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Tinjauan Mata Kuliah

B

ahan ajar mata kuliah Uang dan Perbankan (ADBI4331) disusun dengan
menggunakan referensi baik yang berkaitan dengan persoalan uang
maupun perbankan. Dua hal yang tidak dapat dilepaskan kaitannya satu sama
lain.
Secara umum mata kuliah ini menyajikan materi tentang bagaimana bank
sebagai badan usaha tetap eksis sebagai penyelenggara layanan jasa bagi para
nasabah, sekaligus sebagai instrumen pelaksana kebijakan moneter pada
suatu negara. Lebih khusus lagi, dalam mata kuliah ini akan diuraikan
tentang konsep-konsep dasar tentang uang, bank, kredit, layanan jasa
nonkredit dan upaya-upaya yang harus dilakukan bank untuk tetap eksis
sebagai suatu badan usaha serta andilnya sebagai pelaksana kebijakan
moneter.
Adapun hal-hal yang akan dijelaskan meliputi:
1) pengertian uang, fungsi, jenis dan nilai uang;
2) badan pencipta uang dan tindakannya dalam mempengaruhi jumlah uang
beredar;
3) inflasi, faktor penyebab dan cara mengatasinya;
4) pengertian bank dan lembaga keuangan nonbank serta penggolongan
bank;
5) konsep dasar kredit dan klasifikasi kredit;
6) penyelenggaraan pemberian kredit pada bank umum;
7) layanan perbankan lainnya selain pemberian kredit, dan arti penting
layanan tersebut bagi bank;
8) persoalan pengelolaan dana pada bank umum;
9) persoalan pengelolaan likuiditas dan investasi dana pada sebuah bank
umum.
Setelah mempelajari seluruh materi bahan ajar yang terdapat pada buku
materi pokok (BMP) Uang dan Perbankan ini, Anda diharapkan mampu
menunjukkan peran yang dapat dimainkan oleh bank sebagai regulator
perbankan, sebagai badan usaha, maupun sebagai alat stabilitas moneter.
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TIU
mampu menunjukkan peran perbankan sebagai regulator
perbankan, badan usaha, dan sebagai alat stabilitas moneter

mampu mengelola dan memanfaatkan dana
masyarakat untuk kepentingan bank dan nasabah
(M 8 + M 9)

mampu mewujudkan peningkatan taraf hidup dan
kesejahteraan nasabah kredit maupun nasabah nonkredit
(M 6 + 7)

mampu mengenal bank
sebagai badan usaha
(M 4)

mampu mengenal konsep bank
sebagai lembaga perkreditan
(M 5)

mampu menerangkan dampak tidak terkendalinya faktor
uang sebagai bahan baku suatu usaha perbankan dan
kesatuan moneter suatu negara (M 3)

mampu menjelaskan badan pencipta uang dalam suatu
negara dan tindakan badan tersebut dalam mempengaruhi
JUB (Jumlah Uang Beredar) (M 2)

mampu menjelaskan pengertian uang, fungsi, jenis, dan
nilai uang dalam suatu negara (M 1)
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BMP Uang dan Perbankan ini terdiri dari modul-modul yang memiliki
keterkaitan satu sama lain. Pada setiap modul disajikan pula tujuan
instruksional khusus (TIK). Mengacu pada TIK, diuraikan konsep penting
untuk tiap kegiatan belajar beserta contoh. Selanjutnya diikuti dengan soal
latihan dan tes formatif serta alat ukur penguasaan bahan ajar yang dapat
digunakan.
Agar dapat berhasil menguasai materi bahan ajar Uang dan Perbankan
ini, sesuai kompetensi sebagaimana diharapkan dalam tujuan instruksional
umum (TIU), sebaiknya Anda mengikuti rangkaian belajar sebagaimana
skema materi bahan ajar di depan yakni:
1. pertama, pelajari terlebih dahulu Modul 1 agar Anda dapat menjelaskan
pengertian uang, jenis-jenisnya dan fungsi uang, sampai pada nilai dan
kurs uang;
2. kedua, Anda masuk pada Modul 2, agar Anda mengetahui badan
pencipta uang di Indonesia, dan bagaimana tindakannya dalam
mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat;
3. ketiga, silakan masuk ke Modul 3, agar Anda dapat menjelaskan bahwa
jumlah uang yang beredar tanpa kendali dapat mengakibatkan terjadinya
gejolak inflatoir yang harus segera diatasi;
4. keempat, pelajari Modul 4 dan secara bersamaan dapat pula mempelajari
Modul 5, agar Anda mempunyai pemahaman yang memadai mengenai
bank sebagai financial intermediary;
5. kelima, agar memperoleh pemahaman yang lebih lengkap dan jelas
mengenai bank sebagai badan usaha, pelajarilah Modul 6 dan 7;
6. terakhir, pelajarilah Modul 8 dan 9 agar Anda mengetahui bagaimana
sebuah bank komersial harus berbuat melalui pengelolaan dana
masyarakat, baik untuk kepentingan masyarakat nasabahnya maupun
untuk kepentingan bank sendiri.
Dengan penguasaan materi bahan ajar yang disajikan, diharapkan Anda
mampu mencapai kompetensi dalam TIU, dan siap untuk menghadapi ujian
akhir untuk mata kuliah Uang dan Perbankan.
Dalam tiap modul buku materi pokok ini disajikan buku-buku yang
dijadikan acuan dalam penulisan bahan ajar mata kuliah ini. Untuk mencapai
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kompetensi yang diharapkan, Anda cukup mempelajari sajian materi dalam
modul .
Namun, bila ingin memiliki wawasan yang lebih luas lagi, tidak ada
salahnya bila Anda membaca bahan-bahan yang ada relevansinya dengan
materi yang ada dalam BMP ini, dari referensi acuan yang disajikan dalam
tiap modul.
Bahan ajar ini tentu akan lebih mudah untuk dipelajari bila dilengkapi
dengan media audiovisual. Mudah-mudahan pengelola UT dapat
melengkapinya.

