
 

 

SILABUS MATA KULIAH PROGRAM STUDI D-III 
RUMPUN MATA KULIAH STATISTIKA BISNIS 

 

MATA KULIAH 

(SB-01) 

Nama Mata Kuliah : Pengantar Ilmu Ekonomi 

Kode Mata Kuliah : VS180103 

Kredit : 2/0/0  

Semester : I 

DESKRIPSI MATA KULIAH 

Pada mata kuliah ini mahasiswa akan belajar tentang peranan ilmu ekonomi 

mikro yang berkaitan dengan dunia dalam bisnis. Ilmu ekonomi mikro akan 

mempelajari tentang bagaimana kaitan perilaku individu, baik orang (konsumen) 

dan perusahaan (produsen). Selain dari itu mahasiswa akan mempelajari tentang 

teori produksi, biaya produksi serta faktor-faktor produksi. Di dalam ilmu 

ekonomi akan dibahas pula tentang jenis-jenis pasar dan mekanisme pasar, 

sehingga mahasiswa akan memiliki pengalaman belajar untuk berfikir secara 

nyata tentang teori harga berkaitan dengan adanya permintaan dan penawaran 

dan mampu memberikan kesimpulan yang tepat tentang bagaimana teori 

ekonomi bisa diputuskan. Metode pembelajaran kuliah ini lebih banyak dalam 

bentuk diskusi dan studi kasus riil. 

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN YANG DIBEBANKAN MATA KULIAH 

S1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius 

S2 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama, moral, dan etika 

S8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 

S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 

S11 Berusaha secara maksimal untuk mencapai hasil yang sempurna 

KU2 Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur 

KU3 Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang 

sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran 

logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri 

KU5 Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam 

pekerjaannya 

KU6 Mampu bertanggung-jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 

ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya 



 

 

KK1a Mampu menerapkan metode Statistika untuk menyelesaikan masalah di 

bidang Industri 

KK1b Mampu menerapkan metode Statistika untuk menyelesaikan masalah di 

bidang Bisnis 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH 

1. Mampu menjelaskan konsep metodologi dan analisis ekonomi 

2. Mampu menjelaskan konsep tentang teori permintaan, penawaran dan 

aplikasinya 

3. Mampu  menjelaskan konsep tentang perilaku konsumen 

4. Mampu menjelaskan konsep tentang teori produksi dan biaya produksi 

5. Mampu menjelaskan konsep tentang struktur pasar dan keseimbangan 

perusahaan 

6. Mampu menjelaskan konsep penentuan harga dan faktor-faktor produksi 

7. Mampu menjelaskan konsep mekanisme pasar dan kebijakan pemerintah 

8. Mampu menjelaskan Konsep tentang pendapatan nasional dan 

pertumbuhan ekonomi 

POKOK BAHASAN 

1. Metodologi dan liputan analisis ekonomi;  

2. Teori permintaan, penawaran dan terapannya;  

3. Teori perilaku konsumen;  

4. Teori produksi dan biaya produksi;  

5. Struktur pasar dan penentuan keseimbangan perusahaan;  

6. Penentuan harga faktor-faktor produksi; 

7. Mekanisme pasar dan kebijakan pemerintah; 

PRASYARAT 

- 

PUSTAKA 

1. Edwin Mansfield, Micro-Economics: Theory and Applications, Sixth Edition, 

W.W. Norton & Company, Inc., New York, 1988   

2. Sadono Sukirno,.”Mikro Ekonomi : Teori Pengantar”, Edisi ketiga, Divisi 

Buku Perguruan Tinggi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2011 

3. Dominick Salvatore,  “Theory and Problems of Microeconomic Theory”, 

3rd edition (Schaum Series), , McGraw-Hill, New York, 1995 

4. Suherman Rosyidi, “Pengantar Teori Ekonomi : Pendekatan Kepada Teori 

Ekonomi Mikro dan Makro”,Manajemen PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 

  



 

 

MATA KULIAH 

(SB-02) 

Nama Mata Kuliah : Pengantar Pasar Modal 

Kode Mata Kuliah : VS180204 

Kredit : 2/0/0 

Semester : II 

DESKRIPSI MATA KULIAH 

Mata kuliah ini memberi gambaran mengenai peranan Pasar Modal dalam 

ekonomi makro; meliputi pembahasan mengenai kelembagaan Pasar Modal, 

instrumen dan mekanisme perdagangan surat berharga serta hubungannya 

dengan teknologi informasi 

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN YANG DIBEBANKAN MATA KULIAH 

S1 Bertakwa kepada tuhan yang maha esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius 

S2 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama, moral, dan etika 

S8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 

S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 

S11 Berusaha secara maksimal untuk mencapai hasil yang sempurna; dan 

KU2 Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur 

KU3 Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang 

sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran 

logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri 

KU5 Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam 

pekerjaannya 

KU6 Mampu bertanggung-jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 

ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawab-nya 

KK1b Mampu menerapkan metode statistika untuk menyelesaikan masalah di 

bidang bisnis 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH 

1. Mahasiswa akan mampu menjelaskan peranan pasar modal dalam suatu 

perekonomian negara 

2. Mahasiswa akan mampu menjelaskan sejarah dan perkembangan pasar 

modal di Indonesia 

3. Mahasiswa akan mampu menjelaskan lembaga yang terlibat serta 

instrumen apa saja yang ada di pasar modal Indonesia 



 

 

4. Mahasiswa akan mampu menjelaskan peranan pemerintah dalam pasar 

modal Indonesia 

5. Mahasiswa akan mampu menjelaskan emisi surat berharga dalam pasar 

modal 

6. Mahasiswa akan mampu menjelaskan tentang saham di pasar modal 

Indoenesia 

7. Mahasiswa kan mampu menghitung indeks harga saham dan perdagangan 

saham  

8. Mahasiswa dapat menunjukkan penilaian surat berharga, baik dengan 

analisa teknikal maupun fundamental 

9. Mahasiswa akan mampu menjelaskan macam-macam obligasi serta 

manfaatnya  

10. Mahasiswa dapat menguraikan pengertian dan jenis Reksadana maupun 

perdagangannya 

POKOK BAHASAN 

1. Mengenal pasar modal (Investasi, Pasar Modal, Peranan Pasar Modal, dan 

Pasar Keuangan) 

2. Sejarah Singkat Pasar Modal Di Indonesia (Indikator-indikator Ekonomi, 

Sekilas Kondisi Ekonomi dan Bursa Indonesia, dan Bursa Regional dan 

Indonesia) 

3. Lembaga yang terlibat di pasar modal Indonesia dan instrumen pasar 

modal di Indonesia 

4. Uang dan peranan bank sentral di pasar keuangan, Stabilitas Pasar Modal, 

Tujuan Bank Sentral, Fator-faktor yang menentukan penawaran uang, 

Kebijakan fiskal, dan Risiko dalam sistem pasar keuangan 

5. Penawaran terbatas, Penawaran umum, Peran penjamin emisi, jenis-jenis 

penjamin emisi, dan  penetapan harga oleh penjamin emisi 

6. Saham biasa, sertifikat saham, hak pemegang saham biasa, dividen tunai, 

dividen saham, saham preferensi, hak pemegang saham preferensi, dan 

kinerja perdagangan saham BEI 

7. Pengertian Indeks harga saham, Jenis-jenis indeks harga saham, 

perhitungan indeks harga individual, dan perhitungan indeks harga saham 

gabungan 

8. Pendekatan untuk penilaian investasi saham (pendekatan tradisional 

meliputi analisis teknikal maupun fundamental, dan Pendekatan portofolio 

modern) 



 

 

9. Macam-macam obligasi, Risiko Obligasi, pihat yang terlibat dalam obligasi, 

konsekuensi penawaran umum obligasi di Indonesia 

10. Jenis-jenis Reksa Dana dan manfaat dan risiko reksadana 

PRASYARAT 

Pengantar Metoda Statistika 1 dan Pengantar Ilmu Ekonomi dengan nilai 

minimum D 

PUSTAKA 

1. Sunariyah (2010), “Pengantar Pasar Modal”, Edisi Keenam, Penerbit UPP 

STIM YKPN 

2. Hermuningsih, Sri (2012), “ Pengantar Pasar Modal Indonesia” Penerbit 

UPP STIM YKPN Modern  

3. Koetin E.A (2002), “Analisis Pasar Modal”, Penerbit Pustaka Sinar Harapan 

Jakarta 

 

  



 

 

MATA KULIAH 

(SB-03) 

Nama Mata Kuliah : Ekonomi Teknik 

Kode Mata Kuliah : VS180305 

Kredit : 2/0/0 

Semester : III 

DESKRIPSI MATA KULIAH 

Ekonomiteknik merupakan mata kuliah yang mengenalkan nilai mata uang 

terhadap waktu, materi perkulaiahan difokuskan pada perencanaan biaya suatu 

proyek dengan menggunakan pemilihan alternative dan menghitung laju 

pengembalian modal dengan metode analisis investasi secara  ekonomi teknik, 

diakhir perkuliahan mahasiswa dapat membuat ataupun menghitung 

perencanaan besar modal investasi atau angsuran suatu pinjaman modal dengan 

beragam jenis interest serta menghitung penyusutan modal berbasis pajak dan 

inflasi. 

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN YANG DIBEBANKAN MATA KULIAH 

S1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius 

S2 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama, moral, dan etika 

S8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 

S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 

S11 Berusaha secara maksimal untuk mencapai hasil yang sempurna;  

KU2 Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur 

KU3 Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang 

sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran 

logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri 

KU5 Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya 

KK1b  Mampu menerapkan metode Statistika untuk menyelesaikan masalah di 

bidang Bisnis 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH 

1. Mampu menjelaskan konsep ekonomi teknik 

2. Mampu menghitung  perubahan nilai uang terhadap waktu 

3. Mampu menghitung suku bunga dan pemajemukan kontinyu 

4. Mampu membandingkan beberapa cara pemilihan alternatif  investasi 

5. Mampu menghitung Laju pengembalian Modal (Rate of Return) 

6. Mampu membuat analisis pemanfaatan biaya(benefit cost analysis),  

7. Mampu menghitung  Analisis Titik Impas (Break Event Point) 



 

 

8. Mampu menghitung nilai penyusutan (depresiasi) 

POKOK BAHASAN 

Konsep dasar ekonomi teknik dan aliran kas (Cash flow), Konsep nilai uang 

terhadap waktu, rumus-rumus suku bunga majemuk, Jenis bunga dan 

pemajemukan kontinyu, pemilihan alternatif dengan berbagai metoda (nilai uang 

sekarang, annuitas), analisis laju pengembangan modal, analisis manfaat  biaya 

(benefit cost analysis), analisis titik Impas (BEP) dan  Metoda Depresiasi 

PRASYARAT 

Pengantar Ilmu Ekonomi dengan nilai minimum D 

PUSTAKA 

1. Haryono. “Diktat Ekonomi Teknik” ,. Surabaya: Departemen Statistika 

FMIPA ITS. 1984 

2. Pujawan, I. N. “Ekonomi Teknik”, Edisi ke 2. Surabaya: Penerbit Guna 

Widya. 2010 

3. Grant, E.L.W.G.Ireson, and R.S. Leaven Worth, “Principles of Engineering, 

“ 7th, Ed.,  Wiley,  New york, 1982. 

 

  



 

 

MATA KULIAH 

(SB-04) 

Nama Mata Kuliah : Metode Riset Sosial 
Kode Mata Kuliah : VS180404 

Kredit : 2/0/1 

Semester : IV 

DESKRIPSI MATA KULIAH 

Metode riset sosial menjadi sangat penting saat ini terutama dalam hal 

pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial sehingga 

mahasiswa diharapkan mampu menerapkan metode statistika di bidang sosial 

pemerintahan setelah mengikuti mata kuliah ini. Metode Riset Sosial adalah mata 

kuliah yang berisi tentang konsep-konsep dasar ilmu sosial dan sosiologi serta 

cara mendesain riset sosial dan mengaplikasikan metode-metode statistik yang 

sesuai dalam hal merancang survey dan menganalisis data hasil riset, sekaligus 

mendesaian pelaporan hasil riset sosial dalam bentuk tertulis dan lisan. Pada 

akhir mata kuliah ini mahasiswa akan diminta mempresentasikan hasil riset sosial 

yang telah di rancang mulai awal perkuliahan. 

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN YANG DIBEBANKAN MATA KULIAH 

S1 Bertakwa kepada tuhan yang maha esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius 

S2 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama, moral, dan etika 

S8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 

S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 

S11 Berusaha secara maksimal untuk mencapai hasil yang sempurna; dan 

S12 Bekerja sama untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi 

yang dimiliki 

Ku2 Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur 

Ku3 Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang 

sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran 

logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri 

Ku5 Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam 

pekerjaannya 

Ku7 Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang 

berada di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan 

kompetensi kerja secara mandiri 

Kk1c Mampu menerapkan metode statistika untuk menyelesaikan masalah di 

bidang sosial dan pemerintahan 



 

 

Kk2a Mampu mengidentifikasi permasalahan statistika dengan menerapkan 

metode statistika yang tepat dalam hal:  pengumpulan, pengelolaan, 

penyajian, dan analisis data, serta interpretasinya 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH 

1. Menguasai konsep  teori dasar-dasar Ilmu sosial dan sosiologi 

2. Paham paradigma, teori dan etika dalam riset  sosial 

3. Menguasai konsep operasional  pelaksanaan riset sosial 

4. Mampu menjelaskan dan membedakan antara riset sosial kualitatif dan 

kuantitatif 

5. Mampu merancang metode penelitian untuk suatu riset sosial 

6. Mampu merancang suatu riset; meliputi penentuan rancangan sampling 

yang sesuai dengan kasus berikut ukuran sampelnya 

7. Mampu merancang dan membuat kuesoiner serta melaksanakan survei 

pendahuluan berikut menguji validitas dan reliabilitas instrumen 

penelitian 

8. Mampu merancang metode pengumpulan data berikut pelaksanaan 

pengambilan sampel melalui survey 

9. Mampu memanajemen data hasil survei untuk dilakukan pengolahan dan 

penganalisisan serta menginterpretasikannya 

10. Mampu membuat laporan ilmiah dan mengkomunkasikan hasil 

penelitian/riset 

POKOK BAHASAN 

1. Dasar-dasar  Teori Ilmu Sosial dan Sosiologi;  

2. Paradigma, teori, etika dalam Riset Sosial;   

3. Konseptualisasi, Operationalisasi dan Pengukuran dalam Riset Sosial; 

4. Riset Sosial Kualitatif; 

5. Riset Sosial Kuantitatif; 

6. Mendesaian Riset Sosial, Mendesaian Sampling, Membuat Kuisioner dan 

menguji validitas dan Reliabilitas kuisioner; 

7. Pengumpulan data dan manajemen data dalam riset sosial; 

8. Pengolahan data dan Analisis Statistik dalam Riset Sosial; 

9. Pembuatan laporan hasil Riset Sosial secara tertulis dan lisan. 

PRASYARAT 

Teknik Sampling dengan nilai minimum D 

PUSTAKA 

1. Earl Babbie, “The Praktice of Social Research”, 2007 

2. W.Lawrence Newman, “Social Research”, 2007 



 

 

3. A.P. Kelly, “Social Research Methods”, 2011 

4. Anol Bhattacherjee, “Social Science Research: Principles, Methods, and 

Practices”,2012 

5. Modul Praktikum 

6. Publikasi umum, Koran dan majalah, situs 

 

  



 

 

MATA KULIAH 

(SB-05) 

Nama Mata Kuliah : Statistika Ofisial 

Kode Mata Kuliah : VS180304 

Kredit : 2/0/0 

Semester : III 

DESKRIPSI MATA KULIAH 

Pada mata kuliah ini, mahasiswa mahasiswa dapat menyelesaikan statistika 

perkantoran dengan melakukan penelusuran data sekunder seperti proses 

pengukuran, cara perhitungan dan penggunaanya untuk analisis lanjutan. Banyak 

data perkantoran yang dipublikasikan dan dapat digunakan untuk pendukung 

hasil analisis data  statistika, yaitu data kependudukan dapat digunakan untuk 

mendukung model peramalan permintaan terhadap suatu produk atau data 

kemiskinan, PDRB, IPM maupun Angka Ketenagakerjaan dipergunakan sebagai 

data pendukung pemodelan ekonomi. Metode pembelajaran yang dipergunakan 

pada mata kuliah Official Statistika ini adalah, ceramah/paparan materi, diskusi, 

latihan soal dan studi kasus yang merupakan metode pemecahan masalah riil 

(kasus) di lapangan. 

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN YANG DIBEBANKAN MATA KULIAH 

S1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius 

S2 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama, moral, dan etika 

S8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 

S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 

S11 Berusaha secara maksimal untuk mencapai hasil yang sempurna; dan 

KU2 Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur 

KU3 Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang 

sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran 

logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri 

KU5 Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya 

KU6 Mampu bertanggung-jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 

ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawab-nya 

KK1 Mampu menerapkan metode Statistika kedalam prosedur untuk 

menyelesaikan masalah di berbagai bidang (industri, bisnis, sosial dan 

pemerintahan); 



 

 

KK1c Mampu menerapkan metode Statistika untuk menyelesaikan masalah di 

bidang Sosial dan Pemerintahan 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH 

1. Mampu melakukan perhitungan dan menjelaskan data demografi serta 

mengaplikasikannya 

2. Mampu menghitung angka Indeks dan menggunakannya untuk mengukur 

daya beli dan perkembangan inflasi 

3. Mampu menjelaskan data yang dipublikasikan oleh BPS dan SBH serta 

dapat menggunakan data tersebut dengan baik dan tepat 

4. Mampu menjelaskan cara pengukuran PDRB dan mampu menggunakan 

dengan tepat untuk mengukur pertumbuhan ekonomi  

5. Mampu menjelaskan cara pengukuran IPM  dan mampu menggunakan 

dengan tepat untuk mengukur indicator pembangunan 

6. Mampu menjelaskan cara pengukuran Angkatan kerja; TPAK dan mampu 

menggunakan dengan tepat untuk mengukur tingkat pengangguran 

7. Mampu menjelaskan peran official statistika dan menjelaskan berbagai 

macam data sekunder 

8. Mampu menjelaskan sumber data dan cara pengukuran serta menjelaskan 

manfaat data potensi desa dan daerah dalam angka 

POKOK BAHASAN 

Pendahuluan (Pengertian dan peran official statistika dalam kebijakan 

pemerintah); Pendataan potensi desa dan Kecamatan, Daerah dalam angka 

(DDA); Ukuran Demografi; Indeks Harga Konsumen dan Inflasi; Data BPS 

(Kabupaten/propinsi dalam angka; SBH); Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB); Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Kemiskinan; Ketenagakerjaan 

(AK, TPAK) 

PRASYARAT 

Pengantar Ilmu Ekonomi dengan nilai minimum 

PUSTAKA 

1. Journal Official Statistics,  

2. Buku Potensi Desa, Monografi Desa Dan Kecamatan, Daerah  Dalam Angka, 

Ida Bagus Mantra. 1985. Pengantar Studi Demografi. Nur Cahaya 

3. Laporan Hasil Perhitungan IHK Dan Inflasi (BPS),  

4. Data Kemiskinan Versi BPS, Data Kemiskinan Versi BKKBN, Laporan Hasil 

Survei SBH 

5. Publikasi Hasil Perhitungan PDRB Dan Pertumbuhan Ekonomi. Laporan 

Sensus,  SUPAS, (BPS), Laporan Susenas,  



 

 

6. Laporan Data IPM Indonesia Dan Jawa Timur (BPS), 

7. Modul Kuliah Ketenagakerjaan 

8. Indonesian Journal of Demography,  Lembaga Demografi, Universitas 

Indonesia 

9. Majalah dan Journal publikasi tentang pertumbuhan ekonomi dan tentang 

Demografi 

 

  



 

 

MATA KULIAH 

(SB-06) 

Nama Mata Kuliah : Ekonometrika 

Kode Mata Kuliah : VS180503 

Kredit : 2/0/1  

Semester : V 

DESKRIPSI MATA KULIAH 

Metode ekonometrika adalah alat analisis yang dapat melakukan pemodelan 

fenomena-fenomena ekonomi baik mikro maupun makro untuk kondisi 

perekonomian yang dinamis saat ini, sehingga mahasiswa yang telah mengikuti 

mata kuliah ini diharapkan mampu menguasai dan menerapkan metode 

ekonometrika dalam penelitian, serta dapat menggunakan hasil analisis untuk 

pengambilan keputusan. Model ekonometrika yang digunakan terfokus pada 

persamaan tunggal dengan aplikasi pada ekonomi mikro yang meliputi model 

statis dan dinamis. Metode pembelajaran pada kuliah ini, adalah metode learning 

by doing dimana mahasiswa juga melakukan penelitian dengan mengambil studi 

kasus tentang pemodelan ekonometrika agar dapat digunakan sebagai alat 

dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah pada kasus real. 

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN YANG DIBEBANKAN MATA KULIAH 

S1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius 

S2 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama, moral, dan etika 

S8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 

S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 

S11 Berusaha secara maksimal untuk mencapai hasil yang sempurna; dan 

S12 Bekerja sama untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi 

yang dimiliki 

KU2 Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur 

KU3 Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang 

sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran 

logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri 

KU5 Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya 

KU6 Mampu bertanggung-jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 

ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawab-nya 



 

 

KU7 Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang 

berada di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan 

kompetensi kerja secara mandiri 

KK1a 
Mampu menerapkan metode Statistika untuk menyelesaikan masalah di 

bidang Industri 

KK1b 
Mampu menerapkan metode Statistika untuk menyelesaikan masalah di 

bidang Bisnis 

KK2a Mampu mengidentifikasi permasalahan statistika dengan menerapkan 

metode statistika yang tepat dalam hal:  pengumpulan, pengelolaan, 

penyajian, dan analisis data, serta interpretasinya 

KK2b Mampu menerapkan aturan/standar dalam deskripsi, eksplorasi dan 

interpretasi data 

KK2c Mampu menguji dan mengukur obyek kerja berdasarkan prosedur dan 

standar metode Statistika 

P2c Mampu membuat pemodelan Statistika 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH 

1. Mampu menjelaskan definisi dan ruang lingkup ekonometrika 

2. Dapat  menjelaskan tahapan-tahapan dalam penelitian ekonometrika 

3. Dapat menerapkan analisis regresi di bidang ekonomi 

4. Menjelaskan pengertian, konsekwensi, mendeteksi serta mengatasi 

multikolinearitas 

5. Menjalaskan pengertian, konsekwensi, mendeteksi serta mengatasi 

heteroskedastisitas 

6. Dapat menjelaskan pengertian, konsekwensi, mendeteksi serta mengatasi 

otokorelasi 

7. Dapat membuat model-model lain 

8. Dapat membuat model otoregresif dan model distribusi lag 

9. Dapat membuat model regresi dengan data panel 

POKOK BAHASAN 

1. Definisi dan Ruang Lingkup Ekonometrika; 

2. Tahapan dalam metodologi penelitian ekonometrika; 

3. Model-model ekonometrika; 

4. Analisis Regresi; 

5. Multikolinearitas, Heteroskedastisitas dan Otokorelasi; 

6. Regresi non linear;  

7. Regresi dengan variabel dummy; 

8. Regresi dengan variabel respon kualitatif; 



 

 

9. Model Regresi dengan data panel; 

10. Model Dinamis; 

11. STUDI KASUS 

PRASYARAT 

Pengantar Ilmu Ekonomi dan Metode Regresi dengan nilai minimum D 

PUSTAKA 

1. Gujarati,.“Basic Econometrics”.Fourth Edition. McGraw-Hill 

Companies.2004 

2. SetiawandanKusrini DE,.Ekonometrika. Penerbit Andi.2008 

 

 

  



 

 

MATA KULIAH 

(SB-07) 

Nama Mata Kuliah : Metode Riset Pasar 

Kode Mata Kuliah : VS180504 

Kredit : 2/1/1 

Semester : V 

DESKRIPSI MATA KULIAH 

Riset pemasaran pada saat ini adalah suatu kebutuhan yang harus dilakukan oleh 

perusahaan agar tetap dapat bersaing di dunia bisnis sehingga pemahaman pada 

metode riset pemasaran yang benar serta didukung dengan kemampuan 

pengolahan data statistik yang memadai akan membuat mahasiswa yang 

menempuh mata kuliah ini diharapkan mempunyai ketajaman identifikasi 

peluang bisnis dan punya keberanian serta kepeloporan masuk dunia usaha 

karena mampu mengelola pelaksanaan survey dan menjamin kualitas survey 

dimana pada mata kuliah Metode riset pemasaran ini mengajarkan tentang 

dasar-dasar konsep pemasaran serta cara mendesain suatu riset di bidang 

pemasaran, sekaligus mengaplikasikan metode-metode statistik yang sesuai 

untuk merancang survei dan menganalisa data riset pemasaran hingga 

melaporkan hasil riset dalam bentuk laporan tertulis dan presentasi. Metode 

pembelajarannya dilakukan secara kelompok dimana Setelah mahasiswa 

mendapatkan konsep-konsep pemasaran selanjutnya mereka akan melakukan 

final project riset pemasaran mulai dari tahap persiapan/desain hingga pada 

tahapan alisis data dan pelaporan dalam bentuk lisan dan tertulis. 

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN YANG DIBEBANKAN MATA KULIAH 

S1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius 

S2 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama, moral, dan etika 

S8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 

S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 

S11 Berusaha secara maksimal untuk mencapai hasil yang sempurna; dan 

S12 Bekerja sama untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi 

yang dimiliki 

KU2 Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur 

KU3 Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang 

sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran 

logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri 

KU5 Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya 



 

 

KU6 Mampu bertanggung-jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 

ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya 

KU7 Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang 

berada di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan 

kompetensi kerja secara mandiri 

KK1b 
Mampu menerapkan metode Statistika untuk menyelesaikan masalah di 

bidang Bisnis 

KK2a Mampu mengidentifikasi permasalahan statistika dengan menerapkan 

metode statistika yang tepat dalam hal:  pengumpulan, pengelolaan, 

penyajian, dan analisis data, serta interpretasinya 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH 

1. Mampu memahami konsep manajemen pemasaran 

2. Mampu memahami konsep kepuasan pelanggan 

3. Mampu memahami perencanaan strategi pemasaran berorientasi pasar 

4. Menganalisis pasar bisnis dan perilaku pembelian 

5. Menganalisis industri dan pesaing 

6. Mengidentifikasikan segmen pasar dan memilih pasar sasaran 

7. Memahami konsep riset pemasaran 

8. Memahami Proses riset pemasaran 

9. Mendefinisikan formulasi masalah dalam riset pemasaran 

10. Mampu memahami tipe-tipe metode perancangan riset pemasaran 

11. Memahami dan menerapkan metode pengumpulan data 

12. Merancang metode survey  dan teknik sampling 

13. Merancang Proposal Penelitian 

14. Melakukan survey 

15. Melakukan manajemen dan analisis data  

16. Merancang pelaporan dan mempresentasikan hasil riset pemasaran 

POKOK BAHASAN 

1. Pengertian dasar dan aplikasi Manajemen Pemasaran di sektor global; 

2. Kepuasan Pelanggan; 

3. Konsep strategi pemasaran dan perencanaan produk; 

4. Konsep perilaku pembeli; 

5. Positioning : Biplot, Multidimensional Scalling, dan Analisis 

Correspondensi;  

6. Segmentasi Pasar : Analisis Faktor, Analisis Cluster;  

7. Konsep riset pemasaran dan Proses riset pemasaran; 



 

 

8. Formulasi Masalah, Metode perancangan riset pemasaran; 

9. Metode pengumpulan data dan Metode Survey dan Sampling;  

10. Merancang Proposal, Survey; 

11. Manajemen dan analisis data;  

12. Laporan Penelitian. 

PRASYARAT 

Metode Multivariate dan Teknik Sampling dengan nilai minimum D 

PUSTAKA 

1. Kotler Philip, “Manajemen Pemasaran”, PT. Prenhallindo, Jakarta.1997 

2. Malhotra K. Naresh, “Riset Pemasaran”, PT. INDEKS kelompok Gramedia, 

Jakarta.2004 

3. Churchill Jr. Gilbert A,”Basic Marketing Research”,, The Dryden Press, New 

York.198 

4. Kusrini, Dwi Endah, “Modul Praktikum”, Departemen Statistika ITS, 

Surabaya.2011 

 


