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pengetahuan dan teknologi yang humaniora sesuai dengan bidang keahlian; 
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 
3. Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan, teknologi yang memperhatikan dan 

menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah untuk 
menghasilkan solusi; 

4. Menyusun deskripsi saintiik hasil kajian dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam 
laman perguran tinggi; 

5. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing,kolega, sejawat baik di dalam maupun di 
luar lembaganya; 

6. Mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil 
analisis terhadap informasi dan data; 

7. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan sepervisi dan evaluasi terhadap 
penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; 

8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadp kelompok kerja yang berada dibawah tanggungjawabnya, dan mampu 
mengelola pembelajran secara mandiri. 

9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan 
dan mencegah plagiasi. 

 
Ranah KKNI: Keterampilan Khusus 

1. Pada domain ketatapamongan (governance), lulusan Adminstrasi Bisnis memiliki kemampuan:  
a) Mengevaluasi implikasi suatu kebijakan, keputusan maupun strategi dengan menggunakan pendekatan analisis dan 

sistematis yang dituangkan dalam format evaluasi terstandar yang minimum mencakup informasi tentang metodologi 
evaluasi, temuan evaluasi, kesimpulan dan rekomendasi; 

b) Mengidentifikasi, menganalisis permasalahan bisnis terstruktur dengan menggunakan pendekatan analisis dan 
sistematis dan merumuskan solusi yang dapat dipertangungjawabkan; 

c) Mengidentifikasi, mengapraktek tanggung jawab sosial dari sebuah organisasi bisnis terkait dengan etika dan 
pemanfaatannya, dengan menggunakan pendekatan analisis dan sistematis serta merumuskan solusi yang dapat 
dipertangungjawabkan 

2. Pada domain inisiasi sebuah bisnis baru, lulusan Adminstrasi Bisnis memiliki kemampuan: 
a) Mengkreasi dan mengelola inovasi, pendirian entitas bisnis baru dengan potensi pertumbuhan yang tinggi berbasis 

pada potensi dan kearifan local 
b) Mengidentifikasi, mengevaluasi beragam risiko dan peluang menjalankan bisnis dalam konteks lingkungan global, dan 

mengusulkan alternative splusi yang dapat dipertangungjawabkan 
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c) Mengidentifikasi dan mengkomunikasikan dampak teknologi terhadap bisnis konvensional dan bisnis era digital secara 
bertangungjawab; 

d) Mengkaji interelasi antar beragam model bisnis dengan aspek lingkungan alam dan social setempat 
3. Pada domain pengelolaan sebuah organisasi baru (start up business) atau bisnis berukuran kecil hingga menengah, lulusan 

Adminstrasi Bisnis memiliki kemampuan: 
a) Memformulasikan dan mengimplementasikan strategi bisnis konvensional yang bersifat fungsional; 
b) Menggunakan keterampilan hubungan antar pribadi, respek dan empati, dan mengimplementasikan teori kelompok 

untuk menyampaikan dan mempersuasi penyelesaian konflik antar pribadi, kelompok dan social dalam organisasi; 
c) Bekerja dala tim bisnis secara efisien dan efektif dengan latar belakang sosial dan akar budaya bisnis yang beragam. 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah Pengantar Bisnis (CPMK) 

1. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang ruang lingkup Bisnis (bisnis dan daya tariknya, mengapa bisnis penting,klasifikasi 
bisnis, fungsi dasar bisnis, tantangan dalam bisnis) 

2. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai ekonomi bisnis yang mencakup mengenai hubungan bisnis 
dan masyarakat, badan usaha dan organisasi bisnis, kerjasama antara organisasi bisnis, pertumbuhan ekonomi, cirri-ciri  
bisnis modern, resiko bisnis dan hubungan bisnis dengan pemerintah) 

3. Mahasisiwa mampu memahami Organisasi bisnis dalam sistem sosial dan sistem perekonomian. 
4. Mahasisiwa mampu  memahami dan menjelaskan Bentuk-bentuk kepemilikan bisnis. 
5. Mahasiswa mampu memahami Bentuk bisnis kecil dan pemilihan letak organisasi bisnis. 
6. Mahasiswa mampu memahami Hubungan organisasi bisnis dengan bank. 
7. Mahasiswa mampu memahami mengenai Organisasi intern, meliputi kekuasaan, jenis organisasi, aspek manusia dalam 

organisasi, tingkatan manajemen organiisasi, prinsip organisasi, faktor-faktor yang berpengaruh dalam menetapkan 
struktur organisasi dan organisasi formal dan informal. 

8. Mahasiswa mampu memahami Manajemen dan eksekutif dalam organisasi bisnis. 
9. Mahasiswa mampu memahami mengenai administrasi kantor dan sistem informasi manajemen. 
10. Mahasiswa mampu memahami fungsi-fungsi organisasi yang meliputi ; Manajemen Sumber Daya Manusia, manajemen 

produksi,Manajemen pemasaran, manajemen pembelanjaan dan akunting. 
11. Mahasiswa mampu memahami mengenai alat-alat manajemen yang meliputi akuntansi keuangan, akuntansi biaya, 

anggaran perusahaan. 
12. Mahasiswa mampu memahami mengenai riset dan statistic dalam bisnis. 
13. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan mengenai tanggung jawab sosial dan etika bisnis. 

Deskripsi Singkat MK Matakuliah pengantar bisnis ini memberikan bekal pengetahuan kepada mahasiswa meliputi wawasan ruang lingkup bisnis, 
berbagai konsep bisnis, tujuan bisnis, fungsi bisnis yang berkelanjutan,   tanggungjawab sosial dan etika bisnis. Mata kuliah 
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pengantar bisnis merupakan bekal untuk mempelajari mata kuliah yang lebih rinci seperti mata kuliah manajemen 
pemasaran, manajemen sumberdaya manusia, manajemen produksi dan manajemen pembelanjan.  

Bagian Kajian/ 
Materi Pembelajaran  

1. Ruang lingkup Bisnis (bisnis dan daya tariknya, mengapa bisnis penting,klasifikasi bisnis, fungsi dasar bisnis, tantangan 
dalam bisnis). 

2. Ekonomi bisnis yang mencakup mengenai hubungan bisnis dan masyarakat, badan usaha dan organisasi bisnis, kerjasama 
antara organisasi bisnis, pertumbuhan ekonomi, cirri-ciri  bisnis modern, resiko bisnis dan hubungan bisnis dengan 
pemerintah). 

3. Organisasi bisnis dalam sistem sosial dan sistem perekonomian. 
4. Bentuk-bentuk kepemilikan bisnis. 
5. Bentuk bisnis kecil dan pemilihan letak organisasi bisnis. 
6. Hubungan organisasi bisnis dengan bank. 
7. Organisasi intern, meliputi kekuasaan, jenis organisasi,aspek manusia dalam organisasi, tingkatan manajemen organiisasi, 

prinsip organisasi, faktor-faktor yang berpengaruh dalam menetapkan struktur organisasi dan organisasi formal dan 
informal. 

8. Manajemen dan eksekutif dalam organisasi bisnis. 
9. Administrasi kantor dan sistem informasi manajemen. 
10. Fungsi-fungsi organisasi yang meliputi; MSDM, manajemen produksi, manajemen pembelanjaan dan akunting. 
11. Alat-alat manajemen yang meliputi akuntansi keuangan, akuntansi biaya, anggaran perusahaan. 
12. Mengenai riset dan statistic dalam bisnis. 
13. Tanggung jawab sosial dari bisnis dan etika bisnis. 

Pustaka Utama (U): 
1. Prof. DR. H. Buchari Alma, Pengantar Bisnis, Alfabeta Bandung 
2. Murti Sumarni- John Soeprihanto, Pengantar Bisnis (dasar-dasar ekonomi Perusahaan) edisi ke empat,Liberty, 

Yogyakarta. 

Pendukung (P): 
1. Madura, Jeff. 2007. Jntr oduction to Business. 4th Ed. Thomson South Western. 
2. Pride, William M; Hughes, Robert; Kapoor, Jack. 2012. Introduction to Business. 11th ed. South Western Cengage 

Leamin 
Dosen Pengampu Dr. Wahyuni Sri Astutik, MM 

Media Pembelajaran Perangkat Lunak: 
MS Power Point 

Perangkat Keras: 
Papan Tulis, LCD Projector, Laptop 
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Team Teaching --- 
Mata Kuliah Syarat --- 

Keterangan: 
T = Teori  P = Praktik Dosen Pengampu, 

Dr. Wahyuni Sri Astutik, MM 
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TABEL 
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER(RPS) 

MATA KULIAH 
 

Minggu  
Ke 

Sub-CPMK 
Kemampuan Akhir yang 

diharapkan 

Indikator Penilaian Materi Pokok 

Bentuk 
pembelajaran 
(metode dan 
pengalaman 

belajar) 

Penilaian 
Referensi 

Jenis Kriteria Bobot 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Mahasiswa mampu 

menjelaskan tentang 
ruang lingkup Bisnis (bisnis 
dan daya tariknya, 
mengapa bisnis 
penting,klasifikasi bisnis, 
fungsi dasar bisnis, 
tantangan dalam bisnis) 
 

Dapat menjelaskan 
dan menguraikan 
mengenai ruang 
lingkup bisnis 

Ruang lingkup 
bisnis 

Tutorial dan 
Tanya jawab 

Pertanyaa
n 

pemaham
an materi 

Sesuai dengan 
pertanyaan  

yang diberikan, 
ketepatan 

dalam 
menjawab 
pertanyaan   

5%  U1, P1 

2 Mahasiswa dapat 
menjelaskan mengenai 
ekonomi bisnis yang 
mencakup mengenai 
hubungan bisnis dan 
masyarakat, badan usaha 
dan organisasi bisnis, 
kerjasama antara 
organisasi bisnis, 
pertumbuhan ekonomi, 
cirri-ciri  bisnis modern, 
resiko bisnis dan 
hubungan bisnis dengan 

Mahasiswa dengan tepat 
menjelaskan mengenai 
ekonomi bisnis yang 
mencakup mengenai 
hubungan bisnis dan 
masyarakat, badan usaha 
dan organisasi bisnis, 
kerjasama antara 
organisasi bisnis, 
pertumbuhan ekonomi, 
ciri-ciri  bisnis modern, 
resiko bisnis dan 
hubungan bisnis dengan 

Ekonomi Bisnis Ceramah, 
tanya jawab, 
tugas individu 

Diskusi, 
tugas 

individu 

Ketepatan 
dalam 
menjelaskan 
mengenai 
ekonomi 
bisnis yang 
mencakup 
mengenai 
hubungan 
bisnis dan 
masyarakat, 
badan usaha 
dan organisasi 

10% U1, P1 
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pemerintah) 
. 

pemerintah) bisnis, 
kerjasama 
antara 
organisasi 
bisnis, 
pertumbuhan 
ekonomi, ciri-
ciri  bisnis 
modern, 
resiko bisnis 
dan hubungan 
bisnis dengan 
pemerintah) 

3 Mahasiswa dapat 
memahami mengenai 
Organisasi bisnis dalam 
sistem sosial dan sistem 
perekonomian.  

Ketepatan dalam 
menjelaskan 
mengenai Organisasi 
bisnis dalam sistem 
sosial dan sistem 
perekonomian. 

Organisasi bisnis 
dalam sistem sosial 
dan sistem 
perekonomian. 

Tutorial, Tanya 
jawab. tugas 

Diskusi, 
Tugas 

Kelompok 

Dapat 
menjelaskan 
tugas sesuai 

dengan 
ketentuan,, 

aktif berdiskusi 

5% U2,  P1 

4 Mahasiswa dapat 
memahami dan 
menjelaskan mengenai 
Bentuk-bentuk 
kepemilikan bisnis 

Ketepatan dalam 
menjelaskan 
mengenai Bentuk-
bentuk kepemilikan 
bisnis 

Bentuk-bentuk 

kepemilikan bisnis 

Ceramah, 
tanya jawab, 
tugas individu 

tanya 
jawab, 
tugas 
individu 

Aktif diskusi, 
tepat dalam 

menjawab dan 
mengumpulkan 

tugas  

5 % U1, U2, P1 

5 Mahasiswa mampu 
memahami dan 
menjelaskan mengenai 
Bentuk bisnis kecil dan 
pemilihan letak organisasi 
bisnis  

Ketepatan 
menjelaskan 
mengenai Bentuk 
bisnis kecil dan 
pemilihan letak 
organisasi bisnis 

Bentuk bisnis 

kecil dan 

pemilihan letak 

organisasi bisnis 

Tutorial tanya 
jawab, tugas 
individu 

tanya 
jawab, 
tugas 

individu 

Aktif diskusi, 
tepat dalam 

menjawab dan 
mengumpulkan 

tugas 

5 % U1, U2, P1 
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6 Mahasiswa mampu 
memahami dan 
menjelaskan mengenai 
Hubungan organisasi bisnis 
dengan bank.  

Dapat menjelaskan 
mengenai Hubungan 
organisasi bisnis 
dengan bank. 

Hubungan 

organisasi bisnis 

dengan bank. 

Tutorial, 
diskusi, 
penugasan 

tugas Aktif diskusi, 
tepat dalam 

menjawab dan 
mengumpulkan 

tugas 

5 % U1,U2,P2 

7 14. Mahasiswa dapat 
memahami dan 
menjelaskan mengenai 
Organisasi intern, 
meliputi kekuasaan, 
jenis organisasi,aspek 
manusia dalam 
organisasi, tingkatan 
manajemen organiisasi, 
prinsip organisasi, 
faktor-faktor yang 
berpengaruh dalam 
menetapkan struktur 
organisasi dan 
organisasi formal dan 
informal. 

15. Ketepatan dalam 
menjelaskan mengenai 
Organisasi intern, 
meliputi kekuasaan, 
jenis organisasi,aspek 
manusia dalam 
organisasi, tingkatan 
manajemen 
organiisasi, prinsip 
organisasi, faktor-
faktor yang 
berpengaruh dalam 
menetapkan struktur 
organisasi dan 
organisasi formal dan 
informal. 

Organisasi intern, 
meliputi 
kekuasaan, jenis 
organisasi,aspek 
manusia dalam 
organisasi, 
tingkatan 
manajemen 
organiisasi, prinsip 
organisasi, faktor-
faktor yang 
berpengaruh 
dalam menetapkan 
struktur organisasi 
dan organisasi 
formal dan 
informal. 

diskusi Keatifan 
dalam 
diskusi 

Aktif diskusi, 
tepat dalam 

menjawab dan 
mengumpulkan 

tugas 

5% U1,U2,P1 

8 UJIAN TENGAH SEMESTER 

9 Mahasiswa dapat 
memahami dan 
menjelaskan mengenai 
Manajemen dan eksekutif 
dalam organisasi bisnis. 

Kemampuan 
menjelaskan 
mengenai 
Manajemen dan 
eksekutif dalam 
organisasi bisnis. 

Manajemen dan 
eksekutif dalam 
organisasi bisnis. 

Tutorial 
Diskusi, 

Tanya 
jawab 

Dapat 
menjelaskan 

setiap 
pertanyaa, 

mengumpulkan 
tugas tepat 
waktu, aktif 

diskusi 

5 % U1, U2, P1 
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10 & 11 Mahasiswa mampu 
memahami dan 
menjelaskan mengenai 
fungsi-fungsi organisasi 
yang meliputi; MSDM, 
manajemen produksi, 
manajemen pembelanjaan 
dan akunting. 

Ketepatan dalam 
menjelaskan fungsi-
fungsi organisasi yang 
meliputi; MSDM, 
manajemen produksi, 
manajemen 
pembelanjaan dan 
akunting. 

fungsi-fungsi 
organisasi yang 
meliputi; MSDM, 
manajemen 
produksi, 
manajemen 
pembelanjaan 
dan akunting. 

Diskusi, 
Tanya jawab 

Diskusi Dapat 
menjelaskan 

setiap 
pertanyaa, 

mengumpulkan 
tugas tepat 
waktu, aktif 

diskusi 

10% U1, U2, P1 

12 Mahasiswa dapat 
memahami dan 
menjelaskan mengenai 
alat-alat manajemen yang 
meliputi akuntansi 
keuangan, akuntansi biaya, 
anggaran perusahaan. 

Ketapatan dalam 
menjelaskan mengenai 
alat-alat manajemen yang 
meliputi akuntansi 
keuangan, akuntansi 
biaya, anggaran 
perusahaan. 

Alat-alat 
manajemen yang 
meliputi akuntansi 
keuangan, akuntansi 
biaya, anggaran 
perusahaan. 

Tutorial, 
diskusi 

Studi 
kasus, 
diskusi 

Dapat 
menyelesaikan 

tugas tepat 
waktu dan 

sesuai dengan 
tugas yang 
diberikan 

. 

10 % U1, U2, P2 

13 . Mahasiswa mampu 
memahami dan 
menjelaskan mengenai 
riset dan statistik dalam 
bisnis 

Dapat menjelaskan 
mengenai riset dan 
statistik dalam bisnis 

Riset dan statistik 

dalam bisnis 

Tutorial dan 
tanya jawab 

diskusi Aktif diskusi 10 % U1, U2, P2 

14 Mahasiswa dapat 
memahami dan 
menjelaskan mengenai 
tanggung jawab sosial dari 
bisnis dan etika bisnis 

Dapat menjelaskan 
mengenai mengenai 
tanggung jawab 
sosial dari bisnis dan 
etika bisnis 

tanggungjawab 
sosial dari bisnis dan 
etika bisnis  

Persentase 
kelompok 

diskusi Aktif 
berdiskusi, 
ketepatan 
dalam 
mengumpulkan 
tugas 

10 % U1, U2, P2 

16 UJIAN AKHIR SEMESTER 

Jumlah 100 % 
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1. TUGAS
Tugas harian dan tugas terstuktur secara kelompok maupun individu 

2. PENILAIAN
Metode:

Tes tulis, tes performance (unjuk kerja) dan portofolio (tugas mandiri dan kelompok) 
Instrumen : 

Lembar/soal tes, lembar penilaian kinerja dan chek lis 

3. Tata Tertib /Peraturan Kulia

1. Memulai dan mengakhiri perkuliahan dengan salam.

2. Hadir dalam perkuliahan tatap muka minimal 75% dari 14 kali tatap muka.

3. Toleransi ketrlambatan selama 15 menit. Jika melewati batas waktu toleransi maka tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan.

4. Ada pemberitahuan jika tidak hadir dalam perkuliahan tatap muka.

5. Saling menghargai dan tidak mebuat kegaduhan /gangguan/kerusakan dalam kelas.

6. Tidak boleh ada plagiat dan bentuk-bentuk pelanggaran norma lainnya.

7. Berpakaian sopan, tidak menggunakan kaos oblong dan sandal.

8. Mahasiswa harus bersikap aktif dan partisipatif dalam perkuliahan

9. Selama perkuliahan berlangsung handphone dalam posisi off atau silent

10. .Meminta izin (dengan cara mengangkat tangan) jika ingin berbicara, bertanya, menjawab, meninggalkan kelas atau keperluan lain.

Dosen Pengampu, 

Dr. Wahyuni Sri Astutik, MM 


