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DESKRIPSI  MATAKULIAH
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 .

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (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)

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATAKULIAH (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 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      motivasi serta  Komunikasi  dalam organisasi



POKOK BAHASAN
Pertemuan 
ke /Tanggal

Meteri/Bahan Ajar Referensi/
Daftar Pustaka

I 
05 September 

kontrak kuliah, silabus, pendahuluan

II
12 September

Definisi bisnis, perkembangan bisnis, aktivitas bisnis, pihak – pihak 
yang berkepentingan dalam kegiatan bisnis, lingkungan bisnis

 Sudaryono, 
Madura, Jeff

III
19 September

Bentuk – bentuk badan hukum perusahaan: Perusahaan  
perseorangan, firma,  persekutuan komanditer  (CV), perseroan 
terbatas, BUMN, BUMD,  Yayasan, Koperasi. Kelebihan dan 
kekurangan badan usaha bisnis, bentuk – bentuk kerja   sama bisnis : 
joint venture. holding  hompany, trust, merger,  akuisisi

Sudaryono, 
Madura, Jeff 

IV 
26 September

Penentuan lokasi usaha, tata letak (layout), metode penilaian lokas Madura, Jeff

Basu Swastha dan 
Ibnu Sukotjo

V
03 Oktober

Metode penilaian produksi, ruang lingkup operasional produksi, sifat 
dan proses produksi, standarisasi dan normalisasi

Sudaryono, 
Madura, Jeff
Basu Swastha dan 
Ibnu Sukotjo

VI dan VII
10 Oktober
17 Oktober

Dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kinerja  bisnis, dampak 
dari inflasi, dampak dari tingkat  bunga, bagaimana harga pasar    
ditentukan, faktor-faktor yang  mempengaruhi harga pasar, 
pengaruh kebijakan pemerintah terhadap kondisi  ekonomi.

Madura, Jeff, 
 Basu Swastha  dan 
Ibnu Sukotjo

VIII
24 Oktober

 MID TEST

IX
31 Oktober

Pengertian manajemen, fungsi – fungsi  manajemen, tingkatan 
manajemen, interaksi berbagai fungsi untuk mencapai rencana 
strategis, keahlian dan keterampilan  manajerial, gaya 
kepemimpinan untuk bisnis-

Sudaryono, 
Madura, Jeff
Basu Swastha dan 
Ibnu Sukotjo

X
14 November

Modal usaha, pendanaan, manajemen keuangan, laporan keuangan, 
sasaran dan Fungsi Keuangan

Sudaryono, 
Madura, Jeff

XI & XII
21 November
28 November

Pengertian pasar dan  pemasaran, perencanaan strategi pemasaran, 
bauran pemasaran, segmentasi pasar, memilih pasar sasaran, 
analisis pesaing, strategi mencari dan mempertahankan pelanggan

Sudaryono, 

XIII dan XIV
05 Desember
12 Desember

Pengertian manajemen sumber daya manusia, perencanaan sumber 
daya manusia, pengadaan sumber daya manusia, seleksi, 
pengembangan karyawan, pemeliharaan SDM, pentingnya 
pengintegrasian. 

Sudaryono, 

XV
19 Desember

Etika bisnis, tanggung jawab terhadap pemilik kepentingan dalam 
bisnis (pelanggan, karyawan, pemegang saham,     kreditu 

Sudaryono, 
Madura, Jeff



lingkungan) Basu Swastha dan 
Ibnu Sukotjo

XVI
26 Desember

FINAL TEST
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