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I. DISKRIPSI MATA KULIAH 

 

1. Mahasiswa mampu untuk menganalisa, menghitung nilai uang yang akan datang, 

tingkat suku bunga dan menentukan  waktu pengembalian uang pada periode tertentu 

dengan menggunakan rumus matematis dan dengan membaca table. 

2. Mahasiswa mampu untuk menganalisa, menghitung nilai uang  pinjaman, waktu 

pinjaman, bunga pinjaman, menghitung  harga pembelian , harga jual dan menentukan 

tingkat keuntungan yang akan dengan menggunakan rumus matematis dan membaca 

tabel 

3. Mahasiswa mampu untuk menganalisa, menghitung beban bunga proyek pada periode 

tertentu, menghitung depresiasai dan O & P (Opersaional dan Perawatan), Menghitung 

perbandingan tingkat pengembalian dan manfaat dari suatu proyek pada kurun waktu 

tertentu. Menghitung laju pengembalian (Rate of return) suatu investasi / proyek 

dengan metode trial and error  

 

II. KULIAH KOMPETENSI YANG DIKEMBANGKAN 

 

1. Menghitung nilai uang yang akan datang, tingkat suku bunga dan menentukan  waktu 

pengembalian uang pada periode tertentu dengan menggunakan rumus matematis dan 

dengan membaca tabel. 

2. Mengetahui dan menghitung  tentang perhitungan analisis bunga biasa (Simple unterest 

rates) , bunga berlipat (Compound interest), tingkat bunga nominal (Nominal interest 

rates), tingkat bunga efektif (Efective interest rates). 

3. Menghitung nilai uang  pinjaman, waktu pinjaman, bunga pinjaman dengan 

menggunakan rumus matematis dan membaca tabel. Mengetahui tentang bentuk-

bentuk pinjaman  biasa (Komersiel), pinjaman lunak (Grant component of loan) 

4. Menentukan dan menghitung  harga pembelian , harga jual dan menentukan tingkat 

keuntungan yang yang akan dicapai  suatu barang / jasa dengan menggunakan rumus 

matematis dan membaca table 

5. Menghitung dan meng- analisis tingkat  depresiasi dengan metode garis kurus 

(k\linier), penyusutan tiap tahun (Digit sum of year), penyusutan dana terpendam 

(Sinking fimd method) dengan menggunakan rumus matematis dan membaca table 

6. Menghitung dan menganalisa komponen biaya proyek meliputi   biaya modal (Capital 

cost), biaya langsung (Direct cost), biaya tak langsung (Indirect cost), dengan rumus 

matematis dan membaca  table 
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7. Menghitung laju pengembalian (Rate of return) suatu investasi / proyek dengan metode 

trial and error 

8. Menghitung dan menganalisa beban bunga proyek pada periode tertentu, menghitung 

depresiasai dan O & P (Opersaional dan Perawatan), Menghitung perbandingan tingkat 

pengembalian dan manfaat dari suatu proyek pada kurun waktu tertentu 

 

III. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI  

 

1. Mampu kenghitung nilai uang yang akan datang, tingkat suku bunga dan menentukan  

waktu pengembalian uang pada periode tertentu dengan menggunakan rumus 

matematis dan dengan membaca tabel 

2.  Mampu menghitung  dan meng-analisis bunga biasa (Simple unterest rates) , bunga 

berlipat (Compound interest), tingkat bunga nominal (Nominal interest rates), tingkat 

bunga efektif (Efective interest rates) 

3. .Mampu menghitung nilai uang  pinjaman, waktu pinjaman, bunga pinjaman dengan 

menggunakan rumus matematis dan membaca tabel. Mampu menghitung pinjaman  

biasa (Komersiel), pinjaman lunak (Grant component of loan) 

4. Mampu menentukan harga pembelian , harga jual dan menentukan tingkat keuntungan 

yang yang akan dicapai  suatu barang / jasa dengan menggunakan rumus matematis 

dan membaca tabel. 

5. Mampu menghitung dan meng- analisis depresiasi dengan metode garis kurus (linier), 

penyusutan tiap tahun (Digit sum of year), penyusutan dana terpendam (Sinking fimd 

method) dengan rumus matematis dan membaca  table 

6. Mampu menghitung dan menganalisa komponen biaya proyek meliputi   biaya modal 

(Capital cost), biaya langsung (Direct cost), biaya tak langsung (Indirect cost), dengan 

rumus matematis dan membaca  table 

7. Mampu menghitung laju pengembalian (Rate of return) suatu investasi / proyek dengan 

metode trial and error 

8.  Mampu menghitung dan menganalisa beban bunga proyek pada periode tertentu, 

menghitung depresiasai dan O & P (Opersaional dan Perawatan), Menghitung 

perbandingan tingkat pengembalian dan manfaat dari suatu proyek pada kurun waktu 

tertentu 

 

IV. SUMBER BACAAN 

1. Robert. J. Kodoatie, 1997 Analisis Ekonomi Teknik, Andi Offset, Yogyakarta  

2. F.X. Marsudi Joyowiyono,  1992, Ekonomi Teknik (Emgeneering Economics), 

Departemen Pekerjaan Umum,Jakarta 

 

V. PENILAIAN  

 Butir-butit penilaian terdiri dari : 

1. Tugas mandiri 

2. Partisipasi dan kehadiran kuliahUjian mid – semester 

3. Ujian akhir semester 

4.  Tugas tambahan / paper 
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SKEMA KERJA 

 

Minggu 

ke 

Kompetensi 

dasar 

Materi dasar Strategi 

perkuliahan 

Sumber 

/referensi 

1 Menjelaskan 

tentang nilai 

uang terhadap 

waktu 

1. Analisis bunga 

biasa (Simple 

Interest Rates 

2. Analisis bunga 

berlipat 

(Compound Interset 

Rates) 

3. Analisis tingkat 

bunga nominal 

(Nominal Interest 

Rates). 

4. Analisis Tingkat 

nungan efektif 

(Efective Interest 

Rates) 

 

  

1. Ceramah 

2. Tugas  

3. Menghitung 

secara 

manual 

4. Menghitung 

dengan tabel 

 

 

2-4 1. Analisis 

Pinjaman Biasa 

(Komersial) 

2. Analisis 

pinjaman lunak 

(Grant 

Componen of 

Loan ) 

1. Nilai pinjaman 

2. Waktu pinjaman 

3. Bunga pinjaman 

Rumus-rumus :  

i = bunga (%) 

P = Nilai sekarang 

F = Nilai yang akan 

datang 

A = Pembayaran 

tahunan 

n = Periode waktu 

tahun/bulan 

G = Gradient series 

SFF = Penanaman 

sejumlah uang 

CRF = Pemasukan 

kembali modal 

1    Ceramah 

2.   Tugas  

3. Menghitung 

secara 

manual 

4. Menghitung 

dengan tabel 
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5-7 

 

1. Analisis 

Pembayaran 

Utang. 

2. Analisis 

Pembelian 

/Penjualan 

barang / jasa 

3. Analisis 

Pembelian / 

Penjualam  

secara kredit 

1 Menentukan harga 

jual atau pembelian 

2 Menentukan 

tingkat keuntungan 

yang akan dicapai 

3 Menetukan tingkat 

suku bunga yang 

akan dicapai / 

ditentukan 

4 Menghitung 

keuntungan / 

kerugian dalam 

pembelian secara  

kredit 

1    Ceramah 

2.   Tugas  

3. Menghitung 

secara 

manual 

4. Menghitung 

dengan tabel 

 

 

8 MID – TEST    

9-12 1. Analisis 

Depresiasi 

(Penyusutan) : 

a. Penyusulan 

garis lurus /linier 

b.Penyusutan 

tahunan berbeda 

( Digit Sum of 

Year ) 

c. Penyusutan 

dana terpendam 

(Sinking Found 

Method) 

2. Analisis Biaya 

Proyek : 

a. Analisis biaya 

Modal  

(Capital Cost) 

b. Biaya 

langsung (Direct 

Cost) 

c. Biaya tak 

langsung 

(Indirect Cost) 

d. Analisis Biaya 

tahunan (Annual 

Cost) 

Depresiasi : 

1. Menghitung secara 

linier nilai 

penyusutan 

2. Menghitung nilai 

penyusutan tiap 

tahun 

3. Menghitung 

penyusutan denga 

metode dana 

tependam  

Biaya Proyek : 

1. Menghitung 

komponen modal 

awal. 

2. Menghitung bebean 

bung pada periode 

tertentu 

3. Menghitung 

depresiasi 

4. Menghitung biaya 

opersional dan 

pemeliharaan ( O & 

P) 

 

 

 

 

 

1    Ceramah 

2.   Tugas  

3. Menghitung 

secara 

manual 

4. Menghitung 

dengan 

      tabel 
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13-16 1. Analisis Laju 

Pengembalian 

(rate of retrun) 

2. Analisis 

Perbandingan 

Biaya 

3. Analisi 

Hubungan 

Manfaat dam 

Biaya 

 

1. Analisis manfaat 

biaya, menghitung 

B/C (Benefit Cost) 

2. Analisis selisih 

manfaat dan biaya. 

Menghitung  Net 

Benefit. 

3. Analisis tingkat 

pengembalian, 

menghitung rate of 

return 

 

1    Ceramah 

2.   Tugas  

3.Menghitung 

secara 

manual 

4.Menghitung 

dengan table 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


