
RUMPUN MK 

(SB) 

Nama Mata Kuliah : Pengantar Ekonomi Dan Bisnis 

Kode MK : VS191103 

Kredit : 2/1/0 Sks 

Semester : I 

DESKRIPSI MATA KULIAH 

MK Pengantar Ekonom Bisnis (PEB) bertujuan memberikan kemampuan 

mahasiswa memahami metodologi dan liputan analisis ekonomi; teori 

permintaan, penawaran dan terapannya; teori perilaku konsumen; teori produksi 

dan biaya produksi; struktur pasar dan penentuan keseimbangan perusahaan 

(industri); penentuan harga faktor-faktor produksi; mekanisme pasar dan 

kebijakan pemerintah; penghitungan pendapatan nasional; pengangguran,  inflasi  

dan pertumbuhan ekonomi. Metode pembelajaran yang digunakan adalah 

ceramah, diskusi, observasi langsung dan tugas (melakukan review terhadap 

berita ekonomi yang sedang populer) 

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN YANG DIBEBANKAN MATA KULIAH 

S1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius; 

S6 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan; 

S7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 

S8 Menginternalisasinilai, norma, danetikaakademik; 

S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri; 

KU1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur 

dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta 

sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan; 

KU3 Mampu mengembangkan diri dan bersaing di tingkat nasional maupun 

internasional; 

KU4 Mampu mengimplementasikan prinsip keberlanjutan (sustainability) 

dalam mengembangkan pengetahuan; 

KU6 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur; 

KU10 Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerjasama dan hasil 

kerjasama di dalam maupun di luar lembaganya; 



KU13 Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan 

menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah 

plagiasi; 

PP1 Prinsip-prinsip etika dan kepribadian; 

PP5 Teknik berkomunikasi efektif secara lisan dan tulisan; 

PP6 Metode statistika secara komprehensif; 

PP7 Prinsip-prinsip bisnis. 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK) 

Mahasiswa  Mampu menjelaskan konsep metodologi dan analisis ekonomi, 

terkait dengan teori permintaan, penawaran, perilaku konsumen, teori produksi 

dan biaya produksi, struktur pasar, mekanisme pasar dan  kebijakan pemerintah 

serta konsep tentang pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi 

SUB CPMK 

1. Mampu menganalisa kebijakan ekonomi yang diterapkan di masyarakat 

2. Mampu menurunkan kurva-kurva permintaan, penawaran dan aplikasinya 

3. Mampu  melihat perubahan-perubahan preferensi konsumen 

4. Mampu menghitung produksi dan biaya produksi 

5. Mampu memahami  tentang struktur pasar dan menghitung keseimbangan  

pasar dan perusahaan (industri) 

6. Mampu menentukan  harga dan faktor-faktor produksi 

7. Mampu memahami mekanisme pasar dan kebijakan pemerintah  

8. Mampu menghitung pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi 
MATERI PEMBELAJARAN 

1. Kebijakan perekonomi   

2. Kurva permintaan dan penawaran  

3. Perubahan preferensi konsumen 

4. Produksi dan biaya produksi 

5. Struktur pasar dan keseimbangan  pasar serta  perusahaan (industri) 

6. Harga dan faktor-faktor produksi 

7. Mekanisme pasar dan kebijakan pemerintah  

8. Pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi 

PRASYARAT 

- 

PUSTAKA 

Utama 



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

Perguruan Tinggi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2011 

2. Sukirno, Sadono, “Makro 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. Mansfield, Edwin, Micro-Economics:  Theory and application, 6th edition, 

Norton & Co, New York, 1988 

Pendukung :  

1. Nicholson, Walter, Microeconomics :  Basic Principles and Extensions, 4th 

edition, The Dryden Press, Orlando, Florida, 1989 

2. Suparmoko, M, dan Yusuf, Ali, Perekonomian Indonesia, Edisi 2, In Media, 

Bogor, 2017 

 

  



RUMPUN MK 

(SB) 

Nama Mata Kuliah : Ekonomi Teknik 

Kode MK : VS191204 

Kredit : 2/0/0 Sks 

Semester : II 

DESKRIPSI MATA KULIAH 

Ekonomi Teknik adalah mata kuliah yang memberikan pengetahuan kepada 

mahasiswa tentang perubahan nilai uang terhadap waktu dan dapat 

menentukan/memilih dan pengambilan keputusan pemilihan investasi. Metode 

pembelajaran, 

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN YANG DIBEBANKAN MATA KULIAH 

S1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius; 

S6 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan; 

S7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 

S8 Menginternalisasinilai, norma, danetikaakademik; 

S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri; 

KU1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur 

dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta 

sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan; 

KU3 Mampu mengembangkan diri dan bersaing di tingkat nasional maupun 

internasional; 

KU4 Mampu mengimplementasikan prinsip keberlanjutan (sustainability) 

dalam mengembangkan pengetahuan; 

KU6 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur; 

KU10 Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerjasama dan hasil 

kerjasama di dalam maupun di luar lembaganya; 

KU13 Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan 

menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah 

plagiasi; 

KK3 mampu menyelesaikan masalah bisnis dengan menggunakan perangkat 

analisis Statistika dengan memperhatikan faktor industri,  ekonomi, dan 

sosial; 

PP1 Prinsip-prinsip etika dan kepribadian; 



PP5 Teknik berkomunikasi efektif secara lisan dan tulisan; 

PP6 Metode statistika secara komprehensif; 

PP7 Prinsip-prinsip bisnis. 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK) 

Setelah mengikuti mata kuliah Ekonomi Teknik mahasiswa memahami 

perubahan nialai uang terhadap waktu sehingga dapat menentukan beberapa 

pilihan projek yang paling layak untuk dilaksanakan 

SUB CPMK 

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) 

MATERI PEMBELAJARAN 

1. Pengertian Ekonomi Teknik dan aliran kas 

2. Perubahan nilai uang terhadap waktu 

3. Menghitung nilai uang berdasarkan suku bunga dan pemajemukan 

kontinyu   

4. Pemilihan alternatif  investasi 

5. Laju pengembalian modal 

6. Analisis pemanfaatan biaya 

7. Analisis Titik Impas (Break Event Point) 

8. penyusutan  nilai investasi (depresiasi) 

PRASYARAT 

Peluang terapan,  Matematika Teknik 

PUSTAKA 

Utama : 

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

ITS.  

Pendukung :  

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

2010 



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

7th, Ed.,  Wiley,  New york, 1982. 

 

  



RUMPUN MK 

(SB) 

Nama Mata Kuliah : Manajemen Keuangan 

Kode MK : VS191304 

Kredit : 3/0/0 Sks 

Semester : III 

DESKRIPSI MATA KULIAH 

MK Manajemen Keuangan memberikan kemampuan dan panduan bagi 

mahasiswa ketika menjadi pengelola yang harus mengambil keputusan di bidang 

keuangan perusahaan. Langkah-langkah pengelolaan keuangan perusahaan 

adalah tahapan dalam mencari pendanaan (keputusan pembiayaan), bagaimana 

menanamkan dana yang dimiliki secara layak (keputusan investasi) serta 

bagaimana  mengelola dan mengatur pembagian laba yang diperoleh dari 

usahanya (keputusan dalam hal dividen). Metode pembalajaran yang diterapkan 

adalah kuliah dan diskusi. 

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN YANG DIBEBANKAN MATA KULIAH 

S1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius; 

S6 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan; 

S7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 

S8 Menginternalisasinilai, norma, danetikaakademik; 

S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri; 

KU1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur 

dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta 

sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan; 

KU3 Mampu mengembangkan diri dan bersaing di tingkat nasional maupun 

internasional; 

KU4 Mampu mengimplementasikan prinsip keberlanjutan (sustainability) 

dalam mengembangkan pengetahuan; 

KU6 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur; 

KU10 Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerjasama dan hasil 

kerjasama di dalam maupun di luar lembaganya; 

KU13 Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan 

menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah 

plagiasi; 



KK1 Mampu menerapkan metode Statistika kedalam prosedur untuk 

menyelesaikan masalah bisnis ; 

KK3 Mampu menyelesaikan masalah bisnis dengan menggunakan perangkat 

analisis Statistika dengan memperhatikan faktor industri,  ekonomi, dan 

sosial; 

KK6 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur; 

PP1 Prinsip-prinsip etika dan kepribadian; 

PP5 Teknik berkomunikasi efektif secara lisan dan tulisan; 

PP6 Metode statistika secara komprehensif; 

PP7 Prinsip-prinsip bisnis. 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK) 

Mahasiswa mampu menentukan bauran modal perusahaan yang sesuai serta 

memahami pengelolaan aset keuangan peurusahaan serta dasar untuk 

melakukan capital budgeting. 

SUB CPMK 

1. Mampu menjelaskan pengertian, kegunaan dan konsep dasar dari 

Manajemen Keuangan. 

2. Mampu menjelaskan pengertian dan konsep dari lingkungan finansial. 

3. Mampu menghitung nilai waktu uang (time value of money) 

4. Mampu merancang rencana finansial. 

5. Mampu melakukan analisis laporan keuangan. 

6. Mampu melakukan analisis surat hutang dan valuasi. 

7. Mampu melakukan analisis saham dan valuasi. 

8. Mampu menganalisis jurnal ilmiah keuangan. 

9. Mampu menjelaskan konsep dan menganalisis manajemen alur kas (cash 

flow management). 

10. Mampu menghitung biaya modal. 

11. Mampu menjelaskan konsep struktur modal. 

12. Mampu merancang penganggaran modal. 

13. Mampu menganalisis manajemen risiko finansial. 

14. Mampu menganalisis laporan keuangan. 

MATERI PEMBELAJARAN 

1. Pendahuluan manajemen keuangan. 

2. Lingkungan finansial. 

3. Nilai waktu uang. 



4. Perencanaan finansial. 

5. Laporan keuangan. 

6. Surat hutang dan valuasi. 

7. Saham dan valuasi. 

8. Manajemen alur kas. 

9. Biaya modal. 

10. Struktur modal. 

11. Penganggaran modal. 

12. Manajemen risiko finansial. 

PRASYARAT 

Peluang terapan,  Matematika Teknik 

PUSTAKA 

Utama : 

2. Ronald W. Melicher, Edgar A. Norton. Introduction to Finance: Markets, 

Investments, and Financial Management, 16th edition. 

3. Eugene F. Brigham, Joel F. Houston. Fundamentals of Financial Management, 

9th edition.  

Pendukung :  

3. Jurnal ilmiah 

 

  



RUMPUN MK 

(SB) 

Nama Mata Kuliah : Statistika Pemerintahan 

Kode MK : VS191305 

Kredit : 2/0/1 Sks 

Semester : III 

DESKRIPSI MATA KULIAH 

Mata Kuliah Statistika Pemerintahan bertujuan memberikan kemampuan 

mahasiswa  untuk memahami regulasi Statistika pemerintahan, cara-cara 

perhitungan data publikasi BPS yang dipergunakan sebagai bahan pengambil 

keputusan kebijakan pemerintah serta penggunaan data BPS sebagai penunjang 

variabel penelitian Statistika (terkait data kependudukan yang tertuang dalam 

Daerah Dalam Angka, Demografi, Statistik ketenagakerjaan, IHK,  Inflasi, PDRB, 

IPM dan kemiskinan). Metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah, 

diskusi, observasi langsung dan praktikum (mengumpulkan data sekunder 

statistika pemerintahan untuk dinterpretasikan dan digunakan untuk analisa). 

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN YANG DIBEBANKAN MATA KULIAH 

S1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius; 

S6 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan; 

S7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 

S8 Menginternalisasinilai, norma, danetikaakademik; 

S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri; 

KU1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur 

dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta 

sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan; 

KU3 Mampu mengembangkan diri dan bersaing di tingkat nasional maupun 

internasional; 

KU4 Mampu mengimplementasikan prinsip keberlanjutan (sustainability) 

dalam mengembangkan pengetahuan; 

KU6 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur; 

KU10 Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerjasama dan hasil 

kerjasama di dalam maupun di luar lembaganya; 



KU13 Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan 

menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah 

plagiasi; 

KK1 Mampu menerapkan metode Statistika kedalam prosedur untuk 

menyelesaikan masalah bisnis ; 

KK5 Mampu meningkatkan kinerja mutu suatu proses melalui 

pengujian,pengumpulan data pengukuran obyek kerja, analisis dan 

pengelolaan serta interpretasi data sesuai prosedur dan standar; 

PP1 Prinsip-prinsip etika dan kepribadian; 

PP5 Teknik berkomunikasi efektif secara lisan dan tulisan; 

PP6 Metode statistika secara komprehensif; 

PP7 Prinsip-prinsip bisnis. 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK) 

Mahasiswa mampu menjelaskan peran  Statistika Pemerintahan, terkait dengan 

ketersediaan data sekunder dari potensi daerah, kependudukan, TPAK dan  

mampu mengukur Inflasi dengan menggunakan angka Indeks Harga Konsumen, 

mengukur pertumbuhan ekonomi dengan PDRB serta menghitung Indeks Pem 

SUB CPMK 

1. Mampu menjelaskan peran  Statistika Pemerintahan yaitu pengertian, 

kegunaan dan dasar Regulasi  Statistika Pemerintahan 

2. Mampu menjelaskan sumber data dan cara pengukuran serta 

menjelaskan manfaat data potensi desa dan daerah dalam angka (DDA) 

3. Mampu melakukan perhitungan ukuran-ukuran demografi (Jumlah 

penduduk, angka kelahiran, angka kematian, migrasi, kepadatan 

penduduk), piramida penduduk dan mengaplikasikannya serta mampu 

menjelaskan  

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

menggunakan dengan tepat untuk mengukur tingkat pengangguran 

5. Mampu menghitung angka Indeks dengan berbagai metode dan 

menggunakannya untuk mengukur daya beli dan perkembangan inflasi 

6. Mampu menjelaskan cara pengukuran PDRB dan mampu menggunakan 

dengan tepat untuk mengukur pertumbuhan ekonomi daerah 

7. Mampu menjelaskan cara pengukuran IPM  dan mampu menggunakan 

dengan tepat untuk mengukur indikator pembangunan 

 



8. Mampu mengukur kemiskinan melalui rata-rata pengeluaran perkapita 

perbulan 

MATERI PEMBELAJARAN 

1. Pengertian dan peran statistika pemerintahan  dalam kebijakan 

pemerintah beserta Aturan/regulasi yang terkait 

2. Daerah Dalam Angka (DDA). 

3. Ukuran Demografi dan piramida penduduk 

4. Statistik Ketenagakerjaan (Angkatan Kerja, TPAK)  

5. Metode perhitungan IHK dan Inflasi 

6. Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) 

7. Cara perhitungan IPM dan manfaatnya 

8. Tingkat Kemiskinan 

PRASYARAT 

Telah menempuh Pengantar Metode Statistika nilai minimum D 

PUSTAKA 

Utama :  

1. Peraturan terkait dengan perstatistikaan 

2. Modul Ajar  

3. Demografi Umum. Prof. Ida Bagus Mantra. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 

2010 

Pendukung :  

1. Journal official statistics,  

2. hand out, buku potensi Daerah, monografi desa dan kecamatan,  

3. Daerah  Dalam Angka,  

4. Laporan ketenagakerjaan (Disnaker dan BPS) 

5. laporan hasil perhitungan IHK dan Inflasi (BPS),  

6. Publikasi Hasil Perhitungan PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi 

7. laporan data IPM Indonesia dan Jawa Timur (BPS),  

8. data kemiskinan versi BPS, data kemiskinan versi BKKBN 

 

  



RUMPUN MK 

(SB) 

Nama Mata Kuliah : Industri Keuangan dan Pasar Modal 

Kode MK : VS191404 

Kredit : 2/1/0 Sks 

Semester : IV 

DESKRIPSI MATA KULIAH 

Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan belajar tentang industri keuangan dan 

pasar modal. Sebagai mata  kuliah  di  semester ...., mata kuliah ini menekankan 

pada analisis dengan rerangka kerja terpadu untuk pembelajaran/studi industri 

keuangan dan lembaga–lembaga keuangan dengan menggunakan prinsip–prinsip 

dasar, termasuk di dalamnya pasar modal dan lembaga–lembaga yang terdapat di 

pasar modal. Pada akhir–akhir ini, lingkungn pasar dan lembaga keuangan 

mengalami perubahan yang sangat besar. Banyak negara tengah mengalami 

transisi pasar dan lembaga keuangan yang ada di industri keuangan dari 

kebijakan yang tertutup menjadi kebijakan yang terbuka, serta terintegrasi. 

Secara khusus, lembaga–lembaga keuangan pemerintah pada industri keuangan 

mengarah kepada privatisasi, atau lembaga–lembaga keuangan pada industri 

keuangan tersebut menjadi milik publik. Atas kondisi inilah maka sangat 

diperlukan bagi mahasiswa mengenali dan memahami apakah serta 

bagaimanakah pasar dan lembaga keuangan yang ada di industri keuangan, 

dengan segenap perubahan–perubahan besar yang terjadi. Metode  

pembelajaran yang dipergunakan untuk mencapai kompetensi mata kuliah ini 

adalah ceramah/paparan materi, diskusi, serta pelatihan soal–soal. 

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN YANG DIBEBANKAN MATA KULIAH 

S1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius; 

S6 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan; 

S7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 

S8 Menginternalisasinilai, norma, danetikaakademik; 

S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri; 

KU1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur 

dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta 

sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan; 

 



KU3 Mampu mengembangkan diri dan bersaing di tingkat nasional maupun 

internasional; 

KU4 Mampu mengimplementasikan prinsip keberlanjutan (sustainability) 

dalam mengembangkan pengetahuan; 

KU6 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur; 

KU10 Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerjasama dan hasil 

kerjasama di dalam maupun di luar lembaganya; 

KU13 Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan 

menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah 

plagiasi; 

KK1 Mampu menerapkan metode Statistika kedalam prosedur untuk 

menyelesaikan masalah bisnis ; 

KK3 Mampu menyelesaikan masalah bisnis dengan menggunakan perangkat 

analisis statistika dengan memperhatikan faktor industri,  ekonomi, dan 

sosial; 

PP1 Prinsip-prinsip etika dan kepribadian; 

PP5 Teknik berkomunikasi efektif secara lisan dan tulisan; 

PP6 Metode statistika secara komprehensif; 

PP7 Prinsip-prinsip bisnis. 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK) 

Mengenal berbagai industri keuangan dan pasar modal 

SUB CPMK 

1. Mampu menjelaskan industri keuangan, pasar keuangan dan sistem 

keuangan.   

2. Mampu menjelaskan lembaga - lembaga keuangan yang ada di pasar 

keuangan. 

3. Mampu menjelaskan prinsip–prinsip pasar keuangan. 

4. Mampu menjelaskan bank sentral dan pembentukan kebijakan moneter.   

5. Mampu menjelaskan pasar keuangan.   

6. Mampu menjelaskan manajemen perbankan dan lembaga–lembaga 

bukan bank.   

MATERI PEMBELAJARAN 

1. Gambaran umum industri keuangan, pasar keuangan dan sistem 

keuangan (termasuk pasar modal).  

 



2. Industri keuangan, pasar keuangan dan lembaga–lembaga keuangan 

(termasuk pasar modal).  

3. Prinsip–prinsip pasar keuangan (pasar uang dan pasar modal).  

4. Bank sentral dan pembentukan kebijakan moneter.  

5. Perbankan dan manajemen perbankan. 

6. Lembaga–lembaga bukan bank dan manajemen lembaga–lembaga bukan 

bank. 

7. Manajemen resiko. 

8. Paparan materi–materi industri keuangan dan pasar modal. 

PRASYARAT 

 

PUSTAKA 

Utama :  

4. Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan–Kebijakan Moneter 

dan Perbankan,  edisi ke lima, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi 

Universitas Indonesia. 

Pendukung :  

9. Saunders, Cornett, Financial Market and Institutions: A Modern 

Perspective, McGraw–Hill Irwin, Boston Burr Ridge, 2011. 

 

  



RUMPUN MK 

(SB) 

Nama Mata Kuliah : Dasar-Dasar Appraisal 

Kode MK : VS191504 

Kredit : 2/0/0 Sks 

Semester : V 

DESKRIPSI MATA KULIAH 

MK Dasar-dasar Penilaian bertujuan memberikan kemampuan mahasiswa untuk 

melakukan proses penilaian properti dengan menggunakan pendekatan penilaian 

yang tepat dan melakukan analisis dari data yang diperoleh, serta menyusun 

laporan penilaian. Metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah dan 

diskusi. 

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN YANG DIBEBANKAN MATA KULIAH 

S1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan  sikap 

religius; 

S6. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan; 

S7. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 

S8. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

S9. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri; 

KU1. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur 

dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta 

sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan; 

KU3. Mampu mengimplementasikan prinsip keberlanjutan (sustainability) 

dalam mengembangkan pengetahuan; 

KU4. mampu mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam 

konteks pelaksanaan pekerjaannya; 

KU6. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur; 

KU10. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil 

kerja sama di dalam maupun di luar lembaganya; 

KU13. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan 

menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah 

plagiasi; 

KK1. mampu menerapkan metode Statistika ke dalam prosedur untuk 

menyelesaikan masalah bisnis; 

  



KK2. mampu menggunakan perangkat lunak dalam melaksanakan pekerjaan 

analisis data; 

KK3. mampu menyelesaikan masalah bisnis dengan menggunakan perangkat 

analisis Statistika dengan memperhatikan faktor industri,  ekonomi, dan 

sosial; 

PP1. prinsip-prinsip etika dan kepribadian; 

PP5. teknik berkomunikasi efektif secara lisan dan tulisan; 

PP6. metode statistika secara komprehensif. 

PP7 prinsip-prinsip bisnis 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK) 

Mahasiswa mampu menerapkan proses penilaian properti baik secara mandiri 

maupun berkelompok sesuai dengan penugasan penilaian yang ada 

menggunakan prosedur yang benar. 

SUB CPMK 

1. Mampu menjelaskan Profesi Penilai dan Organisasi Penilaian di Indonesia.  

2. Mampu menjelaskan pengertian, kegunaan dan konsep dasar dari 

Penilaian Properti. 

3. Mampu melakukan analisa pasar properti dalam penilaian properti. 

4. Mampu melakukan analisa HBU. 

5. Mampu menganalisis Penilaian Properti dengan menggunakan 

Pendekatan Pasar. 

6. Mampu menganalisis Penilaian Properti dengan menggunakan 

Pendekatan Biaya. 

7. Mampu menganalisis nilai waktu pada uang. 

8. Mampu menganalisis Penilaian Properti dengan menggunakan 

Pendekatan Pendapatan. 

9. Mampu menyusun Laporan Penilaian. 

MATERI PEMBELAJARAN 

1. Pendahuluan: Pengenalan Profesi dan Organisasi Penilaian di Indonesia.  

2. Konsep dan Prinsip Umum Penilaian. 

3. Analisa Pasar Properti. 

4. Analisa Highest and Best Use. 

5. Pendekatan Pasar. 

6. Pendekatan Biaya. 

7. Time Value of Money. 



8. Pendekatan Pendapatan. 

9. Penyusunan Laporan Penilaian. 

PRASYARAT 

- 

PUSTAKA 

Utama : 

1. KPSPI, (2018). KEPI dan SPI edisi VII 2018. Jakarta: MAPPI 

2. The Appraisal Institute (AI). (2013). The Appraisal of Real Estate, 14th ed., 

USA: Madison, Chicago 

Pendukung : 

3. AD/ART Organisasi MAPPI 

 

  



RUMPUN MK 

(SB) 

Nama Mata Kuliah : 
Manajemen Investasi Dan 
Portofolio 

Kode MK : VS191704 

Kredit : 2/0/0 Sks 

Semester : VII 

DESKRIPSI MATA KULIAH 

Mata kuliah ini membahas dan menjelaskan tentang manajemen investasi, 

gambaran umum pasar modal, tinjauan pasar keuangan dan investasi, cara 

menganalisa dan menilai surat berharga, menaganalisa resiko total, CAPM, surat 

berharga derivatif, deviden dan right , reksadana, SWAP, efisiensi pasar modal, 

diversifikasi internasional dan, pengukuran dan evaluasi. Metode pembelajaran 

yang digunakan adalah ceramah dan diskusi. 

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN YANG DIBEBANKAN MATA KULIAH 

S1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius; 

S6 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan; 

S7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 

S8 Menginternalisasinilai, norma, danetikaakademik; 

S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri; 

KU1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur 

dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta 

sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan; 

KU3 Mampu mengembangkan diri dan bersaing di tingkat nasional maupun 

internasional; 

KU4 Mampu mengimplementasikan prinsip keberlanjutan (sustainability) 

dalam mengembangkan pengetahuan; 

KU6 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur; 

KU10 Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerjasama dan hasil 

kerjasama di dalam maupun di luar lembaganya; 

KU13 Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan 

menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah 

plagiasi; 

PP1 Prinsip-prinsip etika dan kepribadian; 



PP5 Teknik berkomunikasi efektif secara lisan dan tulisan; 

PP6 Metode statistika secara komprehensif; 

PP7 Prinsip-prinsip bisnis. 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK) 

Mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami dan menjelaskan  apa itu 

manajemen investasi,  bagaimana gambaran pasar modal secara umum, bisa 

menganalisa resiko dan penilaian terhadap surat berharga, CAPM, kebijakan 

deviden dan right, reksadana, SWAP, efisiensi pasar modal, pengukuran dan 

evaluasi, sehingga kedepannya dapat lebih tepat mengambil keputusan terkait 

investasi. 

SUB CPMK 

1. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan definisi, tujuan investasi, 

sumber resiko investasi dan keuntungan investasi. 

2. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang organisasi, fungsi, 

dan kebijakan manajemen investasi. 

3. Mahasiswa mampu menganalisa faktor-faktor risiko, menilai dan eliminasi 

risiko, perhitungan risiko, terurn dan risiko portofolio markowitz dalam 

melakukan investasi. 

4. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang garis pasar modal dan CAPM 

serta bagaimana penerapannya. 

5. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang surat berharga derivatif, call dan 

put, hedging, opsi, model harga binomial, warrant. 

6. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan gambaran umum pasar 

moda, persyaratan dan prosedur go public, mekanisme perdagangan 

saham, jenis transaksi dan peraturannya. 

7. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang garis pasar modal 

dan CAPM serta bagaimana penerapannya. 

8. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan  tentang surat berharga 

derivatif,  call dan put, hedging, opsi, model harga binomial, warrant, 

future contract. 

9. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang kebijaksaan 

deviden, jenisjenis deviden, deviden saham, right, penilaian right. 

10. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang apa itu reksadana, 

jenis reksadana, pendirian reksadana, manajer investasi dan penasihat 

investasi. 



11. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang SWAP. 

12. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan  tentang efisiensi pasar 

modal dan jenis efisiensi pasar modal serta implikasinya. 

13. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan metode pengukuran 

return dan risiko asing serta keuntungan diversifikasi. 

14. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan bagaimana cara 

pengukuran dan evaluasi investasi dan portofolio. 

MATERI PEMBELAJARAN 

1. Pendahuluan.                              

2. Manajemen Investasi. 

3. Gambaran umum pasar modal. 

4. Tinjauan pasar keungan dan investasi. 

5. Analisa dan penilaian surat berharga pasar modal. 

6. Analisa risiko total. 

7. Garis pasar modal dan CAPM. 

8. Surat berharga derivatif. 

9. Kebijakan deviden dan right. 

10. Reksadana di Indonesia. 

11. SWAP. 

12. Efisiensi pasar modal. 

13. Diversifikasi internasional. 

14. Pengukuran dan evaluasi kinerja. 

PRASYARAT 

Manajemen Keuangan nilai minimum D 

PUSTAKA 

Utama : 

4. Fabozzi, Frank J., 2000, Manajemen Investasi, Salemba Empat, Simaon & 

Schuster ( Asia ) Pte.Ltd., Prentice-Hall. 

5. Sharpe, F., William, Alexander, J., Gordon, dan Bailey, V., Jeffery, 1997, 

Investasi, Prenhalindo, Jakarta 

Pendukung :  

4. Kamaruddin Ahmad, 1996, Dasar-dasar Manajemen Investasi, Rineka Cipta, 

Jakarta 

5. Suad Husnan, Dasar-dasar Manajemen Keuangan, BPFEUGM 



RUMPUN MK 

(SB) 

Nama Mata Kuliah : Metode Riset Sosial Dan Bisnis 

Kode MK : VS191505 

Kredit : 2/1/1 Sks 

Semester : V 

DESKRIPSI MATA KULIAH 

Riset Sosial dan Bisnis adalah matakuliah yang memberikan pengetahuan kepada 

mahasiswa sekaligus memberikan ketrampilan merancang, melakukan, 

menerapkan metode statistika yang sesuai  dan melaporkan hasil riset di bidang 

sosial dan bisnis 

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN YANG DIBEBANKAN MATA KULIAH 

S1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius; 

S6 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan; 

S7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 

S8 Menginternalisasinilai, norma, danetikaakademik; 

S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri; 

KU1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur 

dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta 

sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan; 

KU3 Mampu mengembangkan diri dan bersaing di tingkat nasional maupun 

internasional; 

KU4 Mampu mengimplementasikan prinsip keberlanjutan (sustainability) 

dalam mengembangkan pengetahuan; 

KU6 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur; 

KU10 Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerjasama dan hasil 

kerjasama di dalam maupun di luar lembaganya; 

KU13 Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan 

menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah 

plagiasi; 

KK1 Mampu menerapkan metode Statistika ke dalam prosedur untuk 

menyelesaikan masalah bisnis 



KK2 Mampu menggunakan perangkat lunak dalam melaksanakan pekerjaan 

analisis data ; 

KK3 Mampu menyelesaikan masalah bisnis dengan menggunakan perangkat 

analisis Statistika dengan memperhatikan faktor industri,  ekonomi, dan 

sosial; 

KK5 Mampu meningkatkan kinerja mutu suatu proses melalui 

pengujian,pengumpulan data pengukuran obyek kerja, analisis dan 

pengelolaan serta interpretasi data sesuai prosedur dan standar; 

KK6 Mampu mengkaji prosedur operasional lengkap dalam penyelesaian 

masalah Bisnis yang telah dan/atau sedang diterapkan, dan dapat 

menuangkannya  dalam bentuk kertas kerja ilmiah 

PP1 Prinsip-prinsip etika dan kepribadian; 

PP5 Teknik berkomunikasi efektif secara lisan dan tulisan; 

PP6 Metode statistika secara komprehensif; 

PP7 Prinsip-prinsip bisnis. 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK) 

Mampu melakukan seluruh tahapan riset mulai merancang riset hingga membuat 

laporan akhir dan termasuk di dalamnya mampu menerapkan metode statistika 

yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan di bidang Sosial dan Bisnis 

dengan benar. 
SUB CPMK 

1. Mampu memahami apa itu riset, kode etik riset, dan tujuan dari riset di 

bidang Sosial dan Bisnis 

2. Mampu merancang dan memformulasikan riset dalam bidang sosial dan 

bisnis 

3. Mampu memahami cara pengumpulan data riset baik data sekunder 

maupun data primer 

4. Mampu mengolah data riset dengan metode statistik yang benar 

5. Mampu menganalisis hasil pengolahan data riset 

6. Mampu membuat laporan hasil riset dan mempresentasikannya dalam 

presentasi oral dan tulisan. 

MATERI PEMBELAJARAN 

1. Pengantar Riset Sosial dan Bisnis 

2. Metodologi dan Formulasi  Riset   

3. Merancang Proposal Riset Sosial dan Bisnis 



4. Merancang alat pengumpulan data (kuisioner) 

5. Menerapkan metode sampling yang sesuai 

6. Melakukan Pengumpulan Data Riset 

7. Metode Statistik untuk Pengolahan Data riset 

8. Merancang Laporan Penelitian dan presentasi 

PRASYARAT 

Pengantar Metode Statistika, Metode Regresi, Metode Multivariate, Teknik 

Pengambilan  Sampel, Pemodelan Data Katagori 

PUSTAKA 

Utama : 

6. Research Methods for Graduate Business and Social Science Students, Jhon 

Adams, Hafiz T.A.Khan, Robert Raeside, dan David White, Response Books, 

New Delhi, India, 2007 

Pendukung :  

6. Marketing Research, Naresh K.Malhotra, Pearson, 2010 

7. Business Research Methods, Donald R.Cooper and Pamela S.Schindler, Mc 

Graw Hill, 2014 

8. Social Research Methods, Alan Bryman, Oxford, 2012 

 

  



RUMPUN MK 

(SB) 

Nama Mata Kuliah : Ekonometrika 

Kode MK : VS191705 

Kredit : 2/0/1 Sks 

Semester : VII 

DESKRIPSI MATA KULIAH 

Ekonometrika adalah mata kuliah yang memberikan pengetahuan tentang 

analisis kuantitatif dari fenomena ekonomi aktual berdasarkan pada 

pengembangan teori dan observasi secara bersamaan, yang terkait dengan 

metode inferensi yang sesuai, analisa tersebut meliputi penggunaan metode 

statistik untuk data-data ekonomi yang dapat memberikan konten empiris pada 

hubungan (pemodelan) ekonomi,metode pembelajaran diberikan dengan cara 

ceramah, diskusi, dan responsi. 

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN YANG DIBEBANKAN MATA KULIAH 

S1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius; 

S6 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan; 

S7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 

S8 Menginternalisasinilai, norma, danetikaakademik; 

S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri; 

KU1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur 

dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta 

sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan; 

KU3 Mampu mengembangkan diri dan bersaing di tingkat nasional maupun 

internasional; 

KU4 Mampu mengimplementasikan prinsip keberlanjutan (sustainability) 

dalam mengembangkan pengetahuan; 

KU6 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur; 

KU10 Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerjasama dan hasil 

kerjasama di dalam maupun di luar lembaganya; 

KU13 Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan 

menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah 

plagiasi; 

  



KK1 Mampu menerapkan metode Statistika kedalam prosedur untuk 

menyelesaikan masalah bisnis ; 

KK2 Mampu menggunakan perangkat lunak dalam melaksanakan pekerjaan 

analisis data ; 

 Mampu menyelesaikan masalah bisnis dengan menggunakan perangkat 

analisis Statistika dengan memperhatikan faktor industri,  ekonomi, dan 

sosial; 

PP1 Prinsip-prinsip etika dan kepribadian; 

PP5 Teknik berkomunikasi efektif secara lisan dan tulisan; 

PP6 Metode statistika secara komprehensif; 

PP7 Prinsip-prinsip bisnis. 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK) 

Mampu memahami pemodelan ekonometrika dan melakukan pengolahan data-

data di bidang ekonomi dengan metode statistika yang sesuai serta melakukan 

penelitian dibidang ekonometrika. 

SUB CPMK 

1. Mampu menjelaskan definisi dan ruang lingkup ekonometrika 

2. Mampu  menjelaskan tahapan-tahapan dalam penelitian ekonometrika 

3. Mampu menerapkan analisis regresi di bidang ekonomi 

4. Menjelaskan pengertian, konsekwensi, mendeteksi serta mengatasi 

multikolinearitas 

5. Menjalaskan pengertian, konsekwensi, mendeteksi serta mengatasi 

heteroskedastisitas 

6. Mampu menjelaskan pengertian, konsekwensi, mendeteksi serta 

mengatasi otokorelasi  

7. Mampu menjelaskan kriteria seleksi model 

8. Mampu membuat model-model lain 

9. Mampu membuat model dinamis 

10. Mampu membuat model regresi dengan data panel 

11. Mampu membuat model Simultan 

MATERI PEMBELAJARAN 

1. Definisi dan ruang lingkup ekonometrika 

2. Tahapan-tahapan dalam penelitian ekonometrika 

3. Analisis regresi di bidang ekonomi 

4. Multikolinearitas 



5. Heteroskedastisitas 

6. Otokorelasi 

7. Kriteria seleksi model 

8. Model-model lain 

9. Model dinamis 

10. Model regresi dengan data panel 

11. Model simultan 

PRASYARAT 

Pengantar Metode Statistika, Metode Regresi, Pengantar Ekonomi dan Bisnis,  

Vektor dan Matriks 

PUSTAKA 

Utama : 

7. Setiawan, Dwi Endah Kusrini, “Ekonometrika”, Penerbit Andi, 2008 

8. Damodar Gujarati, “Basic Econometrics”, McGraw Hill, Companies, 2004 

Pendukung :  

9. Jurnal-jurnal ekonometrika 

 

 


