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OTORISASI Pengembang RPS Koordinator RPS MK Ketua Program Studi 

Najibullah, SE., M.SE - Agustina, SE., M.Si 

Capaian 
Pembelajaran (CPL) 

CPL-PRODI yang dibebankan pada MK  

CPL(S2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika. 

CPL(S9) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 
 

CPL(10) 
Menginternalisasi Semangat Kemandirian, Kejuangan dan Kewirausahaan. 

CPL (KU1) 
Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, danterukur dalam melakukan jenis pekerjaan 
spesifik, di bidang keuangan sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang keuangan. 

CPL(KU2) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur di bidanga keuangan 

CPL(KU5) 
Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, dan persyaratan 
keselamatam dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi di bidanga keuangan. 

CPL (KK10) 
Mampu menerapkan keahian professional dan teknologi dalam menyelesaikan pekerjaan di bidangan 
keuangan dan memberi saran untuk meningkatkan kinerja di bidang keuangan. 

CPL (KK11) 
 
  Mampu berkomunikasi dengan baik secara verbal maupun tertulis dalam pekerjaan. 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)  



 

 
 CPMK1 Memiliki pemahaman tentang konsep dasar studi kelayakan bisnis. 

CPMK2 Memiliki pemahaman tentang cara mendesain studi kelayakan bisnis. 

CPMK3 Memahami cara mengantisipasi segala macam aspek dalam studi kelayakan bisnis 

CPMK4 Memiliki pemahaman tentang cara membuat/menyusun sebuah contoh laporan akhir studi kelayakan bisnis. 

Deskripsi Singkat 
Mata Kuliah 

Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester VI Prodi Analis Keuangan untuk membekali mahasiswa agar dapat 
mengkaji aspek-aspek dalam studi kelayakan bisnis, mampu menyusun dan menganalisis cashflow dan proyeksi laba/rugi suatu 
bisnis , mampu menerapkan analisis kelayakan finansial dan ekonomi dan mampu melakukan perhitungan dan 
menginterpretasikan hasil kriteria kelayakan investasi. 

Bahan Kajian: 
Materi 
Pembelajaran 

1. Konsep Dasar Studi Kelayakan Bisnis 
2. Desain Studi kelayakan Bisnis 
3. Aspek Pasar dan Pemasaran 
4. Aspek Teknik dan Teknologi 
5. Aspek Manajemen 
6. Aspek Sumber Daya Manusia 
7. Aspek Keuangan 
8. Ujian Tengah Semester (UTS) 
9. Uji Kelayakan  Aspek Keuangan 
10. Aspek Ekonomi, Sosial dan Politik 
11. Aspek Lingkungan Industri 
12. Aspek Yuridis 
13. Aspek Lingkungan Hidup 
14. Antisipasi Risiko 
15. Penulisan Lpaoran Srudi Kelayakan Bisnis 
16. Ujian Akhir Semester (UAS) 

Referensi Utama :  

1. Kasmir. 2015. Studi Kelayakan Bisnis: Edisi Revisi. 2015. Prenada Media 

2. Rita Nurmalina, Tintin Sarianti, Arif Karyadi. 2018. Studi Kelayakan Bisnis. IPB Press 



 

 
  

Pendukung:  

 

Dosen Pengampu Najibullah, SE., M.SE 

Mata kuliah syarat (diisi jika ada) 
 

Catatan : 
1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang 

merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh 
melalui proses pembelajaran. 

2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang 
digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, 
ketrampilan khusus dan pengetahuan. 

3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan 
bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut. 

4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau 
diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap 
materi pembelajaran mata kuliah tersebut. 

5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang 
mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti. 

6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian 
berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian 
konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif. 

7. Bentuk penilaian: tes dan non-tes. 



 

 

8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum Perkantoran, Praktikum Komputer, 
Praktikum Bahasa, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang 
setara. 

9. Metode Pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, 
Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara. 

10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub- 
pokok bahasan. 

11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat 
kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%. 

12. PTM=Pelaksanaan Tatap Muka, TKT=Tugas Kegiatan Terstruktur, TKM=Tugas Kegiatan Mandiri. 
 

MATRIKS KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Perte- 
muan 

Ke 

Kemampuan Akhir 
(Sub CPMK) 

Bahan Kajian /Materi 
Perkuliahan 

Bentuk 
Pembelaja 

ran 

Metode 
Pembelajara 

n 

Alokasi 
Waktu 

Pengalaman/Tugas 
Belajar Mahasiswa 

Metode Penilaian 
(Bentuk, Kriteria & 

Indikator) 

Referensi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1  Mahasiswa 
mampu 
memahami 
tentang konsep 
dasar srudi 
kelayakan 
bisnis. 

 Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
pengertian studi 
kelayakan bisnis 

 Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
tujuan dan 
manfaat dari 
studi kelayakan 
bisnis 

 Mahasiswa 
mampu 

 Dokumen/ Instrumen 
kontrak kuliah. 

 
Pengantar :  
Konsep Dasar Studi 
Kelayakan Bisnis. 

 

 Konsep studi 
kelayakan bisnis 

 Pengertian studi 
kelayakan bisnis 

 Tujuan studi 
kelayakan bisnis 

 Manfaat studi 
kelayakan bisnis 

 Contoh-contoh 
studi kelayakan 
bisnis 

 Kuliah 
Microsoft 
365 

 Tatap 
muka 

 Discovery 
Learning 

3 SKS 
 
Teori : 
3x50 Menit 

PTM 
 Dosen melakukan 

perkuliahan di kelas 

 Mahasiswa berdiskusi 
terhadap materi 
yang disampaikan 

 

TKT 
Tugas 1: Mahasiswa 
menyusun resume 
tentang konsep dasar 
studi kelayakan bisnis. 

 

TKM 
Tugas 1: Membaca 
referensi lain yang 
berkaitan dengan 

 Bentuk penilaian 
performance 
keaktifan dan 
penugasan 

 Kriteria dan 
Indikator: 
Ketepatan dan 
penguasaan 
menjelaskan materi 
yang ditanyakan 

 Mampu menguasai 
materi yang 
dipelajari minimal 
80% 

U1 
U2 



 

 
 Menyebutka

n contoh-
contoh  dari 
studi 
kelayakan 
bisnis. 

    materi yang dosen 
berikan. 

 

Tugas 2 : memahami 
dan mempelajari slide 
PPT yang sudah di 
bagikan oleh dosen 
sebelum perkuliahan 
dimulai. 

  

2  Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan dan 
memahami 
pengertian 
desain studi 
kelayakan bisnis 

 Mahasiswa 
mampu 
menyebutkan 
macam-macam 
desain studi 
kelayakan 
bisnis. 

 Mahasiswa 
mampu 
memahami 
cara 
menyusun 
desain studi 
kelayakan 
bisnis. 

 Mahasiswa 
mampu 
menyebutkan 
serta 
menjelaskan 
aspek-aspek 
desain 
pelaporan 
studi 
kelayakan 
bisnis. 

Pengantar : 
 
Desain Studi 
Kelayakan Bisnis. 

 
 Pengertian 

desain 
studi 
kelayakan 
bisnis 

 Macam-
macam 
desain 
studi 
kelayakan 
bisnis 

 Cara 
menyusun 
desain 
studi 
kelayakan 
bisnis 

 Aspek-
aspek 
desain 
pelaporan 
studi 
kelayakan 
bisnis. 

 

 Kuliah 
Microsoft 
365 

 Tatap 
muka 

 Small 
Group 
Discussion 
(SGD) 

 Collaborati 
ve 
learning 
(CL) 

3 SKS 
 
Teori : 
3x50 Menit 

PTM 

 
 Dosen melakukan 

perkuliahan di kelas 

 Mahasiswa berdiskusi 

terhadap materi 

yang disampaikan 

oleh dosen 

 
TKT 

 
Tugas 1: Mahasiswa 

menyusun resume 

tentang Desain Studi 

Kelayakan Bisnis 

 

TKM 

Tugas 1: Membaca 

referensi lain yang 

berkaitan dengan 

 Bentuk penilaian 

performance 

keaktifan dan 

penugasan 

 Kriteria dan 

Indikator: 

Ketepatan dan 

penguasaan 

menjelaskan materi 

yang ditanyakan 

 

 Mampu menguasai 
materi yang 
dipelajari minimal 
80% 

 Menunjukkan sikap 
kerjasama dalam 
diskusi 

 Dalam melakukan 
diskusi kelompok 
saling menghargai 
dengan yang lain. 

 Mampu 
mempraktikkan 

Cara mendesain studi 
kelayakan bisnis. 

 



 

 
      materi yang dosen 

berikan. 

 
Tugas 2 : memahami 
dan mempelajari slide 
PPT yang sudah di 
bagikan oleh dosen 
sebelum perkuliahan 
dimulai. 

 
Tugas 3 : 
Mempraktikkan 
cara mendesain 
studi kelayakan 
bisnis. 

  

3  Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
defenisi pasar 
dan pemasaran 

 Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
perbedaan aspek 
pasar dan 
pemasaran  

 Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
pentingnya 
aspek pasar dan 
pemasaran 

 Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
contoh analisis 
aspek pasar dan 
pemasaran. 
 

Pengantar : 
 
Aspek Pasar dan 
Pemasaran 

 

 Definisi aspek pasar 
& aspek pemasaran  

 Perbedaan aspek 
pasar dan 
pemasaran 

 Pentingnya aspek 
pasar dan 
pemasaran  

 Contoh analisis 
aspek pasar dan 
pemasaran 

 Kuliah 
Microsoft 
365 

 Tatap 
muka 

 Collaborati 
ve learning 
(CL) 

3 SKS 
 
Teori : 
3x50 Menit 

PTM 

 
 Dosen melakukan 

perkuliahan di kelas 

 Mahasiswa berdiskusi 

terhadap materi 

yang disampaikan 

oleh dosen 

 
 
TKT 

 
Tugas 1: Mahasiswa 
menyusun resume 
tentang Aspek pasar 
dan pemasaran 

 
TKM 

Tugas 1: Membaca 

 Bentuk penilaian 

performance 

keaktifan dan 

penugasan 

 Kriteria dan 

Indikator: 

Ketepatan dan 

penguasaan 

menjelaskan materi 

yang ditanyakan 

 

 Mampu menguasai 
materi yang 
dipelajari minimal 
80% 

 Menunjukkan sikap 
kerjasama dalam 
diskusi 

 Dalam melakukan 
diskusi kelompok 
saling menghargai 
dengan yang lain. 

 



 

 
      referensi lain yang 

berkaitan dengan 

materi yang dosen 

berikan. 

 

Tugas 2 : memahami 
dan mempelajari slide 
PPT yang sudah di 
bagikan oleh dosen 
sebelum perkuliahan 
dimulai. 

 
Tugas 3 : 
menganalisa 
contoh-contoh 
analisis aspek 
pasar dan 
pemasaran. 

  

4  Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
pengertian 
aspek teknik 
dan aspek 
teknologi 

 Mahasiswa 
mampu 
menjelasakan 
tujuan dari 
aspek teknik dan 
aspek teknologi 
dalam studi 
kelayakan 
bisnis. 

 Mahasiswa 
mampu 
memahami 
memahami 
komponen 
aspek teknik 
dan teknologi 
dalam studi 
kelayakan 
bisnis, 

Pengantar :  
 
Aspek teknik dan 
Teknologi. 

 

 Pengertian aspek 
teknik dan aspek 
teknologi 

 Tujuan dari aspek 
teknik dan aspek 
teknologi 

 Komponen aspek 
teknik dan teknologi 
dalam studi 
kelayakan bisnis 

 Contoh kasus aspek 
teknik dan teknologi 

 Pernyataan aspek 
teknis dan teknologi 
dalam studi 
kelayakan bisnis. 

 

 Kuliah 
Microsoft 
365 

 Tatap 
muka 

 Collaborati 
ve learning 
(CL) 

 Small 
Group 
Discussion 

3 SKS 
 
Teori : 
3x50 Menit 

PTM 

 
 Dosen melakukan 

perkuliahan di kelas 

 Mahasiswa berdiskusi 

terhadap materi 

yang disampaikan 

oleh dosen 

 
TKT 

 
Tugas 1: Mahasiswa 

menyusun resume 

tentang Aspek 

Teknik dan Aspek 

Teknologi 

 

TKM 

Tugas 1: Membaca 

 Bentuk penilaian 

performance 

keaktifan dan 

penugasan 

 Kriteria dan 

Indikator: 

Ketepatan dan 

penguasaan 

menjelaskan materi 

yang ditanyakan 

 

 Mampu menguasai 
materi yang 
dipelajari minimal 
80% 

 Menunjukkan sikap 
kerjasama dalam 
diskusi 

 



 

 
  Mahasiswa 

Mampu 
menyebutkan 
contoh-
contoh kasus 
aspek teknik 
dan teknologi 
dalam studi 
kelayakan 
bisnis 

    referensi lain yang 

berkaitan dengan 

materi yang dosen 

berikan. 

 

Tugas 2 : memahami 
dan mempelajari slide 
PPT yang sudah di 
bagikan oleh dosen 
sebelum perkuliahan 
dimulai. 

 
Tugas 3 : Mengerjakan 
tugas latihan/quis 
dikelas yang telah 
diberikan oleh dosen. 

 Dalam melakukan 
diskusi kelompok 
saling menghargai 
dengan yang lain. 
 

 

5  Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
pengertian aspek 
manajemen 

 Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
tujuan aspek 
manajemen 

 Mahasiswa 
mampu 
menyebutkan 
macam-
macam aspek 
manajemen 

 Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
pnetingnya 
aspek 
manajemen 
dalam studi 

Pengantar :  
Aspek Manajemen. 

 

 Pengertian 
Aspek 
Manajemen 

 Tujuan 
aspek 
manajemen 

 Macam-
macam 
Aspek 
Manajemen 

 Mengapa 
aspek 
manajemen 
penting 
dalam studi 
kelayakan 
bisnis 

 Contoh 
analisis 
aspek 

 Kuliah 
Microsoft 
365 

 Tatap 
muka 

 Discovery 
learning 

 Small 
Group 
Discussion 

3 SKS 
 
Teori : 
3x50 Menit 

PTM 

 
 Dosen melakukan 

perkuliahan di kelas 

 Mahasiswa berdiskusi 

terhadap materi 

yang disampaikan 

oleh dosen 

 
TKT 

 
Tugas 1: Mahasiswa 
menyusun resume 
tentang Aspek 
Manajemen. 

 Bentuk penilaian 

performance 

keaktifan dan 

penugasan 

 Kriteria dan 

Indikator: 

Ketepatan dan 

penguasaan 

menjelaskan materi 

yang ditanyakan 

 

 Mampu menguasai 
materi yang 
dipelajari minimal 
80% 

 



kelayakan 
bisnis 

 Mahasiswa 
mampu 
untuk 
menyebutkan 
contoh-
contoh aspek 
manajemen 
dalam studi 
kelayakan 
bisnis. 

manajemen 
 



 

 
       

 

TKM 

Tugas 1: Membaca 

referensi lain yang 

berkaitan dengan 

materi yang dosen 

berikan. 

 

Tugas 2 : memahami 
dan mempelajari slide 
PPT yang sudah di 
bagikan oleh dosen 
sebelum perkuliahan 
dimulai. 

 
Tugas 3 : Mengerjakan 
tugas secara kelompok 
sesuai materi yang 
diberikan oleh dosen 
dan 

mempresentasikannya 
dikelas. 

 Menunjukkan sikap 
kerjasama dalam 
diskusi 

 Dalam melakukan 
diskusi kelompok 
saling menghargai 
dengan yang lain. 

 Mampu 
mempraktikkan 
Cara mendesain 
studi kelayakan 
bisnis. 

 

6  Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
pengertian dari 
aspek sumber 
daya manusia 

 Mahasiswa 
mampu 
memahami 
tujuan aspek 
sumber daya 
manusia 

Pengantar :  
Aspek Sumber Daya 
Manusia. 

 

 Pengertian aspek 
sumber daya 
manusia 

 Tujuan aspek 
sumber daya 
manusia 

 Manfaat aspek 
sumber daya 
manusia 

 Permasalahan 
yang timbul dalam 
analisis sumber 
daya manusia 

 Kuliah 
Microsoft 
365 

 Tatap 
muka 

 Collaborati 
ve learning 

 Small 
Group 
Discussion 

3 SKS 
 
Teori : 
3x50 Menit 

PTM 

 
 Dosen melakukan 

perkuliahan di kelas 

 Mahasiswa berdiskusi 

terhadap materi 

yang disampaikan 

oleh dosen 

 Bentuk penilaian 

performance 

keaktifan dan 

penugasan 

 Kriteria dan 

Indikator: Ketepatan 

dan penguasaan 

menjelaskan materi 

yang ditanyakan 

 



 Pentingnya aspek 
sumber daya 
manusia dalam 
sebuah proses 
bisnis 

 Aspek-aspek apa 
saja yang terdapat 
dalam studi 
kelayakan bisnis 
 



 

 
  Mahasiswa 

mampu 
menjelaskan 
manfaat 
aspek sumber 
daya manusia 

 Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
bagaimana 
mengatasi 
permasalahan 
yang timbul 
dalam analisis 
sumber daya 
manusia 

 Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
pentingnya 
aspek sumber 
daya manusia 
dalam studi 
kelayakan bisnis 

     
TKT 

 
Tugas 1: Mahasiswa 
menyusun resume 
tentang Aspek 
sumber daya 
manusia. 

 
 

TKM 

Tugas 1: Membaca 

referensi lain yang 

berkaitan dengan 

materi yang dosen 

berikan. 

 

Tugas 2 : memahami 
dan mempelajari slide 
PPT yang sudah di 
bagikan oleh dosen 
sebelum perkuliahan 
dimulai. 

 
 

 Mampu menguasai 

materi yang 

dipelajari minimal 

80% 

 Menunjukkan sikap 

kerjasama dalam 

diskusi 

 Dalam melakukan 

diskusi kelompok 

saling menghargai 

dengan yang lain. 

 

 

7  Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
pengertian aspek 
keuangan 

 Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
tujuan dari 
aspek keuangan 

 Mahasiswa 
mampu 
memahami apa 
saja faktor-
faktor dalam 
aspek keuangan 

Pengantar :  
Aspek 
Keuangan. 

 

 Pengertian aspek 
keuangan 

 Tujuan aspek 
keuangan 

 Penilaian dalam 
aspek-aspek 
keuangan 

 Faktor-faktor dalam 
aspek keuangan 

 Studi aspek 
keuangan. 

 Analisa keuangan 

 Kuliah 
Microsoft 
365 

 Tatap 
muka 

 Small 
Group 
Discussion 

3 SKS 
 
Teori : 
3x50 Menit 

 PTM 

 
 Dosen melakukan 

perkuliahan di kelas 

 Mahasiswa berdiskusi 

terhadap materi 

yang disampaikan 

oleh dosen 

 Bentuk penilaian 

performance 

keaktifan dan 

penugasan 

 Kriteria dan 

Indikator: 

Ketepatan dan 

penguasaan 

 



 Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
bagaimana cara 
penilaian dalam 
aspek keuangan 

 Mahasiswa 
mampu 
memahami cara 
menganalisa 
keuangan dalam 
studi kelayakan 
bisnis 

 Mahasiswa 
mampu 
menghitung 
perkiraan 
pengeluaran, 
penerimaan dan 
pendanaan. 

 Perkiraan 
pengeluaran, 
penerimaan dan 
pendanaan. 

 



 

 
      TKT 

 
Tugas 1: Mahasiswa 
menyusun resume 
tentang Aspek 
Keuangan. 

 
 

TKM 

Tugas 1: Membaca 

referensi lain yang 

berkaitan dengan 

materi yang dosen 

berikan. 

 

Tugas 2 : memahami 
dan mempelajari slide 
PPT yang sudah di 
bagikan oleh dosen 
sebelum perkuliahan 
dimulai. 

 
Tugas 3 : menganalisa 
dari segi aspek 
keuangan dalam studi 
kelayakan bisnis. 

menjelaskan materi 

yang ditanyakan 

 

 Mampu menguasai 

materi yang 

dipelajari minimal 

80% 

 Menunjukkan sikap 

kerjasama dalam 

diskusi 

 Dalam melakukan 

diskusi kelompok 

saling menghargai 

dengan yang lain. 

 

8 Mahasiswa 
mampu 
menjawab soal 
tes terhadap 
materi yang 
sudah diajarkan 
mulai dari 
pertemuan 1-7 
minimal 80% 

Materi ajar dari 
pertemuan 1-7 

 Ujian 
Tengah 
Semester 
(UTS) 

Pertanyaan 
Essay 

PTM 
3X50 Menit 

PTM 
 Mahasiswa menjawab 

soal yang diujikan 
secara tertulis 

 Mahasiswa 
mengumpulkan 
jawaban secara 
langsung ke dosen 

 Mampu menguasai 
dan menjawab 
pertanyaan soal-soal 
dari materi yang 
sudah dipelajari. 

 



 

 
9  Mahasiswa 

mampu 
memahami 
bagaimana 
penilaian 
studi 
kelayakan 
bisnis dari segi 
aspek 
keuangan 

 Mahasiswa 
mampu 
menyebutkan 
contoh-contoh 
aspek dalam 
keuangan 
usaha 

 Mahasiswa 
mampu 
memahami 
cara 
menganalisa 
laporan 
keuangan 

 Mahasiswa 
mampu 
menyebutkan 
macam-macam 
rasio keuangan 

 Mahasiswa 
mampu 
menyebutkan 
contoh laporan 
sumber dan 
penggunaan 
dana 

 Mahasiwa 
mampu dan 
memahami 
bagaimana 
cara menguji 
kelayakan 
dalam aspek 
keuangan. 

Pengantar : 
Uji Kelayakan Aspek 
Keuangan. 

 

 Penilaian studi 
kelayakan bisnis 
dari aspek 
keuangan 

 Contoh aspek 
keuangan usaha 

 Bagaimana 
menganalisis 
laporan keuangan 

 Macam-macam 
rasio keuangan 

 Contoh laporan 
sumber-sumber 
dan penggunaan 
dana 

 Menguji 
kelayakan aspek 
keuangan 

 Kuliah 
Microsoft 
365 

 Tatap 
muka 

 Collaborati 
ve 
learning 
(CL) 

 Case 
study 

 

3 SKS 
 
Teori : 
3x50 Menit 

PTM 

 
 Dosen melakukan 

perkuliahan di kelas 

 Mahasiswa berdiskusi 

terhadap materi 

yang disampaikan 

oleh dosen 

 
TKT 

 
Tugas 1: Mahasiswa 
menyusun resume 
tentang Uji Kelayakan 
Aspek Keuangan. 

 
 

TKM 

Tugas 1: Membaca 

referensi lain yang 

berkaitan dengan 

materi yang dosen 

berikan. 

 

Tugas 2 : memahami 
dan mempelajari slide 
PPT yang sudah di 
bagikan oleh dosen 
sebelum perkuliahan 
dimulai. 

 

Tugas 3 : 
menganalisa uji 
kelayakan bisnis 
sesuai dengan 
materi kasus yang 
diberikan oleh 
dosen. 

 Bentuk penilaian 

performance 

keaktifan dan 

penugasan 

 Kriteria dan 

Indikator: 

Ketepatan dan 

penguasaan 

menjelaskan materi 

yang ditanyakan 

 

 Mampu menguasai 
materi yang 
dipelajari minimal 
80% 

 Menunjukkan sikap 
kerjasama dalam 
diskusi 

 Dalam melakukan 
diskusi kelompok 
saling menghargai 
dengan yang lain. 

 Mampu 
menganalisa 

ujia kelayakan 
bisnis dari segi 

aspek keuangan. 

 



 

 
         

10  Mahasiswa 
mampu 
Menjelaskan 
pengertian 
aspek 
ekonomi, sosial 
dan politik. 

 Mahasiswa 
mampu 
memahami apa 
saja sisi rencana 
pembangunan 
nasioan 

 Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
hambatan dalam 
bidang ekonomi 

 Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
pengaruh dalam 
aspek politik 

 Mahasiswa 
mampu 
menyebutkan 
contoh-conoth 
aspek ekonomi, 
budaya dan 
politik 

 Mahasiswa 
mampu 
memahami cara 
menghitung ERP 
(Enterprise 
Resource 
Planning). 

Pengantar : 
Aspek Ekonomi, 
Sosial dan 
Politik. 

 

 Pengertian Aspek 
Ekonomi, Aspek 
Sosial dan Aspek 
Politik. 

 Sisi rencana 
pembangunan 
nasional 

 Hambatan dalam 
bidang ekonomi 

 Perubahan kondisi 
sosial yang 
kompleks 

 Manfaat sosial 

 Pengaruh aspek 
politik 

 Contoh aspek 
ekonomi, budaya 
dan politik 

 Contoh 
perhitungan ERP 
(Enterprise 
Resource 
Planning). 

 Kuliah 
Microsoft 
365 

 Tatap 
muka 

 Collaborati 
ve learning 

 Small 
Group 
Discussion 
 

3 SKS 
 
Teori : 
3x50 Menit 

PTM 

 
 Dosen melakukan 

perkuliahan di kelas 

 Mahasiswa berdiskusi 

terhadap materi 

yang disampaikan 

oleh dosen 

 
TKT 

 
Tugas 1: Mahasiswa 
menyusun resume 
tentang Aspek 
Ekonomi, Sosial dan 
Politik. 

 

TKM 

Tugas 1: Membaca 

referensi lain yang 

berkaitan dengan 

materi yang dosen 

berikan. 

 

Tugas 2 : memahami 
dan mempelajari slide 
PPT yang sudah di 
bagikan oleh dosen 
sebelum perkuliahan 
dimulai. 

 
Tugas 3 : 
menyelesaikan 
soal-soal 
menghitung ERP 
yang diberikan 
oleh dosen. 

 Bentuk penilaian 

performance 

keaktifan dan 

penugasan 

 Kriteria dan 

Indikator: 

Ketepatan dan 

penguasaan 

menjelaskan materi 

yang ditanyakan 

 

 Mampu menguasai 
materi yang 
dipelajari minimal 
80% 

 Menunjukkan sikap 
kerjasama dalam 
diskusi 

 Dalam melakukan 
diskusi kelompok 
saling menghargai 
dengan yang lain. 

 

 



 

 
         

11  Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
pengertian 
lingkungan 
industri 

 Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
enam aspek 
lingkungan 
industri 

 Mahasiswa 
mampu 
menyebutkan 
contoh-contoh 
aspek dalam 
lingkungan 
industri dan 
dalam 
lingkungan 
industri bisnis 

 Mahasiswa 
mampu 
memahami 
cara 
menganlisa 
aspek 
lingkungan 
industri. 

Pengantar : 
Aspek Lingkungan 
Industri 

 

 Pengertian 
lingkungan industri  

 Ada enam aspek 
dalam aspek 
lingkungan 
industri 

 Contoh aspek 
lingkungan 
isndustri 

 Contoh 
lingkungan 
industri dalam 
bisnis 

 Menganalisa 
aspek lingkungan 
industri 
 

 Kuliah 
Microsoft 
365 

 Tatap 
muka 

 Collaborati 
velearning 

 Small 
Group 
Discussion 

3 SKS 

 

Teori : 
3x50 Menit 

PTM 

 
 Dosen melakukan 

perkuliahan di kelas 

 Mahasiswa berdiskusi 

terhadap materi 

yang disampaikan 

oleh dosen 

 
 
TKT 

 
Tugas 1: Mahasiswa 
menyusun resume 
tentang Aspek 
Lingkungan Industri. 

 
TKM 

Tugas 1: Membaca 

referensi lain yang 

berkaitan dengan 

materi yang dosen 

berikan. 

 

Tugas 2 : memahami 
dan mempelajari slide 
PPT yang sudah di 

bagikan oleh dosen 

 Bentuk penilaian 

performance 

keaktifan dan 

penugasan 

 Kriteria dan 

Indikator: 

Ketepatan dan 

penguasaan 

menjelaskan materi 

yang ditanyakan 

 

 Mampu menguasai 
materi yang 
dipelajari minimal 
80% 

 Menunjukkan sikap 
kerjasama dalam 
diskusi 

 Dalam melakukan 
diskusi kelompok 
saling menghargai 
dengan yang lain. 

 Mampu 
menganalisa 
aspek 
lingkungan 
industri. 

 



 

 
      sebelum perkuliahan 

dimulai. 
 

Tugas 3 :  
menganalisa aspek 
lingkungan industri sesuai 
dengan materi kasus yang 

diberikan oleh dosen. 
 

  

12  Mahasiswa 
mampu 
menganalisa 
aspek yuridis 

 Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
apa saja 
bentuk-bentuk 
dari badan 
hukum 

 Mahasiswa 
mampu 
memahami 
legalitas 
perusahaan 

 Mahasiswa 
mampu 
menyebutkan 
identitas 
pelaksana 
proyek, 
pelaksanaan, 
waktu serta 
syarat-syarat 
pelaksanaan 
proyek. 

Pengantar : 
Aspek Yuridis 

 

 Analisis aspek 
legal yuridis 

 Bentuk badan 
hukum 
perusahaan 

 Legalitas 
perusahaan 

 Identitas 
pelaksana 
proyek 

 Lokasi (tempat) 
pelaksanaan 
proyek 

 Waktu 
pelaksanaan 
proyek 

 Syarat-syarat 
pelaksanaan proyek 

 Kuliah 
Microsoft 
365 

 Tatap 
muka 

 Small 
Group 
Discussion 

 

3 SKS 

 
Teori : 

3x50 Menit 

PTM 

 
 Dosen melakukan 

perkuliahan di kelas 

 Mahasiswa berdiskusi 

terhadap materi 

yang disampaikan 

oleh dosen 

 
TKT 

 
Tugas 1: Mahasiswa 
menyusun resume 
tentang Aspek 
Yuridis. 

 
 

TKM 

Tugas 1: Membaca 

referensi lain yang 

berkaitan dengan 

 Bentuk penilaian 

performance 

keaktifan dan 

penugasan 

 Kriteria dan 

Indikator: 

Ketepatan dan 

penguasaan 

menjelaskan materi 

yang ditanyakan 

 

 Mampu menguasai 
materi yang 
dipelajari minimal 
80% 

 Menunjukkan sikap 
kerjasama dalam 
diskusi 

 Dalam melakukan 
diskusi kelompok 

 



 

 
      materi yang dosen 

berikan. 

 
Tugas 2 : memahami 
dan mempelajari slide 
PPT yang sudah di 
bagikan oleh dosen 
sebelum perkuliahan 
dimulai. 

 
Tugas 3 :  
Mengerjakan tugas 
latihan/quis dikelas 
yang telah diberikan 
oleh dosen. 

 

saling menghargai 
dengan yang lain. 

 Mampu 
menganalisa 
aspek yuridis. 

 

13  Mahasiswa mampu 
menjelaskan 
pengertian 
lingkungan hidup 

 Mahasiswa mampu 
menganalisa 
dampak dari 
lingkungan hidup 

 Mahasiswa mampu 
memahami 
perundang-
undangan analisis 
dampak 
lingkungan 

 Mahasiswa mampu 
memahami proses 
pengelolaan 
analisis dampak 
lingkungan 

 Mahasiswa mampu 
menjelaskan 
proyek bisnis pada 

Pengantar :  
Aspek Lingkungan 
Hidup. 

 

 Pengertian lingkungan 
hidup 

 Analisis dampak 
lingkungan 

 Perundang-
undangan analisis 
dampak lingkungan 

 Proses pengelolaan 
analisis dampak 
lingkungan 

 Jenis proyek bisnis 
yang dikenakan 
wajib analisis 
dampak lingkungan. 

 Kegunaan analisis 
lingkungan hidup 

 Sistematikan 
pengelolaan 

 Kuliah 
Microsoft 
365 

 Tatap 
muka 

 Small 
Group 
Discussion 

 Case study 

3 SKS 

 
Teori : 

3x50 Menit 

PTM 

 
 Dosen melakukan 

perkuliahan di kelas 

 Mahasiswa berdiskusi 

terhadap materi 

yang disampaikan 

oleh dosen 

 
TKT 

 
Tugas 1: Mahasiswa 
menyusun resume 

 Bentuk penilaian 

performance 

keaktifan dan 

penugasan 

 Kriteria dan 

Indikator: 

Ketepatan dan 

penguasaan 

menjelaskan materi 

yang ditanyakan 

 

 Mampu menguasai 
materi yang 

 



analisis lingkungan 
 Mahasiswa mampu 

menjelaskan 
rencana 
pengelolaan 
lingkungan.  
 

lingkungan  

 Rencana 
pengelolaan 
lingkungan. 



 

 
      tentang Aspek 

Lingkungan Hidup. 
 

TKM 
Tugas 1: Membaca 
referensi lain yang 
berkaitan dengan 
materi yang dosen 
berikan. 

 
Tugas 2 : memahami 
dan mempelajari slide 
PPT yang sudah di 
bagikan oleh dosen 
sebelum perkuliahan 
dimulai. 

 
Tugas 3 :  
menganalisa aspek 
lingkungan hidup sesuai 
dengan materi kasus yang 

diberikan oleh dosen. 
 

 
 

dipelajari minimal 
80% 

 Menunjukkan sikap 
kerjasama dalam 
diskusi 

 Dalam melakukan 
diskusi kelompok 
saling menghargai 
dengan yang lain. 

 Mampu 
menganalisa 

studi kasus 
tentang aspek 

dampak 

lingkungan 
hidup. 

 

14  Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
pengertian 
resiko 

 Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
tentang 
manajemen 
resiko 

 Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 

Pengantar : 
Antisipasi Resiko. 

 

 Pengertian 
Resiko 

 Manajemen 
resiko 

 Resiko pada 
aspek SDM 

 Resiko pada 
aspek 
keuangan 

 Resiko pada 
aspek 

 Kuliah 
Microsoft 
365 

 Tatap 
muka 

 Small 
Group 
Discussion 

 

3 SKS 

 
Teori : 

3x50 Menit 

PTM 

 
 Dosen melakukan 

perkuliahan di kelas 

 Mahasiswa berdiskusi 

terhadap materi 

 Bentuk penilaian 

performance 

keaktifan dan 

penugasan 

 Kriteria dan 

Indikator: 

 



bagaimana 
mengatasi 
serta 
mengantisipasi 
resiko-resiko 
yang akan 
terjadi pada 
studi 
kelayakan 
bisnis. 

 Mahasiswa 
harus 
memahami 
bagaimana 
implikasinya 
pada studi 
kelayakan 
bisnis. 

 

pemasaran 

 Resiko pada 
aspek 
produksi/oper
asi 

 Resiko pada 
aspek siste 
informasi 

 Implikasi pada 
studi 
kelayakan 
bisnis 

 Cara antisipasi 
resiko usaha 
bisnis. 

 



 

 
        yang disampaikan 

oleh dosen 

TKT 

Tugas 1: Mahasiswa 
menyusun resume 
tentang Antisipasi 
Resiko. 

 

TKM 

Tugas 1: Membaca 

referensi lain yang 

berkaitan dengan 

materi yang dosen 

berikan. 

 

Tugas 2 : memahami 
dan mempelajari slide 
PPT yang sudah di 
bagikan oleh dosen 
sebelum perkuliahan 
dimulai. 

 
 

Ketepatan dan 

penguasaan 

menjelaskan materi 

yang ditanyakan 

 

 Mampu menguasai 
materi yang 
dipelajari minimal 
80% 

 Menunjukkan sikap 
kerjasama dalam 
diskusi 

 Dalam melakukan 
diskusi kelompok 
saling menghargai 
dengan yang lain. 

 

 



 

 
         

15  Mahasiswa 
membuat suatu 
makalah 
berbentuk sebuah 
laporan studi 
kelayakan binis 
dimana isi laporan 
tersebut 
mahasiswa harus  
mampu 
menjelaskan, 
memahami dan 
menganalisa isi 
dari laporan 
studi kelayakan 
bisnis tersebut. 

 

Pengantar : 
Laporan Studi 
Kelayakan Bisnis. 

 

 Contoh Laporan 
Studi Kelayakan 
Bisnis  
 

 Kuliah 
Microsoft 
365 

 Tatap 
muka 

 Self 
directing 
learning 

 Small 
Group 
Discussion 

3 SKS 

 
Teori : 

3x50 Menit 

PTM 

 
 Dosen melakukan 

perkuliahan di kelas 

 Mahasiswa berdiskusi 

terhadap materi 

yang disampaikan 

oleh dosen 

 
TKT 

 
Tugas 1: Mahasiswa 
menyusun resume 
tentang Penulisan 
Laporan Studi 
Kelayakan Bisnis. 

 

TKM 

Tugas 1: Membaca 

referensi lain yang 

berkaitan dengan 

materi yang dosen 

berikan. 

 

Tugas 2 : memahami 
dan mempelajari slide 
PPT yang sudah di 
bagikan oleh dosen 
sebelum perkuliahan 
dimulai dan Merieview 
Pertemuan dari 9-14. 

 
Tugas 3 :  
Membuat 
laporan studi 
kelayakan 
bisnis dalam 
bentuk 
makalah. 

 Bentuk penilaian 

performance 

keaktifan dan 

penugasan 

 Kriteria dan 

Indikator: 

Ketepatan dan 

penguasaan 

menjelaskan materi 

yang ditanyakan 

 

 Mampu menguasai 
materi yang 
dipelajari minimal 
80% 

 Menunjukkan sikap 
kerjasama dalam 
diskusi 

 Dalam melakukan 
diskusi kelompok 
saling menghargai 
dengan yang lain. 

 Mampu 
menjelasan dan 

memaparkan 
laporan studi 

kelayakan bisnis 
dalam bentuk 

sebuah 
makalah. 

 



 

 
         

16 Mahasiswa 
mampu 
menjawab soal 
tes terhadap 
materi yang 
sudah diajarkan 
mulai dari 
pertemuan 9-15 
minimal 80% 

Materi ajar dari 
pertemuan 9-15 

 Ujian 
Akhir 
Semester 
(UAS) 

Final Project PTM 
3X50 Menit 

PTM 
 Mahasiswa 

mengerjakan project 
dengan 
kelompok/pribadi 
masing-masing 
selama jangka waktu 
seminggu. 

 Pada saat UAS 
Berlangsung 
Mahasiswa 
memepresentasikan 
project tersebut di 
depan kelas dan 
selanjutnya project 

dikumpulkan 
langsung ke dosen. 

 Mampu menguasai 
dan menjawab 
pertanyaan yang 
diberikan dosen 
sesuai dengah hasil 
project tersebut 
pada saat presentasi 
di kelas. 

 

 
 

 

Program Studi ANALIS KEUANGAN 
MATA KULIAH: STUDI KELAYAKAN BISNIS 

TUGAS KEGIATAN TERSTRUKTUR (TKT) 
Mata Kuliah Studi Kelayakan Bisnis 

Kode ANK18-040 SKS 3 Semester Genap 2022/2023 

Tujuan Tugas Mahasiswa mampu menguasai secara komprehensif materi Studi Kelayakan Bisnis 

Uraian Tugas a. Obyek Garapan : Materi perkuliahan dengan topik yang ditentukan 
b. Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan : 

 Tugas resensi (minggu 1 – 7): Mahasiswa secara individu membuat resume dari bahan kuliah yang disampaikan juga studi kasus yang 
diberikan. 

 Tugas Makalah (minggu 9 – 15): Mahasiswa secara kelompok menyusun makalah secara berkelompok 
 berdasarkan topik yang tentukan dengan menggunakan referensi utama dan tambahan buku lainnya yang menjelaskan tentang topik 

yang dikaji. 
c. Metode / cara pengerjaan, acuan yang digunakan: 

 Tugas resensi: meringkas bahas ajar yang disampaikan pada setiap pertemuan 1 - 7 



 

 
  Tugas makalah: memilih dan mengkaji topik pembahasan dari buku atau referensi utama dalam penyusunan makalah kemudian 

menyusun bahan secara sistematis dalam sebuah bentuk makalah 
d. Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan/dikerjakan: 

 Laporan tugas resensi dalam bentuk catatan yang diketik 

 Laporan tugas makalah yang diketik dengan rapi dengan MS Word dengan sistematika dan format sesuai dengan standar panduan 
penulisan karya ilmiah, dikumpulkan dengan format word, dengan sistimatika penulisan nama file: (Tugas Makalah – Judul - nama 
kelompok.word); 

 Slide Presentasi Power Point, terdiri dari minimun 10 slide. Dikumpulkan dlm bentuk softcopy format (*.ppt), dengan sistimatika 
penulisan nama file: (Tugas Slide-Judul -nama kelompok.ppt); 

Kriteria Penilaian a. Ketepatan penyerahan tugas : 15% 
- Mengumpulkan tugas resensi dan makalah tepat waktu 

b. Kesempurnaan subtansi / isi tugas : 70% 
- Resensi jelas dan menarik 
- Makalah Sistematis, menarik, referensi yang cukup, kedalaman pembahasan 
- Slide presentasi jelas, konsisten, menarik, inovatif dan komunikatif ketika disampaikan 

c. Desain tugas : 15% 
- Disampaikan dengan jelas, sistematis, menarik, kreatif dan inovatif 

 

 
 

 

Program Studi ANALIS KEUANGAN 

 
MATA KULIAH: STUDI KELAYAKAN BISNIS 

TUGAS KEGIATAN MANDIRI (TKM) 
Mata Kuliah Studi Kelayakan Bisnis 

Kode ADP18-018 SKS 3 Semester Genap 2022/2023 

Capaian 
Pembelajaran Mata 
Kuliah (CPMK) 

1. Mahasiswa memahami konsep dasar studi kelayakan bisnis 
2. Mahasiswa memahami tentang cara mendesain studi kelayakan bisnis. 
3. Mahasiswa memahami cara mengantisipasi segala macam aspek dalam studi kelayakan bisnis. 
4. Mahasiwa memiliki pemahaman tentang cara membuat/menyusun sebuah contoh laporan akhir studi kelayakan bisnis. 

Jenis Tugas Pengayaan/remedial mata kuliah secara mandiri: dapat berupa membaca referensi tambahan mata kuliah atau observasi mandiri dengan tujuan 
pemenuhan secara maksimal capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) 



 
 
 

MODEL PENILAIAN DAN NILAI AKHIR PERKULIAHAN 
 

MODEL PENILAIAN  NILAI AKHIR PERKULIAHAN 

Aspek Penilaian Bobot Penilaian Nilai Huruf Nilai Bobot Nilai Angka Predikat 

Quiz 10 % A 4,0 85 ≤ N ≤ 100 Dengan Pujian 

Tugas Kegiatan Terstruktur 15% B+ 3,5 75 ≤ N ≤ 84,9 Sangat Baik 

Tugas Kegiatan Mandiri 15% B 3,0 70 ≤ N ≤ 74,9 Baik 

UTS 25 % C+ 2,5 65 ≤ N ≤ 69,9 Memuaskan 

UAS 35 % C 2,0 60 ≤ N ≤ 64,9 Cukup 
  D 1,0 50 ≤ N ≤ 59,9 Tidak Lulus 
  E 0,0 0 ≤ N ≤ 49,9 Tidak Lulus 
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 

 POLITEKNIK KUTARAJA 
PROGRAM STUDI  

ANALIS KEUANGAN 

 
 

MG-01-2021 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

MATA KULIAH (MK) KODE Rumpun MK 
BOBOT  
(3 SKS) 

SEMESTER 
Tgl 

Penyusunan 

Teknik Pengambilan 
Keputusan 

ANK18-017 Manajemen T = 3 P = 0 VII 10 Jan 2022 

OTORISASI Pengembang RPS Koordinator RPS MK Ketua Program Studi 

Tio Devi Lishanti, S.E, M.Sc …………………………….. Agustina, S.E, M.Si 

Capaian 
Pembelajaran (CPL) 

CPL-PRODI  yang dibebankan pada MK         

S6 Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan 

S9 Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri 

P10 
Menguasai pengetahuan tentang perekonomian Indonesia dan ekonomi moneter sebagai pertimbangan 
dalam melakukan analisa dan/atau mengambil keputusan keuangan 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)  

KK7 

Mampu melakukan pengamatan kondisi ekonomi, industri serta  perkembangan dunia usaha dengan 
menganalisis informasi dari lembaga pemerintahan, publikasi dagang dan layanan keuangan, perusahaan 
perbankan investasi, hasil wawancara para ahli ekonomi-bisnis-keuangan sehingga menghasilkan keputusan 
keuangan dan investasi yang lebih komprehensif. 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK) 

KU5 
Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, dan persyaratan 
keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi di bidang keuangan. 

Deskripsi Singkat 
Mata Kuliah 

Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa program studi analis keuangan untuk membekali mahasiswa tentang konsep, 
teori dan metode teknik pengambilan keputusan dalam menjalankan aktivitas kerja di bidang analis keuangan. 



Bahan Kajian: 
Materi 
Pembelajaran 

1. Konsep dasar pengambilan keputusan 
2. Tipe-tipe pengambilan keputusan 
3. Teori pengambilan keputusan 
4. Faktor-faktor pengambilan keputusan 
5. Strategi pengambilan keputusan 
6. Model pengambilan keputusan 
7. Teknik pengambilan keputusan 
8. Ujian Tengah Semester 
9. Jenis dan kondisi pengambilan keputusan 
10. Pohon keputusan 
11. Pengambilan keputusan kelompok 
12. CBA (Cost Benefit Analysis) 
13. Metode keputusan Analytic Hierarchy Process (AHP) 
14. Analisis SWOT 
15. Diskusi kelompok 
16. Ujian Akhir Semester 

Referensi Utama :  

1. Dr. Aspizain Chaniago, S.Pd., M.Si, Teknik Pengambilan Keputusan Pendekatan Teori dan Studi Kasus,  Lentera 
Ilmu Cendekia, 2017. 

2. Haudi, S.Pd., M.M., D.B.A, Teknik Pengambilan Keputusan, Insan Cendekia Mandiri, 2021. 

Pendukung:  

 

Dosen Pengampu Tio Devi Lishanti, S.E., M.Sc 

Mata kuliah syarat (diisi jika ada) 

  
 
 
 



Catatan :    
1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang 

merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang 
diperoleh melalui proses pembelajaran. 

2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang 
digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, 
ketrampilan khusus dan pengetahuan. 

3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan 
bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut. 

4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau 
diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap 
materi pembelajaran mata kuliah tersebut. 

5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang 
mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti. 

6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam 
penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar 
penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif. 

7. Bentuk penilaian: tes dan non-tes. 
8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum Perkantoran, Praktikum Komputer, 

Praktikum Bahasa, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang 
setara. 

9. Metode Pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, 
Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara. 

10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan 
sub-pokok bahasan. 

11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan 
tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%. 

12. PTM=Pelaksanaan Tatap Muka, TKT=Tugas Kegiatan Terstruktur, TKM=Tugas Kegiatan Mandiri. 
 



MATRIKS KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Perte- 
muan 

Ke 

Kemampuan Akhir 
(Sub CPMK) 

Bahan Kajian 
/Materi Perkuliahan 

Bentuk 
Pembelajaran 

Metode 
Pembelajaran 

Alokasi 
Waktu 

Pengalaman/Tugas 
Belajar Mahasiswa 

Metode Penilaian 
(Bentuk, Kriteria & 

Indikator)  

Referensi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)  (8) (9) 

1  Mahasiswa 
mampu 
memahami dan 
menjelaskan 
mengenai 
alasan 
mempelajari 
pengambilan 
keputusan 

 Mahasiswa 
mampu 
memahami 
pengertian 
serta komponen 
pengambilan 
keputusan 

 Mahasiswa 
mampu 
memahami 
konsep 
pengambilan 
keputusan yang 
efektif 
 

 Dokumen/ 
Instrumen 
kontrak kuliah 

 Alasan 
mempelajari 
pengambilan 
keputusan 

 Pengertian 
pengambilan 
keputusan 

 Komponen 
pengambilan 
keputusan 

 Pengambilan  
keputusann yang 
efektif 

 

 Kuliah 

 Microsoft 
365 

 Small Group 
Discussion 

 Discovery 
Learning 

 Self 
Directing 
Learning 

 Cooperative 
Learning 
 

3 SKS 
 
Teori : 
3x50 Menit 
 
 

PTM 

 Dosen melakukan 
perkuliahan di kelas 

 Mahasiswa berdiskusi 
terhadap materi 
yang disampaikan 
 

TKT  
Tugas 1: Studi kasus 
 
TKM 
Tugas 1: Membaca 
referensi lain yang 
berkaitan dengan 
materi  

 Bentuk penilaian 
performance 
keaktifan dan 
penugasan 

 Kriteria dan 
Indikator:  
1. Ketepatan dan 

penguasaan 
menjelaskan 
materi yang 
ditanyakan 

2. Mampu 
menguasai 
materi yang 
dipelajari 
minimal 80% 

U1 
 
 

2  Mahasiswa 
mampu 
memahami dan 
mampu 
menjelaskan 
konsep 
keputusan 
perseorangan 
dan organisasi 

 Mahasiswa 

 Keputusan 
perseorangan dan 
organisasi 

 Perbedaan 
keputusan 
perseorangan dan 
organisasi 

 Keputusan-
keputusan dasar 
dan rutin 

 Kuliah 

 Microsoft 
365 

 Small Group 

Discussion 

 Discovery 

Learning 

 Self 

Directing 

Learning 

 Cooperative 

Learning 

3 SKS 
 
Teori : 
3x50 Menit 
 
 

PTM 

 Dosen melakukan 
perkuliahan di kelas 

 Mahasiswa berdiskusi 
terhadap materi 
yang disampaikan 
 

TKT  
Tugas 2: Studi kasus  
 

 Bentuk penilaian 
performance 
keaktifan dan 
penugasan 

 Kriteria dan 
Indikator:  
1. Ketepatan dan 

penguasaan 
menjelaskan 
materi yang 

U1 
 



mampu 
memahami 
perbedaan 
keputusan 
perseorangan 
dan organisasi 

 Mahasiswa 
mampu 
memahami 
keputusan-
keputusan dasar 
dan rutin 
 

  TKM 
Tugas 2: Membaca 
referensi lain yang 
berkaitan dengan 
materi 

ditanyakan 
2. Mampu 

menguasai 
materi yang 
dipelajari 
minimal 80% 

3  Mahasiswa 
mampu 
memahami dan 
mampu 
menjelaskan 
definisi 
pengambilan 
keputusan 
menurut para 
ahli 

 Mahasiswa 
mampu 
memahami 
teori-teori 
dalam 
pengambilan 
keputusan 

 Definisi  
pengambilan 
keputusan 
menurut para ahli 

 Teori-teori dalam 
pengambilan 
keputusan 

 

 Kuliah 

 Microsoft 
365 

 Small Group 

Discussion 

 Discovery 

Learning 

 Self 

Directing 

Learning 

 Cooperative 

Learning 

 

3 SKS 
 
Teori : 
3x50 Menit 
 
 

PTM 

 Dosen melakukan 
perkuliahan di kelas 

 Mahasiswa berdiskusi 
terhadap materi 
yang disampaikan 
 

TKT  
Tugas 3: Studi Kasus  
 
TKM 
Tugas 3: Membaca 
referensi lain yang 
berkaitan dengan 
materi 

 Bentuk penilaian 
performance 
keaktifan dan 
penugasan 

 Kriteria dan 
Indikator:  
1. Ketepatan dan 

penguasaan 
menjelaskan 
materi yang 
ditanyakan 

2. Mampu 
menguasai 
materi yang 
dipelajari 
minimal 80% 

U2 
 

4  Mahasiswa 
mampu 
memahami dan 
mampu 
menjelaskan 
faktor-faktor 
pengambilan 
keputusan dari 
beberapa sudut 
pandang 

 Faktor-faktor 
pengambilan 
keputusan 

 

 Kuliah 

 Microsoft 
365 

 Small Group 

Discussion 

 Discovery 

Learning 

 Self 

Directing 

Learning 

 Cooperative 

3 SKS 
 
Teori : 
3x50 Menit 
 
 

PTM 

 Dosen melakukan 
perkuliahan di kelas 

 Mahasiswa berdiskusi 
terhadap materi 
yang disampaikan 
 

TKT  
Tugas 4: Studi Kasus  
 

 Bentuk penilaian 
performance 
keaktifan dan 
penugasan 

 Kriteria dan 
Indikator:  
1. Ketepatan dan 

penguasaan 
menjelaskan 
materi yang 

U1 



Learning 

 

TKM 
Tugas 4: Membaca 
referensi lain yang 
berkaitan dengan 
materi 

ditanyakan 
2. Mampu 

menguasai 
materi yang 
dipelajari 
minimal 80% 

5  Mahasiswa 
memahami 
strategi umum 
pengambilan 
keputusan 

 Mahasiswa 
memahami 
strategi 
pengambilan 
keputusan 
manajerial 

 Mahasiswa 
memahami 
konsep Eight 
(8) Elements of 
Smart Choices 

 Strategi umum 
pengambilan 
keputusan 

 Strategi 
pengambilan 
keputusan 
manajerial 

 Eight (8) 
Elements of 
Smart Choices 

 Kuliah 

 Microsoft 
365 

 Small Group 

Discussion 

 Discovery 

Learning 

 Self 

Directing 

Learning 

 Cooperative 

Learning 

 

3 SKS 
 
Teori : 
3x50 Menit 
 
 

PTM 

 Dosen melakukan 
perkuliahan di kelas 

 Mahasiswa berdiskusi 
terhadap materi 
yang disampaikan 
 

TKT  
Tugas 5: Studi kasus 
 
TKM 
Tugas 5: Membaca 
referensi lain yang 
berkaitan dengan 
materi 

 Bentuk penilaian 
performance 
keaktifan dan 
penugasan 

 Kriteria dan 
Indikator:  
1. Ketepatan dan 

penguasaan 
menjelaskan 
materi yang 
ditanyakan 

2. Mampu 
menguasai 
materi yang 
dipelajari 
minimal 80% 

U2 

6  Mahasiswa 
memahami dan 
mampu 
menjelaskan 
tanggung jawab 
sosial 
perusahaan 

 Mahasiswa 
memahami 
etika dalam 
kepemimpinan 
manajerial 

 Rasionalitas 
pengambilan 
keputusan 

 Model-model 
pengambilan 
keputusan 

 Model preskriptif 
dan deskriptif 

 Kuliah 

 Microsoft 
365 

 Small Group 

Discussion 

 Discovery 

Learning 

 Self 

Directing 

Learning 

 Cooperative 

Learning 

 

3 SKS 
 
Teori : 
3x50 Menit 
 
 

PTM 

 Dosen melakukan 
perkuliahan di kelas 

 Mahasiswa berdiskusi 
terhadap materi 
yang disampaikan 
 

TKT  
Tugas 6: Studi Kasus  
 
TKM 
Tugas 6: Membaca 
referensi lain yang 
berkaitan dengan 
materi 

 Bentuk penilaian 
performance 
keaktifan dan 
penugasan 

 Kriteria dan 
Indikator:  
1. Ketepatan dan 

penguasaan 
menjelaskan 
materi yang 
ditanyakan 

2. Mampu 
menguasai 
materi yang 
dipelajari 
minimal 80% 

U1 
U2 

7  Mahasiswa 
memahami dan 

 Pendekatan 
pengambilan 

 Kuliah 

 Microsoft 

 Small Group 3 SKS 
 

PTM 

 Dosen melakukan 
 Bentuk penilaian 

performance 

U1 



mampu 
menjelaskan 
pendekatan 
pengambilan 
keputusan 
kuantitatif dan 
kualitatif 

 Mahasiswa 
memahami 
teknik 
pengambilan 
keputusan 
kreatif, 
partisipatif, 
modern 

 Mahasiswa 
memahami 
proses minout 

keputusan 
kuantitatif dan 
kualitatif 

 Teknik 
pengambilan 
keputusan kreatif 

 Teknik 
pengambilan 
keputusan 
partisipatif 

 Teknik 
pengambilan 
keputusan 
modern 

 Proses minout 

365 Discussion 

 Discovery 

Learning 

 Self 

Directing 

Learning 

 Cooperative 

Learning 

 

Teori : 
3x50 Menit 
 
 

perkuliahan di kelas 

 Mahasiswa berdiskusi 
terhadap materi 
yang disampaikan 
 

TKT  
Tugas 7: Studi Kasus  
 
TKM 
Tugas 7: Membaca 
referensi lain yang 
berkaitan dengan 
materi 

keaktifan dan 
penugasan 

 Kriteria dan 
Indikator:  
1. Ketepatan dan 

penguasaan 
menjelaskan 
materi yang 
ditanyakan 

2. Mampu 
menguasai 
materi yang 
dipelajari 
minimal 80% 
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9  Mahasiswa 
memahami dan 
mampu 
menjelaskan 
jenis-jenis 
pengambilan 
keputusan 

 Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
kondisi 
pengambilan 
keputusan 
 

 Jenis-jenis 
pengambilan 
keputusan 

 Kondisi 
pengambilan 
keputusan 

 Kuliah 

 Microsoft 
365 

 Small Group 

Discussion 

 Discovery 

Learning 

 Self 

Directing 

Learning 

 Cooperative 

Learning 

 

3 SKS 
 
Teori : 
3x50 Menit 
 
 

PTM 

 Dosen melakukan 
perkuliahan di kelas 

 Mahasiswa berdiskusi 
terhadap materi 
yang disampaikan 
 

TKT  
Tugas 9: Studi Kasus  
 
TKM 
Tugas 9: Membaca 
referensi lain yang 
berkaitan dengan 
materi 

 Bentuk penilaian 
performance 
keaktifan dan 
penugasan 

 Kriteria dan 
Indikator:  
1. Ketepatan dan 

penguasaan 
menjelaskan 
materi yang 
ditanyakan 

2. Mampu 
menguasai 
materi yang 
dipelajari 
minimal 80% 

U1 
 

10  Mahasiswa 
memahami dan 
mampu 
menjelaskan 
konsep pohon 

 Konsep pohon 
keputusan 

 Model pohon 
keputusan 

 Komponen pohon 

 Kuliah 

 Microsoft 
365 

 Small Group 

Discussion 

 Discovery 

Learning 

3 SKS 
 
Teori : 
3x50 Menit 
 

PTM 

 Dosen melakukan 
perkuliahan di kelas 

 Mahasiswa berdiskusi 
terhadap materi 

 Bentuk penilaian 
performance 
keaktifan dan 
penugasan 

 Kriteria dan 

U1 
U2 



keputusan 

 Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
model pohon 
keputusan 

 Mahasiswa 
mampu 
memahami 
komponen 
pohon 
keputusan 

 Mahasiswa 
mampu 
memahami  
prosedur 
pembuatan 
pohon 
keputusan 

 Mahasiswa 
mampu 
memahami 
diagram pohon 
keputusan 

 Mahasiswa 
mampu 
memahami 
kondisi 
stokastik multi 
stage 
 

keputusan 

 Prosedur 
pembuatan pohon 
keputusan 

 Diagram pohon 
keputusan 

 Kondisi stokastik 
multi stage 

 Self 

Directing 

Learning 

 Cooperative 

Learning 

 

 yang disampaikan 
 

TKT  
Tugas 10: Studi kasus 
 
TKM 
Tugas 10: Membaca 
referensi lain yang 
berkaitan dengan 
materi 

Indikator:  
1. Ketepatan dan 

penguasaan 
menjelaskan 
materi yang 
ditanyakan 

2. Mampu 
menguasai 
materi yang 
dipelajari 
minimal 80% 

11  Mahasiswa 
memahami dan 
mampu 
menjelaskan 
alasan 
pembuatan 
keputusan 
secara 
kelompok 

 Alasan 
pembuatan 
keputusan secara 
kelompok 

 Metode 
pengambilan 
keputusan dalam 
kelompok 

 Kepemimpinan 

 Kuliah 

 Microsoft 
365 

 Small Group 

Discussion 

 Discovery 

Learning 

 Self 

Directing 

Learning 

3 SKS 
 
Teori : 
3x50 Menit 
 
 

PTM 

 Dosen melakukan 
perkuliahan di kelas 

 Mahasiswa berdiskusi 
terhadap materi 
yang disampaikan 
 

TKT  
Tugas 11: Studi kasus 

 Bentuk penilaian 
performance 
keaktifan dan 
penugasan 

 Kriteria dan 
Indikator:  
1. Ketepatan dan 

penguasaan 
menjelaskan 

U1 



 Mahasiswa 
mampu 
memahami 
metode 
pengambilan 
keputusan 
dalam 
kelompok 

 Mahasiswa 
mampu 
memahami 
kepemimpinan 
dalam 
kelompok 

 Mahasiswa 
mampu 
memahami gaya 
kepemimpinan 
dalam 
kelompok 

 Mahasiswa 
mampu 
memahami 
komunikasi 
kelompok 
dalam 
perspektif 
teoritis 

dalam kelompok 

 Gaya 
kepemimpinan 
dalam kelompok 

 Komunikasi 
kelompok dalam 
perspektif 
teoritis 

 Cooperative 

Learning 

 

 
TKM 
Tugas 11: Membaca 
referensi lain yang 
berkaitan dengan 
materi 

materi yang 
ditanyakan 

2. Mampu 
menguasai 
materi yang 
dipelajari 
minimal 80% 

12  Mahasiswa 
memahami dan 
mampu 
menjelaskan 
analisis biaya 
manfaat (cost 
benefit 
analysis) 

 Mahasiswa 
mampu 
memahami 
langkah-langkah 

 Pengertian 
analisis biaya 
manfaat (cost 
benefit analysis) 

 Langkah-langkah 
pembuatan 
analisis biaya 
manfaat (cost 
benefit analysis) 

 Kelebihan dan 
kekurangan 
analisis biaya 

 Kuliah 

 Microsoft 
365 

 Small Group 

Discussion 

 Discovery 

Learning 

 Self 

Directing 

Learning 

 Cooperative 

learning 

 

3 SKS 
 
Teori : 
3x50 Menit 
 
 

PTM 

 Dosen melakukan 
perkuliahan di kelas 

 Mahasiswa berdiskusi 
terhadap materi 
yang disampaikan 
 

TKT  
Tugas 12: Kuis  
 
TKM 
Tugas 11: Membaca 

 Bentuk penilaian 
performance 
keaktifan dan 
penugasan 

 Kriteria dan 
Indikator:  
1. Ketepatan dan 

penguasaan 
menjelaskan 
materi yang 
ditanyakan 

2. Mampu 

U2 



pembuatan 
analisis biaya 
manfaat (cost 
benefit 
analysis) 

 Mahasiswa 
mampu 
memahami 
kelebihan dan 
kekurangan 
analisis biaya 
manfaat (cost 
benefit 
analysis) 
 

manfaat (cost 
benefit analysis) 
 

 referensi lain yang 
berkaitan dengan 
materi 

menguasai 
materi yang 
dipelajari 
minimal 80% 

13  Mahasiswa 
memahami 
pengertian 
Analytic 
Hierarchy 
Process (AHP) 

 Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
prinsip dasar 
Analytic 
Hierarchy 
Process (AHP) 

 Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
tahapan 
Analytic 
Hierarchy 
Process (AHP) 

 Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
kelebihan dan 
kelemahan 

 Pengertian 
Analytic 
Hierarchy Process 
(AHP) 

 Prinsip dasar 
Analytic 
Hierarchy Process 
(AHP) 

 Tahapan Analytic 
Hierarchy Process 
(AHP) 

 Kelebihan dan 
kelemahan 
Analytic 
Hierarchy Process 
(AHP) 
 

 Kuliah 

 Microsoft 
365 

 Small Group 

Discussion 

 Discovery 

Learning 

 Self 

Directing 

Learning 

 Cooperative 

learning 

 

 

3 SKS 
 
Teori : 
3x50 Menit 
 
 

PTM 

 Dosen melakukan 
perkuliahan di kelas 

 Mahasiswa berdiskusi 
terhadap materi 
yang disampaikan 
 

TKT  
Tugas 13: Studi kasus  
 
TKM 
Tugas 13: Membaca 
referensi lain yang 
berkaitan dengan 
materi 

 Bentuk penilaian 
performance 
keaktifan dan 
penugasan 

 Kriteria dan 
Indikator:  
1. Ketepatan dan 

penguasaan 
menjelaskan 
materi yang 
ditanyakan 

2. Mampu 
menguasai 
materi yang 
dipelajari 
minimal 80% 

U1 
U2 



Analytic 
Hierarchy 
Process (AHP) 
 

14  Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
konsep SWOT 

 Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
tahapan SWOT 

 Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
faktor strategi 
internal dan 
eksternal 

 Konsep SWOT 

 Tahapan SWOT 

 Faktor strategi 
internal (IFAS) 

 Faktor strategi 
eksternal (EFAS) 

 Kuliah 

 Microsoft 
365 

 Small Group 

Discussion 

 Discovery 

Learning 

 Self 

Directing 

Learning 

 Cooperative 

learning 

 

 

3 SKS 
 
Teori : 
3x50 Menit 
 
 

PTM 

 Dosen melakukan 
perkuliahan di kelas 

 Mahasiswa berdiskusi 
terhadap materi 
yang disampaikan 
 

TKT  
Tugas 14: Studi kasus  
 
TKM 
Tugas 14: Membaca 
referensi lain yang 
berkaitan dengan 
materi 

 Bentuk penilaian 
performance 
keaktifan dan 
penugasan 

 Kriteria dan 
Indikator:  
1. Ketepatan dan 

penguasaan 
menjelaskan 
materi yang 
ditanyakan 

2. Mampu 
menguasai 
materi yang 
dipelajari 
minimal 80% 

U2 



15  Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
dan 
mengemukakan 
pandangan 
mengenai AHP 
serta 
memberikan 
pendapat 
mengenai studi 
kasus yang 
menggunakan 
metode AHP 

 Mahasiswa  
mampu 
membuat 
analisis SWOT 
berdasarkan 
studi kasus 
yang disajikan. 

 Diskusi kelompok 
mengenai metode 
AHP (Analytic 
Hierarchy 
Process) 

 Diskusi kelompok  
mengenai metode 
analisis SWOT 

 Studi kasus 
 

 Kuliah 

 Microsoft 
365 

 Small Group 

Discussion 

 Discovery 

Learning 

 Cooperative 

learning 

 

 

3 SKS 
 
Teori : 
3x50 Menit 
 
 

PTM 

 Dosen melakukan 
perkuliahan di kelas 

 Mahasiswa berdiskusi 
terhadap materi 
yang disampaikan 
 

TKT  
Tugas 15: Studi kasus  
 
TKM 
Tugas 15: Membaca 
referensi lain yang 
berkaitan dengan 
materi 

 Bentuk penilaian 
performance 
keaktifan dan 
penugasan 

 Kriteria dan 
Indikator:  
1. Ketepatan dan 

penguasaan 
menjelaskan 
materi yang 
ditanyakan 

2. Mampu 
menguasai 
materi yang 
dipelajari 
minimal 80% 

U1 
U2 
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 Program Studi Analis Keuangan 

 
MATA KULIAH: TEKNIK PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

TUGAS KEGIATAN TERSTRUKTUR (TKT) 
Mata Kuliah Teknik Pengambilan Keputusan 

Kode ANK18-017 SKS 3 Semester Ganjil 2021/2022 

Tujuan Tugas Mahasiswa mampu menguasai konsep dan metode teknik pengambilan keputusan dengan tepat dan sistematis 

Uraian Tugas a. Obyek Garapan                                                   : Materi perkuliahan dengan topik yang ditentukan 
b. Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan         :  

 Tugas resensi (minggu 1 – 7): Mahasiswa secara individu membuat resume dari bahan kuliah yang disampaikan juga studi kasus yang 
diberikan. 

 Tugas Makalah (minggu 9 – 15): Mahasiswa menyusun makalah secara berkelompok berdasarkan topik yang telah ditentukan dengan 
menggunakan referensi utama dan tambahan referensi lainnya yang menjelakan tentang topik yang dikaji  

c.   Metode / cara pengerjaan, acuan yang digunakan:  

 Tugas resensi: meringkas bahas ajar yang disampaikan pada setiap pertemuan 1 - 7 

 Tugas makalah: memilih dan mengkaji topik pembahasan berdasarkan buku utama atau referensi lainnya kemudiannya menyusunnya 
menjadi sebuah makalah dengan pembahasan yang dilakukan secara sistematis. 

d. Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan/dikerjakan:  

 Laporan tugas resensi dalam bentuk catatan yang diketik 

 Laporan tugas makalah yang diketik dengan rapi dengan Ms. Word dengan sistematika dan format yang sesuai dengan standart panduan 
penulisan karya ilmiah. 

 Slide Presentasi Power Point. Dikumpulkan dlm bentuk softcopy format (*.ppt), dengan sistimatika penulisan nama file: (Tugas Slide-
Judul -nama kelompok.ppt); 
 

Kriteria Penilaian a. Ketepatan penyerahan tugas                               : 15% 
- Mengumpulkan tugas resensi dan makalah tepat waktu 

b. Kesempurnaan subtansi / isi tugas                       : 70% 
- Resensi jelas dan menarik 
- Makalah Sistematis, menarik, referensi yang cukup, kedalaman pembahasan 
- Slide presentasi jelas, konsisten, menarik, inovatif dan komunikatif ketika disampaikan 

c. Desain tugas                                                       : 15% 
- Disampaikan dengan jelas, sistematis, menarik, kreatif dan inovatif  

 
 
 
 



 
 Program Studi ANALIS KEUANGAN 

 
MATA KULIAH: TEKNIK PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

TUGAS KEGIATAN MANDIRI (TKM) 
Mata Kuliah Teknik Pengambilan Keputusan 

Kode ANK18-017 SKS 3 Semester Ganjil 2021/2022 

Capaian 
Pembelajaran Mata 
Kuliah (CPMK) 

1. Mampu memahami konsep dan metode teknik pengambilan keputusan dengan tepat dan sistematis 
2. Mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan 

bermasyarakat serta mampu berperan sebagai warga dunia yang berwawasan global; 

Jenis Tugas Pengayaan/remedial mata kuliah secara mandiri: dapat berupa membaca referensi tambahan mata kuliah atau observasi mandiri dengan tujuan 
pemenuhan secara maksimal capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK)   

 
MODEL PENILAIAN DAN NILAI AKHIR PERKULIAHAN 

   

MODEL PENILAIAN  NILAI AKHIR PERKULIAHAN 

Aspek Penilaian Bobot Penilaian  Nilai Huruf Nilai Bobot Nilai Angka Predikat 

Quiz 10 %  A 4,0 85 ≤ N ≤ 100 Dengan Pujian 

Tugas Kegiatan Terstruktur 15%    B+ 3,5 75 ≤ N ≤ 84,9 Sangat Baik 

Tugas Kegiatan Mandiri 15%  B 3,0 70 ≤ N ≤ 74,9 Baik 

UTS 25 %    C+ 2,5 65 ≤ N ≤ 69,9 Memuaskan 

UAS 35 %  C 2,0 60 ≤ N ≤ 64,9 Cukup 

   D 1,0 50 ≤ N ≤ 59,9 Tidak Lulus 

   E 0,0 0 ≤ N ≤ 49,9 Tidak Lulus 
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 

 POLITEKNIK KUTARAJA 

PROGRAM STUDI  

Analis Keuangan 

 
 

MG-01-2021 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

MATA KULIAH (MK) KODE Rumpun MK 
BOBOT  
(3 SKS) 

SEMESTER 
Tgl 

Penyusunan 

Praktik Manajemen 
Inv. Dan Portofoilio 

ANK18-036 
Analis 

Keuangan  
T = 0 P = 2 VI 05 Agus 2022 

OTORISASI Pengembang RPS Koordinator RPS MK Ketua Program Studi 

Indra Akbar, S.E., M.M. …………………………….. Agustina, S.E., M.Si 

Capaian 
Pembelajaran (CPL) 

CPL-PRODI  yang dibebankan pada MK         

CPL1 
Berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan 
peradapanan Pancasila. 

CPL2 Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan. 

CPL3 Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik. 

CPL4 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)  

CPMK1 
Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan jenis 
pekerjaan spesifik, di bidang keuangan sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang keuangan. 

CPMK2 
Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta 

evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan bidang keuangan yang ditugaskan kepada pekerja yang 
berada di bawah tanggung jawabnya. 

CPMK3 
Mampu memberikan rekomendasi keputusan investasi dengan menafsirkan data harga, 
penghasilan, stabilitas, kecenderungan resiko investasi masa depan, pengaruh ekonomis, dan 
faktor lain yang mempengaruhi program investasi kepada investor yang menjadi kliennya. 

CPMK4 

Mampu memastikan kesesuaian antara keputusan investasi yang diambil dengan: 

a. Kebijakan dan strategi investasi yang telah ditetapkan dalam perjanjian pengelolaan 
Portofolio Efek untuk para nasabah atau portofolio investasi kolektif untuk sekelompok 
nasabah. 



b. Kebijakan dan strategi investasi yang telah ditetapkan oleh Komite Investasi. 

Deskripsi Singkat 
Mata Kuliah 

Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester IV Prodi Analis Keuangan untuk membekali mahasiswa 
tentang konsep, teori pada praktik manajemen investasi dan portofolio perusahaan. Memiliki kemampuan 
menganalisis dan memberikan rekomendasi terhadap suatu nilai investasi bagi perusahaan.  

Bahan Kajian: 
Materi 
Pembelajaran 

1. Pengantar Praktek Manajemen invest dan portofolio. 
2. Definisi Investasi dan Resikonya 
3. Indonesia dan Investasi 
4. Indonesia dan Investasi  
5. Investasi Jangka panjang dan pendek 
6. Investasi Jangka panjang dan pendek 
7. Manajemen investasi dan portofolio 
8. Ujian Tengah Semester 
9. Praktik Analisis Investasi dan Portofolio Saham 
10. Praktik Analisis Investasi dan Portofolio Reksadana  
11. Praktik Analisis Investasi dan Portofolio Obligasi  
12. Praktik Analisis Investasi dan Portofolio Emas  
13. Praktik Analisis Investasi dan Portofolio Properti  
14. Praktik Analisis Investasi dan Portofolio Asuransi 
15. Praktik Analisis Investasi dan Portofolio Deposisto 
16. Ujian Akhir Semester 

Referensi Utama :  

1. Sentanoe Kertonegoro, Analisa dan Manajemen Investasi, Widya  Press Jakarta, 1995 

2. Abdul Halim, Analisis Investasi,  Salemba Empat, Jakarta,  2003. 

3. Frank J. Fabozzi, Manajemen Investasi, Salemba Empat, Jakarta, 1999 

4. Bodie / Kane / Marcus, Investments Buku 2, Salemba Empat, Jakarta, 2006  

5. David Sukardi Kodrat, Kurniawan Indonanjaya, Manajemen Investasi, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010. 

Pendukung:  

1.  

Dosen Pengampu Indra Akbar, S.E., M.M. 

Mata kuliah syarat (diisi jika ada) 

  
 
 



 
Catatan :    

1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang 
merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang 
diperoleh melalui proses pembelajaran. 

2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang 
digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, 
ketrampilan khusus dan pengetahuan. 

3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan 
bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut. 

4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau 
diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap 
materi pembelajaran mata kuliah tersebut. 

5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang 
mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti. 

6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam 
penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar 
penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif. 

7. Bentuk penilaian: tes dan non-tes. 
8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum Perkantoran, Praktikum Komputer, 

Praktikum Bahasa, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang 
setara. 

9. Metode Pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, 
Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara. 

10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan 
sub-pokok bahasan. 

11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan 
tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%. 

12. PTM=Pelaksanaan Tatap Muka, TKT=Tugas Kegiatan Terstruktur, TKM=Tugas Kegiatan Mandiri. 
 
 
 
 
 



 
MATRIKS KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Perte- 
muan 

Ke 

Kemampuan Akhir 
(Sub CPMK) 

Bahan Kajian 
/Materi Perkuliahan 

Bentuk 
Pembelajaran 

Metode 
Pembelajaran 

Alokasi 
Waktu 

Pengalaman/Tugas 
Belajar Mahasiswa 

Metode Penilaian 
(Bentuk, Kriteria & 

Indikator)  

Referensi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)  (8) (9) 

1 Memilki 
pemahaman 
tentang prektik 
manajemen invest 
dan protofolio 

Kontrak perkuliahan,  

Pengantar 
Kewirausahaan  

Tatap Muka 
 

Model: 

Pembelajaran 

langsung; 

Pendekatan : 
Interaktif; 
Metode: 
ceramah, tanya 
jawab 

2 SKS 
 
 
Praktikum: 
2x50 Menit 

a. Berdiskusi tentang 
manajemen investasi 
dan portofolio. 

b. Berbagi informasi 
tentang investasi. 

a. Kelengkapan dan 
kesesuaian  
penjelasan 

b. Bahasa komunikatif  
dalam menjawab 

1 

2 Memiliki 
Pemahaman 
tentang investasi 
dan resiko  

Penjelasan tentang 
invesatasi dan resiko  

Tatap Muka Model : 

Pembelajaran 

Langsung  

Pendekatan: 

Interaktif 

Metode: 
ceramah dan 
tanya jawab 

2 SKS 
 
 
Praktikum: 
2x50 Menit 

Mengetahui tentang 
investasi dan resikonya 

a. Ketepatan 
penjelasan 

b. Bahasa 
komunikatif dalam 
menjawab 

2 

3 Mampu 
menganalisis 
tentang keadaan 
indonesia dan 
investasinya 

Analisa investasi Tatap Muka Model : 

Pembelajaran 

Langsung,  

Pendekatan: 

Interaktif  

metode: 
ceramah dan 
diskusi. 

2 SKS 
 
Praktikum: 
2x50 Menit 

Menganalisa tentang 
kesempatan dan peluang 
investasi di Indonesia. 

Sikap: partisipasi dan  
tanggungjawab 
Ketrampilan: 
Menganalisa dan  
Presentasi tugas 
Pengetahuan: 
Menganalisa peluang 
investasi 

3 

4 Mampu 
menganalisis 
tentang keadaan 
indonesia dan 
investasinya 

Analisa investasi Tatap Muka Model : 

Pembelajaran 

Langsung,  

Pendekatan: 

Interaktif  

metode: 
ceramah dan 
diskusi. 

2 SKS 
 
Praktikum: 
2x50 Menit 

Menganalisa tentang 
kesempatan dan peluang 
investasi di Indonesia. 

Sikap: partisipasi dan  
tanggungjawab 
Ketrampilan: 
Menganalisa dan  
Presentasi tugas 
Pengetahuan: 
Menganalisa peluang 
investasi 

4 

5 Mampu 
menganalisis 
Investasi jangaka 
panjang dan 

Analisa investasi Tatap Muka Model : 

Pembelajaran 

Langsung,  

2 SKS 
 
Praktikum: 
2x50 Menit 

Menganalisa tentang 
investasi jangka panjang 
dan jangka pendek. 

Sikap: partisipasi dan  
tanggungjawab 
Ketrampilan: 
Menganalisa dan  

5 



pendek Pendekatan: 

Interaktif  

metode: 
ceramah dan 
diskusi. 

Presentasi tugas 
Pengetahuan: 
Menganalisa peluang 
investasi 

6 Mampu 
menganalisis 
Investasi jangaka 
panjang dan 
pendek 

Analisa investasi Tatap Muka Model : 

Pembelajaran 

Langsung,  

Pendekatan: 

Interaktif  

metode: 
ceramah dan 
diskusi. 

2 SKS 
 
Praktikum: 
2x50 Menit 

Menganalisa tentang 
investasi jangka panjang 
dan jangka pendek. 

Sikap: partisipasi dan  
tanggungjawab 
Ketrampilan: 
Menganalisa dan  
Presentasi tugas 
Pengetahuan: 
Menganalisa peluang 
investasi 

6 

7 Mampu 
menjelaskan 
tentang 
manajemen 
investasi dan 
protofolio  

Teori manajemen 
investasi dan 

portofolio 

Tatap Muka Model : 

Pembelajaran 

Langsung,  

Pendekatan: 

Interaktif  

.metode: 
ceramah, 
diskusi dan 
penugasan 

2 SKS 
 
 
Praktikum: 
2x50 Menit 

Secara individu 
menjelaskan tentang 
manajemen investasi. 

Sikap: partisipasi, Jujur, 
disiplin, tanggungjawab 
Ketrampilan: 
Mampu menjelaskan 
tentang manajemene 
investasi dan portofolio. 
Pengetahuan: 
Mengetahui tentang 
investasi dan portofolio. 

7 

8 Ujian Tengah 
Semester 

 Tatap Muka     8 

9 Praktek analisis 
manajemen 
investasi dan 
protofolio. 

Analisis investasi dan 
portofolio saham 

Tatap Muka Model : 

Pembelajaran 

Langsung,  

Pendekatan: 

Interaktif  

Metode: 
ceramah, 
diskusi, 
penugasan dan 
persentasi 

2 SKS 
 
 
Praktikum: 
2x50 Menit 

Tugas analisis individu Sikap: partisipasi, Jujur, 
disiplin, tanggungjawab 
Ketrampilan: 
Membuat analisis 
investasi dan portofolio 
Pengetahuan: 
Menganalisis dan 
merekomendasikan. 

 

10 Praktek analisis 
manajemen 
investasi dan 
protofolio. 

Analisis investasi dan 
portofolio Reksadana 

Tatap Muka Model : 

Pembelajaran 

Langsung,  

Pendekatan: 

Interaktif  

Metode: 
ceramah, 
diskusi, 

2 SKS 
 
 
Praktikum: 
2x50 Menit 

Tugas analisis individu Sikap: partisipasi, Jujur, 
disiplin, tanggungjawab 
Ketrampilan: 
Membuat analisis 
investasi dan portofolio 
Pengetahuan: 
Menganalisis dan 
merekomendasikan. 

10 



penugasan dan 
persentasi 

11 Praktek analisis 
manajemen 
investasi dan 
protofolio. 

Analisis investasi dan 
portofolio Obligasi  

Tatap Muka Model : 

Pembelajaran 

Langsung,  

Pendekatan: 

Interaktif  

Metode: 
ceramah, 
diskusi, 
penugasan dan 
persentasi 

2 SKS 
 
 
Praktikum: 
2x50 Menit 

Tugas analisis individu Sikap: partisipasi, Jujur, 
disiplin, tanggungjawab 
Ketrampilan: 
Membuat analisis 
investasi dan portofolio 
Pengetahuan: 
Menganalisis dan 
merekomendasikan. 

11 

12  Praktek analisis 
manajemen 
investasi dan 
protofolio. 

Analisis investasi dan 
portofolio Emas 

Tatap Muka Model : 
Pembelajaran 
Langsung,  
Pendekatan: 
Interaktif  
Metode: 
ceramah, 
diskusi, 
penugasan dan 
persentasi 

2 SKS 
 
 
Praktikum: 
2x50 Menit 

Tugas analisis individu Sikap: partisipasi, Jujur, 
disiplin, tanggungjawab 
Ketrampilan: 
Membuat analisis 
investasi dan portofolio 
Pengetahuan: 
Menganalisis dan 
merekomendasikan. 

12 

13 Praktek analisis 
manajemen 
investasi dan 
protofolio. 

Analisis investasi dan 
portofolio Properti 

Tatap Muka Model : 

Pembelajaran 

Langsung,  

Pendekatan: 

Interaktif  

Metode: 
ceramah, 
diskusi, 
penugasan dan 
persentasi 

2 SKS 
 
 
Praktikum: 
2x50 Menit 

Tugas analisis individu Sikap: partisipasi, Jujur, 
disiplin, tanggungjawab 
Ketrampilan: 
Membuat analisis 
investasi dan portofolio 
Pengetahuan: 
Menganalisis dan 
merekomendasikan. 

13 

14 Praktek analisis 
manajemen 
investasi dan 
protofolio. 

Analisis investasi dan 
portofolio Asuransi  

Tatap Muka Model : 

Pembelajaran 

Langsung,  

Pendekatan: 

Interaktif  

Metode: 
ceramah, 
diskusi, 
penugasan dan 
persentasi 

2 SKS 
 
 
Praktikum: 
2x50 Menit 

Tugas analisis individu Sikap: partisipasi, Jujur, 
disiplin, tanggungjawab 
Ketrampilan: 
Membuat analisis 
investasi dan portofolio 
Pengetahuan: 
Menganalisis dan 
merekomendasikan. 

14 

15 Praktek analisis Analisis investasi dan Tatap Muka Model : 2 SKS Tugas analisis individu Sikap: partisipasi, Jujur, 15 



manajemen 
investasi dan 
protofolio. 

portofolio Deposito  Pembelajaran 

Langsung,  

Pendekatan: 

Interaktif  

Metode: 
ceramah, 
diskusi, 
penugasan dan 
persentasi 

 
 
Praktikum: 
2x50 Menit 

disiplin, tanggungjawab 
Ketrampilan: 
Membuat analisis 
investasi dan portofolio 
Pengetahuan: 
Menganalisis dan 
merekomendasikan. 

16 Ujian Akhir 
Semester 

 Tatap Muka   Persentasi Individu Sikap: partisipasi, Jujur, 
disiplin, tanggungjawab 
Ketrampilan: 
Analisis, teknik persentasi 
dan etika. 

16 

 

 Program Studi Analis Keuangan 

 
MATA KULIAH: PRAKTEK MANAJEMEN INVESTASI DAN PORTOFOLIO 

TUGAS KEGIATAN TERSTRUKTUR (TKT) 
Mata Kuliah Praktik Manajemen Investasi Dan Portofolio 

Kode ANK18-036 SKS 2 Semester Genap 2021/2022 

Tujuan Tugas Mahasiswa mampu menguasai secara komprehensif materi manajemen Keuangan  

Uraian Tugas a. Obyek Garapan                                                   : Materi perkuliahan dengan topik yang ditentukan 
b. Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan         :  

 Tugas resensi (minggu 1 – 7): Mahasiswa secara individu membuat resume dari bahan kuliah yang disampaikan juga studi kasus yang 
diberikan. 

 Tugas Makalah (minggu 9 – 15): Mahasiswa secara kelompok menyusun makalah secara berkelompok berdasarkan topik yang tentukan 
dengan menggunakan referensi utama dan tambahan  buku lainnya yang menjelaskan tentang topik yang dikaji. 

c. Metode / cara pengerjaan, acuan yang digunakan:  

 Tugas resensi: meringkas bahas ajar yang disampaikan pada setiap pertemuan 1 - 7 

 Tugas makalah: memilih dan mengkaji topik pembahasan dari buku atau referensi utama dalam penyusunan makalah kemudian 
menyusun bahan secara sistematis dalam sebuah bentuk makalah 

d. Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan/dikerjakan:  

 Laporan tugas resensi dalam bentuk catatan yang diketik 

 Laporan tugas makalah yang diketik dengan rapi dengan MS Word dengan sistematika dan format sesuai dengan standar panduan 
penulisan karya ilmiah, dikumpulkan dengan format word, dengan sistimatika penulisan nama file: (Tugas Makalah – Judul - nama 
kelompok.word); 

 Slide Presentasi Power Point, terdiri dari minimun 10 slide. Dikumpulkan dlm bentuk softcopy format (*.ppt), dengan sistimatika 
penulisan nama file: (Tugas Slide-Judul -nama kelompok.ppt); 

Kriteria Penilaian a. Ketepatan penyerahan tugas                               : 15% 
- Mengumpulkan tugas resensi dan makalah tepat waktu 

b. Kesempurnaan subtansi / isi tugas                       : 70% 
- Resensi jelas dan menarik 



- Makalah Sistematis, menarik, referensi yang cukup, kedalaman pembahasan 
- Slide presentasi jelas, konsisten, menarik, inovatif dan komunikatif ketika disampaikan 

c. Desain tugas                                                       : 15% 
- Disampaikan dengan jelas, sistematis, menarik, kreatif dan inovatif  

 

 Program Studi Analis Keuangan 
MATA KULIAH: PRAKTEK MANAJEMEN INVESTASI DAN PORTOFOLIO 

TUGAS KEGIATAN MANDIRI (TKM) 
Mata Kuliah Praktik Manajemen Investasi Dan Portofolio 

Kode ANK18-036 SKS 2 Semester Genap 2021/2022 

Capaian 
Pembelajaran Mata 
Kuliah (CPMK) 

1. Mahasiswa menguasai konsep teoritis manajemen investasi dan portofolio. 
2. Mahasiswa mampu melakukan analisis investasi dan portofolio. 
3. Mahasiswa menguasai tentang teknik pengupulan, pengolahan dan analisis data secara praktis serta mendeskriptifkan dalam laporan. 

Jenis Tugas Pengayaan/remedial mata kuliah secara mandiri: dapat berupa membaca referensi tambahan mata kuliah atau observasi mandiri dengan tujuan 
pemenuhan secara maksimal capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK)   

 

MODEL PENILAIAN DAN NILAI AKHIR PERKULIAHAN 

   

MODEL PENILAIAN  NILAI AKHIR PERKULIAHAN 

Aspek Penilaian Bobot Penilaian  Nilai Huruf Nilai Bobot Nilai Angka Predikat 

Quiz 10 %  A 4,0 85 ≤ N ≤ 100 Dengan Pujian 

Tugas Kegiatan Terstruktur 15%    B+ 3,5 75 ≤ N ≤ 84,9 Sangat Baik 

Tugas Kegiatan Mandiri 15%  B 3,0 70 ≤ N ≤ 74,9 Baik 

UTS 25 %    C+ 2,5 65 ≤ N ≤ 69,9 Memuaskan 

UAS 35 %  C 2,0 60 ≤ N ≤ 64,9 Cukup 

   D 1,0 50 ≤ N ≤ 59,9 Tidak Lulus 

   E 0,0 0 ≤ N ≤ 49,9 Tidak Lulus 
 

Mengetahui, Banda Aceh, 05 Agus  2022 
Ketua Prodi Analis Keuangan  Dosen Pengampu, 

 
 
 
 
Agustina, S.E., M.Si. 
NIDN. 1331088501 

 
 
 
 
 

Indra Akbar, S.E., M.M. 
NIDN. 1319117801 
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 

 POLITEKNIK KUTARAJA 
PROGRAM STUDI  

ANALIS KEUANGAN 

 
 

MG-01-2021 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

MATA KULIAH (MK) KODE Rumpun MK 
BOBOT  
(3 SKS) 

SEMESTER 
Tgl 

Penyusunan 

Komputer Keuangan ANK18-020 Akuntansi T = 1 P = 2 IV 10 Maret 2021 

OTORISASI Pengembang RPS Koordinator RPS MK Ketua Program Studi 

Sri Winarsih Ramadana, S.E., M.Si. …………………………….. Agustina, S.E., M.Si. 

Capaian 
Pembelajaran (CPL) 

CPL-PRODI  yang dibebankan pada MK         
S8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 

S9 
Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri 
 

KU10 
Mampu menerapkan keahlian professional dan teknologi dalam menyelesaikan pekerjaan di bidang 
keuangan dan memberi saran untuk meningkatkan kinerja di bidang keuangan. 

P14 
Menguasai konsep teoritis pengetahuan dasar piranti lunak (software), aplikasi pengolah angka 
(spreadsheet) untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan secara mandiri memanfaatkan IPTEKS. 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)  

KK13 
Mampu secara mandiri memanfaatkan IPTEKS, mengoperasikan dan memanfaatkan piranti lunak (software) 
aplikasi pengolah angka (spreadsheet) dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi dalam menyelesaikan 
pekerjaannya. 

Deskripsi Singkat 
Mata Kuliah 

Mata kuliah ini akan memberikan keahlian teknis kepada mahasiswa untuk menggunakan fitur-fitur lanjutan dalam Microsoft 
Excel untuk pemodelan keuangan, memberikan keahlian teknis kepada mahasiswa dalam mengintegrasikan aspek-aspek 
manajemen keuangan dalam suatu bentuk program komputer (spreadsheet) yang komprehensif, yang dapat digunakan 
untuk keperluan analisis investasi dan penilaian kinerja perusahaan, merumuskan asumsi-asumsi berbagai aspek manajemen 



dalam perencanaan bisnis, mampu menyusun proyeksi / proforma laporan keuangan dengan analisis skenario. 

Bahan Kajian: 
Materi 
Pembelajaran 

1. Excellence in Excel 
2. Visualisasi Data dengan Ms. Excel 
3. Data Analysis: Regresi; Korelasi; 
4. Financial Forcasting in Excel 
5. Capital Budgeting in Excel 
6. UTS 
7. Fundamental Analysis and Financial Performance 
8. WACC dan Capital Structure 
9. Master Budget: Operational Budgeting 
10. Master Budget: Financial Budgeting 
11. UAS 

Referensi Utama :  

1. Day, Alastair L. Mastering Financial Modelling in Microsoft Excel, 3rd ed. Harlow, United Kingdom: Pearson Education 
Ltd., 2012.  

2. Wicaksono, Yudhi. 2016. Excel untuk Bisinis Terapan. Elex Media Komputindo. Jakarta 

Pendukung:  

1. Danielle Stein Fairhurst, Using Excel for Business and Financial Modelling: A Practical Guide, Wiley, UK 

Dosen Pengampu Sri Winarsih Ramadana, S.E., M.Si. 

Mata kuliah syarat Aplikasi Komputer 2 (ANK18-001) 
Analisis Laporan Keuangan (ANK18-015) 
Penganggran (ANK18-016) 

  
Catatan :    

1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang 
merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang 
diperoleh melalui proses pembelajaran. 



2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang 
digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, 
ketrampilan khusus dan pengetahuan. 

3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan 
bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut. 

4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau 
diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap 
materi pembelajaran mata kuliah tersebut. 

5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang 
mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti. 

6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam 
penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar 
penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif. 

7. Bentuk penilaian: tes dan non-tes. 
8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum Perkantoran, Praktikum Komputer, 

Praktikum Bahasa, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang 
setara. 

9. Metode Pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, 
Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara. 

10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan 
sub-pokok bahasan. 

11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan 
tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%. 

12. PTM=Pelaksanaan Tatap Muka, TKT=Tugas Kegiatan Terstruktur, TKM=Tugas Kegiatan Mandiri. 
 
 
 
 

 



MATRIKS KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Perte- 
muan 

Ke 

Kemampuan Akhir 
(Sub CPMK) 

Bahan Kajian /Materi 
Perkuliahan 

Bentuk 
Pembelajaran 

Metode 
Pembelajaran 

Alokasi 
Waktu 

Pengalaman/Tugas 
Belajar Mahasiswa 

Metode Penilaian 
(Bentuk, Kriteria & 

Indikator)  

Referensi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)  (8) (9) 

1 Mahasiswa mampu 
memahami 
pentingnya excel 
dalam menganalisa 
dan menyelesaikan 
pekerjaan di bidang 
keuangan 

 Dokumen/ 
Instrumen kontrak 
kuliah 

 Kegunaan excel 
dalam bisnis 

 Review fungsi-
fungsi dan formula-
formula di excel 
 

 Kuliah 

 Latihan 
terbimbing 

 Small Group 
Discussion 
 

3 SKS 
 
Teori : 
1x50 Menit 
 
Praktikum: 
2x50 Menit 

PTM 

 Dosen menjelaskan 
tahap demi tahap 
pengerjaan studi kasus 

 Mahasiswa 
mendemonstrasikan 
pengerjaan studi kasus 
dengan arahan dan 
bimbingan dari dosen 
 

TKK 
Tugas 1: Mahasiswa 
diberi tugas sesuai 
dengan materi 
perkuliahan 

 
TKM 
Tugas 1: Membaca 
referensi lain yang 
berkaitan dengan materi 

 Bentuk penilaian 
performance keaktifan 
dan penugasan 

 Kriteria dan Indikator:  
1. Ketepatan dan 

penguasaan materi 
2. Mampu menguasai 

materi yang 
dipelajari minimal 
80% 

U1 
U2 
P1 
 

2 Mahasiswa mampu: 

 memahami latar 
belakang dan 
pentingnya 
visualisasi  data 

 memahami 
prinsip-prinsip 
dasar visualisasi 
data 

 mampu 
mengembangkan 
visualisasi data 

 Pengertian 
visualisasi data 

 Kelebihan 
visualiasasi data 

 Tujuan visualisasi 
data 

 Tahapan Visualisasi 
data 

 Tipe-tipe visualisasi 
data 

 Klasifikasi 
visualisasi data 

Latihan 
terbimbing 

Student 
Centered 
Learning (SCL) 

3 SKS 
 
Praktikum: 
3x50 Menit 

PTM 

 Dosen menjelaskan 
tahap demi tahap 
pengerjaan studi kasus 

 Mahasiswa 
mendemonstrasikan 
pengerjaan studi kasus 
dengan arahan dan 
bimbingan dari dosen 
 

TKK 
Tugas 1: Mahasiswa 

 Bentuk penilaian 
performance keaktifan 
dan penugasan 

 Kriteria dan Indikator:  
3. Ketepatan dan 

penguasaan materi 
4. Mampu menguasai 

materi yang 
dipelajari minimal 
80% 

U1 
U2 
P1 



yang tepat 

 menggunakan 
grafik yang 
disediakan MS 
Excel  untuk 
keperluan 
visualisasi data 

 

 Langkah-langkah 
visualisasi data 
dengan excel 

diberi tugas sesuai 
dengan materi 
perkuliahan 

 
TKM 
Tugas 1: Membaca 
referensi lain yang 
berkaitan dengan materi 

3 Mahasiswa mampu: 

 Memahami 
pengertian 
korelasi dan 
regresi 

 Menganalisis 
data korelasi dan 
regresi dengan 
bantuan Excel 
 

Analisis data melalui 
excel 
1. Siapkan data 

penelitian 
2. mengaktifkan data 

analysis (analysis 
toolpak) 

3. menghitung nilai 
statistika deskriptif 
masing-masing 
variabel, korelasi 
anatara kedua 
data, dan 
menginterpretasika
n model regresinya 
dengan 
menggunakan 
analysis tools ms 
excel 

Latihan 
terbimbing 

Student 
Centered 
Learning (SCL) 

3 SKS 
 
Praktikum: 
3x50 Menit 

PTM 

 Dosen menjelaskan 
tahap demi tahap 
pengerjaan studi kasus 

 Mahasiswa 
mendemonstrasikan 
pengerjaan studi kasus 
dengan arahan dan 
bimbingan dari dosen 
 

TKK 
Tugas 1: Mahasiswa 
diberi tugas sesuai 
dengan materi 
perkuliahan 

 
TKM 
Tugas 1: Membaca 
referensi lain yang 
berkaitan dengan materi 

 Bentuk penilaian 
performance keaktifan 
dan penugasan 

 Kriteria dan Indikator:  
1. Ketepatan dan 

penguasaan materi  
2. Mampu menguasai 

materi yang dipelajari 
minimal 80% 

U1 
U2 
P1 

4-5 Mahasiswa mampu: 
Memahami 
hubungan erat 
dengan penyusunan 
sales projection dan 
cost budgeting, 
yang selanjutnya 
dihubungkan 
dengan capital 
budgeting bahkan 

Alat/ metode/formula 
yang digunakan untuk 
melakukan analisis 
dan forcasting melalui 
excel: 
1. Moving average 

analysis dengan 
bantuan fasilitas 
data analysis di 
excel dan 

Latihan 
terbimbing 

Student 
Centered 
Learning (SCL) 

3 SKS 
 
Praktikum: 
2x3x50 
Menit 

PTM 

 Dosen menjelaskan 
tahap demi tahap 
pengerjaan studi kasus 

 Mahasiswa 
mendemonstrasikan 
pengerjaan studi kasus 
dengan arahan dan 
bimbingan dari dosen 
 

 Bentuk penilaian 
performance keaktifan 
dan penugasan 

 Kriteria dan Indikator:  
1. Ketepatan dan 

penguasaan materi  
2. Mampu menguasai 

materi yang dipelajari 
minimal 80% 

U1 
U2 
P1 
 



sampai dengan 
evaluasi kinerja 
perusahaan 

 

menginterpretasika
n dalam bentuk 
grafik 

2. Trend Analysis 
(simple linier 
regression dan 
multiple linier 
regression) 

TKK 
Tugas 1: Mahasiswa 
diberi tugas sesuai 
dengan materi 
perkuliahan 

 
TKM 
Tugas 1: Membaca 
referensi lain yang 
berkaitan dengan materi 

6-7 Mahasiswa mampu 
memahami proses 
evaluasi bisnis guna 
menilai layak 
tidaknya sebuah 
proyek perusahaan 
dilaksanakan 
dengan Excel 

Menyelesaikan studi 
kasus capital 
budgeting dengan 
mengunakan 
formula-formula di 
excel yang meliputi 
metode 
1. Metode Payback 
2. Metode net 

present value 
3. Metode Internal 

Rate of return 
4. Profitability Index 

Latihan 
terbimbing 

Student 
Centered 
Learning (SCL) 

3 SKS 
 
Praktikum: 
2x3x50 
Menit 

PTM 

 Dosen menjelaskan 
tahap demi tahap 
pengerjaan studi kasus 

 Mahasiswa 
mendemonstrasikan 
pengerjaan studi kasus 
dengan arahan dan 
bimbingan dari dosen 
 

TKK 
Tugas 1: Mahasiswa 
diberi tugas sesuai 
dengan materi 
perkuliahan 

 
TKM 
Tugas 1: Membaca 
referensi lain yang 
berkaitan dengan materi 

 Bentuk penilaian 
performance keaktifan 
dan penugasan 

 Kriteria dan Indikator:  
1. Ketepatan dan 

penguasaan materi  
2. Mampu menguasai 

materi yang 
dipelajari minimal 
80% 

U1 
U2 
P1 

8 Ujian Tengah Semester 

9 Mahasiswa 
mampu 
memahami dan 
menghitung serta 
menginterpretasi
kan analisa 
laporan 

Menyelesaikan studi 
kasus analisa indeks, 
perbandingan 
beberapa tahun 
laporan keuangan 
dan proyeksi 
keuangan untuk 

Latihan 
terbimbing 

Student 
Centered 
Learning (SCL) 

3 SKS 
 
Praktikum: 
3x50 Menit 

PTM 

 Dosen menjelaskan 
tahap demi tahap 
pengerjaan studi kasus 

 Mahasiswa 
mendemonstrasikan 
pengerjaan studi kasus 

 Bentuk penilaian 
performance keaktifan 
dan penugasan 

 Kriteria dan Indikator:  
1. Ketepatan dan 

penguasaan materi  
2. Mampu menguasai 

U1 
U2 
P1 



keuangan dengan 
Excel  

tahun berikutnya 
dengan excel 

dengan arahan dan 
bimbingan dari dosen 
 

TKK 
Tugas 1: Mahasiswa 
diberi tugas sesuai 
dengan materi 
perkuliahan 

 
TKM 
Tugas 1: Membaca 
referensi lain yang 
berkaitan dengan materi 

materi yang 
dipelajari minimal 
80% 

10-11 Mahasiwa mampu 
memahami dan 
menghitung biaya 
modal rata-rata 
tertimbang (WACC) 
dan struktur modal 
dengan excel 

 Menyelesaikan 
studi kasus WACC 
dengan excel yang 
terdiri dari 
komponen 

: 
1. Biaya  hutang 

(cost of debt) 
2. Biaya laba 

ditahan (cost 
of retained 
earning) 

3. Biaya saham 
biasa baru(cost 
of new 
common stock ) 

4. Biaya saham 
preference (cos
t of prefereds 
tock) 

 Menyelesaikan 
studi kasus cost, 
volume, profit  
dengan excel  

 

Lganatihan 
terbimbing 

Student 
Centered 
Learning (SCL) 

3 SKS 
 
Praktikum: 
2x3x50 
Menit 

PTM 

 Dosen menjelaskan 
tahap demi tahap 
pengerjaan studi kasus 

 Mahasiswa 
mendemonstrasikan 
pengerjaan studi kasus 
dengan arahan dan 
bimbingan dari dosen 
 

TKK 
Tugas 1: Mahasiswa 
diberi tugas sesuai 
dengan materi 
perkuliahan 

 
TKM 
Tugas 1: Membaca 
referensi lain yang 
berkaitan dengan materi 

 Bentuk penilaian 
performance keaktifan 
dan penugasan 

 Kriteria dan Indikator:  
3. Ketepatan dan 

penguasaan materi  
4. Mampu menguasai 

materi yang 
dipelajari minimal 
80% 

U1 
U2 
P1 



 

12-13 Mahasiwa mampu 
menyusun 
anggaran operasi 
untuk satu periode 
melalui excel 

Menyusun anggaran 
operasi suatu 
perusahaan melalui 
excel yang terdiri 
dari: 
1. Anggaran 

penjualan 
2. Anggaran produksi 
3. Anggaran bahan 

baku langsung 
4. Anggaran tenaga 

kerja langsung 
5. Anggaran overhead 

pabrikasi 
6. Anggaran 

persediaan akhir 
barang jadi 

7. Anggaran beban 
penjualan dan Adm 

Latihan 
terbimbing 

Student 
Centered 
Learning (SCL) 

3 SKS 
 
Praktikum: 
2x3x50 
Menit 

PTM 

 Dosen menjelaskan 
tahap demi tahap 
pengerjaan studi kasus 

 Mahasiswa 
mendemonstrasikan 
pengerjaan studi kasus 
dengan arahan dan 
bimbingan dari dosen 
 

TKK 
Tugas 1: Mahasiswa 
diberi tugas sesuai 
dengan materi 
perkuliahan 

 
TKM 
Tugas 1: Membaca 
referensi lain yang 
berkaitan dengan materi 

 Bentuk penilaian 
performance keaktifan 
dan penugasan 

 Kriteria dan Indikator:  
1. Ketepatan dan 

penguasaan materi 
2. Mampu menguasai 

materi yang 
dipelajari minimal 
80% 

U1 
U2 
P1 

14-15 Mahasiwa mampu 
menyusun 
anggaran keuangan 
untuk satu periode 
melalui excel 

Menyusun anggaran 
keuangan  suatu 
perusahaan melalui 
excel yang terdiri 
dari: 
1. Anggaran 

pengeluaran modal 
2. Anggaran kas 
3. Anggaran laba rugi 

yang dianggarkan 
4. Anggaran Arus Kas 
5. Proyeksi Neraca 

 

Latihan 
terbimbing 

Student 
Centered 
Learning (SCL) 

3 SKS 
 
Praktikum: 
2x3x50 
Menit 

PTM 

 Dosen menjelaskan 
tahap demi tahap 
pengerjaan studi kasus 

 Mahasiswa 
mendemonstrasikan 
pengerjaan studi kasus 
dengan arahan dan 
bimbingan dari dosen 
 

TKK 
Tugas 1: Mahasiswa 
diberi tugas sesuai 
dengan materi 
perkuliahan 

 
TKM 

 Bentuk penilaian 
performance keaktifan 
dan penugasan 

 Kriteria dan Indikator:  
1. Ketepatan dan 

penguasaan materi 
2. Mampu menguasai 

materi yang 
dipelajari minimal 
80% 

U1 
U2 
P1 



Tugas 1: Membaca 
referensi lain yang 
berkaitan dengan materi 

16 Ujian Akhir Semester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Program Studi Analis keuangan 

 
MATA KULIAH: AUDITING  

TUGAS KEGIATAN TERSTRUKTUR (TKT) 
Mata Kuliah Komputer Keuangan 

Kode ANK18-020 SKS 3 Semester Ganjil 2021/2022 

Tujuan Tugas Mahasiswa dapat menyelesaikan studi kasus keuangan dengan menggunakan excel yang telah ditetapkan oleh Dosen 

Uraian Tugas a. Obyek Garapan : Materi perkuliahan dengan mengenai 

1) Analisis Korelasi dan regresi 

 Menghitung nilai statistika deskriptif masing-masing variabel, korelasi anatara kedua data, dan menginterpretasikan model regresinya dengan 
menggunakan analysis tools ms excel 

2) Capital Budgeting 

 Menyelesaikan studi kasus capital budgeting dengan mengunakan formula-formula di excel yang meliputi metode Metode Payback, Metode net 
present value, Metode Internal Rate of return dan Profitability Index 

3) Master Budget : Operational Budgeting 

 Menyelesaikan studi kasus operational budgeting 
4) Master Budget : Financial Budgeting 

 Menyelesaikan studi kasus financial budgeting 
b. Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan         :  

 Tugas: Mahasiswa secara individu mengerjakan kasus-kasus sesuai dengan objek garapan yang telah ditentukan dengan rumusan dan sumber acuan 

lengkap. 

c. Metode / cara pengerjaan, acuan yang digunakan:  

 Mengerjakan tugas secara mandiri yang dikumpulkan pada setiap pertemuan berikutnya. 

d. Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan/dikerjakan:  

Jawaban atas kasus-kasus yang telah ditetapkan oleh dosen. 
Kriteria Penilaian a. Ketepatan penyerahan tugas                               : 15% 

 Mengumpulkan tugas tepat waktu 

b. Kesempurnaan subtansi / isi tugas                       : 85% 

- Jawaban sesuai dengan acuan dan referensi serta bahasan materi 

 
 
 
 
 



 Program Studi Analis Keuangan 

 
MATA KULIAH: AUDITING  

TUGAS KEGIATAN MANDIRI (TKM) 
Mata Kuliah Komputer Keuangan 
Kode ANK18-020 SKS 3 Semester Ganjil 2021/2022 

Capaian 
Pembelajaran Mata 
Kuliah (CPMK) 

Mampu secara mandiri memanfaatkan IPTEKS, mengoperasikan dan memanfaatkan piranti lunak (software) aplikasi pengolah angka 
(spreadsheet) dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi dalam menyelesaikan pekerjaannya. 

Jenis Tugas Pengayaan/remedial mata kuliah secara mandiri: dapat berupa membaca referensi tambahan mata kuliah atau observasi mandiri dengan tujuan 
pemenuhan secara maksimal capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK)   

 
MODEL PENILAIAN DAN NILAI AKHIR PERKULIAHAN 

   

MODEL PENILAIAN  NILAI AKHIR PERKULIAHAN 

Aspek Penilaian Bobot Penilaian  Nilai Huruf Nilai Bobot Nilai Angka Predikat 

Quiz 10 %  A 4,0 85 ≤ N ≤ 100 Dengan Pujian 

Tugas Kegiatan Terstruktur 15%    B+ 3,5 75 ≤ N ≤ 84,9 Sangat Baik 

Tugas Kegiatan Mandiri 15%  B 3,0 70 ≤ N ≤ 74,9 Baik 

UTS 25 %    C+ 2,5 65 ≤ N ≤ 69,9 Memuaskan 

UAS 35 %  C 2,0 60 ≤ N ≤ 64,9 Cukup 

   D 1,0 50 ≤ N ≤ 59,9 Tidak Lulus 

   E 0,0 0 ≤ N ≤ 49,9 Tidak Lulus 
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Dosen Pengampu, 

 
 
 
 
Agustina, S.E., M.Si. 
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 

 POLITEKNIK KUTARAJA 
PROGRAM STUDI  

ANALIS KEUANGAN 

 
 

MG-01-2021 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

MATA KULIAH (MK) KODE Rumpun MK 
BOBOT  
(3 SKS) 

SEMESTER 
Tgl 

Penyusunan 

Manajemen Resiko ANK18-015 Manajemen T = 2 P = 1 VI 28 Feb 2023 

OTORISASI Pengembang RPS Koordinator RPS MK Ketua Program Studi 

Agustina, SE., M.Si. …………………………….. Agustina, SE, M.Si 

Capaian 
Pembelajaran (CPL) 

CPL-PRODI  yang dibebankan pada MK         
S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri 

S10 Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan 

P6 

Mampu memahami secara praktis kegiatan perbankan, analisis kredit, manajemen pemasaran jasa 
keuangan, manajemen lembaga keuangan, pengelolaan resiko perbankan, pengetahuan peraturan 
perbankan dan ketentuan hukum perbankan. 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)  

KU5 

Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, dan 
persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi di bidang 
keuangan. 

KU7 

Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta 
evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan bidang keuangan yang ditugaskan kepada pekerja yang 
berada di bawah tanggung jawabnya. 

KU8 
Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung 
jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. 



KU10 
Mampu menerapkan keahlian professional dan teknologi dalam menyelesaikan pekerjaan di bidang 

keuangan dan memberi saran untuk meningkatkan kinerja di bidang keuangan. 

KK12 

Mampu menerapkan prinsip kehati-hatian dan Manajemen Risiko antara lain dengan:  

a. Memperhatikan risiko investasi yang mungkin terjadi serta tindakan yang akan dilakukan jika risiko 
investasi tersebut terjadi. 

b. Adanya pembagian kewenangan yang jelas dalam menentukan pelimpahan tanggung jawab. 

Deskripsi Singkat 
Mata Kuliah 

Mata Kuliah ini mahasiswa akan melakukan kegiatan diskusi dan mengkaji bagaimana pengelolaan risiko keuangan yang 

dihadapi perusahaan pada umumnya dan perbankan pada khususnya. Selain itu, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan 

berbagai aspek risiko seperti jenis dan sumbernya serta proses pengelolaan dan pengendaliannya. 

Bahan Kajian: 
Materi 
Pembelajaran 

1. Konsep Dasar Manajemen Resiko 
2. Peranan, Tujuan dan Fungsi Manajemen Resiko 
3. Kebijakan Umum Pengelolaan Resiko 
4. Prinsip-Prinsip Pengidentifikasian Resiko 
5. Daftar Kerugian Potensial 
6. Prinsip-Prinsip Pengukuran Resiko 
7. Penanggulangan dan Pembiayaan Resiko 
8. Ujian Tengah Semester 
9. Jenis-Jenis Resiko & Alternatif Pengelolaan Resiko 
10. Resiko Valuta Asing 
11. Resiko Financing 
12. Bentuk Resiko Pada Berbagai Sektor Bisnis 
13. Peran Asuransi Sebagai Pengelola Resiko 
14. Peran Asuransi Sebagai Pengalih Resiko 
15. Infrastuktur Manajemen Resiko 
16. Ujian Akhir Semester 

Referensi Utama :  
1. Ahmad Subagyo. Rusli Simanjutak, dan Alexander Irianto Bukit. 2020. Dasar-Dasar Manajemen Resiko. Jakarta. Mitra 

Wacana Media. 



2. Ida Ayu Made Sasmita Dewi. 2019. Manajemen Risiko. Denpasar. UNHI Press 

 

Pendukung:  

 

Dosen Pengampu Agustina, SE., M.Si. 

Mata kuliah syarat (diisi jika ada) 

  
Catatan :    

1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang 
merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang 
diperoleh melalui proses pembelajaran. 

2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang 
digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, 
ketrampilan khusus dan pengetahuan. 

3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan 
bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut. 

4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau 
diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap 
materi pembelajaran mata kuliah tersebut. 

5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang 
mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti. 

6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam 
penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar 
penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif. 

7. Bentuk penilaian: tes dan non-tes. 
8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum Perkantoran, Praktikum Komputer, 

Praktikum Bahasa, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang 
setara. 



9. Metode Pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, 
Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara. 

10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan 
sub-pokok bahasan. 

11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan 
tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%. 

12. PTM=Pelaksanaan Tatap Muka, TKT=Tugas Kegiatan Terstruktur, TKM=Tugas Kegiatan Mandiri. 
 

MATRIKS KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Perte- 
muan 

Ke 

Kemampuan Akhir 
(Sub CPMK) 

Bahan Kajian /Materi 
Perkuliahan 

Bentuk 
Pembelajaran 

Metode 
Pembelajaran 

Alokasi 
Waktu 

Pengalaman/Tugas 
Belajar Mahasiswa 

Metode Penilaian 
(Bentuk, Kriteria & 

Indikator)  

Referensi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)  (8) (9) 

1  Mahasiswa 
mampu  
memahami peran 
manajemen 
resiko dalam 
mencapai tujuan 
perusahaan. 

 Mahasiswa 
mampu 
memahami 
definisi 
manajemen 
resiko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dokumen/ 
Instrumen kontrak 
kuliah 
 

Konsep Dasar 
Manajemen Resiko : 

 Pengertian 
manajemen resiko 

 Proses manajemen 
resiko 

 Langkah dalam 
pengembangan 
dan penerapan 
rogram manajemen 
resiko 

 
 
 

Kuliah 
 

 Self Directing 
Learning 

 Cooperative 
Learning 
 

3 SKS 
 

Teori : 
3x50 
Menit 

PTM 
 Dosen melakukan 

perkuliahan di 
kelas 

 Mahasiswa 
berdiskusi terhadap 
materi yang 
disampaikan 

 
TKT 
Tugas 1: Mahasiswa 
menyusun resume 
tentang konsep dasar 
manajemen resiko. 

 
TKM 
Tugas 1: 
Membaca 
referensi lain 
yang berkaitan 
dengan 

 Bentuk penilaian 
performance keaktifan 
dan penugasan 

 Kriteria dan Indikator:  
1. Ketepatan dan 

penguasaan 
menjelaskan 
materi yang 
ditanyakan 

2. Mampu menguasai 
materi yang 
dipelajari minimal 
80% 

U1 
 
 



2 Mahasiswa mampu 
memahami 
peranan, tujuan dan 
fungsi manajemen 
resiko. 

Peranan, Tujuan dan 
Fungsi Manajemen 
Resiko 
 
 

Kuliah  Self Directing 
Learning 

 Cooperative 
Learning 

3 SKS 
 
Teori : 3x50 
Menit 

PTM 

 Dosen melakukan 
perkuliahan di kelas 

 Mahasiswa berdiskusi 
terhadap materi yang 
disampaikan 
 

 
 

 Bentuk penilaian 
performance keaktifan 
dan penugasan 

 Kriteria dan Indikator:  
1. Ketepatan dan 

penguasaan 
menjelaskan materi 
yang ditanyakan 

2. Mampu menguasai 
materi yang 
dipelajari minimal 
80% 

U1 

3 Mahasiswa mampu 
memahami 
Kebijakan Umum 
Pengelolaan Resiko 

Kebijakan Umum 
Pengelolaan Resiko 
 

Kuliah  Discovery 
Learning 

 Self Directing 
Learning 

 Cooperative 
Learning 

3 SKS 
 
Teori : 3x50 
Menit 

PTM 

 Dosen melakukan 
perkuliahan di kelas 

 Mahasiswa berdiskusi 
terhadap materi yang 
disampaikan 
 

 
 

 Bentuk penilaian 
performance keaktifan 
dan penugasan 

 Kriteria dan Indikator:  
1. Ketepatan dan 

penguasaan 
menjelaskan materi 
yang ditanyakan 

2. Mampu menguasai 
materi yang 
dipelajari minimal 
80% 

U1 

4 Mahasiswa mampu 
memahami Prinsip-
Prinsip 
Pengidentifikasian 
Resiko 
 

Prinsip-Prinsip 
Pengidentifikasian 
Resiko 

 

Kuliah  Self Directing 
Learning 

 Cooperative 
Learning 

3 SKS 
 
Teori : 3x50 
Menit 

PTM 

 Dosen melakukan 
perkuliahan di kelas 

 Mahasiswa berdiskusi 
terhadap materi yang 
disampaikan 
 

 
Tugas 1 : memahami 
dan mempelajari slide 
PPT yang sudah di 
bagikan oleh dosen 
sebelum perkuliahan 
dimulai. 

 Bentuk penilaian 
performance keaktifan 
dan penugasan 

 Kriteria dan Indikator:  
1. Ketepatan dan 

penguasaan 
menjelaskan materi 
yang ditanyakan 

2. Mampu menguasai 
materi yang 
dipelajari minimal 
80% 

U1 



5 Mahasiswa mampu 
memahami 
kerugian potensial 

Daftar Kerugian 
Potensial 

 Konsep dasar 
daftar kerugian 
potensial 

 Kerugian atas 
harta 

 Tanggung jawab 
atas kerugian 
phak lain 

 Tanggung jawab 
kerugian atas 
personel 

 

Kuliah  Small Group 
Discussion 

 Discovery 
Learning 

 Simulasi 

 Self Directing 
Learning 

 Cooperative 
Learning 

3 SKS 
 
Teori : 3x50 
Menit 

PTM 

 Dosen melakukan 
perkuliahan di kelas 

 Mahasiswa berdiskusi 
terhadap materi yang 
disampaikan 
 

 
 

 Bentuk penilaian 
performance keaktifan 
dan penugasan 

 Kriteria dan Indikator:  
1. Ketepatan dan 

penguasaan 
menjelaskan materi 
yang ditanyakan 

2. Mampu menguasai 
materi yang 
dipelajari minimal 
80% 

U1 

6 Mahasiswa mampu 
memahami Prinsip-
Prinsip Pengukuran 
Resiko 
 

Prinsip-Prinsip 
Pengukuran Resiko 
 

Kuliah  Self Directing 
Learning 

 Cooperative 
Learning 

3 SKS 
 
Teori : 3x50 
Menit 

PTM 

 Dosen melakukan 
perkuliahan di kelas 

 Mahasiswa berdiskusi 
terhadap materi yang 
disampaikan 
 

 
 

 Bentuk penilaian 
performance keaktifan 
dan penugasan 

 Kriteria dan Indikator:  
1. Ketepatan dan 

penguasaan 
menjelaskan materi 
yang ditanyakan 

2. Mampu menguasai 
materi yang 
dipelajari minimal 
80% 

U1 

7 Mahasiswa mampu 
memahami 
Penanggulangan 
dan Pembiayaan 
Resiko 
 

Penanggulangan dan 
Pembiayaan Resiko 
 
 

Kuliah  Small Group 
Discussion 

 Discovery 
Learning 

 Simulasi 

 Self Directing 
Learning 
Cooperative 
Learning 

3 SKS 
 
Teori : 3x50 
Menit 

PTM 

 Dosen melakukan 
perkuliahan di kelas 

 Mahasiswa berdiskusi 
terhadap materi yang 
disampaikan 
 

 
TKM 
Tugas 1: Mencari cara 
Penanggulangan dan 
Pembiayaan Resiko 

 Bentuk penilaian 
performance keaktifan 
dan penugasan 

 Kriteria dan Indikator:  
1. Ketepatan dan 

penguasaan 
menjelaskan materi 
yang ditanyakan 

2. Mampu menguasai 
materi yang 
dipelajari minimal 
80% 

U1 



8 Ujan Tengah 
Semester (UTS) 

       

9 Mahasiswa mampu 
memahami 
berbagai konsep 
mengenai resiko 
dan jenis resiko. 

Jenis-Jenis Resiko & 
Alternatif Pengelolaan 
Resiko 

Kuliah  Small Group 
Discussion 

 Discovery 
Learning 

 Self Directing 
Learning 

 Cooperative 
Learning 

3 SKS 
 
Teori : 3x50 
Menit 

PTM 

 Dosen melakukan 
perkuliahan di kelas 

 Mahasiswa berdiskusi 
terhadap materi yang 
disampaikan 
 

 
TKM 
Tugas 1: Mencari cara 
pengelolaan resiko 

 Bentuk penilaian 
performance keaktifan 
dan penugasan 

 Kriteria dan Indikator:  
1. Ketepatan dan 

penguasaan 
menjelaskan 
materi yang 
ditanyakan 

2. Mampu 
menguasai materi 
yang dipelajari 
minimal 80% 

U2 

10 Mahasiswa mampu 
memahami konsep 
dasar resiko valuta 
asing 

Resiko Valuta Asing 

 Pengertian Risiko 
Valuta Asing 

 Menghindari Risiko 
Valuta Asing 

 Antisipasi 
Perusahaan dalam 
Menghadapi 
Fluktuatif Valuta 
Asing 

 Keuntungan dan 
Kerugian 
Pergerakan Valas 
 

Kuliah  Small Group 
Discussion 

 Discovery 
Learning 

 Cooperative 
Learning 

3 SKS 
 
Teori : 3x50 
Menit 

PTM 

 Dosen melakukan 
perkuliahan di kelas 

 Mahasiswa berdiskusi 
terhadap materi yang 
disampaikan 
 

 
TKM 
Tugas 1: Mencari kasus 
pada perusahaan yang 
disebabkan oleh resiko 
valuta asing. 

 Bentuk penilaian 
performance keaktifan 
dan penugasan 

 Kriteria dan Indikator:  
1. Ketepatan dan 

penguasaan 
menjelaskan 
materi yang 
ditanyakan 

2. Mampu 
menguasai materi 
yang dipelajari 
minimal 80% 

U2 

11 Mahasiswa mampu 
memahami konsep 
dasar resiko 
financing 

Resiko Financing 

 Pengertian Risiko 
Pasar 

 Risk Financing 
Transfer 

 Risk Retention 

Kuliah  Small Group 
Discussion 

 Discovery 
Learning 

 Self Directing 
Learning 

 Cooperative 
Learning 

3 SKS 
 
Teori : 3x50 
Menit 

PTM 

 Dosen melakukan 
perkuliahan di kelas 

 Mahasiswa berdiskusi 
terhadap materi yang 
disampaikan 
 

 
 

 Bentuk penilaian 
performance keaktifan 
dan penugasan 

 Kriteria dan Indikator:  
1. Ketepatan dan 

penguasaan 
menjelaskan materi 
yang ditanyakan 

U2 



TKM 
Tugas 1: Mencari kasus 
pada perusahaan yang 
disebabkan oleh resiko 
financing. 

2. Mampu menguasai 
materi yang 
dipelajari minimal 
80% 

12 Mahasiswa mampu 
memahami bentuk 
Resiko Pada 
Berbagai Sektor 
Bisnis 
 

Bentuk Resiko Pada 
Berbagai Sektor Bisnis 

 Pengertian Risiko 

 Cara 
Mengidentifikasi 
Risiko 

 Hambatan-
hambatan yang 
Terjadi pada Sektor 
Bisnis dan 
Solusinya 

 Cara 
Mengendalikan dan 
Menghindari Risiko 

 

Kuliah  Small Group 
Discussion 

 Discovery 
Learning 

 Simulasi 

 Self Directing 
Learning 
Cooperative 
Learning 

3 SKS 
 
Teori : 3x50 
Menit 

PTM 

 Dosen melakukan 
perkuliahan di kelas 

 Mahasiswa berdiskusi 
terhadap materi yang 
disampaikan 
 

 
TKM 
Tugas 1: Mencari kasus 
pada perusahaan dalam 
bentuk resiko pada 
perusahaan sektor bisnis 
dan mempresentasikan. 

 Bentuk penilaian 
performance keaktifan 
dan penugasan 

 Kriteria dan Indikator:  
1. Ketepatan dan 

penguasaan 
menjelaskan materi 
yang ditanyakan 

2. Mampu menguasai 
materi yang 
dipelajari minimal 
80% 

U2 

13 Mahasiswa mampu 
memahami dan 
mendeskripsikan 
konsep dan 
pengertian asuransi 
dan diversifikasi 
dalam Manajemen 
Risiko 

Peran Asuransi Sebagai 
Pengelola Resiko 

 Definisi Asuransi 

 Manfaat Asuransi 

 Transfer Risiko 

 Risiko Sektor Bisnis 
Asuransi 

 Syarat-syarat Suatu 
Risiko dapat 
Diasuransikan 

 Peran Asuransi 
Swasta dan 
Pemerintah dalam 
Perspektif 
Manajemen Risiko 

 Perbedaan 
Manajemen Risiko 
dengan Asuransi 

Kuliah  Small Group 
Discussion 

 Discovery 
Learning 

 Simulasi 

 Self Directing 
Learning 

 Cooperative 
Learning 

3 SKS 
 
Teori : 3x50 
Menit 

PTM 

 Dosen melakukan 
perkuliahan di kelas 

 Mahasiswa berdiskusi 
terhadap materi yang 
disampaikan 
 

 
 
TKM 
Tugas 1: Merangkum 
peran asuransi sebagai 
pengelola resiko. 

 Bentuk penilaian 
performance keaktifan 
dan penugasan 

 Kriteria dan Indikator:  
1. Ketepatan dan 

penguasaan 
menjelaskan materi 
yang ditanyakan 

2. Mampu menguasai 
materi yang 
dipelajari minimal 
80% 

U2 



 Kondisi yang 
Memungkinkan 
Berkembangnya 
Usaha Asuransi 
 

14 Mahasiswa mampu 
memahami dan 
mendeskripsikan 
konsep peran 
asuransi sebagai 
pengalih resiko 

Peran Asuransi Sebagai 
Pengalih Resiko 

 Jenis-jenis Asuransi 

 Risiko Sektor Bisnis 
Asuransi 

 Syarat-syarat suatu 
Risiko dapat 
Diasuransikan 

 Peran Asuransi 
Swasta dan 
Pemerintah dalam 
Perspektif 
Manajemen Risiko 

 Perbedaan 
Manajemen Risiko 
dan Asuransi 

 Kondisi yang 
Memungkinkan 
Berkembangnya 
Usaha Asuransi 

Kuliah  Small Group 
Discussion 

 Discovery 
Learning 

 Simulasi 

 Self Directing 
Learning 
Cooperative 
Learning 

3 SKS 
 
Teori : 3x50 
Menit 

PTM 

 Dosen melakukan 
perkuliahan di kelas 

 Mahasiswa berdiskusi 
terhadap materi yang 
disampaikan 
 

 
TKM 
Tugas 1: Merangkum 
materi peran asuransi 
sebagai pengalih resiko 

 Bentuk penilaian 
performance keaktifan 
dan penugasan 

 Kriteria dan Indikator:  
1. Ketepatan dan 

penguasaan 
menjelaskan 
materi yang 
ditanyakan 

2. Mampu 
menguasai materi 
yang dipelajari 
minimal 80% 

U2 

15 Mahasiswa mampu 
memahami dan 
mendeskripsikan 
konsep Infrastuktur 
Manajemen Resiko 
 

Infrastuktur 
Manajemen Resiko 
 
 

Kuliah  Small Group 
Discussion 

 Discovery 
Learning 

 Simulasi 

 Self Directing 
Learning 
Cooperative 
Learning 

3 SKS 
 
Teori : 3x50 
Menit 

  Bentuk penilaian 
performance keaktifan 
dan penugasan 

 Kriteria dan Indikator:  
1. Ketepatan dan 

penguasaan 
menjelaskan 
materi yang 
ditanyakan 

2. Mampu 
menguasai materi 
yang dipelajari 
minimal 80% 

U2 



16 Ujian Akhir 
Semester (UAS) 

       

 
 Program Studi Analis keuangan 

 
MATA KULIAH: MANAJEMEN RESIKO 

TUGAS KEGIATAN TERSTRUKTUR (TKT) 
Mata Kuliah Manajemen Resiko 

Kode ANK18-015 SKS 3 Semester Genap 2022/2023 

Tujuan Tugas Mahasiswa mampu menguasai secara komprehensif materi manajemen resiko 

Uraian Tugas a. Obyek Garapan                                                   : Materi perkuliahan dengan topik yang ditentukan 
b. Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan         :  

 Tugas resensi (minggu 1 – 7): Mahasiswa secara individu membuat resume dari bahan kuliah yang disampaikan juga studi kasus yang diberikan. 

 Tugas Makalah (minggu 9 – 15): Mahasiswa secara kelompok menyusun makalah secara berkelompok berdasarkan topik yang tentukan dengan 
menggunakan referensi utama dan tambahan  buku lainnya yang menjelaskan tentang topik yang dikaji. 

c. Metode / cara pengerjaan, acuan yang digunakan:  

 Tugas resensi: meringkas bahas ajar yang disampaikan pada setiap pertemuan 1 - 7 

 Tugas makalah: memilih dan mengkaji topik pembahasan dari buku atau referensi utama dalam penyusunan makalah kemudian menyusun bahan 
secara sistematis dalam sebuah bentuk makalah 

d. Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan/dikerjakan:  

 Laporan tugas resensi dalam bentuk catatan yang diketik 

 Laporan tugas makalah yang diketik dengan rapi dengan MS Word dengan sistematika dan format sesuai dengan standar panduan penulisan karya 
ilmiah, dikumpulkan dengan format word, dengan sistimatika penulisan nama file: (Tugas Makalah – Judul - nama kelompok.word); 

 Slide Presentasi Power Point, terdiri dari minimun 10 slide. Dikumpulkan dlm bentuk softcopy format (*.ppt), dengan sistimatika penulisan nama 
file: (Tugas Slide-Judul -nama kelompok.ppt); 
 

Kriteria Penilaian a. Ketepatan penyerahan tugas                               : 15% 
- Mengumpulkan tugas resensi dan makalah tepat waktu 

b. Kesempurnaan subtansi / isi tugas                       : 70% 
- Resensi jelas dan menarik 
- Makalah Sistematis, menarik, referensi yang cukup, kedalaman pembahasan 
- Slide presentasi jelas, konsisten, menarik, inovatif dan komunikatif ketika disampaikan 

c. Desain tugas                                                       : 15% 
- Disampaikan dengan jelas, sistematis, menarik, kreatif dan inovatif  

 



 Program Studi Analis Keuangan 

 
MATA KULIAH: AUDITING  

TUGAS KEGIATAN MANDIRI (TKM) 
Mata Kuliah Manajemen Resiko 

Kode ANK18-015 SKS 3 Semester Ganjil 2022/2023 

Capaian 
Pembelajaran Mata 
Kuliah (CPMK) 

1. Mampu memahami peran manajemen risiko dalam mencapai tujuan perusahaan. 
2. Mampu memahami langkah-langkah dalam menganalisis pemberian kredit sesuai kaidah 5C dan analisis kredit sebagai salah satu langkah pegelolaan risiko 

kredit. 
3. Mampu mengidentifkasi langkah-langkah dam mengukur, mengelola dan mengendalikan risiko. 

Jenis Tugas Pengayaan/remedial mata kuliah secara mandiri: dapat berupa membaca referensi tambahan mata kuliah atau observasi mandiri dengan tujuan pemenuhan 
secara maksimal capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK)   

 
MODEL PENILAIAN DAN NILAI AKHIR PERKULIAHAN 

   

MODEL PENILAIAN  NILAI AKHIR PERKULIAHAN 

Aspek Penilaian Bobot Penilaian  Nilai Huruf Nilai Bobot Nilai Angka Predikat 

Quiz 10 %  A 4,0 85 ≤ N ≤ 100 Dengan Pujian 

Tugas Kegiatan Terstruktur 15%    B+ 3,5 75 ≤ N ≤ 84,9 Sangat Baik 

Tugas Kegiatan Mandiri 15%  B 3,0 70 ≤ N ≤ 74,9 Baik 

UTS 25 %    C+ 2,5 65 ≤ N ≤ 69,9 Memuaskan 

UAS 35 %  C 2,0 60 ≤ N ≤ 64,9 Cukup 

   D 1,0 50 ≤ N ≤ 59,9 Tidak Lulus 

   E 0,0 0 ≤ N ≤ 49,9 Tidak Lulus 
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 

 POLITEKNIK KUTARAJA 
PROGRAM STUDI  

ANALIS KEUANGAN 

 
 

MG-01-2021 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

MATA KULIAH (MK) KODE Rumpun MK 
BOBOT  
(3 SKS) 

SEMESTER 
Tgl 

Penyusunan 

Auditing  ANK18-025 Akuntansi T = 1 P = 2 IV 10 Maret 2021 

OTORISASI Pengembang RPS Koordinator RPS MK Ketua Program Studi 

Rahmaniar, SE., M.Si., Ak., CA …………………………….. Agustina, SE, M.Si 

Capaian 
Pembelajaran (CPL) 

CPL-PRODI  yang dibebankan pada MK         
S8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 

S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri 

P2 
Menguasai konsep dasar  perencanaan audit, prosedur analisis, dan pelaporan  audit, pengetahuan 
pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan/audit atas proses right Issue, pemeriksaan operasional 
perusahaan/ pemeriksaan intern, pemeriksaan berbasis computer dan standar atestasi  tata  kelola. 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)  

KU8 
Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, 
dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. 

Deskripsi Singkat 
Mata Kuliah 

Mata kuliah ini memberikan  ketrampilan melakukan pemeriksaan sesuai prosedur dalam audit. Pemeriksaan terhadap aset 

tak berwujud, liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, ekuitas, perkiraan laba rugi, pemeriksaan subsequent event 

dan penyelesaian pemeriksaan, membuat surat komentar terhadap pengendalian intern (management letter) dan surat 

pernyataan pelanggan (client representation letter), pemeriksaan audit atas proses right issue, pemeriksaan berbasis 

komputer, pemeriksaan operasional perusahaan, pemeriksaan intern, pemeriksaan laporan keuangan di perusahaan asuransi, 



standar atestasi tata kelola perusahaan. 

Bahan Kajian: 
Materi 
Pembelajaran 

1. Pemeriksaan asset tak berwujud 
2. Pemeriksaan liabilitas jangka pendek 
3. Pemeriksaan liabilitas jangka panjang 
4. Pemeriksaan ekuitas 
5. Pemeriksaan perkiraan laba rugi 
6. Pemeriksaan subsequent event dan penyelesaian pemeriksaan 
7. Penyusunan laporan audit 
8. Ujian Tengah Semester 
9. Proses pembuatan surat komentar terhadap pengendalian intern (management letter) dan surat pernyataan pelanggan 

(client representation letter) 
10. Pemeriksaan audit atas proses right issue 
11. Pemeriksaan berbasis komputer 
12. Pemeriksaan operasional perusahaan 
13. Pemeriksaan intern 
14. Pemeriksaan laporan keuangan di perusahaan asuransi 
15. Standar Atestasi Tata kelola perusahaan 
16. Ujian Akhir Semester 

Referensi Utama :  

1. Agoes, Sukrisno, 2004, Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik Buku 2, Jakarta: Penerbit 
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 

2.  

Pendukung:  

1. Institut Akuntan Publik Indonesia, Standar Profesional Akuntan Publik 2011, Buku 2, , Jakarta : Penerbit Salemba 
Empat. 

Dosen Pengampu Rahmaniar, SE., M.Si., Ak., CA 

Mata kuliah syarat (diisi jika ada) 

  
Catatan :    



1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang 
merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang 
diperoleh melalui proses pembelajaran. 

2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang 
digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, 
ketrampilan khusus dan pengetahuan. 

3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan 
bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut. 

4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau 
diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap 
materi pembelajaran mata kuliah tersebut. 

5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang 
mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti. 

6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam 
penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar 
penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif. 

7. Bentuk penilaian: tes dan non-tes. 
8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum Perkantoran, Praktikum Komputer, 

Praktikum Bahasa, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang 
setara. 

9. Metode Pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, 
Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara. 

10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan 
sub-pokok bahasan. 

11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan 
tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%. 

12. PTM=Pelaksanaan Tatap Muka, TKT=Tugas Kegiatan Terstruktur, TKM=Tugas Kegiatan Mandiri. 
 
 



MATRIKS KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Perte- 
muan 

Ke 

Kemampuan Akhir 
(Sub CPMK) 

Bahan Kajian 
/Materi Perkuliahan 

Bentuk 
Pembelajaran 

Metode 
Pembelajaran 

Alokasi 
Waktu 

Pengalaman/Tugas 
Belajar Mahasiswa 

Metode Penilaian 
(Bentuk, Kriteria & 

Indikator)  

Referensi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)  (8) (9) 

1. p
p 
 Mahasiswa mampu 

melakukan 
pemeriksaan 
terhadap 
keberadaan aset 
tak berwujud 
sesuai dengan 
prosedur, yang 
dapat mendukung 
keberadaan aset 
milik entitas. 

 Mahasiswa mampu 
menyusun kertas 
kerja pemeriksaan 
aset tak berwujud 
disertai bukti yang 
mendukung 
pemeriksaan. 
 

 Dokumen/ 
Instrumen 
kontrak kuliah 

 Ruang lingkup 
aset tak berwujud 

 Pengakuan aset 

tak berwujud 

 Unsur dan sifat 

aset tak berwujud 

 Tujuan audit aset 

tak berwujud 

 Prosedur audit 

aset tak berwujud 

 

 Kuliah 

 Microsoft 365 

 Small Group 
Discussion 

 Discovery 
Learning 

 Simulasi 

 Self Directing 
Learning 

 Cooperative 
Learning 
 

3 SKS 
 
Teori : 
1x50 Menit 
 
Praktikum: 
2x50 Menit 

PTM 

 Dosen melakukan 
perkuliahan di kelas 

 Mahasiswa berdiskusi 
terhadap materi yang 
disampaikan 
 

TKT  
Tugas 1: Mendata 
perusahaan publik dan 
memilih satu perusahaan  
 
TKM 
Tugas 1: Membaca 
referensi lain yang 
berkaitan dengan materi  

 Bentuk penilaian 
performance keaktifan 
dan penugasan 

 Kriteria dan Indikator:  
1. Ketepatan dan 

penguasaan 
menjelaskan 
materi yang 
ditanyakan 

2. Mampu menguasai 
materi yang 
dipelajari minimal 
80% 

U1 
P1 
 

2  Mahasiswa mampu 

melakukan 

pemeriksaan 

terhadap 

keberadaan 

Liabilitas jangka 

pendek sesuai 

dengan prosedur, 

yang dapat 

mendukung 

keberadaan 

liabilitas milik 

 Ruang lingkup 

Liabilitas jangka 

pendek 

 Tujuan 

pemeriksaan 

liabilitas jangka 

pendek 

 Prosedur 

pemeriksaan 

liabilitas jangka 

pendek 

 

 Kuliah 

 Microsoft 365 

 Small Group 

Discussion 

 Simulasi 

 Cooperative 

Learning 

 

3 SKS 
 
Teori : 
1x50 Menit 
 
Praktikum: 
2x50 Menit 

PTM 

 Dosen melakukan 

perkuliahan di kelas 

 Mahasiswa berdiskusi 

terhadap materi yang 

disampaikan 

 
TKT  
Tugas 1: Mendata 
perusahaan publik dan 
memilih satu perusahaan  
 

TKM 

 Bentuk penilaian 
performance keaktifan 
dan penugasan 

 Kriteria dan Indikator:  
1. Ketepatan dan 

penguasaan 
menjelaskan 
materi yang 
ditanyakan 

2. Mampu 
menguasai 
materi yang 
dipelajari 

U1 
P1 
 



entitas. 

 Mahasswa mampu 

menyusun kertas 

kerja pemeriksaan 

liabilitas jangka 

pendek disertai 

bukti yang 

mendukung 

pemeriksaan. 

 

Tugas 1: Membaca 
referensi lain yang 
berkaitan dengan 
materi 

minimal 80% 

3  Mahasiswa mampu 

melakukan 

pemeriksaan 

terhadap 

keberadaan 

liabilitas jangka 

panjang sesuai 

dengan prosedur, 

yang dapat 

mendukung 

keberadaan 

liabilitas milik 

entitas. 

 

 Mahasiswa mampu 

menyusun kertas 

kerja pemeriksaan 

liabilitas jangka 

panjang disertai 

bukti yang 

mendukung 

pemeriksaan. 

 Ruang lingkup 

Liabilitas jangka 

panjang 

 Tujuan 

pemeriksaan 

liabilitas jangka 

panjang 

 Prosedur 

pemeriksaan 

liabilitas jangka 

panjang 

 

 Kuliah 

 Microsoft 365 

 Small Group 

Discussion 

 Simulasi 

 Cooperative 

Learning 

 

3 SKS 
 
Teori : 
1x50 Menit 
 
Praktikum: 
2x50 Menit 

PTM 

 Dosen melakukan 

perkuliahan di kelas 

 Mahasiswa berdiskusi 

terhadap materi yang 

disampaikan 

 
TKT  
Tugas 1: Mendata 
perusahaan publik dan 
memilih satu perusahaan  
 
TKM 
Tugas 1: Membaca 
referensi lain yang 
berkaitan dengan materi 

 Bentuk penilaian 
performance keaktifan 
dan penugasan 

 Kriteria dan Indikator:  
1. Ketepatan dan 

penguasaan 
menjelaskan 
materi yang 
ditanyakan 

2. Mampu 
menguasai 
materi yang 
dipelajari 
minimal 80% 

U1 
P1 
 



 

4  Mahasiswa mampu 

melakukan 

pemeriksaan 

terhadap 

keberadaan 

ekuitas sesuai 

dengan prosedur, 

yang dapat 

mendukung 

keberadaan 

ekuitas milik 

entitas. 

 Mahasiswa mampu 

menyusun kertas 

kerja pemeriksaan 

ekuitas disertai 

bukti yang 

mendukung 

pemeriksaan. 

 

 Pemeriksaan 

ekuitas/modal 

 Tujuan 

pemeriksaan 

ekuitas 

 Prosedur 

pemeriksaan 

ekuitas 

 Kuliah 

 Microsoft 365 

 Small Group 

Discussion 

 Simulasi 

 Cooperative 

Learning 

 

3 SKS 
 
Teori : 
1x50 Menit 
 
Praktikum: 
2x50 Menit 

PTM 

 Dosen melakukan 

perkuliahan di kelas 

 Mahasiswa berdiskusi 

terhadap materi yang 

disampaikan 

 
TKT  
Tugas 1: Mendata 
perusahaan publik dan 
memilih satu perusahaan  
 
TKM 
Tugas 1: Membaca 
referensi lain yang 
berkaitan dengan materi 

 Bentuk penilaian 
performance keaktifan 
dan penugasan 

 Kriteria dan Indikator:  
1. Ketepatan dan 

penguasaan 
menjelaskan 
materi yang 
ditanyakan 

2. Mampu 
menguasai 
materi yang 
dipelajari 
minimal 80% 

U1 
P1 
 

5  Mahasiswa mampu 

melakukan 

pemeriksaan 

terhadap perkiraan 

laba rugi entitas 

 Mahasiswa mampu 

menyusun kertas 

kerja pemeriksaan 

terhadap perkiraan 

laba rugi disertai 

bukti yang 

mendukung 

 Klasifikasi 

penghasilan dan 

beban 

berdasarkan PSAK 

 Pemeriksaan 

perkiraan laba 

rugi 

 Tujuan 

Pemeriksaan 

perkiraan laba 

rugi 

 Prosedur 

 Kuliah 

 Microsoft 365 

 Small Group 

Discussion 

 Simulasi 

 Cooperative 

Learning 

 

3 SKS 
 
Teori : 
1x50 Menit 
 
Praktikum: 
2x50 Menit 

PTM 

 Dosen melakukan 

perkuliahan di kelas 

 Mahasiswa berdiskusi 

terhadap materi yang 

disampaikan 

 
TKT  
Tugas 1: Mendata 
perusahaan publik dan 
memilih satu perusahaan  
 
TKM 

 Bentuk penilaian 
performance keaktifan 
dan penugasan 

 Kriteria dan Indikator:  
1. Ketepatan dan 

penguasaan 
menjelaskan 
materi yang 
ditanyakan 

2.  Mampu 
menguasai 
materi yang 
dipelajari 
minimal 80% 

U1 
P1 
 



pemeriksaan. 

 

pemeriksaan laba 

rugi 

 

Tugas 1: Membaca 
referensi lain yang 
berkaitan dengan materi 

6  Mahasiswa  dapat 

melakukan 

pemeriksaan 

subsequent event 

dan menyelesaikan 

pemeriksaan 

 Mahasiswa mampu 

menyelesaikan  

pemeriksaan  

 

 Jenis subsequent 

event 

 Tujuan 

pemeriksaan 

subsequent event 

 Prosedur 

pemeriksaan 

Subsequent event 

 Penyelesaiian 

pemeriksaan 

 Kuliah 

 Microsoft 365 

 Small Group 

Discussion 

 Simulasi 

 Cooperative 

Learning 

 

3 SKS 
 
Teori : 
1x50 Menit 
 
Praktikum: 
2x50 Menit 

PTM 

 Dosen melakukan 

perkuliahan di kelas 

 Mahasiswa berdiskusi 

terhadap materi yang 

disampaikan 

 
TKT  
Tugas 1: Mendata 
perusahaan publik dan 
memilih satu perusahaan  
 
TKM 
Tugas 1: Membaca 
referensi lain yang 
berkaitan dengan materi 

 Bentuk penilaian 
performance keaktifan 
dan penugasan 

 Kriteria dan Indikator:  
1. Ketepatan dan 

penguasaan 
menjelaskan 
materi yang 
ditanyakan 

2. Mampu menguasai 
materi yang 
dipelajari minimal 
80% 

U1 
P1 
 

7  Mahasiswa mampu 

menyusun laporan 

Audit 

 Mahasiswa mampu 

menyusun laporan 

audit disertai bukti 

yang mendukung 

pemeriksaan. 

 

 Manfaat laporan 

audit 

 Tujuan laporan 

audit 

 Karakteristik 

laporan 

 Struktur dan cara 

penyajian laporan 

 Langkah –langkah 

penyusunan 

laporan hasil 

audit 

 Kuliah 

 Microsoft 365 

 Small Group 

Discussion 

 Simulasi 

 Cooperative 

Learning 

 

3 SKS 
 
Teori : 
1x50 Menit 
 
Praktikum: 
2x50 Menit 

PTM 

 Dosen melakukan 

perkuliahan di kelas 

 Mahasiswa berdiskusi 

terhadap materi yang 

disampaikan 

 
TKT  
Tugas 1: Mendata 
perusahaan publik dan 
memilih satu perusahaan  
 

TKM 
Tugas 1: Membaca 
referensi lain yang 
berkaitan dengan 
materi 

 Bentuk penilaian 
performance keaktifan 
dan penugasan 

 Kriteria dan Indikator:  
1. Ketepatan dan 

penguasaan 
menjelaskan 
materi yang 
ditanyakan 

2. Mampu 
menguasai 
materi yang 
dipelajari 
minimal 80% 

U1 
P1 
 



8 U T S        

9  Mahasiswa mampu 

membuat surat 

komentar terhadap 

pengendalian 

intern 

(management 

letter) dan surat 

pernyataan 

pelanggan (Client 

representation 

letter) 

 Mahasiswa mampu 

membuat  surat 

komentar terhadap 

pengendalian 

intern 

(management 

letter) dan surat 

pernyataan 

pelanggan (Client 

representation 

letter) 

menggunakan 

contoh yang 

tersedia 

 

 

 Lingkup 

pengendalian 

intern 

 Kelemahan 

pengendalian 

intern 

 Pembuktian 

melalui 

compliance test 

 Management 

letter yang baik 

 Manfaat 

management 

letter 

 Tugas dan 

tanggung 

jawabanggota tim 

dalammembuat 

management 

letter 

 

 Kuliah 

 Microsoft 365 

 Small Group 

Discussion 

 Simulasi 

 Cooperative 

Learning 

 

3 SKS 
 
Teori : 
1x50 Menit 
 
Praktikum: 
2x50 Menit 

PTM 

 Dosen melakukan 

perkuliahan di kelas 

 Mahasiswa berdiskusi 

terhadap materi yang 

disampaikan 

 
TKT  
Tugas 1: Mendata 
perusahaan publik dan 
memilih satu perusahaan  
 
TKM 
Tugas 1: Membaca 
referensi lain yang 
berkaitan dengan materi 

 Bentuk penilaian 
performance keaktifan 
dan penugasan 

 Kriteria dan Indikator:  
1. Ketepatan dan 

penguasaan 
menjelaskan 
materi yang 
ditanyakan 

2. Mampu 
menguasai 
materi yang 
dipelajari 
minimal 80% 

U1 
P1 
 

10  Mahasiswa mampu 

menyusun laporan   

Audit atas proses 

right issue 

 Mahasiswa mampu 

 Tujuan 

pemeriksaan right 

issue 

 Audit prosedur 

atas proses right 

 Kuliah 

 Microsoft 365 

 Small Group 

Discussion 

 Simulasi 

 Cooperative 

Learning 

3 SKS 
 
Teori : 
1x50 Menit 
 
Praktikum: 

PTM 

 Dosen melakukan 

perkuliahan di kelas 

 Mahasiswa berdiskusi 

terhadap materi yang 

 Bentuk penilaian 
performance keaktifan 
dan penugasan 

 Kriteria dan Indikator:  
1. Ketepatan dan 

penguasaan 

U1 
P1 

 



menyusun laporan 

audit atas proses 

right issue  disertai 

bukti yang 

mendukung 

pemeriksaan. 

 

 

issue 

 Contoh laporan 

audit atas proses 

right issue 

 

 2x50 Menit disampaikan 

 
TKT  
Tugas 1: Mendata 
perusahaan publik dan 
memilih satu perusahaan  
 
TKM 
Tugas 1: Membaca 
referensi lain yang 
berkaitan dengan materi 

menjelaskan 
materi yang 
ditanyakan 

2. Mampu 
menguasai 
materi yang 
dipelajari 
minimal 80% 

11  Mahasiswa  dapat 

melakukan 

pemeriksaan  

berbasis komputer 

 Mahasiswa mampu 

menyelesaikan  

pemeriksaan 

berbasis komputer 

 

 Pemakaian 

software 

komputer 

 Fungsi umum 

software 

komputer 

 Kerangka audit 

keamanan 

komputer 

 

 

 Kuliah 

 Microsoft 365 

 Small Group 

Discussion 

 Simulasi 

 Cooperative 

Learning 

 

3 SKS 
 
Teori : 
1x50 Menit 
 
Praktikum: 
2x50 Menit 

PTM 

 Dosen melakukan 

perkuliahan di kelas 

 Mahasiswa berdiskusi 

terhadap materi yang 

disampaikan 

 
TKT  
Tugas 1: Mendata 
perusahaan publik dan 
memilih satu perusahaan  
 
TKM 
Tugas 1: Membaca 
referensi lain yang 
berkaitan dengan materi 

 Bentuk penilaian 
performance keaktifan 
dan penugasan 

 Kriteria dan Indikator:  
1. Ketepatan dan 

penguasaan 
menjelaskan 
materi yang 
ditanyakan 

2. Mampu 
menguasai 
materi yang 
dipelajari 
minimal 80% 

U1 
P1 

 

12  Mahasiswa  dapat 

melakukan 

pemeriksaan 

operasional 

perusahaan 

 Mahasiswa mampu 

menyelesaikan  

pemeriksaan 

operasional 

 Konsep audit 

operasional 

 Perbedaan audit 

operasional dan 

audit financial 

 Tujuan audit 

operasional 

 

 

 Kuliah 

 Microsoft 365 

 Small Group 

Discussion 

 Simulasi 

 Cooperative 

Learning 

 

3 SKS 
 
Teori : 
1x50 Menit 
 
Praktikum: 
2x50 Menit 

PTM 

 Dosen melakukan 

perkuliahan di kelas 

 Mahasiswa berdiskusi 

terhadap materi yang 

disampaikan 

 
TKT  
Tugas 1: Mendata 

 Bentuk penilaian 
performance keaktifan 
dan penugasan 

 Kriteria dan Indikator:  
1. Ketepatan dan 

penguasaan 
menjelaskan 
materi yang 
ditanyakan 

2. Mampu 

U1 
P1 

 



perusahaan 

  

perusahaan publik dan 
memilih satu perusahaan  
 
TKM 
Tugas 1: Membaca 
referensi lain yang 
berkaitan dengan materi 

menguasai 
materi yang 
dipelajari 
minimal 80% 

13  Mahasiswa  dapat 

melakukan 

pemeriksaan intern 

 Mahasiswa mampu 

menyelesaikan  

pemeriksaan intern  

 

 Tujuan audit 

intern 

 Kegiatan yang di 

lakukan auditor 

intern 

 Hal yang harus di 

lakukan auditor 

intern 

 Persamaan dan 

perbedaan antara 

audit intern 

dengan audit 

ekstern  

 

 Kuliah 

 Microsoft 365 

 Small Group 

Discussion 

 Simulasi 

 Cooperative 

Learning 

 

3 SKS 
 
Teori : 
1x50 Menit 
 
Praktikum: 
2x50 Menit 

PTM 

 Dosen melakukan 

perkuliahan di kelas 

 Mahasiswa berdiskusi 

terhadap materi yang 

disampaikan 

 
TKT  
Tugas 1: Mendata 
perusahaan publik dan 
memilih satu perusahaan  
 

TKM 
Tugas 1: Membaca 
referensi lain yang 
berkaitan dengan 
materi 

 Bentuk penilaian 
performance keaktifan 
dan penugasan 

 Kriteria dan Indikator:  
1. Ketepatan dan 

penguasaan 
menjelaskan 
materi yang 
ditanyakan 

2. Mampu 
menguasai 
materi yang 
dipelajari 
minimal 80% 

U1 
P1 

 

14  Mahasiswa  dapat 

melakukan 

pemeriksaan 

laporan keuangan 

di perusahaan 

asuransi 

 Mahasiswa mampu 

menyelesaikan  

pemeriksaan 

laporan keuangan 

perusahaan 

 Klasifikasi 

asuransi 

 Premi asuransi 

 Pengakuan dan 

pengukuran 

 Penyajian dan 

pengungkapan 

 

 

 Kuliah 

 Microsoft 365 

 Small Group 

Discussion 

 Simulasi 

 Cooperative 

Learning 

 

3 SKS 
 
Teori : 
1x50 Menit 
 
Praktikum: 
2x50 Menit 

PTM 

 Dosen melakukan 

perkuliahan di kelas 

 Mahasiswa berdiskusi 

terhadap materi yang 

disampaikan 

 
TKT  
Tugas 1: Mendata 
perusahaan publik dan 
memilih satu perusahaan  
 

 Bentuk penilaian 
performance keaktifan 
dan penugasan 

 Kriteria dan Indikator:  
1. Ketepatan dan 

penguasaan 
menjelaskan 
materi yang 
ditanyakan 

2. Mampu 
menguasai 
materi yang 
dipelajari 

U1 
P1 

 



asuransi  di sertai 

bukti yang 

mendukung 

pemeriksaan 

 

TKM 
Tugas 1: Membaca 
referensi lain yang 
berkaitan dengan materi 

minimal 80% 

15  Mahasiswa  dapat 

menyusun standar 

atestasi dan tata 

kelola perusahaan 

 Mahasiswa mampu 

menyusun standar 

atestasi dan tata 

kelola perusahaan 

 

 Standar atestasi 

 Tata kelola 

perusahaan yang 

baik (Good 

Corporate 

Governance) 

 Komposisi dewan 

direksi 

 

 

 Kuliah 

 Microsoft 365 

 Small Group 

Discussion 

 Simulasi 

 Cooperative 

Learning 

 

3 SKS 
 
Teori : 
1x50 Menit 
 
Praktikum: 
2x50 Menit 

PTM 

 Dosen melakukan 

perkuliahan di kelas 

 Mahasiswa berdiskusi 

terhadap materi yang 

disampaikan 

 
TKT  
Tugas 1: Mendata 
perusahaan publik dan 
memilih satu perusahaan  
 
TKM 
Tugas 1: Membaca 
referensi lain yang 
berkaitan dengan materi 

 Bentuk penilaian 
performance keaktifan 
dan penugasan 

 Kriteria dan Indikator:  
1. Ketepatan dan 

penguasaan 
menjelaskan 
materi yang 
ditanyakan 

2. Mampu 
menguasai 
materi yang 
dipelajari 
minimal 80% 

U1 
P1 

 

16 U A S        

         

 
 Program Studi Analis keuangan 

 
MATA KULIAH: AUDITING  

TUGAS KEGIATAN TERSTRUKTUR (TKT) 
Mata Kuliah Auditing  

Kode ANK18-025 SKS 3 Semester Genap 2020/2021 

Tujuan Tugas Mahasiswa mampu menguasai secara komprehensif materi auditing  

Uraian Tugas a. Obyek Garapan                                                   : Materi perkuliahan dengan topik yang ditentukan 
b. Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan         :  

 Tugas resensi (minggu 1 – 7): Mahasiswa secara individu membuat resume dari bahan kuliah yang disampaikan juga studi kasus yang diberikan. 



 Tugas Makalah (minggu 9 – 15): Mahasiswa secara kelompok menyusun makalah secara berkelompok berdasarkan topik yang tentukan dengan 
menggunakan referensi utama dan tambahan  buku lainnya yang menjelaskan tentang topik yang dikaji. 

c. Metode / cara pengerjaan, acuan yang digunakan:  

 Tugas resensi: meringkas bahas ajar yang disampaikan pada setiap pertemuan 1 - 7 

 Tugas makalah: memilih dan mengkaji topik pembahasan dari buku atau referensi utama dalam penyusunan makalah kemudian menyusun bahan 
secara sistematis dalam sebuah bentuk makalah 

d. Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan/dikerjakan:  

 Laporan tugas resensi dalam bentuk catatan yang diketik 

 Laporan tugas makalah yang diketik dengan rapi dengan MS Word dengan sistematika dan format sesuai dengan standar panduan penulisan karya 
ilmiah, dikumpulkan dengan format word, dengan sistimatika penulisan nama file: (Tugas Makalah – Judul - nama kelompok.word); 

 Slide Presentasi Power Point, terdiri dari minimun 10 slide. Dikumpulkan dlm bentuk softcopy format (*.ppt), dengan sistimatika penulisan nama 
file: (Tugas Slide-Judul -nama kelompok.ppt); 
 

Kriteria Penilaian a. Ketepatan penyerahan tugas                               : 15% 
- Mengumpulkan tugas resensi dan makalah tepat waktu 

b. Kesempurnaan subtansi / isi tugas                       : 70% 
- Resensi jelas dan menarik 
- Makalah Sistematis, menarik, referensi yang cukup, kedalaman pembahasan 
- Slide presentasi jelas, konsisten, menarik, inovatif dan komunikatif ketika disampaikan 

c. Desain tugas                                                       : 15% 
- Disampaikan dengan jelas, sistematis, menarik, kreatif dan inovatif  

 
 

 Program Studi Analis Keuangan 

 
MATA KULIAH: AUDITING  

TUGAS KEGIATAN MANDIRI (TKM) 
Mata Kuliah Auditing 2 

Kode ANK18-025 SKS 3 Semester Ganjil 2020/2021 

Capaian 
Pembelajaran Mata 
Kuliah (CPMK) 

1. Mahasiswa memahami ilmu dasar tentang auditing. 
2. Mahasiswa memahami penyusunan laporan audit 

Jenis Tugas Pengayaan/remedial mata kuliah secara mandiri: dapat berupa membaca referensi tambahan mata kuliah atau observasi mandiri dengan tujuan 
pemenuhan secara maksimal capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK)   

 



MODEL PENILAIAN DAN NILAI AKHIR PERKULIAHAN 

   

MODEL PENILAIAN  NILAI AKHIR PERKULIAHAN 

Aspek Penilaian Bobot Penilaian  Nilai Huruf Nilai Bobot Nilai Angka Predikat 

Quiz 10 %  A 4,0 85 ≤ N ≤ 100 Dengan Pujian 

Tugas Kegiatan Terstruktur 15%    B+ 3,5 75 ≤ N ≤ 84,9 Sangat Baik 

Tugas Kegiatan Mandiri 15%  B 3,0 70 ≤ N ≤ 74,9 Baik 

UTS 25 %    C+ 2,5 65 ≤ N ≤ 69,9 Memuaskan 

UAS 35 %  C 2,0 60 ≤ N ≤ 64,9 Cukup 

   D 1,0 50 ≤ N ≤ 59,9 Tidak Lulus 

   E 0,0 0 ≤ N ≤ 49,9 Tidak Lulus 
 

Mengetahui Banda Aceh, 10 Maret 2021 
 
Ketua Prodi Analis Keuangan 
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