dengan lebih baik. 

 Perspektif global. Bisnis yang sukses tahu bahwa ekonomi dunia dengan cepat menyatu, 
bahwa bisnis menjadi global, dan sulit untuk tetap kompetitif tanpa menjadi pemain 
global. Bahkan secara nyata perusahaan dalam negeri tidak bisa lepas dari pengaruh 
ekonomi global karena event internasional berpengaruh signifikan terhadap suku bunga 
domestik dan aktivitas ekonomi. Semua ini berarti bahwa mahasiswa keuangan saat ini 
— yang merupakan eksekutif keuangan besok — harus mengembangkan perspektif 
global. Untuk itu, IFM juga memuat seluruh bab tentang pengelolaan keuangan 
multinasional. Selain itu, untuk membantu mahasiswa "berpikir global," kami 
memberikan contoh di seluruh teks yang berfokus pada jenis masalah global yang 
dihadapi perusahaan. Tentu saja, kami tidak dapat membuat ahli keuangan multinasional 
dari mahasiswa dalam kuliah keuangan perusahaan konvensional, tetapi kami dapat 
membantu mereka mengakui bahwa pengambilan keputusan insular tidak mencukupi di 
dunia saat ini.. 

 
Pertanyaan di awal Bab (Beginning-of-Chapter Questions = BOQ)  

Kami memulai setiap bab dengan beberapa pertanyaan Awal Bab (BOQ). Anda akan dapat 
menjawab beberapa pertanyaan bahkan sebelum Anda membaca bab, dan Anda akan dapat 
memberikan jawaban yang lebih baik setelah Anda membacanya. Pertanyaan lain lebih sulit 
dan Anda tidak akan merasa benar-benar nyaman menjawabnya sampai setelah mereka 
dibahas di kelas. Kami mempertimbangkan untuk mengajukan pertanyaan di akhir bab, tetapi 
kami menyimpulkan bahwa mereka akan lebih baik melayani tujuan kami jika ditempatkan di 
awal. Berikut adalah ringkasan pemikiran kami saat kami menulis pertanyaan:  

 Pertanyaan menunjukkan kepada Anda masalah utama yang tercakup dalam bab dan 
hal-hal yang harus Anda ketahui ketika Anda menyelesaikan bab. Beberapa pertanyaan 
dirancang untuk membantu Anda mengingat istilah dan konsep yang tercakup dalam 
kuliah pengantar. Yang lain menunjukkan di mana kita akan melampaui mata kuliah 



pengantar. Anda harus dapat menghubungkan berbagai bagian dari manajemen 
keuangan satu sama lain, sehingga beberapa pertanyaan Pertanyaan Awal Bab 
(BOQ)dirancang untuk membuat Anda berpikir tentang bagaimana berbagai bab terkait 
satu sama lain. Pertanyaan-pertanyaan ini cenderung lebih sulit, dan mereka dapat 
dijawab lebih lengkap setelah diskusi kelas. 

 
 Anda juga perlu memikirkan bagaimana konsep keuangan diterapkan di dunia nyata, 

sehingga beberapa Pertanyaan Awal Bab (BOQ) berfokus pada penerapan teori 
terhadap proses keputusan. Sekali lagi, jawaban lengkap untuk pertanyaan-pertanyaan 
ini membutuhkan sedikit pemikiran dan diskusi yang baik.. 

 Beberapa Dewan Komisaris (BOC) dirancang untuk membantu Anda melihat 
bagaimana Excel dapat digunakan untuk membuat keputusan keuangan yang lebih baik. 
Pertanyaan-pertanyaan ini memiliki model yang menyertai yang menyediakan tutorial 
tentang fungsi dan perintah Excel. Model yang sudah selesai tersedia di situs web buku 
teks. Menelusurinya akan membantu Anda mempelajari cara menggunakan Excel serta 
memberi Anda wawasan berharga tentang masalah keuangan yang tercakup dalam bab. 
Kami juga telah menyediakan "Excel Tool Locater," yang merupakan indeks dari 
semua keterampilan Excel yang dilalui model Dewan Komisaris. Indeks ini ada di 
berkas Excel, Excel Locations.xls. Karena perekrut seperti mahasiswa yang baik 
dengan Excel, ini juga akan membantu Anda saat Anda mencari pekerjaan dengan baik. 
Ini juga akan membantu Anda sukses setelah Anda berada di tempat kerja. 

 
Kami secara pribadi telah menggunakan pertanyaan Awal Bab (BOQ) dengan beberapa cara yang berbeda: 

 Di beberapa kelas kami hanya mengatakan kepada mahasiswa untuk menggunakan pertanyaan 
Awal Bab (BOQ) atau tidak, seperti yang mereka inginkan. Beberapa mahasiswa memang 
mempelajarinya dan mengambil model Excel dari Web, tetapi banyak yang mengabaikannya.  

 Kami juga telah menetapkan pertanyaan Awal Bab (BOQ) terpilih dan kemudian menggunakannya, 
bersama dengan model Excel terkait, sebagai dasar untuk beberapa kuliah kami.  

 Baru-baru ini, kami benar-benar membangun kuliah kami di sekitar pertanyaan Dewan Komisaris.1 
Di sini kami memberi tahu mahasiswa pada hari pertama bahwa kami akan memulai setiap kelas 
dengan memanggil mereka secara acak dan menilainya pada jawaban mereka.2 Kami juga memberi 
tahu mereka bahwa ujian kami akan diambil verbatim dari pertanyaan Dewan Komisaris. Mereka 
mengeluh sedikit tentang kuis, tetapi evaluasi kuliah mahasiswa menyatakan bahwa kuis harus 
dilanjutkan karena tanpa mereka mereka akan datang ke kelas kurang siap dan karenanya akan 
belajar jauh lebih sedikit daripada yang mereka lakukan. 

 
Cara terbaik untuk mempersiapkan kuliah seperti yang kami ajarkan adalah dengan terlebih 
dahulu membaca pertanyaan, kemudian membaca mater bab, dan kemudian membuat catatan 
yang menguraikan jawaban atas pertanyaan dalam persiapan untuk kuis lisan. Kami 
mengharapkan mahasiswa untuk memberikan jawaban lengkap untuk pertanyaan "mudah", tetapi 
kami memberi mereka nilai yang lebih baik jika mereka dapat mengatakan cukup banyak tentang 
pertanyaan yang lebih sulit untuk menunjukkan bahwa mereka telah berpikir lebih tentang cara 
menjawabnya. Kami kemudian akan membahas pertanyaan yang lebih sulit sebagai pengganti 
kuliah langsung, masuk ke model Excel terkait baik untuk menjelaskan fitur Excel dan untuk 
memberikan wawasan tentang isu-isu yang berbeda. 
 



● Ujian tengah semester dan akhir semester kami terdiri dari lima pertanyaan Awal Bab 
(BOQ)(BOC) yang lebih sulit, di mana tiga harus dijawab dalam 2 jam dalam format esai. 
Butuh jawaban yang jauh lebih lengkap untuk mendapatkan nilai yang baik daripada yang 
diperlukan pada kuis lisan. Kami juga mengizinkan mahasiswa untuk menggunakan empat 
halaman "contekan" pada ujian. Hal itu akan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk 
mencoba menghafal hal-hal sebagai lawan dari memahaminya. Juga, mahasiswa memberi 
tahu kami bahwa membuat lembar contekan adalah cara yang bagus untuk belajar. 

 
Perubahan utama dalam edisi tiga belas (Major Changes in the Thirteenth Edition) 
Seperti dalam setiap revisi, kami memperbarui dan mengklarifikasi bagian di seluruh teks. 
Secara khusus, kami juga membuat perubahan berikut dalam hal konten: 
 
Mengacu pada, implikasi, dan penjelasan untuk krisis ekonomi global. Kami terus membahas 
krisis keuangan yang dimulai pada tahun 2007. Kami mengubah nama ini sebagai "Resesi Besar 
2007" karena implikasinya bertahan dengan baik melewati krisis keuangan dan kami telah 
memasukkan lebih banyak materi yang berfokus pada isu-isu yang terkait dengan resesi ini. 
 
Integrasi  tambahan buku teks dan kit  alat  model  lembar kertas  kerja 
(spreadsheet)  yang menyertainya untuk setiap bab.  Banyak gambar dalam buku 
teks sebenarnya adalah cuplikan layar dari model Excel Tool Kit bab. Ini melayani dua tujuan. 
Pertama, membuat analisis lebih transparan kepada siswa; mahasiswa atau instruktur dapat 
pindah Tool Kit dan melihat dengan tepat bagaimana semua angka dalam gambar dihitung. 
Kedua, menyediakan sumber daya tambahan bagi mahasiswa dan instruktur untuk digunakan 
dalam mempelajari Excel. 
 
Penyempurnaan dalam Contoh MicroDrive. Untuk beberapa edisi kami telah menggunakan 
perusahaan hipotetis, MicroDrive, sebagai contoh yang berjalan. Ini memberikan kesinambungan 
dalam contoh dari bab ke bab dan membantu mahasiswa menerapkan materi dengan lebih cepat. 
Kami terus meningkatkan integrasi, terutama dalam materi penilaian perusahaan. 
 
Perubahan siginifikan dalam bab-bab tertentu yang dipilih (Significant Changes in Selected 
Chapters) 
Kami membuat banyak perbaikan kecil dalam setiap bab; beberapa yang lebih terkenal dibahas 
sebagai berikut: 
 
Bab 1: Ikhtisar Pengelolaan Keuangan dan Lingkungan Keuangan. Karena pasar keuangan telah 
berubah begitu dramatis selama 15 tahun terakhir, kami merasa penting untuk memasukkan 
bagian yang sepenuhnya diperbarui pada pasar keuangan dengan penekanan khusus pada 
perkembangan di pasar sekunder ekuitas. Kami membahas jenis pasar, perdagangan otomatis, 
Reg NMS dan kutipan, dan perdagangan dengan frekuensi tinggi. Kami menambahkan kotak di 
B-corporations dan whistleblowing. 
 
Bab 3: Risiko dan Pengembalian: Bagian II. Dalam Bab 2, kami memperkirakan beta General 
Electric menggunakan 4 tahun pengembalian bulanan. Dalam bab ini, kami memperkirakan beta 
menggunakan 1 tahun pengembalian mingguan karena ini adalah pendekatan lain yang banyak 



digunakan. Selain perubahan ini, kami menggunakan Apple, perusahaan berteknologi tinggi, untuk 
mengilustrasikan teknik estimasi untuk perusahaan individu. 
 
Bab 4: Penilaian Obligasi Kami merevisi presentasi kami tentang tingkat bebas risiko riil dan 
tentang tingkat nominal. Kami juga menambahkan kotak pada jenis obligasi khusus yang 
pembayarannya dalam cokelat, "Chocolate Bonds." 
 
Bab 6: Akuntansi untuk Manajemen Keuangan. Kami memindahkan pengenalan rasio 
profitabilitas operasi dan rasio persyaratan modal dari bab selanjutnya ke bab ini dan 
memasukkan diskusi mereka dalam materi tentang pengembalian modal yang diinvestasikan. Hal 
ini memungkinkan diskusi kami yang diperluas tentang arus kas gratis dan penilaian di Bab 8. 
 
Bab 8: Penilaian Saham Dasar Edisi terakhir, kami secara substansial merestrukturisasi bab 
tentang penilaian saham untuk memulai dengan valuasi arus kas bebas dan untuk 
memperlakukan model pertumbuhan dividen sebagai kasus khusus. Kami melanjutkan dengan 
restrukturisasi ini dalam edisi ini dengan menyertakan valuasi MicroDrive di sini daripada di bab 
perencanaan keuangan dan dengan menggabungkan beberapa materi peramalan dasar untuk 
mendukung konsep penilaian. Ini memungkinkan kami untuk menekankan penilaian dan 
manajemen berbasis nilai sebelumnya dalam teks. Kami telah berfokus pada penilaian arus kas 
gratis dan manajemen berbasis nilai di kelas kami selama beberapa tahun dengan sukses besar, 
dan perubahan ini membuat bab penilaian saham dasar sepenuhnya konsisten dengan fokus 
kami. 
 
Bab 9: Penilaian Perusahaan dan Perencanaan Keuangan Kami memindahkan beberapa materi 
peramalan pengantar ke bab Penilaian Saham Dasar dan memperluas cakupan penilaian kami. 
Kami menyertakan Masalah Spreadsheet tambahan pada penilaian. Kami melakukan ini untuk 
memperkuat perlakuan penilaian kami di Bab 8. 
 
Bab 13: Penganggaran Modal: Memperkirakan Arus Kas dan Menganalisis Risiko Kami 
menambahkan kotak baru, "Kesalahan dalam Estimasi Arus Kas Dapat Membunuh Inovasi," 
menggambarkan kesalahan umum dalam analisis proyek. 
 
Bab 16: Keputusan Struktur Modal Kami memindahkan materi tentang pandangan ekuitas di 
perusahaan dengan utang berisiko sebagai opsi ke dalam bab ini dari Bab 17 tentang struktur 
modal yang dinamis karena analisis tersebut telah menjadi arus utama. Kami juga menambahkan 
cakupan pilihan jatuh tempo utang bersama dengan beberapa bukti empiris baru-baru ini tentang 
perpindahan utang jangka panjang. Bukti-bukti dari teorema Modigliani dan Miller sekarang 
berada di Web Extension 16B mandiri, dan kami telah menyediakan file Power Point dengan 
bukti-bukti ini 
 
Bab 17: Struktur Modal Dinamis Kami merampingkan bab ini secara substansial. Sekarang 
difokuskan pada masalah penilaian yang terkait dengan perisai pajak bunga, termasuk kasus di 
mana struktur modal berubah selama periode peramalan. Kami memberikan ulasan singkat 
tentang model penilaian perusahaan arus kas bebas, kami menggambarkan model penilaian arus 
kas bebas ke ekuitas (FCFE), dan kami menunjukkan bahwa model-model ini tidak pantas untuk 
situasi di mana struktur modal berubah. Kami menjelaskan versi yang sangat umum dari 



pendekatan nilai saat ini (APV) yang disesuaikan dan menunjukkan bagaimana hal itu dapat 
digunakan ketika struktur modal berubah. Ini memberikan segue alami ke dalam model 
compressed adjusted present value (CAPV), di mana perisai pajak didiskon dengan biaya ekuitas 
yang tidak terleksang (unlevered cost of equity). 

Kami mengilustrasikan konsep penilaian menggunakan perusahaan hipotetis, Tutwiler 
Controls. (Kami menggunakan perusahaan yang sama ini di Bab 26 sebagai target akuisisi, 
kecuali kami kemudian menyertakan sinergi dan struktur modal yang berbeda.) Membahas 
penilaian Tutwiler di sini memungkinkan perluasan alami ke dalam isu-isu terkait merger di Bab 
26. 

Seperti yang telah diketahui sebelumnya, kami memindahkan materi tentang pandangan 
ekuitas sebagai opsi pada aset perusahaan yang diungkit ke Bab 16. Kami memindahkan bukti 
MM (termasuk slide PowerPoint) ke Bab 16 sebagai ekstensi Web baru, Web Extension 16B. 
Ini mengkonsolidasikan konsep struktur modal penting di Bab 16 dan mengizinkan bab ini untuk 
fokus pada masalah penilaian yang terkait dengan struktur modal. 
 
Bab 18: Penawaran Umum Perdana, Perbankan Investasi, dan Restrukturisasi Keuangan Kami 
menambahkan Masalah Spreadsheet baru dalam menetapkan persyaratan IPO. 
 

Kami merevisi pembahasan efek akuntansi leasing untuk 
mengakomodasi Pembaruan Standar Akuntansi 2016-02, yang pada dasarnya mengharuskan 
semua sewa dikapitalisasi. Kami menambahkan Web Extension 19D baru yang membahas 
bagaimana sewa dikapitalisasi.. 
 
Bab 21: Rantai Pasokan dan Manajemen Modal Kerja Kami merevisi pembahasan kami tentang 
siklus konversi tunai dengan menyederhanakan contoh. Kami juga mengatur ulang materi 
berikutnya tentang manajemen persediaan, manajemen piutang, dan manajemen utang untuk 
memperkuat prinsip siklus konversi kas. Kami menambahkan bagian baru (21-9a) yang 
menjelaskan infrasutruktur pembayaran, kliring, dan infrastruktur penyelesaian di AS. Kami 
menambahkan kotak pada fenomena terkini atas bank-bank yang menagih pelanggan perusahaan 
untuk rekening setoran tunai, "Gunakan Atau Hilangkan Bagian dari Ini: Uang Tunai Bisa 
Mahal!" Kami juga menambahkan Web Extension 21B tentang keuangan rantai pasokan. 
 
Bab 26: Merger, LBO, Divestasi, dan Perusahaan Induk Kami memindahkan perbandingan 
model penilaian korporasi FCF, arus kas bebas ke model ekuitas, dan model nilai saat ini yang 
disesuaikan dengan model ke Bab 17, yang memungkinkan kami untuk lebih fokus pada analisis 
merger dalam bab ini daripada pada pengembangan model penilaian. 
 
Bab 27: Manajemen Keuangan Multinasional Kami mengerjakan ulang materi tentang kutipan 
nilai tukar agar lebih jelas dan memiliki lebih banyak fokus bisnis daripada fokus wisatawan. 
Kami juga memperluas materi tentang apresiasi dan depresiasi nilai tukar. Kami menambahkan 
materi pada mata uang yang tidak mudah dikonversi atau yang memiliki pembatasan konversi. 
Kami memasukkan lebih banyak diskusi tentang bagaimana pemerintah pusat mengelola mata 
uang mereka dan karakteristik utang berdaulat (sovereign debt) yang berbeda. 
 
Uji Bank Bank Uji instruktur telah diperbarui dan direvisi dengan banyak pertanyaan dan 
masalah baru. 



 
Cara lain agar buku bisa digunakan (Other Ways the Book Can Be Used) 
Mata kuliah keuangan perusahaan kedua dapat diajarkan dengan berbagai cara lain, tergantung 
pada struktur kurikulum sekolah dan preferensi pribadi instruktur. Kami telah berfokus pada 
pertanyaan dan diskusi Dewan Komisaris, tetapi kami telah menggunakan format alternatif, dan 
semua dapat bekerja dengan sangat baik. Oleh karena itu, kami merancang buku sehingga bisa 
fleksibel. 
 
Kasu Mini sebagai Kerangka kerja bagi Dosesn 
Kami awalnya menulis Mini Cases khusus untuk digunakan di kelas. Kami meminta mahasiswa membaca 
bab dan Kasus Mini, dan kemudian kami secara sistematis menjalaninya di kelas untuk "menjelaskan" bab. 
(Lihat bagian berjudul "Paket Instruksional" nanti dalam Kata Pengantar ini untuk diskusi alat bantu kuliah 
yang tersedia dari Cengage Learning.) Di sini kita menggunakan peragaan slide PowerPoint, yang terletak di 
situs Web instruktur, dan yang kami sediakan untuk mahasiswa di situs web mata kuliah kami sendiri. 
Mahasiswa membawa hasil cetak slide ke kelas, yang membuatnya lebih mudah untuk membuat catatan 
yang baik. Umumnya, kita membutuhkan waktu sekitar dua jam untuk membingkai masalah dengan 
pertanyaan pembuka dan kemudian pergi melalui Mini Case, jadi kita mengalokasikan banyak waktu. Kami 
ingin memfasilitasi pertanyaan dan diskusi kelas, dan format Mini Case merangsang keduanya. 

Mini Cases sendiri menyediakan konten kasus, sehingga tidak perlu menggunakan kasus 
reguler seperti halnya jika kita menggunakan kuliah sepenuhnya berdasarkan bab teks. Namun, 
kami ingin menggunakan sejumlah kasus berdiri bebas yang tersedia dari Cengage-Compose, 
perpustakaan kasus online Cengage Learning, di http://compose.cengage.com, dan kami 
memiliki tim mahasiswa yang mempresentasikan temuan mereka di kelas. Para presenter 
memainkan peran konsultan yang mengajar anggota staf perusahaan yang baru dipekerjakan 
(seluruh kelas) cara menganalisis masalah tertentu, dan kami sebagai instruktur memainkan 
peran "konsultan utama"—biasanya diam tetapi tersedia untuk menjawab pertanyaan jika 
"konsultan" mahasiswa tidak tahu jawabannya (yang jarang terjadi). Kami menggunakan format 
ini karena lebih realistis untuk membuat mahasiswa berpikir tentang cara menganalisis masalah 
daripada fokus pada keputusan akhir, yang benar-benar pekerjaan eksekutif perusahaan dengan 
pengalaman yang jauh lebih banyak daripada mahamahasiswa sarjana. 

 
Untuk memastikan bahwa mahasiswa yang tidak mengartikan benar-benar mempelajari kasus ini, 

kami memanggil mereka secara acak sebelum presentasi dimulai, kami menilai mereka pada partisipasi 
kelas, dan ujian kami berpola erat setelah materi dalam kasus. Oleh karena itu, mahasiswa yang tidak 
berprestasi memiliki insentif untuk mempelajari dan memahami kasus-kasus dan untuk berpartisipasi 
ketika kasus-kasus dibahas di kelas. Format ini telah bekerja dengan baik, dan kami telah memperoleh 
hasil yang sangat baik dengan jumlah waktu persiapan yang relatif kecil. Memang, beberapa mahasiswa 
PhD kami tanpa pengalaman mengajar sebelumnya telah mengajarkan kuliah sepenuhnya sendiri, 
mengikuti garis besar dan format kami, dan juga telah memperoleh hasil yang sangat baik. 

 
Penekanan pada bahan dasar. 
Jika mahasiswa belum mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang konsep dasar dari kuliah 
keuangan mereka sebelumnya, instruktur mungkin ingin menempatkan lebih banyak penekanan 
pada dasar-dasar dan dengan demikian mencakup Bab 2 hingga 5 secara rinci daripada hanya 
sebagai ulasan. Kami bahkan menyediakan bab (Web Chapter 28) tentang nilai waktu 
keterampilan uang di situs web buku teks untuk mahasiswa yang membutuhkan ulasan yang 



lebih lengkap. Kemudian, Bab 6 sampai 17 dapat dicakup secara rinci, dan waktu yang tersisa 
dapat digunakan untuk mencakup beberapa bab lainnya. Pendekatan ini memberi mahasiswa 
suara kembali ke tanah pada inti manajemen keuangan, tetapi tidak meninggalkan waktu yang 
cukup untuk membahas sejumlah topik yang menarik dan penting. Karena buku ini ditulis dalam 
format modular, jika mahasiswa memahami topik inti dasar, mereka harus dapat mencakup bab-
bab yang tersisa sendiri, jika dan kapan kebutuhan muncul 
 
Kuliah berbasis Kasus. 
Pada ekstrim lainnya, di mana mahasiswa memiliki latar belakang yang sangat baik, karenanya 
tidak perlu meninjau topik yang dibahas dalam kuliah keuangan dasar, instruktur dapat 
menghabiskan lebih sedikit waktu pada bab-bab awal dan berkonsentrasi pada topik lanjutan. 
Ketika kami mengambil pendekatan ini, kami menetapkan Web Chapter 29 sebagai ulasan 
cepat dan kemudian menetapkan kasus yang menangani topik yang dibahas di bab-bab awal. 
Kami memberi tahu mahasiswa untuk meninjau bab-bab lain yang relevan sendiri sejauh yang 
diperlukan untuk mengerjakan kasus-kasus, sehingga membebaskan waktu kelas untuk materi 
yang lebih maju. Pendekatan ini bekerja paling baik dengan mahasiswa yang relatif dewasa, 
termasuk mahasiswa malam dengan beberapa pengalaman bisnis. 
 
Solusi Pembelajaran Komprehensif (Comprehensive Learning Solutions)  
Manajemen Keuangan Menengah mencakup berbagai materi tambahan yang dirancang baik 
untuk meningkatkan pembelajaran mahasiswa dan untuk membantu instruktur mempersiapkan 
dan melakukan tugas kelas. 
 
Sumber Daya Mahamahasiswa Tambahan (Supplemental Student Resources)  
Siswa: Akses semua sumber daya berikut dengan mengunjungi www.cengagebrain.com, mencari 
ISBN 9781337395083, dan klik "Akses Sekarang" di bawah "Alat Studi" untuk masuk ke situs 
pendamping buku teks siswa. 
 


