
UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS EKONOMI DAN  BISNIS
PROGRAM STUDI MANAJEMEN

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
MATA KULIAH (MK) KODE BOBOT (sks) SEMESTER Tgl. Penyusunan
Entomologi Umum FEK 30004 3 I (Ganjil) 25 September 2018
Pengembang RPS Koordinator RMK Ketua PRODI
Program Studi Akuntansi Dr. Sjahril Effendi P, M.Si                     Ilham Ramadhan Nst,SE,M.Si,Ak,CA

CPL-PRODI         
1. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta lepedulian terhadap masyarakt dan lingkungan. (S6)
2. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil 

analisis informasi dan data.  (KU5)
3. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola 

pembelajaran secara mandiri. (KU8)
4. Memiliki kemampuan mengaplikasikan bidanng ilmu akuntansi ke  dalam bidang akademis. (KK1)
5. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data dan mampu memberikan petunjuk 

dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok (PP3)
6. Memahami  konsep dan teknik menyusun rencana strategis dan menjabarkannya dalam rencana operasional bisnis (PP5)

CPMK

Capaian 
Pembelajaran (CP)

       1.    Mampu menjelaskan secara lengkap ruang lingkup  bisnis secara komprehensif dan mengidentifikasi bentuk -  bentuk 
               Badan hukum perusahaan 
       2.    Mampu menganalisis lokasi perusahaan  yang ideal dan menetapkan pengelolaan produksi yang baik

          3.  Mampu menganalisis kondisi perekonomian saat ini serta mengkaitkan dengan kemungkinan dampak yang ditimbulkan    
terhadap  bisnis. 

          4.    Mampu menyusun perencanaan yang strategis  sebelum melakukan pengambilan keputusan dalam hal mengelola keuangan, 
pemasaran, sumber daya manusia dan produksi

         5.     Mampu mengidentifikasi  bentuk etika  bisnis dan bentuk tanggung jawab sosial  dalam lingkungan bisnis
Diskripsi Singkat MK Mata kuliah pengantar bisnis merupakan mata kuliah yang dirancang untuk membahas konsep – konsep bisnis, memberikan pemahaman 

tentang bagaimana bisnis berupaya mencapai tujuan organisasi dengan melakukan analisis dan mempertimbangkan lingkungan sekitar serta 
melakukan pengaturan dalam menjalankan bisnis tersebut . 

Dosen pengampu Dr. Sjahril Effendi P, M.Si 
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Matakuliah syarat  -

Mahasiswa  mampu  mengklasifikasikan bentuk -  bentuk badan hukum 
perusahaan,  kelebihan  dan kekurangannya serta bentuk – bentuk kerja 
sama dalam  bisnis

Mahasiswa mampu menjelaskan kontrak kuliah, pendahuluan, definisi dan 
ruang lingkup  bisnis 

Mahasiswa mampu menjelaskan lokasi perusahaan, pengelolaan produksi 
dan peningkatan produktivitas dan mutu   

Mahasiswa mampu  menilai kondisi Ekonomi  saat ini dan pengaruhnya 
terhadap bisnis.

UJIAN TENGAH SEMESTER (MINGGU KE 8)

Mahasiswa mampu memahami bagaimana melakukan manajemen bisnis 
secara efektif dan efisien

Mahasiswa  mampu menjelaskan pengelolaan keuangan, sasaran dan 
fungsi keuangan  serta menilai  laporan keuagan dalam kegiatan bisnis

Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup pemasaran serta mampu 
membuat perencanaan strategi pemasaran  bisnis

CPMK :
       1.    Mampu menjelaskan secara lengkap ruang lingkup  bisnis secara komprehensif dan mengidentifikasi bentuk -  bentuk badan hukum  
              perusahaan     
       2.    Mampu menganalisis lokasi perusahaan  yang ideal dan menetapkan pengelolaan produksi yang mengacu pada keefektifan dan efisiensi
       3.    Mampu menganalisis kondisi perekonomian saat ini serta mengkaitkan dengan kemungkinan dampak yang ditimbulkan   terhadap  bisnis. 

          4.   Mampu menyusun perencanaan yang strategis  sebelum melakukan pengambilan keputusan sesuai dengan tingkatan manajer  dalam hal 
pengelolaan keuangan, pemasaran, sumber daya manusia dan produksi

       5.     Mampu mengidentifikasi  bentuk etika  bisnis dan bentuk tanggung jawab sosial  dalam lingkungan bisnis

3 1 & 2

4 & 5 6 & 7

9

10 

Mahasiswa mampu menerapkan etika bisnis dan memahami bentuk 
tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan disekitar bisnis

UJIAN AKHIR SEMESTER (MINGGU KE 16)

Mahasiswa mampu menjelaskan pengelolaan Sumber Daya Manusia 
secara tepat

15

11 &,12,

13&14
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Gambar :  Analisis Instruksional mata kuliah Pengantar Bisnis

Mg Ke- Kemampuan Akhir yang 
diharapkan (Sub-CPMK) Materi/ Bahan Kajian Metode Pembelajaran Waktu Pengalaman Belajar 

Mahasiswa
Kriteria dan Indikator 

Penilaian
Bobot 

Nilai (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 dan 
2

Mahasiswa mampu 
menjelaskan kontrak kuliah 
dan silabus, pendahuluan, 
definisi dan ruang lingkup  
bisnis 

1.   Kontrak kuliah dan silabus 
2.   Pendahuluan
3.   Definisi bisnis
3.  Perkembangan bisnis
4.  Aktivitas bisnis
5.  Pihak – pihak yang 
     berkepentingan dalam 
     kegiatan bisnis
6.  Lingkungan bisnis

Ceramah dan diskusi 150 
Menit 

Tugas 1 (individu): 
Membuat rangkuman 
materi bisnis dan ruang 
lingkup bsinis (30 menit). 
(1)

Tugas 2 (individu):
Mencari pihak – pihak 
yang berkepentingan 
dalam bisnis dan 
menjelaskannya secara 
lengkap (2x60menit). (2)

Indikator :  ketepatan 
menjelaskan 
pengertian bisnis  dan 
ruang lingkup bisnis 
yang tercakup 
didalamnya

Kriteria penilaian:
Ketepatan Penguasan 
materi 

Penilaian  Non  test 
Keaktifan dalam 
menjawab setiap 
pertanyaan yang 
diajukan dosen. 

tertulis : Kuis : 
mengenai definisi 
bisnis (1)
Kuis : mengenai 
lingkungan bisnis (2)

5

3 Mahasiswa  mampu  
mengklasifikasikan bentuk -  
bentuk badan hukum 
perusahaan,  kelebihan  dan 
kekurangannya serta bentuk – 
bentuk kerja sama dalam  
bisnis

1.  Bentuk – bentuk badan 
hukum perusahaan: Perusahaan  
perseorangan, firma,  
persekutuan komanditer  (CV), 
perseroan terbatas, BUMN, 
BUMD,  Yayasan, Koperasi

2.  Kelebihan dan kekurangan  
      badan usaha bisnis

 Ceramah

Presentasi dan diskusi 
dalam kelompok

150 
Menit

Tugas 3 :  Tugas 3 
(kelompok):
mengkaji bentuk – bentuk 
badan hukum perusahaan 
khususnya di Indonesia  
(3x20menit)

Indikator : 
Ketepatan menetapkan 
bentuk badan hukum 
bisnis. 

Kriteria : 
Ketepatan dan 
penguasaan materi

7.5

Analisis instruksional mata kuliah Metode PenelitianAnalisis instruksional mata kuliah Metode Penelitian
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3.  Bentuk – bentuk kerja   
     sama bisnis : joint venture.    
     holding  hompany, trust,   
     Merger,  akuisisi

Bentuk Penialaian  
Non Test: keaktifan 
dan kerjasama antar 
anggota dalam 
kelompok

4 Mahasiswa mampu 
menjelaskan lokasi sesuai 
dengan jenis bidang bisnisnya 
termasuk letak yang strategis. 

1.  Penentuan lokasi usaha
2.  Tata letak (layout)
3.  Metode penilaian lokasi

Ceramah

Presentasi dan diskusi 
dalam kelompok

150 
Menit

Tugas 4 (Kelompok):
Mencari studi kasus dan 
menjelaskan permasalahan 
yang ada (kesalahan dalam  
tatalayout pabrik) serta 
menetapkan cara  
menyelesaikan masalah 
(2x60 menit) 

Indikator : 
Ketepatan 
menguraikan 
permasalahan dan 
Kriteria penilaian : 
ketepatanmerumuskan 
penyelesaian masalah 
Bentuk Penialaian  
Non Test: keaktifan 
dan kerjasama antar 
anggota dalam 
kelompok.

Test tertulis:
Kuis : mengenai syarat 
penentuan lokasi usaha

7,5

5 Mahasiswa mampu 
memahami pengelolaan 
produksi dan menganalisis 
peningkatan produktivitas dan 
mutu   

1.  Metode penilaian produksi
2.  Ruang lingkup operasional 
     Produksi
3.  Sifat dan proses produksi
4.  Standarisasi dan 
     Normalisasi

Ceramah

Presentasi dan diskusi 

Tugas 5(individu):
Merangkum berbagai 
bentuk proses produksi 
dilengkapi dengan 
pemberian contoh  (30 
menit) (2)

Indikator: ketepatan 
merangkum bentuk 
proses produksi.  

Kriteria penilaian:
Ketepatan  pemberian 
contoh bentuk proses 
produksi. 
Penilaian test tertulis 
: Kuis : mengenai 
metode penilaian 
produksi

7,5

6 dan 
7

Mahasiswa mampu  menilai 
kondisi Ekonomi  saat ini dan 
bagaimana pengaruhnya 

1.  Dampak pertumbuhan    
     ekonomi terhadap kinerja  
     bisnis.

Ceramah 150 
Menit 

Tugas 6 (individu): 
mencari faktor pembentuk 
harga produk dipasar 

Indikator : Ketepatan  
mensarikan sumber  
sumber kasus 

15
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terhadap bisnis. 2.  Dampak dari inflasi.
  3.  Dampak dari tingkat  bunga.
4.  Bagaimana harga pasar    
     ditentukan.
5.  Faktor-faktor yang 
     mempengaruhi harga pasar.
6   Pengaruh kebijakan 
     pemerintah terhadap kondisi 
     ekonomi.

Presentasi secara individu 
dan problem based 
learning (PBL)

(30menit) (1)

Tugas 7 (kelompok) : 
mencari contoh kasus 
dampak kondisi ekonomi 
terhadap keberlangsungan 
bisnis serta  mencari 
solusi pemecahan masalah 
dengan menyesuaikan 
kebijakan pemerintah 
(2x60 menit) (2)

Kriteria : Penguasaan 
materi

Bentuk Penilaian :
Non test : 
1. Ketepatan materi 
     PPT , kerapian PPT 
2. Presentasi
3. Diskusi

Test: mengenaii 
bentuk kebijakan 
pemerintah dalam 
menangani masalah 
perekonomian di 
Indonesia (2)

8 Ujian Tengah Semester
9 Mahasiswa mampu 

memahami bagaimana 
melakukan manajemen bisnis 
secara efektif dan efisien

1.  Pengertian manajemen
2.  Fungsi – fungsi   
      manajemen
3.  Tingkatan manajemen
4.  Interaksi berbagai fungsi 
     untuk mencapai rencana 
     strategis
5.  Keahlian dan keterampilan      
     manajerial
6. Gaya kepemimpinan untuk 
     bisnis-bisnis global

Ceramah

Presentasi  dan contextual 
learning

150 
Menit

Tugas 8 (individu):
Mengidentifikasi  jenis – 
jenis keterampilan yang 
harus dimiliki oleh 
seorang manajer dan 
mengelompokkannya (30 
menit). 

Indikator: ketepatan 
menjelaskan 
pengertian manajemen 
dan manajer

Kriteria penilaian:
Ketepatan Penguasan 
materi 

Penilaian  Non  test 
Keaktifan dalam 
menjawab setiap 
pertanyaan yang 
diajukan dosen. 

tertulis : Kuis : 
mengenai definisi 
manajemen dan  
keterampilan manajer 

7,5
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10
Mahasiswa  mampu 
menjelaskan pengelolaan 
keuangan, sasaran dan fungsi 
keuangan  serta menilai  
laporan keuagan dalam 
kegiatan bisnis

1.  Modal usaha
2.  Pendanaan
3.  Manajemen keuangan
4.  Laporan keuangan
5.  Sasaran dan Fungsi Keuangan

Ceramah dan diskusi 150 
menit

Tugas 9 (individu): 
mencari studi pustaka 
mengenai sumber 
pendanaan dalam kegiatan 
bisnis serta cara 
pengelolaan keuangan 
yang baik sehingga 
tercipta efisiensi biaya

Indikator: ketepatan 
mencari studi pustaka 
yang relevan. 

Kriteria penilaian:
Ketepatan Penguasan 
materi 

Penilaian  Non  test
Ketepatan pemilihan 
sumber studi pustaka  

5

11  
dan 
12

Mahasiswa mampu 
menjelaskan ruang lingkup 
pemasaran serta mampu 
membuat perencanaan strategi 
pemasaran  bisnis

1.  Pengertian pasar dan  
     Pemasaran
2.  Perencanaan strategi 
     pemasaran
3.  Bauran pemasaran
4.  Segmentasi pasar
5.  Memilih pasar sasaran
6.  Analisis pesaing 
7.   Strategi mencari dan 
      mempertahankan pelanggan

Ceramah

Presentasi dan discovery 
learning

150 
Menit

Tugas 10 (individu): 
mencari contoh 
perusahaan menetapkan 
strategi dalam 
mempertahankan 
pelanggan agar tetap loyal 
(30menit) (2)

Tugas 11 (kelompok): 
mencari contoh kasus 
tentang perusahaan yang 
menetapkan strategi  
bauran pemasaran 
(marketing mix) dalam 
pengimplementasian 
terhadap  bisnisnya. 
(60menit) (1)

 Indikator: ketepatan 
menguraikan kasus 
beserta menganalisis 
kasus tersebut.  
Kriteria penilaian : 
ketepatan merumuskan 
penyelesaian masalah 

Bentuk Penialaian  
Non Test: keaktifan 
dan kerjasama antar 
anggota dalam 
kelompok.

Test tertulis:
Kuis: mengenai bauran 
pemasaran (2)

15

13 
dan 
14 

Mahasiswa mampu 
menjelaskan tahapan – 
tahapan dalam  perencaanaan 
SDM dan pengaplikasiannya 
terhadap bisnis.  

1.  Pengertian manajemen 
     sumber daya manusia
2.  Perencanaan sumber daya 
     manusia
3.  Pengadaan sumber daya 
     manusia
4.  Seleksi 
5.  Pengembangan karyawan

Ceramah

Presentasi dan small grup 
discussion

150 
Menit

Tugas 12 (individu): 
mencari referensi jurnal 
terkait teori hubungan 
motivasi SDM dengan 
karyawan yang loyal 
terhadap perusahaan (30 
menit) (1)

Indikator: ketepatan 
menguraikan tahapan 
dalam perencanaan 
SDM. 

Kriteria penilaian : 
ketepatanmenguraikan 
perencanaan SDM  

15



7

6.  Pemeliharaan SDM 
7.  Pentingnya pengintegrasian

Tugas 13 (kelompok): 
mencari contoh 
perusahaan yang 
melakukan pengelolaan 
sumber daya manusia  
khususnya dibidang 
perencanaan terhadap 
SDMnya  (60menit) (2)

yang diterapkan. 

Penilaian: bentuk 
non-test: Keaktifan 
dan kerjasama antar 
anggota dalam diskusi 
kelompok (2)

Kuis: mengenai cara 
perusahaan 
memelihara 
karyawannya (SDM)

15 Mahasiswa mampu 
menerapkan etika bisnis dan 
memahami bentuk tanggung 
jawab sosial perusahaan 
terhadap lingkungan disekitar 
bisnis. 

1.  Etika bisnis
2. Tanggung jawab terhadap 
    pelanggan
3. Tanggung jawab terhadap 
    karyawan
4. Tanggung jawab terhadap 
    pemegang saham
5. Tanggung jawab terhadap 
     kreditur
6. Tanggung jawab terhadap 
   Lingkungan

Ceramah 

Small Group discussion 

150 
Menit

Tugas  14 (kelompok): 
mencari contoh bisnis 
bertanggung jawab 
terhadap pihak – pihak 
yang berkepentingan  di 
dalam bisnis (60 menit)

Indikator : ketepatan 
menjelaskan etika 
bisnis serta 
mengidentifikasi 
bentuk tanggung jawab  
sosial perusahaan 
terhadap pelanggan, 
karyawan, pemegang 
saham dan lingkungan 
bisnis.

Kriteria penilaian:
ketepatan 
&penguasaan, 

Penilaian bentuk 
non-test : Tugas 
makalah dan presentasi

Tes: Kuis
Mengenai definisi 
etika bisnis dan 
tanggung jawab sosial

7,5

16 Ujian Akhir Semester
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14 
dqn 
15

Mahasiswa mampu 
mengidetifikasi dan 
menjelaskan serangga 
parasitoid dan serangga 
sebagai pengendali 
hayati

1. Serangga sebagai musuh 
alami dan agen hayati

2. Penggolongan parasitoid
3. Ciri-ciri prasitoid
4. Taksonomi parasitoid
5. Parasitoid vs predator

Ceramah

Prsentasi dan diskusi

100 
menit

100 
menit

Tugas 8 : 
Review jurnal dan
membuat list nama-nama 
serangga parasitoid yang 
dapat dimanfaatkan 
sebagai pengendali hayati 

Indikator :  
1. Ketepatan mencari 
sumber refferensi dan 
kerapian membuat list
2. Kerapian dan 
kesesuaian materi PPT

Kriteria : 
Ketepatan dan 
penguasaan materi

Bentuk Penilaian :
Test tertulis: 
Ketepatan mencari 
nama-nama species
Non Test :  Presentasi 
dan keaktifan dalam 
diskusi

15

16 Evaluasi Akhir Semester tdk 
diberi 
bobot
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