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Capaian
Pembelajaran
(CP)

CPL-PRODI (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi)
S6 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
S9 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dan mandiri atas pekerjaan di bidang keahliannya
S10 Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan wawasan kewirausahaan
P5 Menguasai prinsip-prinsip bisnis dan manajemen
KK1 Mampu merancang alokasi sumber daya alam, manusia, modal dan sosial untuk meningkatkan efisiensi operasi sistem

agribisnis
KU5 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil

analisis informasi dan data
CPMK (Capaian Pembelajaran Lulusan Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah)
MK1 Mahasiswa mampu membangun kerja sama dan memiliki kepekaan sosial, serta kepedulian terhadap masyarakat dan

lingkungan, bertanggung jawab dan mandiri atas pekerjaan di bidang keahliannya serta mampu merancang alokasi sumber
daya alam, manusia, modal dan sosial untuk meningkatkan efisiensi operasi sistem agribisnis (S6, S9, KK1).

MK2 Mahasiswa mampu menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan wawasan kewirausahaan serta menguasai
prinsip-prinsip bisnis dan manajemen (S10, P5).

MK3 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil
analisis informasi dan data ( KU5).



Diskripsi Singkat
MK

Mata kuliah ini ditujukan untuk memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan kepada mahasiswa agar mampu menjelaskan
konsep perbankan (komvensional dan syariah) menyangkut pengertian bank konvesional dan bank syariah, pengertian sistem
bunga dan bagi hasil, strategi pengelolaan dana bank dan strategi memilih sumber dana serta manfaat nya bagi usaha

Bahan Kajian /
Pokok Bahasan

1. Kontrak perkuliahan.
2. Menjelaskan pengertian bank, asal usul dan jenis bank serta kegiatan bank konvensional dan bank syariah
3. Menganalisis penilaian kesehatan bank dan badan hukum bank
4. Mengidentifikasi sumber dana bank konvensional dan syariah: giro, tabungan dan deposito
5. Menguraikan dan menganalisis pinjaman atau kredit
6. Penilaian, prosedur dan penyelesaian kredit macet bank konvensional dan bank syariah serta strategi pengelolaan dana bank

untuk keberlanjutan usaha
7. Menganalisis suku bunga dan bagi hasil bank konvensional dan syariah
8. Strategi memanfaatkan dana pinjaman, strategi pengelolaan dana bank untuk keberlanjutan usaha, serta strategi memilih

sumber dana usaha yang tepat untuk kemaslahan usaha
9. Menjelaskan jasa bank transfer, kliring, inkaso, safe deposit box, bank notes dan travelers cheque, kartu kredit, letter of kredit,

bank garansi untuk kemudahan dan kelancaran usaha.

Daftar Referensi Utama:
1. Hasibuan, 2007. Dasar-Dasar Perbankan. Bumi Aksara. Jakarta.

2. Kasmir, 1997. Bank dan Lembaga Keuangan lainnya. Rajawali Grafindo Persada. Jakarta

3. Kasmir , 2002. Dasar-Dasar Perbankan. Rajawali Grafindo Persada. Jakarta

4. Kasmir, 1988. Dasar-Dasar Perkreditan. Penerbit PT. Gramedia. Jakarta.

5. Sukrisno, 1992 . Perencanaan Strategi Bank, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Jakarta.

Pendukung:
1. Mentri Negara Sekretaris Negara. UU RI No. 7 Thn 1992 tentang Perbankan. Jakarta .

2. Mentri Negara Sekretaris Negara. Penjelasan UU RI No. 10  Thn 1998 tentang perubahan atas Undang-undang no 7 tahun 1992

tentang Perbankan. Jakarta

3. Mulyono, 1999. Analisis Laporan Keuangan untuk Perbankan. Penerbit Djambatan

4. Pandu,1988. Sejarah Pendirian Bank Peerkreditan akyat, LPPI. Jakarta.

5. Suyatno, 1988. Kelembagaan Perbankan. PT. Gramedia. Jakarta.



Media
Pembelajaran

Perangkat lunak: Perangkat keras :

Power Point Notebook & LCD Projector,Spidol, WhiteBoard, Penghapus

Nama Dosen
Pengampu

Dr. Ir. Hartati, M.Si

MataKuliah
Prasyarat

Mingg
uKe-

Sub-CPMK
(Kemampuan

akhir yg
direncanakan)

Bahan Kajian
(Materi Pembelajaran)

Bentuk dan
Metode

Pembelajara
n

Estimasi
Waktu

Pengalaman
Belajar

Mahasiswa

Kriteria &
Bentuk

Penilaian

Indikator
Penilaian

Bobot
Penilaia
n (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1-2 1. Mahasiswa

mampu
mengetahui
kegiatan
Perbankan
(Sejarah
Perbankan),
Menjelaskan
Jenis-Jenis
Bank

2. Mahasiswa
mampu
membedakan
kegiatan Bank
umum, Bank
syariah, bank

1. Pengertian Bank
2. Asal Usul Kegiatan

Perbankan meliputi:
Barter, Dinar dan Dirham,
Sistem Moneter

3. Sejarah Bank Pemerintah:
Bank Sentral, Bank
Rakyat Indonesia, Bank
Pembangunan Daerah,
Bank Negara Indonesia

4. Jenis-Jenis Bank: Dilihat
dari segi fungsinya, dilihat
dari segi kepemilikannya,
dilihat dari segi status,
dilihat dari segi cara
menentukan harga

5. Kegiatan Bank Umum,
bank perkreditan, bank
campuran dan bank asing:

 Bentuk:
Kuliah

 Metode
 Ceramah
 Diskusi
 Tanya

jawab

TM:
2x(2x50”)
BT:
2x(2x60”)
BM:
2x(2x60”)

Mengetahui dan
menjelaskan
sejarah bank,
pengertian
ruang lingkup,
kegiatan dan
jenis bank

Kriteria:
Rubrik
kriteria
grading

Bentuk non-
test:
 Tulisan

makalah
 Presentasi

Keaktifan
peserta

Kemampuan
menjelaskan
menjelaskan
sejarah,
bank,
pengertian
ruang
lingkup,
kegiatan dan
jenis bank

5



Perkreditan
Rakyat (BPR)
dan Kegiatan
Bank Campuran
dan Bank Asing

Menghimpun dana,
menyalurkan dana,
memberikan jasa-jasa
bank lainnya

3-4 1. Mahasiswa
mampu
memahami dan
membedakan
aspek penilaian,
penggabungan
usaha bank

2. Mahasiswa
mampu
menjelaskan
Izin pendirian,
bentuk badan
hukum bank,
pembinaan dan
pengawasan
bank

1. Aspek permodalan, aspek
kualitas asset, aspek
kualitas manajemen aspek
earning, aspek likuiditas

2. Penggabungan usaha bank:
Merger, konsolidasi,
akuisisi

3. Menguraikan dan
mengidentifikasi alas an
penggabungan: masalah
kesehatan, masalah
permodalan, masalah
manajemen, teknologi dan
administrasi, menguasai
pasar.

4. Badan hukum: izin
pendirian, bentuk badan
hokum (Perusahaan
Terbatas,Perusahaan
Daerah, koperasi),
pembinaan dan
pengawasan

 Bentuk:
Kuliah

 Metode
 Ceramah
 Diskusi
 Tanya

jawab
 Tugas

individu

TM:
2x(2x50”)
BT:
2x(2x60”)
BM:
2x(2x60”)

1. Mengetahui
dan
memahami
aspek
penilaian,
penggabungan
usaha bank

2. Mengetahui
Izin pendirian,
bentuk badan
hukum bank,
pembinaan
dan
pengawasan
bank

Kriteria:
Rubrik
kriteria
grading

Bentuk non-
test:
 Tulisanmak

alah
 Presentasi

Keaktifan
peserta
Respon

individu
Kemampuan

dalam
mengemuka
kan
pendapat
dengan
contoh-
contoh

10

5 Mahasiswa
mampu
menganalisis
rahasia bank dan
sanksi

Rahasia Bank dan sanksi
administrasi

 Kuliah
 Metode
 Ceramah
 Diskusi

TM:
2x(2x50”)
BT:
2x(2x60”)
BM:

Mengetahui dan
memahami
menganalisis
rahasia bank dan

Kriteria:
Rubrik
kriteria
grading

Keaktifan
peserta
Respon

individu

5



administratif  Tanya
jawab

 Tugas
individu



2x(2x60”) sanksi
administratif

Bentuk non-
test:
 Tulisanmak

alah
 Presentasi

Kemampuan
dalam
mengemuka
kan
pendapat
dengan
contoh-
contoh

6-7 1. Mengidentifikasi
sumber dana
bank

2.  Menjelaskan
Simpanan Giro:

3.  Menjelaskan
simpanan
tabungan,

4.  Menjelaskan
simpanan
Deposito

5.  Menganalisis
perhitungan
bunga giro,
tabungan, dan
deposito

1. Sumber dana bank: dana
dari bank itu sendiri, dana
dari masyarakat luas, dana
dari lembaga lain

2. Jenis jenis simpanan
Simpanan Giro: Pengertian
giro, cek, jenis-jenis cek ,,
syarat berlaku Bilyet giro

3.  Simpanan tabungan, sarana
penarikan, jenis, jenis jenis
tabungan

4.  Simpanan deposito,
perbedaan giro, tabungan
dan deposito

5.  Menganalisis perhitungan
bunga, giro, tabungan, dan
deposito

 Bentuk:
Kuliah

 Metode
 Ceramah
 Diskusi
 Tanya

jawab
 Tugas

individu


TM:
2x(2x50”)
BT:
2x(2x60”)
BM:
2x(2x60”)

Mengetahui dan
memahami
simpanan, giro
dan deposito
pada bank
konvensional
dan syariah

Kriteria:
Rubrik
kriteria
grading

Bentuk non-
test:
 Tulisanmak

alah
 Presentasi

Keaktifan
peserta
Respon

individu

Kemampuan
dalam
mengemuka
kan
pendapat

10
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9-10 1. Mahasiswa
mampu
menguraikan

1. Pengertian kredit
konvensional dan syariah

2. Unsure-unsur kredit:
kepercayaan,

 Bentuk:
Kuliah

 Metode
 Ceramah

TM:
3x(3x50”)
BT:
3x(3x60”)

Mengetahui dan
menjelaskanan
unsur pinjaman
konvensional

Kriteria:
Rubrik
kriteria
grading

Respon
individu

Kemampuan

10



pengertian
kredit
konvensional
dan syariah
unsure-unsur
kredit, tujuan
dan fungsi
kredit, jenis-
jenis kredit,
jaminan kredit

2. Mahasiswa
mampu
menganalisis
penilaian
prosedur dan
penyelesaian
kredit macet:
pemberian
kredit, aspek-
aspek penilain
kredit,
prosedur
pemberian,
teknik
penyelesaian
kredit macet

kesepakatan, jangka
waktu, risiko dan balas
jasa

3. Tujuan dan fungsi kredit
4. Jenis-jenis kredit: dilihar

dari segi kegunaan,
tujuan kredit, jangka
waktu,jaminan dan sector
usaha

5. Jaminan kredit: kredit
dengan jaminan dan
tanpa jaminan

6. Penilaian prosedur dan
penyelesaian kredit
macet: prinsif pemberian
kredit, analisis 5 C
(character, capacity,
capital, condition,
collateral) dan 7 P 9
Personality, party,
perpose, prosfect,
payment, profitability,
protection)

7. Aspek-aspek penilain
kredit: aspek
yuridis/hokum, aspek
pasar dan
pemasaran,aspek
keuangan, aspek teknis,
aspek manajemen, aspek
social ekonomi, amdal

8. Prosedur pemberian,
9. Teknik penyelesaian

kredit macet

 Diskusi
 Tanya

jawab


BM:
3x(3x60”)

dan syariah
Bentuk non-
test:
 Tulisanmak

alah
 Presentasi

mendeskrips
ikan
pinjaman
konvensinal
dan syariah

11-12 1. Mahasiswa 1. Pengertian bunga bank:  Bentuk: TM: Mengetahui dan Kriteria: Respon 10



mampu
menguraikan
pengertian
bunga dan bagi
hasil bank
konvensional
dan syariah ,

2. Mahasiswa
mampu
menentukan
factor-faktor
yang
mempengaruhi
suku bunga dan
bagi hasil ,
komponen-
komponen

3. menentukan
bunga kredit,
jenis-jenis
pembebanan
suku bunga dan
bagi hasil kredit

bunga simpanan, bunga
pinjaman

2. Menentukan factor-faktor
yang mempengaruhi suku
bunga: kebutuhan dana,
persainagn, kebijakan
pemerintah, target laba
yang diinginkan, jangka
waktu, kualitas jaminan,
reputasi perusahaan,
produk yang kompetitif,
hubungan baik, jaminan
pihak ketiga.

3. Komponen-komponen
menentukan bunga kredit:
total biaya dana, laba
yang diinginkan,
cadangan risiko kredit
macet, biaya operasi,
pajak

4. Jenis-jenis pembebanan
suku bunga kredit: Flat
rate, sliding rate, floating
rate.

Bentuk
Kuliah

 Metode
 Ceramah
 Diskusi

Tanya jawab

2x(2x50”)
BT:
2x(2x60”)
BM:
2x(2x60”)

menjelaskan
tentang bunga
bank
konvensional
dan bagi hasil
bank syariah

Rubrik
kriteria
grading

Bentuk non-
test:
 Tulisanmak

alah
 Presentasi

individu
Kemampuan

dalam
mengemuka
kan
pendapat

Ketepatan
menguraikan
suku bungan
dan bagi
hasil bank
konvensiona
l dan syariah

13 1. Strategi
memanfaatkan
dana pinjaman,

2. Strategi
pengelolaan
dana bank untuk
keberlanjutan
usaha, serta

1. Strategi memanfaatkan
dana pinjaman,

2. Strategi pengelolaan dana
bank untuk keberlanjutan
usaha, serta

3. Strategi memilih sumber
dana usaha yang tepat
untuk kemaslahan usaha

 Bentuk:
Kuliah

 Metode
 Ceramah
 Diskusi
 Tanya

jawab

TM:
2x(2x50”)
BT:
2x(2x60”)
BM:
2x(2x60”)

Mengetahui
dan
menjelaskan
jasa jasa bank
keuntungan
dan
kerugiannya.

Kriteria:
Rubrik
kriteria
grading

Bentuk non-
test:
 Tulisanmak

Respon
individu

Kemampuan
dalam
mengemuka
kan
pendapat

5



3. Strategi
memilih sumber
dana usaha yang
tepat untuk
kemaslahan
usaha

4.

alah
Presentasi

secara tepat

14-15 1. Mahasiswa
mampi
menjelaskan
pengertianTrans
fer, kliring,
inkaso, safe
deposit box,
bank notes dan
travelers
cheque, kartu
kredit, letter of
kredit (L/C),
bank garansi.

2. Mahasiswa
mampu
menguraikan
keuntungan
transfer, inkaso,
safe deposit
box, cek wisata,

3. Mahasiswa
mampu
menjelaskan
keuntungan dan

1. PengertianTransfer,
kliring, inkaso, safe
deposit box, bank notes
dan travelers cheque,
kartu kredit, letter of
kredit (L/C), bank
garansi.

2. Keuntungan
transfer,kliring inkaso,
safe deposit box, cek
wisata,

3. Keuntungan dan kerugian
kartu kredit, jenis-jenis
L/C, safe deposit box,
kartu kredit

4. Warkat yg di kliringkan,
penolakan kliring

5. Dokumen yang dapat
disimpan di safe deposit
box

6. Pihak yang terlibat dalam
kartu kredit, system kerja
kartu kredit, jenis-jenis
kartu kredit, cara memilih
kartu kredit, persyaratan
memegang kartu kredit.

7. Jenis,jenis L/C, dokumen

 Bentuk:
Kuliah

 Metode
 Ceramah
 Diskusi
 Tanya

jawab

TM:
2x(2x50”)
BT:
2x(2x60”)
BM:
2x(2x60”)

Mengetahui dan
menjelaskan
jasa jasa bank
keuntungan dan
kerugiannya.

Kriteria:
Rubrik
kriteria
grading

Bentuk non-
test:
 Tulisanmak

alah
 Presentasi

Respon
individu
Kemampuan

dalam
mengemuka
kan
pendapat
secara tepat

5



kerugian kartu
kredit, jenis-
jenis L/C

pengurusan L/C, proses
penyelesaian L/C

8. Proses bank garansi,
tujuan bank garansi,
jaminan lawan
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