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Capaian Pembelajaran (CP)

CPL - PRODI
SIKAP :
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral, dan etika;
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
PENGETAHUAN:
1. Menguasai konsep tentang produk dan jasa bank
2. Menguasai konsep dan teknik komunikasi bisnis, pelayanan nasabah, hokum danetikabisnis
3. Menguasai konsep dan teknik praktikum perbankan
4. Menguasai konsep dan teknik manajemen keuangan, penganggaran bank, analisa laporan keuangan, manajemenpembiayaandananalisispembiayaan
5. Menguasai konsep dan teknik akuntansi dasar, akuntansi lanjutan, akuntansi lembaga keuangan , dan audit bank
6. Menguasai konsep dan teknik manajemen pemasaran bank syariah dan manajemen sumber daya insani
7. Menguasai konsep dan teknik manajemen dana bank dan manajemen risiko bank
8. Menguasai konsep dan teknik manajemen Lalin dan keuangan perbankan nasional
9. Menguasai konsep dan teknik pasar modal asuransi , kewirausahaan
10. Menguasai konsep dan teknik komputer database dan komputer akuntansi.

KETRAMPILAN UMUM :
1. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku;
2. Mampu menunjukkan kinerja ber mutu dan terukur;
3. Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri;
4. Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih, serta mengomunikasikan nya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan;
5. Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya
6. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervise dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan pepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
7. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggungjawabnya , dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri;
8. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi
KETRAMPILAN KHUSUS:
1. Mampu memberikan informasi produk & jasa bank sehingga calon nasabah tertarik untuk terhadap produk bank di tengah persaingan bank yang ketat
2. Mampu melakukan penjualan produk & jasa bankserta menangani keluhan sehingga terjadit ransaksi yang efektif dan memberikan kepuasan bagi nasabah.
3. Mampu melakukan interpersonal komunikasi secara efektif melalui media telepon, sehingga menimbulkan komunikasi yang berkualitas
4. Mampu menangani permohonan pembiayaan dan melakukan pengecekan kelengkapan permohhonan pembiayaan dari calon mitra
5. Mampu menganalisis permohonan pembiayaan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemberian pembiayaan, sehingga pembiayaan layak untuk direkomendasi dan dilaksanakan
6. Mampu melakukan negosiasi secara lisan dengan calon nasabah/nasabah maupun pihak lain, sehingga terjadi proses transaksi yang efektif
7. Mampu membuat laporan keuangan bank sesuai Standar Akuntansi Perbankan Indonesia serta menganalisisnya berdasarkan teori yang ada sehingga dapat menilai kinerjakeuangan
8. Mampu memutuskan permohonan L/ C dan bank garansi yang diajukan nasabah, sehingga dapat meningkatkan pendapatan jasa perbankan
9. Mampu memutuskan investasi dan merekomendasi jenis investasi keuangan , sehingga nasabah dapat memilih jenis investasi yang tepat
10. Mampu melakukan transaksi Pasar Uang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, sehingga dapat mengoptimalkan dana yang dimiliki oleh bank
CP - MK
1. Mengidentifikasi masalah-masalah perbankan dan keuangan yang jawabannya memerlukan penelitian ilmiah
2. Menyusun dan mengajukan usul penelitian (proposal penelitian) di bidang perbakan dan keuangan untuk penulisan skripsi.
3. Melaksanakan penelitian dengan metoda yang tepat dan melaporkan/menyajikan hasilnya secara profesional dan meyakinkan.
4. Membaca dan memahami laporan penelitianperbankan dan keuangan maupun bidang lain.
5. Menggunakan sumber informasi (information resources) yang tersedia di perpustakaan, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik.

Deskripsi singkat MK
Mata kuliah ini membahas berbagai aspek tentang penelitian ilmiah. Cakupan bahasan meliputi teori, prosedur, dan tehknik penelitian. Pembahasan akan difokuskan pada konsep dan jenis penelitian, langkah-langkah melakukan
penelitian ilmiah, desain penelitian, dan juga pelaporan hasil penelitian. Matakuliah ini akan menggunakan pendekatan a skill-building approach. Oleh karena itu, aspek teoritis dan praktis akan mendapat porsi yang seimbang.
Matakuliah yang memfasilitasi mahasiwa untuk melatih ketrampilan membuat karya tugas akhir berupa penelitian kuantitatif atau kualitatif, serta menuangkan dalam format Tugas Akhir yang sudah ditetapkan dan luaran
tambahannya berupa karya ilmiah artikel.

Materi Pembelajaran/ Pokok
Bahasan

Perspektif Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif; (2) Variabel Penelitian, Rumusan Masalah, (3) Tinjauan Pustaka dan Review Penelitian terdahulu, (4) Sampel dan Populasi, (5) Instrumen Penelitian, Data dan Teknik
Pengumpulan Data, (6) Uji Validitas, Uji Realibilitas, dan Analisis Statistik Deskriptif, (7) Analisis statistik Inferensial : Korelasi, Regresi Linier Sederhana, Regresi Data Panel, (8) UTS, (9) Presentasi contoh TA Kuantitatif 1, (10)
Presentasi contoh TA Kuantitatif 2, (11) Presentasi contoh TA Kualitatif 1, (12) Presentasi contoh TA TA Kualitatif (2), (13) Panduan proposal dan TA Perbankan dan Keuangan Poltekba, (14) Presentasi proposal TA, (15)
Presentasi proposal TA, (16) UAS

Pustaka
1. Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2014. Metodologi Penelitian Bisnis. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE UGM (N)
2. Mudrajad, Kuncoro. 2008. Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi. Jakarta: Erlangga (M)
3. Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta (S)
4. Pedoman Penulisan TA Perbankan dan Keuangan Poltekba
Anjuran:
1. Sekaran, Uma. 2006. Research Method for Business: A Skill Building Approach. Jakarta: Salemba Empat.
2. Cooper & Schindler. 2001. Business Research Method. Jakarta: Erlangga.
3. Jogiyanto. 2010. Metode Penelitian Bisnis: Salah Kaprah & Pengalaman-pengalaman. Yogyakarta: BPFE UGM.
4. Selected papers/ TA yang akan diberikan sepanjang semester.
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Minggu ke 1

1. Mahasiswa mengetahui dan memahami
gambaran umum matakuliah metodologi
penelitian
2. Memahami perbedaan penelitian
kuantitatif dan kualitatif

1. Kontrak perkuliahan
2. Penjelasan silabus dan SAP
3. Gambaran umum metodologi
penelitian

Perspektif Metode Penelitian
Kuantitatif dan Kualitatif

5

Minggu ke 2

Mahasiswa mampu merumuskan Latar
Belakang, Rumusan Masalah, dan Variabel
penelitian

Mahasiswa membuat:
1. Latar belakang penelitian
2. Rumusan masalah
3. Tujuan Penelitian
4. Variabel penelitian

Latar Belakang, Rumusan Masalah,
dan variabel penelitian

10

1. Tutorial
2. Diskusi

1. Kuis
2. Tugas

1. Ceramah
2. Diskusi

Minggu ke 3

Mahasiswa mampu membuat tinjauan
pustaka/ review penelitian terdahulu,
dalam rangka merumuskan hipotesis
penelitian, serta cara sitasi yang benar
dalam penulisan TA;

Minggu ke 4

Mahasiswa memahami tentang sampel dan
populasi penelitian serta teknik sampling
dalam penelitian

Minggu ke 5

Mahasiswa mampu memahami klasiifikasi
data dan teknik pengumpulan data
penelitian

Minggu ke 6

Minggu ke 7

Minggu ke 8

Minggu ke 9

Minggu ke 10

Minggu ke 11

Minggu ke 12

- Mahasiswa memahami pengertian, fungsi
dan landasan hipotesis.
- Mahasiswa mampu merumuskan hipotesis
dari rencana penelitiannya.
Mahasiswa memahami pengertian uji
asumsi klasik
Mahasiswa dapat melakukan uji normalitas
menggunakan SPSS
Mahasiswa memahami pengertian uji
asumsi klasik
Mahasiswa dapat melakukan uji
multikolinieritas menggunakan SPSS
Mahasiswa memahami pengertian uji
asumsi klasik
Mahasiswa dapat melakukan uji asumsi
klasik (Uji Autokorelasi dan Uji
Heterokedastisitas) sebelum melakukan
analisis regresi berganda
Mahasiswa memahami pengertian uji
asumsi klasik
Mahasiswa dapat melakukan Uji
Heterokedastisitas sebelum melakukan
analisis regresi berganda
- Mahasiswa mampu melakukan analisis
korelasi dengan SPSS dan interpretasi hasil
sesuai dengan rumusan masalah penelitian.
- Mahasiswa mampu melakukan analisis
regresi dengan SPSS dan interpretasi hasil
sesuai dengan rumusan masalah penelitian.
Mahasiswa mampu memahami definisi, dan
fungsi analisis Customer Satisfaction Index
(CSI)
Mahasiswa mampu menghitung Customer
Satisfaction Index (CSI)

Mahasiwa melakukan kajian
pustaka dan melakukan sitasi
yang benar dari:
1. Buku literatur
2. Penelitian terdahulu di jurnal
3. TA/ Skripsi/ tesis
Mahasiswa mampu
mendefiniskan berbagai teknik
sampling dalam bentu lisan dan
tertulis
Mahasiswa mencari contoh data
yang dapat diambil dengan
berabagai teknik
Mahasiswa menemukan contoh
instrumen penelitian berupa
kuisioner dan mengkaji
penggunaannya

1. Tutorial
2. Diskusi

Kajian pustaka penelitian: literatur
review, penelitian terdahulu: jurnal
TA, dan skripsi

5

Tugas
Kuis

Tugas
Kuis

Sampel, populasi dan teknik sampling

5

Tugas
Kuis

Tutorial
Diskusi

Klasifikasi data dan teknik
pengumpulan data

5

Mahasiswa merumuskan
hipotesis penelitian

Kuis
Tugas

Tutorial
Diskusi

Hipotesis penelitian

5

Melakukan uji asumsiklasik : uji
normalitas data

Tugas

Demonstrasi
Praktek
Simulasi

UJI ASUMSI KLASIK (1)
1. Pengertian Uji Asumsi Klasik
2. Uji Normalitas Data

5

Melakukan uji multikolinieritas
menggunakan SPSS

Tugas

Demonstrasi
Praktek kerja

UJI ASUMSI KLASIK (2)
2. Uji Multikolinieritas

5

Melakukan uji asumsi klasik (Uji
Autokorelasi dan Uji
Heterokedastisitas) sebelum
melakukan analisis regresi
berganda

Tugas
Praktek kerja

Demosntrasi
Unjuk kerja

UJI ASUMSI KLASIK (3)
3. Uji Autokorelasi

5

Melakukan Uji
Heterokedastisitas sebelum
melakukan analisis regresi
berganda

Tugas

Demonstrasi
Praktek

UJI ASUMSI KLASIK (4)
Uji Heterokedastisitas

5

Melakukan analisis korelasi dan
regresi dengan SPSS dan
interpretasi hasil sesuai dengan
rumusan masalah penelitian.

Tugas

Demonstrasi
Praktek kerja

Menghitung Customer
Satisfaction Index (CSI)

Kuis
Tugas

Tutorial
Diskusi

TEKNIK ANALISIS DATA (1)
1. Analisis Korelasi Menggunakan
SPSS
2. Analisis Regresi Menggunakan
SPSS
TEKNIK ANALISIS DATA (2)
Menghtung Customer Satisfaction
Index (CSI)

5

5

Minggu ke 13

Mahasiswa memahami manfaat
Importance-Performance Analysis (IPA)
Mahasiswa mampu membuat diagram
kartesius IPA menggunakan SPSS
Mahasiswa mampu menginterpretasikan
hasil Importance-Performance Analysis
(IPA)

Melakukan analisis ImportancePerformance Analysis (IPA)

Tugas
Kuis

Tutorial
Kuis

Minggu ke 14

Mahasiswa memahami urgensi SWOT dan
memahami SWOT sebagai sebuah alat
scanning environment.

Memberikan gambaran tentang
urgensi SWOT dan memahami
SWOT adalah sebagai sebuah
alat scanning environment.

Kuis
Presentasi

Diskusi
Presentasi

Minggu ke 15

Mahasiswa mampu menyusun proposal
penelitian sesuai panduan yang ditetapkan
Mahasiswa mampu menyusun laporan
penelitian sesuai panduan yang ditetapkan

Menghasilkan proposal
penelitian/ TA sesuai panduan
yang ditetapkan jurusan

Tugas
Presentasi

Tutorial
Diskusi

Minggu ke 16

TEKNIK ANALISIS DATA (3)
Importance-Performance Analysis
(IPA)
Membuat diagram IPA menggunakan
SPSS
TEKNIK ANALISIS DATA (4)
Analisis SWOT :
1. Urgensi SWOT
2. SWOT Sebagai sebuah tools
SISTEMATIKA PROPOSAL DAN
LAPORAN PENELITIAN
Sistematika Proposal Penelitian
Sistematika Laporan Penelitian
UAS

Istilah

- Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Program Studi (PS).
- TM = Tatap Muka, BT = Belajar Terstruktur, BM = Belajar Mandiri
1. Mata kuliah teori
- TM 1x (2x50’) dibaca : kuliah tatap muka 1 kali (minggu) x 2 SKS x 50 menit = 100 menit
- (BT + BM : (1x1) x (2x60’) dibaca belajar terstruktur 1 kali (minggu) dan belajar mandiri 1x (minggu) x 2 SKS x 60 menit = 120 menit (2 jam)
1. Mata kuliah praktik
- 1 sks jam praktik 2 – 3 jam (TM 1 x jmlh sks x 50’ x 2/3)
1. Daftar Pustaka
- Penulisan daftar pustaka diisarankan menggunakan
salah satu standar/style penulisan pustaka internasional, dalam penulisan RPS ini menggunakan style APA.

5

5

5

5

