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1. Deskripsi singkat 

Riset Operasional Lanjut merupakan mata kuliah pembekalan keahlian bagi mahasiswa pascasarjana 
untuk mampu dan tangkas didalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan pengambilan keputusan 
dunia nyata dengan berbagai pendekatan alat/metodologi pemodelan matematika yang tepat dan akurat 
sesuai dengan permasalahan pengambilan keputusan tersebut.  Berbagai model pendekatan matematika 
dipelajari dalam upaya merancang dan meningkatkan kinerja pengoperasian sistem yang kompleks. 
Demikian pula, kelebihan dari masing-masing pendekatan model matematika, sedangkan kelemahan-
kelemahan dan keterbatasannya dari masing- dicoba untuk disempurnakan. Asumsi-asumsi atas berbagai 
model matematika tersebut dielaborasi keberlakuannya didunia nyata, dengan harapan mahasiswa 
mumpuni dalam memilih secara tepat pendekatan model matematika yang hendak digunakan. 
Pemodelan matematika didalam Riset Operasional Lanjut ini menyangkut 2 karakteristik model 
matematika yaitu deterministik dan stochastic/probabilistik. Lebih jauh perkuliahan ini diharapkan 
mampu meningkatkan kapabilitas mahasiswa didalam mengembangkan metodologi riset operasional 
yang lebih baik sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
 

2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang Dibebankan pada Mata Kuliah 

No Deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan 

(a) Kemampuan menerapkan pengetahuan matematika, ilmu pengetahuan alam dan/atau 
material, teknologi informasi dan keteknikan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh 
tentang prinsip-prinsip keteknikan. 
Ability to apply knowledge of mathematics, natural and / or material science, information 
technology and engineering to gain a comprehensive understanding of engineering 
principles. 

(b) Kemampuan mendesain komponen, system dan/atau proses untuk memenuhi kebutuhan 
yang diharapkan didalam batasan-batasan realistis, misalnya hukum, ekonomi, lingkungan, 
sosial, politik, kesehatan dan keselamatan, keberlanjutan serta untuk mengenali dan/atau 
memanfaatkan potensi sumber daya local dan nasional dengan wawasan global. 
Ability to design components, systems and / or processes to meet expected needs within 
realistic boundaries, for example legal, economic, environmental, social, political, health and 
safety, sustainability and to recognize and / or utilize potential local and national resources 
by global insight. 

(c) Kemampuan mendesain dan melaksanakan eksperimen laboratorium dan/atau lapangan 
serta menganalisis dan mengartikan data untuk memperkuat penilaian teknik. 
Ability to design and carry out laboratory and / or field experiments and analyze and interpret 
data to strengthen technical assessments. 

(d) Kemampuan mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis dan menyelesaikan 
permasalahan teknik. 
Ability to identify, formulate, analyze and solve technical problems. 

(e) Kemampuan menerapkan metode, keterampilan dan piranti teknik yang modern yang 
diperlukan untuk praktek keteknikan. 
Ability to apply modern technical methods, skills and tools necessary for engineering practice. 



 

No Deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan 

(f) Kemampuan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan. 
Ability to communicate effectively both orally and in writing. 

(g) Kemampuan merencanakan, menyelesaikan dan mengevaluasi tugas didalam batasan-
batasan yang ada. 
Ability to plan, complete and evaluate tasks within existing constraints. 

(h) Kemampuan bekerja dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya. 
Ability to plan, complete and evaluate tasks within existing constraints. 

(i) Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi 
dalam menyelesaikan permasalahan teknik. 
Ability to be responsible to society and comply with professional ethics in solving technical 
problems. 

(j) Kemampuan memahami kebutuhan akan pembelajaran sepanjang hayat, termasuk akses 
terhadap pengetahuan terkait isu-isuke kinian yang relevan. 
Ability to understand the needs of lifelong learning, including access to knowledge related to 
current issues. 

 

3. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 

Kode Deskripsi CPMK 

CPMK-1 

Remediasi, Review dan penyeragaman pemahaman Mata kuliah prerequisite  Riset Operasional 
Lanjut dengan harapan mahasiswa akan lebih mudah memahami terhadap materi-materi yang 
hendak dipelajari di perkuliahan Riset Operasional Lanjut. 
Remediation, review and uniform understanding of prerequisite courses for Advanced 
Operational Research. Students are expected to more easily understand the material to be 
studied in Advanced Operational Research lectures. 

CPMK-2 

Peningkatan pemahaman tentang lingkup dan taxonomi berbagai model matematika yang ada 
didalam metodologi Riset Operasional: model-model deterministik, model-model stochastic 
probabilistik, model-model non-linier beserta pengembangannya ke depan. Lebih jauh dalam 
perkuliahan ini memberikan contoh-contoh kasus nyata terkait optimasi yang bisa diselesaikan 
dengan metodologi Riset Operasional. 
Improves the understanding taxonomy of various mathematical models in the Operational 
Research methodology: deterministic, probabilistic stochastic, non-linear models and their future 
development. Furthermore, this lecture provides real case examples related to optimization that 
can be solved using Operational Research methodology. 

CPMK-3 

Kemampuan mahasiswa dalam memahami kelebihan dan kelemahan terhadap model-model 
deterministik untuk mendorong mahasiswa memerlukan model-model matematika lainnya 
ketika permasalahan yang dihadapi berperilaku stochasik probabilistik.     
The ability of students to understand the advantage and weaknesses of deterministic models to 
encourage students to need other mathematical models when the problem at hand behaves 
probabilistic stochastic. 

CPMK-4 

Kemampuan memahami mengapa perlu dikembangkan model permasalahan integer 
programing, bagaimana konsep dasar dan bagaimana logika algoritma komputasi integer 
programing didalam mendapatkan solusi optimal: branch and bound; serta berbagai bentuk 
model permasalahan, seperti: pure integer programing, mix integer programing dan zero-one 
integer programing. Selanjutnya mahasiswa diharapkan tangkas dan cakap didalam 
memodelkan realitas permasalahan kedalam bentuk model integer programing, serta 
melakukan komputasi dalam mencari solusi mengunakan software lingo, excell solver dan 
LINGO. 
The ability to understand why integer programming model is necessary to be developed, how the 
basic concept and the logic of integer programming algorithm in getting the optimal solution 
such as: cutting plan and branch and bound; as well as various forms of integer programing 
models: pure integer programming, mix integer programming and zero-one integer 
programming. Furthermore, students are expected to be agile and proficient in modeling the 



 

Kode Deskripsi CPMK 

reality of problems into integer programming models, as well as computation in finding solutions 
using the software lingo, excell solver and LINGO. 

CPMK-5 

Kemampuan memahami keterbatasan model linear programing didalam mengakomodasi 
penyelesaian permasalahan dan atas dasar keterbatasan tersebut diperlukan model-model lain 
diantaranya goal programing didalam menyelesaikan permasalahan yang memiliki tujuan jamak. 
Hal ini penting sehingga mahasiswa memiliki pemahaman bahwa metoda goal programing satu 
terhadap lainnya saling melengkapi dan memiliki keterbatasan masing-masing didalam 
penggunaannya. Selanjutnya mahasiswa diharapkan tangkas dan cakap didalam memodelkan 
realitas permasalahan kedalam bentuk model goal programing, serta melakukan komputasi 
dalam mencari solusi. 
The abilty of the students to understand the limitation of integer programing model to solved 
more complex problem. Based on this limitation, the students need more complicated model 
when they have more the one goal as a multiple objective goal programing. Furthermore, 
students are expected to be agile and proficient in modeling the reality of problems into the goal 
programming model, as well as computation in finding solutions. 

CPMK-6 

Kemampuan mahasiswa dalam memahami kelebihan dan kelemahan terhadap model-model 
goal programing untuk mendorong mahasiswa memerlukan model-model lain ketika 
pemecahan permasalahan tidak dapat dipecahkan secara langsung tetapi harus melalui 
tahapan-tahapan sub-permasalahan, oleh karena itulah dikembangkan model dinamic 
programing.   Selanjutnya mahasiswa diharapkan cakap didalam memodelkan realitas 
permasalahan kedalam bentuk model dinamic programing, deterministik dan stochastic serta 
melakukan komputasi dalam mencari solusi.  
Recognize the limitations of the integer programming model to accommodate problem solving, 
and why it is needed to develop goal programing as a more suitable model to meet the problem 
more complex. Furthermore, students are expected to be agile and proficient in modeling the 
reality of problems into the goal programming model, as well as computation in finding solutions. 

CPMK-7 

Kemampuan mahasiswa mengembangkan model-model stochastik probabilistik dalam 

mendiskripsikan realitas permasalahan pengambilan keputusan kedalam bentuk model 

matematika. 

The ability of students to develop probabilistic stochastic models in describing the reality of 

decision-making problems in the form of mathematical models. 

CPMK-8 

Kemampuan mahasiswa membedakan pendekatan permasalahan yang dihadapi lebih tepat ke 

model permasalahan deterministik atau model permasalahan stochastic dan selanjutnya 

mampu menggabungkan beberapa model matematika didalam mendekati permasalahan 

pengambilan keputusan kompleks. 

The ability of the students to chose the  deterministic model or the probabilistic model which is 

the most appropriate to meet their problem in the real world and then they be able combined 

these mathematical models in approaching complex decision-making problems. 

CPMK-9 

Kemampuan mahasiswa didalam mendekati persoalan pengambilan keputusan yang 

mempunyai perilaku non linier dan cara-cara pemecahan permasalahan metaheuristic. 

The ability of students to approach non-linear decision-making problems and how to solve meta-

heuristic problems. 

CPMK-10 

Kemampuan mahasiswa didalam memberikan justifikasi terhadap metodologi yang dipilih 

didalam pemecahan realitas permasalahan secara rasional dan tepat. 

The ability of students to provide justification properly for the methodology chosen in solving the 

reality of problems rationally and appropriately. 

 
4. CPL yang dibebankan kepada Mata Kuliah (Matriks CPL-CPMK / PLO-CLO Matrix) 

CPMK 
CPL Program Studi berbasis IABEE / CLO based on IABEE 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) 

CPMK 1 *** ***  **       

CPMK 2 *** ***  **       



 

CPMK 
CPL Program Studi berbasis IABEE / CLO based on IABEE 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) 

CPMK 3 *** **  ***       

CPMK 4 *** **  ***  **     

CPMK 5 ***  *** ***       

CPMK 6 ***  *** *** ***      

CPMK 7 ***  ** *** **      

CPMK 8 ***   *** ** **     

CPMK 9 ***   ***  **     

CPMK 10 **   *** *** ***     

 
5. Mata kuliah prasyarat 

 Statistik Industri program sarjana / Industrial Statistics for undergraduate 

 Riset Operasional program sarjana / Advance Operations Research for undergraduate 

 Pemodelan System / System Modeling for undergraduate 
 

6. Referensi yang digunakan 

a. Referensi utama / Main reference 

- Lieberman, G. J., and Hillier, F. S. (2015). Introduction to Operations Research, 10th Edition, McGraw-

Hill Education. 

- Winston, Wayne. L. (2003). Operations Research: Applications and Algorithms, 4th Edition, Cengage 

Learning 

b. Referensi Pendukung / Additional references 

- Bazaraa, Mokhtar S., Jarvis, John J., and Sherali, Hanif D. (2010). Linear Programming and Network 

Flows, 4th Edition, John Wiley & Sons. 

- Taha, Hamdy. A. (2017). Operations Research: An Introduction, 10th Edition, Pearson Education 

Limited.

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Mokhtar%20S.%20Bazaraa&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=John%20J.%20Jarvis&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_3?_encoding=UTF8&field-author=Hanif%20D.%20Sherali&search-alias=books&sort=relevancerank


 

 

7. Jadwal Perkuliahan / Learning Schedule  

Minggu CPMK Topik Sub Topik (pustaka) 

Capaian 

pembelajaran 

(sub CPMK) 

Metode 

Pembelajaran 

Sarana 

Pembelajaran 
Bentuk Asessment 

1 CPMK 1 Remediasi, Review 

dan penyeragaman 

pemahaman Mata 

kuliah prerequisite 

Riset Operasional 

Lanjut. 

 

1. Linear 

programing (LP) 2 

variabel 

keputusan. 

2.  LP lebih dari 2 

variabel 

keputusan. 

 

1. Mampu 
mengidentifik
asi asumsi-
asumsi 
metodologi LP 

2. Cakap 
membuat 
model LP 
 

 

SGD/ Responsi 

 

Powerpoint/ case 

study/ Lieberman, G. 

J., and Hillier, F. S. 

(2015). Introduction 

to Operations 

Research, Ch 01. to 

06. 

Tugas mengerjakan soal 

dengan kasus sederhana yang 

menekankan pada: 

- Identifkasi permasalahan  

  yang sesuai dengan asumsi  

  dan struktur model LP  

- Menjalankan metodologi  

  pemodelan OR/LP 

- Dikumpulkan minggu 
berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

2&3 CPMK 1 

CPMK 2 

Simplex method 

 

1. Simpleks. 

2. Metoda Big M. 

3. Dualitas. 
 

1. memahmi 

konsep simpleks, 

cakap melakukan 

komputasi 

simplek, baik 

manual atau 

SGD/ Responsi Powerpoint/ case 

study/ Lieberman, G. 

J., and Hillier, F. S. 

(2015). Introduction 

to Operations 

Tugas mengerjakan soal 

dengan kasus sederhana yang 

menekankan pada: 

- Identifkasi permasalahan yang 
sesuai dengan asumsi dan 
struktur model 



 

Minggu CPMK Topik Sub Topik (pustaka) 

Capaian 

pembelajaran 

(sub CPMK) 

Metode 

Pembelajaran 

Sarana 

Pembelajaran 
Bentuk Asessment 

menggunakan 

software Lingo. 

Research, Ch 09. to 

10. 

Transportation, Job 
assignment problem, 
Networking Optimization.  

- Dikumpulkan minggu 
berikutnya.  

4 CPMK 1 

CPMK 2 

CPMK 3 

Network analysis 1. Transportation & 
Job assignment 
problem, 
transshipment 

2. Networking 
optimization: 
minimum, 
Spanning tree, 
shortest - path 
problems, 
maximum-Flow 
problems, 
minimum cost 
flow 
 

Memahami 

aplikasi LP pada 

berbagai problem 

nyata. 

SGD/ Responsi Powerpoint/ case 

study/ Lieberman, G. 

J., and Hillier, F. S. 

(2015). Introduction 

to Operations 

Research, Ch 24. 

 

 

  

  

 

Tugas mengerjakan soal 

dengan kasus sederhana yang 

menekankan pada pemodelan 

dan komputasi 

-  

 

5 CPMK 4 Pemodelan 

matematika Integer 

Programing (IP) 

1. Syarat & perlu 
model IP. 

2. Asumsi-asumsi 
metodologi dalam 
model IP 

3. Berbagai bentuk 
model IP: pure, 
mixed & zero one 
IP 
 

Memahami 

kapan persoalan-

persoalan 

optimasi secara 

tepat dapat 

didekati dengan 

pemodelan IP 

disamping 

kemampuan 

memodelkan 

persoalan-

SGD/ Responsi Powerpoint/ case 

study/ Lieberman, G. 

J., and Hillier, F. S. 

(2015). Introduction 

to Operations 

Research, Ch. 12. 

1. Quiz 1 (dilaksanakan di 
luar waktu perkuliahan) 

2.   Tugas mengerjakan soal   

       dengan kasus sederhana  

       yang menekankan pada:  

       - identifkasi permasala-   

         han yang sesuai dengan  



 

Minggu CPMK Topik Sub Topik (pustaka) 

Capaian 

pembelajaran 

(sub CPMK) 

Metode 

Pembelajaran 

Sarana 

Pembelajaran 
Bentuk Asessment 

persoalan 

tersebut kedalam 

model 

matematisnya.  

 

         pemodelan matematika  

         IP 

       - Dikumpulkan minggu  

  berikutnya 

 

6 CPMK 4 Penyelesaian IP 

dengan metode 

Branch & Bound dan 

peggunaaan 

beberapa software 

Riset Operasional 

diantaranya LINDO, 

Lingo, dan Solver   

1. Mencari jawab 
optimal:  branch 
& bound 
Pengoperasian 
software LINDO, 
Lingo 
Pengoperasian 

excell solver 

Mahasiswa cakap 

mencari solusi 

dari persoalan IP 

dan tangkas 

menggunakan 

perangkat 

software 

 Powerpoint/ case 

study, Software 

LINDO, Lingo, dan 

Excell solver. 

Tugas mengerjakan soal 

dengan kasus sederhana yang 

menekankan pada:  

- identifkasi permasalahan  

  yang sesuai dengan model 

Integer Programing 

- Dikumpulkan minggu  

  berikutnya 

 

7 

 

 

 

 

 

CPMK 5 

CPMK 10 

 

 

 

 

Pemodelan 

matematika Goal 

Programing 

 

1.  Pemodelan Goal 
programing 

2. Solusi Grafis & 
solusi Simpleks. 

3. Solusi software, 
LINDO, Lingo atau 
Excell solver. 

Memahami 

kapan persoalan-

persoalan 

optimasi secara 

tepat dapat 

didekati dengan 

SGD/ Responsi Powerpoint/ case 

study/ Taha, Hamdy. 

A. 

(2017). Operations 

Research: An 

Tugas mengerjakan soal 

dengan kasus sederhana yang 

menekankan pada:  

- identifkasi permasalahan  



 

Minggu CPMK Topik Sub Topik (pustaka) 

Capaian 

pembelajaran 

(sub CPMK) 

Metode 

Pembelajaran 

Sarana 

Pembelajaran 
Bentuk Asessment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pemodelan GP, 

kemampuan 

memodelkan 

model 

matematisnya. 

Introduction, 10th 

Edition, Ch. 08 

  yang sesuai dengan model  

  Goal Programing 

- Dikumpulkan minggu  

  Berikutnya. 

8  EVALUASI BERSAMA 

TENGAH SEMESTER 

    UTS 

9&10 CPMK 3 

CPMK 6 

CPMK 10 

Dinamic programing 1. Pemodelan 
Dynamic 
Programming 

 

Memahami 

kapan persoalan-

persoalan 

optimasi dapat 

didekati dengan 

pemodelan DP 

dan solusinya.  

SGD/ Responsi Powerpoint/ case 

study/ Lieberman, G. 

J., and Hillier, F. S. 

(2015). Introduction 

to Operations 

Research, Ch. 11. 

Tugas mengerjakan soal 

dengan kasus sederhana yang 

menekankan pada: 

- identifkasi permasalahan  

  yang sesuai dengan model   

  Probabilistic Dynamic  

  Programing 

- Dikumpulkan minggu  

  Berikutnya. 

11&12 CPMK 7 

CPMK 8 

CPMK 10 

Model matematika 

Rantai Markow  

1. Beberapa contoh 
kasus Rantai 
Markov. 

Memahami 

kapan persoalan-

persoalan 

SGD/Responsi Powerpoint/ case 

study Lieberman, G. 

J., and Hillier, F. 

Tugas mengerjakan soal 

dengan kasus yang 

menekankan pada: 



 

Minggu CPMK Topik Sub Topik (pustaka) 

Capaian 

pembelajaran 

(sub CPMK) 

Metode 

Pembelajaran 

Sarana 

Pembelajaran 
Bentuk Asessment 

2. Definisi Rantai 
Markov 

3. Absolute dan n-
Step transition 
probability. 

4. Beberapa 
klasifikasi 
keadaan/state 
dari rantai 
Markov. 

5. Probabilitas 
steady state dan 
Return times of 
Ergodics chain. 

6. Fisrt pasage time 
7. Analisis absorbing 

state. 
 

optimasi secara 

tepat dapat 

didekati dengan 

pemodelan 

Rantai Markov 

disamping 

kemampuan 

memodelkan 

persoalan-

persoalan 

tersebut kedalam 

model 

matematisnya. 

S.(2015). Introductio

n to Operations 

Research, Ch. 19. 

- identifkasi permasalahan  

  yang sesuai dengan  

  Rantai Markov 

- Dikumpulkan minggu  

   pada waktu UAS. 

13&14 CPMK 7 

CPMK 8 

CPMK 10 

Model matematika 

Teori Antrian 

1. Model pure birth 
& death model 

2. Model antrian 
berdistribusi 
Poisson. 

3. Formula 
Pollaczek-
Khintchine 

4. Bentuk Umum 
Model antrian 
berdistribusi 
Poisson 

Memahami 

kapan persoalan-

persoalan 

optimasi secara 

tepat dapat 

didekati dengan 

pemodelan 

Theori Antrian 

disamping 

kemampuan 

memodelkan 

SGD/Responsi  Powerpoint/ case 

study Lieberman, G. 

J., and Hillier, F. S. 

(2015). Introduction 

to Operations 

Research, Ch. 17. 

Tugas mengerjakan soal 

dengan kasus yang 

menekankan pada: 

- identifkasi permasalahan  

  yang sesuai dengan  

  teori antrian 

- Dikumpulkan minggu  

   Berikutnya 



 

Minggu CPMK Topik Sub Topik (pustaka) 

Capaian 

pembelajaran 

(sub CPMK) 

Metode 

Pembelajaran 

Sarana 

Pembelajaran 
Bentuk Asessment 

Cost model dalam 

Antrian. 

persoalan-

persoalan 

tersebut kedalam 

model 

matematisnya. 

15 CPMK 7 

CPMK 8 

CPMK 10 

Model matematika 

Teori permainan 

1. Bentuk 

sederhana 

permainan 2 

persons, zero-

sum game 

2. Mix strategy 

Solusi grafis/LP 

Memahami 

kapan persoalan-

persoalan 

optimasi dapat 

didekati dengan 

Game Theory 

dankemampuan 

memodelkan 

kedalam model 

matematisnya.  

SGD/ Responsi Powerpoint/ case 

study Lieberman, G. 

J., and Hillier, F. S. 

(2015). Introduction 

to Operations 

Research, Ch. 15. 

Tugas mengerjakan soal 

dengan kasus yang 

menekankan pada: 

- identifkasi permasalahan  

  yang sesuai dengan  

  Game theory 

- Dikumpulkan minggu  

   Berikutnya 

16  EVALUASI BERSAMA 

AKHIR SEMESTER 

    UAS 

 
  



 

8. Bentuk assessment dan keterkaitannya dengan CPMK (Assessment Method and CLO) 

 

No. CPMK Bobot CPMK Bentuk Assessment Bobot setiap assessment 

1 CPMK 1 10% PR 2% 

   UTS 5% 

   Quiz 3% 

2 CPMK 2 10% PR 2% 

   UTS 5% 

   Quiz 3% 

3 CPMK 3 10% PR 2% 

   Quiz 5% 

   UTS 3% 

4 CPMK 4 10% PR 2% 

   Quiz 5% 

   UTS 3% 

5 CPMK 5 10% PR 5% 

   UAS 5% 

6 CPMK 6 10% PR 5% 

   UAS 5% 

7 CPMK 7 10% PR 5% 

   UAS 5% 

8 CPMK 8 10% PR 3% 

   Quiz 2% 

   UAS 5% 

9 CPMK 9 10% PR 5% 

   UAS 5% 

 



 

9. Matriks kriteria penilaian 

Berikut adalah beberapa contoh kriteria penilaian untuk beberapa jenis evaluasi secara umum. Apabila evaluasi yang diberikan memiliki kriteria penilaian 

tersendiri yang berbeda dari kriteria yang ada, silahkan mengembangkan matriks yang sesuai dengan kriteria penilaian tersebut. 

Jenis evaluasi E D C BC B AB A 

Laporan  
(Written 
report)  

 Kesalahan 
penulisan yang 
fatal 

 Tulisan tidak jelas 
dengan struktur 
yang sangat sulit 
dipahami 

 Tidak menyajikan 
data, atau 
menyajikan data 
yang tidak 
tepat/kualitas 
rendah. 

 Konten laporan 
tidak sesuai 
dengan penugasan 
(kesesuaian < 50%) 

 Ide dan teknik 
solusi tidak tepat, 
disertai dengan 
nihilnya analisa 
dan teori 
pendukung. 

  Tidak disajikan 
dengan baik, salah 
satunya 
ditunjukkan oleh 
kualitas fisik 
laporan yang 
rendah (tidak rapi, 
tidak urut, tidak 
lengkap).  

 Kesalahan penulisan 
berulang (mayor), 

 Tulisan kurang jelas 
dengan struktur yang 
sulit dipahami 

 Kualitas data dan 
penyajiannya kurang 
baik. 

 Konten laporan di 
bawah standard yang 
diharapkan pada 
penugasan (< 50%) 

 Ide dan teknik solusi 
tidak tepat, disertai 
dengan nihilnya 
analisa dan teori 
pendukung. 

 Tidak disajikan 
dengan baik, salah 
satunya ditunjukkan 
oleh kualitas fisik 
laporan yang rendah 
(tidak rapi, tidak urut, 
tidak lengkap). 

 Kesalahan 
penulisan berulang 
(medium), 

 Tulisan kurang 
jelas dengan 
struktur yang agak 
sulit dipahami 

 Kualitas data dan 
penyajiannya 
cukup. 

 Konten laporan di 
bawah standard 
yang diharapkan 
pada penugasan (< 
50%) 

 Ide dan teknik 
solusi kurang tepat 

 Analisa sangat 
dangkal, 
cenderung nihil. 

 Tidak ada teori 
pendukung. 

 Penyajian kurang 
baik, ditandai 
dengan salah satu 
dari contoh 
berikut: tidak rapi, 
tidak urut, tidak 
lengkap. 

 Kesalahan penulisan 
yang berulang 
(medium) 

 Tulisan kurang jelas 
dengan struktur 
tidak mudah 
dipahami 

 Kualitas data dan 
penyajiannya cukup 
baik. 

 Konten laporan 
tidak lengkap 
sebagaimana 
diminta dalam 
penugasan (> 50%) 

 Ide dan teknik solusi 
meragukan dan 
kurang berdasar 
untuk menjawab 
permasalahan 

 Teori pendukung 
disajikan namun 
tidak dihubungkan 
dengan baik. 

 Analisa cenderung 
berupa paparan 
atau interpretasi 
yang bersifat 
subyektif.  

 Secara fisik disajikan 
dengan cukup baik. 

 Terdapat kesalahan 
penulisan yang 
berulang (medium) 

 Kemampuan 
menjelaskan 
argumentasi kurang 
baik dan cenderung 
simplifikasi. 

 Kualitas data dan 
penyajiannya baik. 

 Penyampaian ide 
terstruktur namun 
kurang baik. 

 Konten laporan 
tidak sepenuhnya 
memenuhi aspek-
aspek yang diminta 
dalam penugasan. 

 Memberikan 
rumusan ide dan 
teknik solusi, tapi 
masih meragukan 
untuk bisa 
menjawab 
permasalahan. 

 Terdapat analisa 
namun sangat 
dangkal dengan 
dukungan teori 
yang kurang. 

 Secara fisik 
disajikan dengan 
baik 

 Mengikuti standard 
penulisan yang baik 
(kesalahan minor), 

 Mampu menulis 
argumentasi dengan 
baik atau penulisan 
hal-hal teknis 
dengan baik (tetapi 
tidak keduanya)  

 Penyampaian ide 
cukup terstruktur. 

 Kualitas data dan 
penyajiannya sangat 
baik. 

 Konten laporan 
menyertakan semua 
aspek yang diminta 
dalam penugasan. 

 Memuat ide teknik 
solusi yang sesuai 
dan tepat dengan 
permasalahan 

 Menyertakan 
dukungan teori yang 
baik dan analisa yang 
cukup. 

 Secara fisik disajikan 
dengan baik 

 Mengikuti standard 
penulisan yang baik 

 Mampu menulis 
argumentasi dengan 
baik atau penulisan 
hal-hal teknis dengan 
baik dan jelas 

 Penyampaian ide 
terstruktur dengan 
baik.  

 Kualitas data dan 
penyajiannya sangat 
baik disertai analisis 
dan interpretasi yang 
berkualitas. 

 Konten laporan 
menyertakan semua 
aspek yang diminta 
dalam penugasan. 

 Menyertakan ide 
teknik solusi yang 
sesuai dan tepat 
terhadap 
permasalahan 

 Menyertakan 
dukungan teori yang 
baik dan analisa yang 
mendalam.  

 Secara fisik disajikan 
dengan baik 



 

Presentasi  Tidak melakukan 
presentasi (tidak 
hadir) 

 Tidak menyiapkan 
bahan presentasi 
atau menyiapkan 
bahan presentasi 
namun dengan 
kualitas yang 
sangat rendah. 

 Cenderung tidak 
bisa menjawab 
pertanyaan dan 
tidak dapat 
menyampaikan 
argumen. 

 Hadir dalam 
presentasi namun 
sama sekali tidak 
menunjukkan 
keaktifan dalam 
presentasi (berbicara 
minimal) 

 Sama sekali tidak 
menguasai materi 
presentasi 

 Bahan presentasi 
(slide) disiapkan 
namun tidak dapat 
mendukung 
presentasi yang 
dilakukan. 

 Materi yang 
dipresentasikan tidak 
sesuai dengan 
kegiatan yang 
dilaporkan/materi 
yang disampaikan. 

 Cenderung sulit 
memahami 
pertanyaan atau 
menjawab dengan 
jawaban yang kurang 
relevan. 

 Presentasi kurang 
baik, dimana 
penyampaian ide 
terhambat oleh 
kemampuan 
berbicara di depan 
publik (Bahasa 
kurang tepat, sikap 
kurang percaya 
diri, tidak serius) 

 Slide sudah 
disiapkan dan 
kualitas yang 
cukup. 

 Penguasaan materi 
presentasi kurang. 

 Dapat menjawab 
sebagian 
pertanyaan, 
terkadang kurang 
tepat, namun tidak 
disertai argumen 
yang baik. 

 Presentasi biasa-
biasa saja, lebih 
banyak 
mengandalkan slide 
daripada 
penguasaan materi. 

 Slide disiapkan 
dengan baik, 
dengan kualitas 
yang cukup baik. 

 Penguasaan materi 
presentasi cukup. 

 Dapat menjawab 
sebagian kecil 
pertanyaan dan 
menyampaikan 
argumen namun 
sangat lemah. 

 Presentasi cukup 
baik, ditandai 
dengan 
kemampuan 
berbicara dan 
kepercayaan diri 
yang cukup. 
Mampu berbicara 
lebih banyak dari 
yang dimuat slide. 

 Slide disiapkan 
dengan baik, 
dengan kualitas 
yang baik. 

 Penguasaan materi 
baik. 

 Dapat menjawab 
sebagian besar 
pertanyaan 
disertai dengan 
argumentasi, 
namun kurang 
kuat. 

 Presentasi cukup 
baik, ditandai 
dengan kemampuan 
berbicara dan 
kepercayaan diri 
yang cukup.  

 Penguasaan materi 
baik, mampu 
menyampaikan 
lebih banyak dari 
yang dimuat dalam 
slide. 

 Slide disiapkan 
dengan baik, 
dengan kualitas 
yang sangat baik. 

 Dapat menjawab 
sebagian besar 
pertanyaan disertai 
dengan argumentasi 
yang baik. 

 
 

 Mampu presentasi 
dengan singkat, 
padat dan jelas 
dengan tingkat 
keyakinan diri yang 
tinggi dan 
kemampuan 
berbicara yang 
sangat baik.  

 Slide sangat baik. 

 Penguasaan materi 
baik, mampu 
menyampaikan lebih 
banyak dari yang 
dimuat slide, 
berimprovisasi 
menambahkan fakta 
atau cerita untuk 
membuat presentasi 
lebih menarik. 

 Dapat menjawab 
semua pertanyaan 
dan mampu 
menjelaskan alasan, 
konsep teori, dan 
kondisi yang terkait 
dengan 
permasalahan/topic 
yang disampaikan. 

Ujian tertulis  Tidak menjawab 
pertanyaan. 

 Salah dalam 
menjelaskan 
konsep 
dasar/definisi dari 
materi yang 
ditanyakan. 

Penjelasan tidak sesuai 
dengan pertanyaan, 
hanya sedikit 
menyampaikan konsep 
atau gagasan yang 
relevan, tanpa disertai 
contoh. Penyampaian 
ide berbelit-belit dan 
tidak menggunakan 
Bahasa yang benar.  

Penjelasan sangat 
singkat, cenderung 
tidak cukup, hanya 
definisi yang sangat 
textbook, namun 
sesuai dengan 
pertanyaan, tidak 
ada contoh atau 
memberikan contoh 
tetapi tidak tepat, 
penyampaian 
gagasan berbelit.  

Menjelaskan konsep 
dasar sesuai 
pertanyaan, 
penjelasan tidak 
cukup; tidak ada 
contoh/detail; 
penjelasan sulit 
dipahami. 

Konsep dasar 
dijelaskan dengan 
benar, penjelasan 
cukup; memberikan 
contoh namun 
kurang tepat; 
penjelasan cukup 
mudah dipahami. 

Konsep dasar 
dijelaskan dengan 
benar, deskripsi cukup 
lengkap dan benar; 
memberikan beberapa 
contoh namun tidak 
semuanya benar; 
penjelasan mudah 
dipahami. 

Konsep dasar 
didefinisikan dengan 
tepat; penjelasan 
lengkap dan benar; 
detail dan contoh 
lengkap/banyak; dan 
penjelasan 
disampaikan dengan 
Bahasa yang mudah 
untuk dipahami. 



 

Ujian tertulis 
Kuantitatif 

Salah memahami 
pertanyaan yang 
berakibat pada 
kesalahan pemilihan 
metode atau 
formula. 

Metode atau formula 
yang dipilih kurang 
tepat, prosedur tidak 
dilakukan atau 
dilakukan dengan 
kesalahan dari awal 
sampai akhir prosedur. 

Mampu memilih 
metode dan formula 
yang benar, namun 
terdapat kesalahan 
yang cukup banyak 
dalam menjalankan 
prosedur 
perhitungan, tidak 
diperoleh hasil akhir 
yang benar. 

Menggunakan metode 
dan formula yang 
benar, terdapat 
kesalahan minor 
dalam prosedur 
perhitungan, tidak 
diperoleh hasil akhir 
yang tepat. 
 Tidak ada atau ada 
sedikit analisa dan 
penjelasan. 

Menggunakan 
metode dan formula 
yang benar, tidak 
terdapat kesalahan 
dalam prosedur 
perhitungan, namun 
tidak diperoleh hasil 
akhir yang tepat 
karena human error. 
Tidak ada atau ada 
sedikit analisa dan 
penjelasan. 

Menggunakan metode 
dan formula yang 
benar, tidak terdapat 
kesalahan dalam 
prosedur perhitungan, 
memperoleh hasil 
akhir yang tepat. Tidak 
ada atau ada sedikit 
analisa dan 
penjelasan. 

Menggunakan metode 
dan formula yang 
benar, tidak terdapat 
kesalahan dalam 
prosedur perhitungan, 
memperoleh hasil akhir 
yang tepat, disertai 
dengan analisa dan 
penjelasan yang baik. 

Ujian tertulis 
Studi kasus 

Tidak menjawab 
pertanyaan sesuai 
dengan kasus yang 
disampaikan. Misal: 
hanya menulis ulang 
kasus. 
  

 Pemahaman 
terhadap kasus dan 
pertanyaan kurang 
tepat, mengakibatkan 
kesalahan fatal pada 
usulan solusi dan 
analisa. 

 Gagasan tidak 
disampaikan dengan 
baik.  

 Pemahaman 
terhadap kasus 
dan pertanyaan 
cukup baik.  

 Ide dan teknik 
solusi meragukan 
dan kurang 
berdasar untuk 
kasus bahasan. 

 Tidak ada analisa 
dan teori 
pendukung. 

 Alur penyampaian 
gagasan kurang 
baik namun cukup 
untuk menjelaskan 
ide yang dimaksud. 

 Pemahaman 
terhadap kasus dan 
pertanyaan cukup 
baik, menghasilkan 
ide dan teknik solusi 
yang relative sesuai 
untuk kasus yang 
dibahas. 

 Menyertakan salah 
satu dari analisa 
atau teori 
pendukung. 

 Gagasan 
disampaikan dengan 
cukup baik. 

 Pemahaman 
terhadap kasus 
dan pertanyaan 
baik, menghasilkan 
ide dan teknik 
solusi yang tepat 
dan sesuai untuk 
kasus bahasan. 

 Menyertakan 
sedikit analisa 
dengan disertai 
teori pendukung.  

 Gagasan 
disampaikan 
dengan baik. 

 Pemahaman 
terhadap kasus dan 
pertanyaan sangat 
baik, menghasilkan 
ide dan teknik solusi 
yang tepat dan 
sesuai untuk kasus 
yang dibahas. 

 Menyertakan sedikit 
analisa dan teori 
pendukung yang 
dihubungkan 
dengan baik. 

 Gagasan 
disampaikan dengan 
baik. 

 Menyertakan ide 
teknik solusi yang 
sesuai dan tepat 
terhadap kasus. 

 Menyertakan 
dukungan teori yang 
baik dan analisa yang 
mendalam, dimana 
keduanya 
dihubungkan dengan 
teknik solusi dengan 
baik.  

 Gagasan 
disampaikan dengan 
sangat baik disertai 
dengan argumentasi 
ilmiah yang sesuai.  
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