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SAP – SATUAN ACARA PENGAJARAN 

IKOPIN – PHP PTS  

2010 

  
  

Nama Dosen                : Giyanto Purbo S 

Program Studi              : Manajemen  

Mata Kuliah                  : Studi Kelayakan Bisnis 

Kode Mata Kuliah        :  

Jumlah SKS                 : 3 

Semester                       :  

Pertemuan          Ke              : I 



Alokasi Waktu              : 3 x 50 menit 

  

I.     Standar Kompetensi : Setelah menyelesaikan mata kuliah ini diharapkan; mahasiswa dapat 
memahami pengetahuan dasar ,   perangkat analisis serta mampu mengaplikasikan dalam 
penyusunan studi kelayakan bisnis yang mencakup kelayakan dari berbagai aspek seperti aspek 
pasar dan pemasaran, aspek teknis, aspek organisasi dan manajemen, aspek sumberdaya manusia, 
aspek legal dan aspek keuangan. 

  

II. Kompetensi Dasar :  

Mahasiswa dapat memahami dan mengerti :Studi Kelayakan Bisnis, Peranan dan tahapan studi 
kelayakan bisnis, perbedaan analisis finansial dan ekonomi, biaya investasi, biaya operasional dan 
biaya lain terkait dengan studi kelayakan bisnis dan keterkaitannya dengan disiplin ilmu lain .   

III. Indikator                   :  

1. Dapat menjelaskan pengertian dan arti penting studi kelayakan bisnis dan membedakanya dengan 
evaluasi proyek.. 

 2. Dapat menjelaskan peranan dan tahapan dalam studi kelayakan bisnis. 

 3. Dapat memahamiperbedaan analisis finansial dan ekonomi. 

4. Dapat memahami, menjelaskan dan memberikan contoh biaya investasi, biaya operasional dan biaya 
lain terkait dengan SKB dan keterkaitan SKB dengan disiplin ilmu lain. 



  

IV. Materi Ajar              :  

Pendahuluan : 

1.   Penjelasan umum perkuliahan 

2.   Arti Studi Kelayakan Bisnis (SKB) 

3.   SKB dan Evaluasi Proyek 

4.   Peranan dan tahapan SKB 

5.   Analisis Finansial dan Ekonomi 

6.   Biaya investasi, biaya operasional dan biaya lain 

7.   Keterkaitan SKB dengan disiplin ilmu lain 

  

V. Metode/Strategi Pembelajaran : - Penjelasan dan tanya jawab 

                                                          - Memberikan  Contoh nyata  

  

VI. Tahap Pembelajaran : 

  



TAHAP   KEGIATAN DOSEN 

KEGIATAN 

AWAL   

Sebelum menjelaskan dosen terlebih dahulu 
mengukur wawasan awal mahasiswa tentang topik 
ini dengan mengajukan  pertanyaan tentang apa 
saja yang mahasiswa ketahui tentang topik ini. 

  

KEGIATAN INTI   

Lalu dilanjutkan dengan Dosen : 

 menjelaskan pengertian studi kelayakan bisnis, 
perbedaan nya dengan evaluasi proyek, arti  
penting dan tahapan SKB dengan memberikan 
ilustrasi logis. 

 Menjelaskan perbedaan analisis finansial dan 
analisis ekonomi. 

 Menjelaskan dan memberikan contoh biaya-biaya 
investasi, biaya operasional dan biaya-biaya 
lainnya, serta memberikan gambaran keterkaitan 
SKB dengan disiplin ilmu yang lain 

Mahasiswa : 

 menyimak penjelasan dosen. 

 Dilakukan tanya jawab antara dosen dengan 
mahasiswa untuk memperjelas hal-hal yang 



kurang dimengerti oleh mahasiswa 

Menjawab pertanyaan pertanyaan terkait 

KEGIATAN 

AKHIR 

1 Menunjuk seorang Mhs untuk menjawab pertanyaan 

  2 Mengundang komentar Mhs lain 

  3 Memberi komentar atas hasil kerja Mhs 

  4 

Memberi gambaran tentang perkuliahan yang akan 

datang 

  

VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar: 

  

A. Alat/Media                         : Infocus, Whiteboard dan spidol 

  

B. Bahan/Sumber Belajar    : L -1, L -2 , L-3 

  

VIII. Penilaian: 

  



A. Teknik dan instrumen penilaian         : Kepada Mhs diberikan pertanyaan yang sifatnya menyebutkan, 
menjelaskan dan memberikan contoh 

  

B. Kriteria Penilaian                        : Dapat menyebutkan,menjelaskan dan memberikan contoh 

  

  

  

  

SAP – SATUAN ACARA PENGAJARAN 

IKOPIN – PHP PTS  

2010 

  
Nama Dosen                : Giyanto Purbo S 

Program Studi              : Manajemen  

Mata Kuliah                  : Studi Kelayakan Bisnis 



Kode Mata Kuliah        :  

Jumlah SKS                 : 3 

Semester                      :  

Pertemuan          Ke              : 2 

Alokasi Waktu              : 3 x 50 menit 

  

I.             Standar Kompetensi :  

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini diharapkan; mahasiswa dapat memahami pengetahuan 
dasar ,   perangkat analisis serta mampu mengaplikasikan dalam penyusunan studi kelayakan 
bisnis yang mencakup kelayakan dari berbagai aspek seperti aspek pasar dan pemasaran, 
aspek teknis, aspek organisasi dan manajemen, aspek sumberdaya manusia, aspek legal dan 
aspek keuangan. 

  

II. Kompetensi Dasar : 

 Mahasiswa dapat memahami dan mengerti :Studi Kelayakan Bisnis, Peranan dan tahapan studi 
kelayakan bisnis, perbedaan analisis finansial dan ekonomi, biaya investasi, biaya operasional dan 
biaya lain terkait dengan studi kelayakan bisnis dan keterkaitannya dengan disiplin ilmu lain .   

III. Indikator                   :  



1. Dapat menjelaskan pengertian dan arti penting studi kelayakan bisnis dan membedakanya dengan 
evaluasi proyek.. 

 2. Dapat menjelaskan peranan dan tahapan dalam studi kelayakan bisnis. 

 3. Dapat melakukan analisis SWOT 

IV. Materi Ajar              :  

Ide, peluang usaha dan micro/macro screening: 

1.   Ide dan peluang usaha 

2.   Micro/macro screening 

3.   Analisis SWOT 

  

V. Metode/Strategi Pembelajaran :  

- Penjelasan dan tanya jawab 

- Memberikan  Contoh nyata  

- Menugaskan mahasiswa dengan memberikan pekerjaan rumah untuk mengekplorasi ide dan peluang 
usaha, melakukan micro/macro screening 

- Menjelaskan cara melakukan analisis SWOT 



  

  

  

  

  

  

  

VI. Tahap Pembelajaran : 

  

TAHAP   KEGIATAN DOSEN 

KEGIATAN 

AWAL   

Sebelum menjelaskan dosen terlebih dahulu 
mengukur wawasan awal mahasiswa tentang topik 
ini dengan mengajukan  pertanyaan tentang apa 
saja yang mahasiswa ketahui tentang topik ini. 

  

KEGIATAN INTI   

Lalu dilanjutkan dengan Dosen : 

  Mereview materi sebelumnya 



  Menjelaskan mindset bisnis 

  Menanyakan dan Menjelaskan dari mana ide 
bisnis diperoleh. 

  Menjelaskan bagaimana menilai ada tidaknya 
peluang usaha 

  Memberikan pemahaman bagaimana melakukan 
micro.macro screening dalam menentukan 
pilihan usaha. 

  Menugaskan untuk menggali ide-ide usaha dan 
melakukan micro/macro screening sebagai 
pekerjaan rumah. 

 Mahasiswa : 

  Mendengarkan penjelasan dosen dan dimotivasi 
untuk melakukan  tanya jawab mengenai 
pemahaman materi ini 

  Memberikan contoh-contoh ide bisnis beserta 
argumentasinya 

  Memperhatikan pekerjaan rumah yang ditugaskan 
dosen. 

 Ditugaskan untuk mempelajari materi untuk 



pertemuan yang akan  

  

KEGIATAN 

AKHIR 

1 Menunjuk seorang Mhs untuk menjawab pertanyaan 

  2 Mengundang komentar Mhs lain 

  3 Memberi komentar atas hasil kerja Mhs 

  4 

Memberi gambaran tentang perkuliahan yang akan 

datang dan memberikan pekerjaan rumah 

  

VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar: 

  

A. Alat/Media                         : Infocus, Whiteboard dan spidol 

B. Bahan/Sumber Belajar    : L-8,,L-9 

  

  

  



  

  

VIII. Penilaian: 

  

A. Teknik dan instrumen penilaian         : Kepada Mhs diberikan pertanyaan yang sifatnya menyebutkan, 
menjelaskan dan memberikan contoh 

  

B. Kriteria Penilaian                        : Dapat menyebutkan,menjelaskan , menganalisis dan memberikan 
contoh 

  

  

  

  

  

  

  

  



SAP – SATUAN ACARA PENGAJARAN 

IKOPIN – PHP PTS  

2010 

  
  

Nama Dosen                : Giyanto Purbo S 

Program Studi              : Manajemen  

Mata Kuliah                  : Studi Kelayakan Bisnis 

Kode Mata Kuliah        :  

Jumlah SKS                 : 3 

Semester                       :  

Pertemuan          Ke              : 3 

Alokasi Waktu              : 3 x 50 menit 

  

I.             Standar Kompetensi : 



 Setelah menyelesaikan mata kuliah ini diharapkan; mahasiswa dapat memahami pengetahuan 
dasar ,   perangkat analisis serta mampu mengaplikasikan dalam penyusunan studi kelayakan 
bisnis yang mencakup kelayakan dari berbagai aspek seperti aspek pasar dan pemasaran, 
aspek teknis, aspek organisasi dan manajemen, aspek sumberdaya manusia, aspek legal dan 
aspek keuangan. 

  

II. Kompetensi Dasar : 

 Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menghitung penyusustan, melakukan pengukuran 
dan peramalan  

III. Indikator                   :  

1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan beberapa metode penyusutan dalam investasi, dan 
mampu melakukan perhitungan untuk menilai penyusutan 

2. Mahasiswa mampu melakukan pengukuran untuk membuat peramalan pemasaran dan produksi 

IV. Materi Ajar              :  

Metode penyusutan investasi proyek: 

1.   Metode penyusutan 

2.   Analisa trend, regresi korelasi 

3.   Mathematical expectation 



  

V. Metode/Strategi Pembelajaran :  

- Penjelasan dan tanya jawab 

- Memberikan  Contoh soal 

- Menugaskan mahasiswa dengan memberikan pekerjaan rumah  

  

VI. Tahap Pembelajaran : 

  

TAHAP   KEGIATAN DOSEN 

KEGIATAN 

AWAL   

Sebelum menjelaskan dosen terlebih dahulu 
mengukur wawasan awal mahasiswa tentang topik 
ini dengan mengajukan  pertanyaan tentang apa 
saja yang mahasiswa ketahui tentang topik ini. 

  

KEGIATAN INTI   

Lalu dilanjutkan dengan Dosen : Mereview materi 
sebelumnya 

  Menjelaskan berbagai metode penyusutan 
investasi dalam proyek 



  Menjelaskan metode pengukuran dan peramalan 
dalam pemasaran dan produksi. 

  Memberikan latihan untuk dikerjakan di rumah 

 Mahasiswa : 

  Mendengarkan penjelasan dosen dan dimotivasi 
untuk melakukan  tanya jawab mengenai 
pemahaman materi ini 

  Memberikan contoh-contoh perhitungan 

  Memperhatikan pekerjaan rumah yang ditugaskan 
dosen. 

Ditugaskan untuk mempelajari materi untuk 
pertemuan yang akan datang 

  
KEGIATAN 

AKHIR 

1 Menunjuk seorang Mhs untuk menjawab pertanyaan 

  2 Mengundang komentar Mhs lain 

  3 Memberi komentar atas hasil kerja Mhs 

  4 

Memberi gambaran tentang perkuliahan yang akan 

datang dan memberikan pekerjaan rumah 



  

VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar: 

  

A. Alat/Media                         : Infocus, Whiteboard dan spidol 

  

B. Bahan/Sumber Belajar    : L-2 

  

  

  

  

  

  

  

VIII. Penilaian: 

  

A. Teknik dan instrumen penilaian         : Kepada Mhs diberikan pertanyaan yang sifatnya menyebutkan, 
menjelaskan dan mengerjakan soal kuantitatif 



B. Kriteria Penilaian                        : Dapat menyebutkan,menjelaskan , menganalisis dan memberikan 
contoh dan dapat mengerjakan soal dengan benar 

  

  

  

  

  

  

  

  

SAP – SATUAN ACARA PENGAJARAN 

IKOPIN – PHP PTS  

2010 

  
  

Nama Dosen                : Giyanto Purbo S 



Program Studi              : Manajemen  

Mata Kuliah                  : Studi Kelayakan Bisnis 

Kode Mata Kuliah        :  

Jumlah SKS                 : 3 

Semester                      :  

Pertemuan          Ke              : 4 dan 5 

Alokasi Waktu              : 2 x 150 menit 

  

II.           Standar Kompetensi : Setelah menyelesaikan mata kuliah ini diharapkan; mahasiswa dapat 
memahami pengetahuan dasar ,   perangkat analisis serta mampu mengaplikasikan dalam 
penyusunan studi kelayakan bisnis yang mencakup kelayakan dari berbagai aspek seperti 
aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis, aspek organisasi dan manajemen, aspek 
sumberdaya manusia, aspek legal dan aspek keuangan. 

  

II. Kompetensi Dasar :  

Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan secara umum aspek-aspek yang dianalisis dalam SKB 
dan dapat memahami bagaimana langkah-langkah dalam menyususn Business Plan 

III. Indikator                   :  



1. Dapat menjelaskan aspek-aspek yang dianalisis dalam SKB secara sistematis dan logis 

2.   Dapat memahami format Business Plan 

IV. Materi Ajar              :  

Aspek-aspek yang dianalisis dalam SKB: 

1.   Pendahuluan 

2.   Aspek Pasar dan Pemasaran 

3.   Aspek produksi/teknis dan teknologi 

4.   Aspek organisasi dan manajemen 

5.   Aspek keuangan 

6.   Pengenalan Business Plan 

  

V. Metode/Strategi Pembelajaran :  

- Penjelasan dan tanya jawab 

- Memberikan  Contoh soal 

- Menugaskan mahasiswa dengan memberikan pekerjaan rumah  

  



VI. Tahap Pembelajaran : 

  

TAHAP   KEGIATAN DOSEN 

KEGIATAN 

AWAL   

Sebelum menjelaskan dosen terlebih dahulu 
mengukur wawasan awal mahasiswa tentang topik 
ini dengan mengajukan  pertanyaan tentang apa 
saja yang mahasiswa ketahui tentang topik ini. 

  

KEGIATAN INTI   

Lalu dilanjutkan dengan Dosen : Mereview materi 
sebelumnya 

  Menjelaskan berbagai metode penyusutan 
investasi dalam proyek 

  Menjelaskan metode pengukuran dan peramalan 
dalam pemasaran dan produksi. 

  Memberikan latihan untuk dikerjakan di rumah 

 Mahasiswa : 

  Mendengarkan penjelasan dosen dan dimotivasi 
untuk melakukan  tanya jawab mengenai 
pemahaman materi ini 



  Memberikan contoh-contoh perhitungan 

  Memperhatikan pekerjaan rumah yang ditugaskan 
dosen. 

Ditugaskan untuk mempelajari materi untuk 
pertemuan yang akan datang 

  
KEGIATAN 

AKHIR 

1 Menunjuk seorang Mhs untuk menjawab pertanyaan 

  2 Mengundang komentar Mhs lain 

  3 Memberi komentar atas hasil kerja Mhs 

  4 

Memberi gambaran tentang perkuliahan yang akan 

datang dan memberikan pekerjaan rumah 

  

VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar: 

A. Alat/Media                         : Infocus, Whiteboard dan spidol 

B. Bahan/Sumber Belajar    : L-2 

VIII. Penilaian: 



  

A. Teknik dan instrumen penilaian         : Kepada Mhs diberikan pertanyaan yang sifatnya menyebutkan, 
menjelaskan dan mengerjakan soal kuantitatif 

B. Kriteria Penilaian                        : Dapat menyebutkan,menjelaskan , menganalisis dan memberikan 
contoh dan dapat mengerjakan soal dengan benar 

  

SAP – SATUAN ACARA PENGAJARAN 

IKOPIN – PHP PTS  

2010 

  
  

Nama Dosen                : Giyanto Purbo S 

Program Studi              : Manajemen  

Mata Kuliah                  : Studi Kelayakan Bisnis 

Kode Mata Kuliah        :  

Jumlah SKS                 : 3 



Semester                       :  

Pertemuan          Ke              :  6 dan 7 

Alokasi Waktu              : 2 x 150 menit 

  

III.          Standar Kompetensi : Setelah menyelesaikan mata kuliah ini diharapkan; mahasiswa dapat 
memahami pengetahuan dasar ,   perangkat analisis serta mampu mengaplikasikan dalam 
penyusunan studi kelayakan bisnis yang mencakup kelayakan dari berbagai aspek seperti 
aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis, aspek organisasi dan manajemen, aspek 
sumberdaya manusia, aspek legal dan aspek keuangan. 

  

II. Kompetensi Dasar :  

Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep Time Value of Money, dan mampu memahami 
aplikasinya dalam dunia nyata 

III. Indikator                   :  

1. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan konsep time value of money 

2. Mahasiswa dapat memahami berbagai penerapan konsep time value of money dalam dunia nyata. 

  

IV. Materi Ajar              :  



Time Value of Money: 

1.   Pendahuluan 

2.   Compounding dan variasinya 

3.   Discounting dan variasinya 

  

V. Metode/Strategi Pembelajaran : 

- Penjelasan dan tanya jawab 

- Memberikan  Contoh soal 

- Menugaskan mahasiswa dengan memberikan pekerjaan rumah  

  

VI. Tahap Pembelajaran : 

  

TAHAP   KEGIATAN DOSEN 

KEGIATAN 

AWAL   

Sebelum menjelaskan dosen terlebih dahulu 
mengukur wawasan awal mahasiswa tentang topik 
ini dengan mengajukan  pertanyaan tentang apa 
saja yang mahasiswa ketahui tentang topik ini. 



  

KEGIATAN INTI   

Lalu dilanjutkan dengan Dosen : 

  Mereview materi sebelumnya 

  Menjelaskan konsep time value of money dan 
kaitannya dengan studi kelayakan bisnis 

  Menjelaskan dengan disertai contoh variasi 
konsep time value of money 

  Memberikan pekerjaan rumah terkait dengan 
konsep time value of money. 

 Mahasiswa : 

  Mendengarkan penjelasan dosen dan dimotivasi 
untuk melakukan  tanya jawab mengenai 
pemahaman materi ini 

  Memperhatikan pekerjaan rumah yang ditugaskan 
dosen. 

Ditugaskan untuk mempelajari materi untuk 
pertemuan yang akan datang 

KEGIATAN 

AKHIR 

1 Menunjuk seorang Mhs untuk menjawab pertanyaan 



  2 Mengundang komentar Mhs lain 

  3 Memberi komentar atas hasil kerja Mhs 

  4 

Memberi gambaran tentang perkuliahan yang akan 

datang dan memberikan pekerjaan rumah 

  

VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar: 

  

A. Alat/Media                         : Infocus, Whiteboard dan spidol 

  

B. Bahan/Sumber Belajar    : L-1, L-2 

VIII. Penilaian: 

  

A. Teknik dan instrumen penilaian         : Kepada Mhs diberikan pertanyaan yang sifatnya menyebutkan, 
menjelaskan dan mengerjakan soal kuantitatif 

B. Kriteria Penilaian                        : Dapat menyebutkan,menjelaskan , menganalisis dan memberikan 
contoh dan dapat mengerjakan soal dengan benar 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

SAP – SATUAN ACARA PENGAJARAN 

IKOPIN – PHP PTS  

2010 

  
  

Nama Dosen                : Giyanto Purbo S 

Program Studi              : Manajemen  

Mata Kuliah                  : Studi Kelayakan Bisnis 

Kode Mata Kuliah        :  

Jumlah SKS                 : 3 

Semester                       :  

Pertemuan          Ke              :  8 (Ujian Tengah Semester) 

Alokasi Waktu              : 100 menit 



  

IV.         Standar Kompetensi : Setelah menyelesaikan mata kuliah ini diharapkan; mahasiswa dapat 
memahami pengetahuan dasar ,   perangkat analisis serta mampu mengaplikasikan dalam 
penyusunan studi kelayakan bisnis yang mencakup kelayakan dari berbagai aspek seperti 
aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis, aspek organisasi dan manajemen, aspek 
sumberdaya manusia, aspek legal dan aspek keuangan. 

  

II. Kompetensi Dasar :  

Kompetensi dasar dari pertemuan ke satu sampai dengan pertemuan ke tujuh 

III. Indikator                   : Mahasiswa dapat mengerjakan soal yang diujikan 

  

IV. Materi Ujian            : 

 Didasarkan pada materi perkuliahan ke satu sampai dengan ke tujuh 

  

V. Metode/Strategi Pembelajaran :         

- Memberikan  soal ujian yang telah di print out sesuai format yang telah ditentukan 

- Memberi kesempatan mahasiswa untuk mengerjakan ujian   



  

VI. Tahap ujian : 

  

TAHAP   KEGIATAN DOSEN 

KEGIATAN 

AWAL   Pengkondisian mahasiswa peserta UTS SKB 

KEGIATAN INTI   

Membagikan berkas soal 

Memberi kesempatan mahasiswa untuk mengerjakan 
soal dengan jujur, cermat, penuh percaya diri sesuai 
waktu ujian yang telah ditentukan 

Mencatat kejadian-kejadian yang tidak diinginkan 
selama ujian 

Mengisi berita acara ujian 
KEGIATAN 

AKHIR 

1 Menerima/mengambil berkas jawaban mahasiswa 

  2 Menyerahkan berkas ke sekretariat untuk di cek 

  3 Menerima berkas jawaban untuk dikoreksi 

  4 Menyerahkan nilai UTS dalam waktu tidak lebih dari 



satu minggu setelah mata kuliah diujikan 

  

VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar: 

  

A. Alat/Media                         : Lembar soal dan lembar jawaban 

B. Bahan/Sumber Belajar    : Literatur dari pertemuan ke satu sampai dengan ke tujuh 

VIII. Penilaian: 

  

A. Teknik dan instrumen penilaian         : Ujian dibuat dalam format test obyektif tertulis 

B. Kriteria Penilaian                        : Dapat menyebutkan,menjelaskan , menganalisis/mengevaluasi dan 
memberikan contoh dan dapat mengerjakan soal dengan benar serta mengambil kesimpulan dari hasil 
yang diperoleh 

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

SAP – SATUAN ACARA PENGAJARAN 

IKOPIN – PHP PTS  

2010 

  
  

Nama Dosen                : Giyanto Purbo S 

Program Studi              : Manajemen  

Mata Kuliah                  : Studi Kelayakan Bisnis 

Kode Mata Kuliah        :  

Jumlah SKS                 : 3 

Semester                       :  

Pertemuan          Ke              :  9  

Alokasi Waktu              : 3 x 50 menit 



  

V.          Standar Kompetensi :  

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini diharapkan; mahasiswa dapat memahami pengetahuan 
dasar ,   perangkat analisis serta mampu mengaplikasikan dalam penyusunan studi kelayakan 
bisnis yang mencakup kelayakan dari berbagai aspek seperti aspek pasar dan pemasaran, 
aspek teknis, aspek organisasi dan manajemen, aspek sumberdaya manusia, aspek legal dan 
aspek keuangan. 

  

II. Kompetensi Dasar :  

Mahasiswa mampu melakukan penilaian kelayakan dari aspek ekonomi dan keuangan, baik yang 
menyangkut biaya investasi, modal kerja maupun yang berhubungan dengan pengaruh perekonomian 
masyarakat secara keseluruhan 

III. Indikator                   :  

1. Mahasiswa mampu memahami dan memperhitungkan dana investasi dan perhitungan modal kerja 

2. Mahasiswa mampu memahami sumber pembiayaan, proses perputaran keuangan dan asas 
pembelanjaan 

3. Mahasiswa mampunmemahami dan menghitung titik pulang pokok dan mserta memahami dampak 
proyek terhadap ekonomi masyarakat 

IV. Materi Ajar              :  



1.  Pendahuluan 

2. Dana Investasi dan modal kerja 

3. Sumber pembiayaan, proses perputaran keuangan dan asas pembelanjaan 

4.   Titik pulang pokok dan perkiraan profit 

  

V. Metode/Strategi Pembelajaran :  

- Penjelasan dan tanya jawab 

- Memberikan  Contoh soal 

- Menugaskan mahasiswa dengan memberikan pekerjaan rumah  

  

VI. Tahap Pembelajaran : 

  

TAHAP   KEGIATAN DOSEN 

KEGIATAN 

AWAL   

Sebelum menjelaskan dosen terlebih dahulu 
mengukur wawasan awal mahasiswa tentang topik 
ini dengan mengajukan  pertanyaan tentang apa 
saja yang mahasiswa ketahui tentang topik ini. 



  

KEGIATAN INTI   

Lalu dilanjutkan dengan Dosen : : 

  Mereview materi sebelumnya 

  Memberikan pemahaman kepada mahasiswa 
terkait dengan dana investasi dan modal kerja. 

  Memberikan pemahaman terkait dengan sumber 
pembiayaan, proses perputaran keuangan dan 
asas pembelanjaan. 

  Memberikan pekerjaan rumah terkait dengan topik 
ini. 

 Mahasiswa : 

  Mendengarkan penjelasan dosen dan dimotivasi 
untuk melakukan  tanya jawab mengenai 
pemahaman materi ini 

  Memperhatikan pekerjaan rumah yang ditugaskan 
dosen. 

Ditugaskan untuk mempelajari materi untuk 
pertemuan yang akan datang 

  
KEGIATAN 1 Menunjuk seorang Mhs untuk menjawab pertanyaan 



AKHIR 

  2 Mengundang komentar Mhs lain 

  3 Memberi komentar atas hasil kerja Mhs 

  4 

Memberi gambaran tentang perkuliahan yang akan 

datang dan memberikan pekerjaan rumah 

  

VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar: 

  

A. Alat/Media                         : Infocus, Whiteboard dan spidol 

  

B. Bahan/Sumber Belajar    : L-1, L-2, L-3 

VIII. Penilaian: 

  

A. Teknik dan instrumen penilaian         : Kepada Mhs diberikan pertanyaan yang sifatnya menyebutkan, 
menjelaskan dan mengerjakan soal kuantitatif 

B. Kriteria Penilaian                        : Dapat menyebutkan,menjelaskan , menganalisis dan memberikan 
contoh dan dapat mengerjakan soal dengan benar 

  



  

  

  

  

  

  

SAP – SATUAN ACARA PENGAJARAN 

IKOPIN – PHP PTS  

2010 

  
  

Nama Dosen                : Giyanto Purbo S 

Program Studi              : Manajemen  

Mata Kuliah                  : Studi Kelayakan Bisnis 

Kode Mata Kuliah        :  



Jumlah SKS                 : 3 

Semester                       :  

Pertemuan          Ke              : 10 dan 11  

Alokasi Waktu              : 2 x 150 menit 

  

VI.         Standar Kompetensi :  

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini diharapkan; mahasiswa dapat memahami pengetahuan 
dasar ,   perangkat analisis serta mampu mengaplikasikan dalam penyusunan studi kelayakan 
bisnis yang mencakup kelayakan dari berbagai aspek seperti aspek pasar dan pemasaran, 
aspek teknis, aspek organisasi dan manajemen, aspek sumberdaya manusia, aspek legal dan 
aspek keuangan. 

  

II. Kompetensi Dasar : 

 Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menerapkan konsep-konsep terkait Kriteria Investasi 
Aspek Finansial dalam SKB  

III. Indikator                   :  

1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep-konsep yang digunakan dalam analisis 
finansial pada studi kelayakan. 



2. Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan dan menginterpretasikan konsep-konsep analisis 
finansial dalam SKB 

IV. Materi Ajar               

: Kriteria Investasi: 

1.   Payback period dan BEP 

2.   NPV 

3.   Gross B/C dan Net B/C 

4.   IRR 

  

V. Metode/Strategi Pembelajaran : 

 - Penjelasan dan tanya jawab 

- Memberikan  Contoh soal 

- Menugaskan mahasiswa dengan memberikan pekerjaan rumah  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

VI. Tahap Pembelajaran : 

  

TAHAP   KEGIATAN DOSEN 

KEGIATAN 

AWAL   

Sebelum menjelaskan dosen terlebih dahulu 
mengukur wawasan awal mahasiswa tentang topik 
ini dengan mengajukan  pertanyaan tentang apa 
saja yang mahasiswa ketahui tentang topik ini. 

  

KEGIATAN INTI   

Dosen : 

  Mereview materi sebelumnya 

  Menjelaskan kriteria investasi dari aspek finansial 



  Memberikan contoh penerapan konsep tersebut 
dalam SKB 

  Memberikan pekerjaan rumah terkait dengan 
kriteria investasi dari aspek finansial. 

 Mahasiswa : 

  Mendengarkan penjelasan dosen dan dimotivasi 
untuk melakukan  tanya jawab mengenai 
pemahaman materi ini 

  Memperhatikan pekerjaan rumah yang ditugaskan 
dosen. 

Ditugaskan untuk mempelajari materi untuk 
pertemuan yang akan datang 

KEGIATAN 

AKHIR 

1 Menunjuk seorang Mhs untuk menjawab pertanyaan 

  2 Mengundang komentar Mhs lain 

  3 Memberi komentar atas hasil kerja Mhs 

  4 

Memberi gambaran tentang perkuliahan yang akan 

datang dan memberikan pekerjaan rumah 

  



VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar: 

  

A. Alat/Media                         : Infocus, Whiteboard dan spidol 

  

B. Bahan/Sumber Belajar    : L-1, L-2, L-3 

VIII. Penilaian: 

  

A. Teknik dan instrumen penilaian         : Kepada Mhs diberikan pertanyaan yang sifatnya menyebutkan, 
menjelaskan dan mengerjakan soal kuantitatif 

B. Kriteria Penilaian                        : Dapat menyebutkan,menjelaskan , menganalisis dan memberikan 
contoh dan dapat mengerjakan soal dengan benar 

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

SAP – SATUAN ACARA PENGAJARAN 

IKOPIN – PHP PTS  

2010 

  
  

Nama Dosen                : Giyanto Purbo S 

Program Studi              : Manajemen  

Mata Kuliah                  : Studi Kelayakan Bisnis 

Kode Mata Kuliah        :  

Jumlah SKS                 : 3 

Semester                       :  

Pertemuan          Ke              : 12  



Alokasi Waktu              : 1 x 150 menit 

  

VII.       Standar Kompetensi :  

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini diharapkan; mahasiswa dapat memahami pengetahuan 
dasar ,   perangkat analisis serta mampu mengaplikasikan dalam penyusunan studi kelayakan 
bisnis yang mencakup kelayakan dari berbagai aspek seperti aspek pasar dan pemasaran, 
aspek teknis, aspek organisasi dan manajemen, aspek sumberdaya manusia, aspek legal dan 
aspek keuangan. 

  

II. Kompetensi Dasar :  

Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan menerapkan konsep-konsep terkait Kriteria Investasi 
Aspek Finansial dalam SKB  

III. Indikator                   :  

1. Mahasiswa mampu memahami dasar penentuan umur proyek. 

2. Mahasiswa mampu memahami perlunya melakukan analisis kepekaan dan mampu melakukannya. 

3. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan apa yang dimaksud dengan multipurpose project. 

IV. Materi Ajar              :  

Penentuan umur proyek, analisis sensitivitas, dan multipurpose project: 



1.   Penentuan umur project 

2.   Analisis sensitivitas 

3.   Multipurpose project 

  

  

V. Metode/Strategi Pembelajaran : 

 - Penjelasan dan tanya jawab 

- Memberikan  Contoh soal 

- Menugaskan mahasiswa dengan memberikan pekerjaan rumah  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

VI. Tahap Pembelajaran : 

  

TAHAP   KEGIATAN DOSEN 

KEGIATAN 

AWAL   

Sebelum menjelaskan dosen terlebih dahulu 
mengukur wawasan awal mahasiswa tentang topik 
ini dengan mengajukan  pertanyaan tentang apa 
saja yang mahasiswa ketahui tentang topik ini. 

  

KEGIATAN INTI   

Dosen : 

  Mereview materi sebelumnya 

  Menjelaskan dasar-dasar untuk menentukan umur 
proyek 

  Menjelaskan alasan melakukan analisis 
kepekaan, dan memberikan contoh melakukan 
analisis kepekaan 

  Menjelaskan pengertian multipurpose project 
Mahasiswa : 



  Mendengarkan penjelasan dosen dan dimotivasi 
untuk melakukan  tanya jawab mengenai 
pemahaman materi ini 

  Memperhatikan pekerjaan rumah yang ditugaskan 
dosen. 

Ditugaskan untuk mempelajari materi untuk 
pertemuan yang akan datang 

KEGIATAN 

AKHIR 

1 Menunjuk seorang Mhs untuk menjawab pertanyaan 

  2 Mengundang komentar Mhs lain 

  3 Memberi komentar atas hasil kerja Mhs 

  4 

Memberi gambaran tentang perkuliahan yang akan 

datang dan memberikan pekerjaan rumah 

  

  

VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar: 

  

A. Alat/Media                         : Infocus, Whiteboard dan spidol 

  



B. Bahan/Sumber Belajar    : L-1, L-4, L-6, 

VIII. Penilaian: 

  

A. Teknik dan instrumen penilaian         : Kepada Mhs diberikan pertanyaan yang sifatnya menyebutkan, 
menjelaskan dan mengerjakan soal kuantitatif 

B. Kriteria Penilaian                        : Dapat menyebutkan,menjelaskan , menganalisis dan memberikan 
contoh dan dapat mengerjakan soal dengan benar 

  

  

  

  

  

  

  

SAP – SATUAN ACARA PENGAJARAN 

IKOPIN – PHP PTS  

2010 



  
  

Nama Dosen                : Giyanto Purbo S 

Program Studi              : Manajemen  

Mata Kuliah                  : Studi Kelayakan Bisnis 

Kode Mata Kuliah        :  

Jumlah SKS                 : 3 

Semester                       :  

Pertemuan          Ke              : 13  

Alokasi Waktu              : 1 x 150 menit 

  

VIII.     Standar Kompetensi : 

 Setelah menyelesaikan mata kuliah ini diharapkan; mahasiswa dapat memahami pengetahuan 
dasar ,   perangkat analisis serta mampu mengaplikasikan dalam penyusunan studi kelayakan 
bisnis yang mencakup kelayakan dari berbagai aspek seperti aspek pasar dan pemasaran, 
aspek teknis, aspek organisasi dan manajemen, aspek sumberdaya manusia, aspek legal dan 
aspek keuangan. 



  

II. Kompetensi Dasar : 

 Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan bagaimana melakukan pemilihan proyek dengan 
kriteria investasi  

III. Indikator                   :  

1. Mampu memahami, menjelaskan konsep mually exclusive project dan cross over discount rate 
untuk pengambilan keputusan 

IV. Materi Ajar              :  

1.   Mutually exclusive alternative project 

2.   Cross over discount analisis 

  

V. Metode/Strategi Pembelajaran :  

- Penjelasan dan tanya jawab 

- Memberikan  Contoh soal 

- Menugaskan mahasiswa dengan memberikan pekerjaan rumah  

  



VI. Tahap Pembelajaran : 

  

TAHAP   KEGIATAN DOSEN 

KEGIATAN 

AWAL   

Sebelum menjelaskan dosen terlebih dahulu 
mengukur wawasan awal mahasiswa tentang topik 
ini dengan mengajukan  pertanyaan tentang apa 
saja yang mahasiswa ketahui tentang topik ini. 

  

KEGIATAN INTI   

Dosen : 

  Mereview materi sebelumnya 

  Menjelaskan konsep mutually exclusive dan cross 
over discount rate untuk memilih proyek 

  Memberikan contoh terkait dengan topik yang 
dibahas. 

  Memberikan latihan soal utntuk dikerjakan di 
rumah. 

 Mahasiswa : 

  Mendengarkan penjelasan dosen dan dimotivasi 
untuk melakukan  tanya jawab mengenai 



pemahaman materi ini 

  Memperhatikan pekerjaan rumah yang ditugaskan 
dosen. 

Ditugaskan untuk mempelajari materi untuk 
pertemuan yang akan datang 

KEGIATAN 

AKHIR 

1 Menunjuk seorang Mhs untuk menjawab pertanyaan 

  2 Mengundang komentar Mhs lain 

  3 Memberi komentar atas hasil kerja Mhs 

  4 

Memberi gambaran tentang perkuliahan yang akan 

datang dan memberikan pekerjaan rumah 

  

  

VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar: 

  

A. Alat/Media                         : Infocus, Whiteboard dan spidol 

  

B. Bahan/Sumber Belajar    : L -1, L -2 ,  



VIII. Penilaian: 

  

A. Teknik dan instrumen penilaian         : Kepada Mhs diberikan pertanyaan yang sifatnya menyebutkan, 
menjelaskan dan mengerjakan soal kuantitatif 

B. Kriteria Penilaian                        : Dapat menyebutkan,menjelaskan , menganalisis dan memberikan 
contoh dan dapat mengerjakan soal dengan benar untuk mengambil keputusan 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SAP – SATUAN ACARA PENGAJARAN 



IKOPIN – PHP PTS  

2010 

  
  

Nama Dosen                : Giyanto Purbo S 

Program Studi              : Manajemen  

Mata Kuliah                  : Studi Kelayakan Bisnis 

Kode Mata Kuliah        :  

Jumlah SKS                 : 3 

Semester                       :  

Pertemuan          Ke              : 14  

Alokasi Waktu              : 1 x 150 menit 

  

I.             Standar Kompetensi :  



Setelah menyelesaikan mata kuliah ini diharapkan; mahasiswa dapat memahami pengetahuan 
dasar ,   perangkat analisis serta mampu mengaplikasikan dalam penyusunan studi kelayakan 
bisnis yang mencakup kelayakan dari berbagai aspek seperti aspek pasar dan pemasaran, 
aspek teknis, aspek organisasi dan manajemen, aspek sumberdaya manusia, aspek legal dan 
aspek keuangan. 

  

II. Kompetensi Dasar : 

 Mahasiswa mampu memahami konsep DRC dan ERP sebagai suatu konsep proyek dari sisi makro 
terkait dengan eksport dan import 

III. Indikator                    

1. Mampu memahami konsep DRC 

2. Mampu memahami konsep ERP 

IV. Materi Ajar               :  

1. DRC 

2. ERP 

V. Metode/Strategi Pembelajaran :  

- Penjelasan dan tanya jawab 

- Memberikan  Contoh soal 



- Menugaskan mahasiswa dengan memberikan pekerjaan rumah  

  

  

  

VI. Tahap Pembelajaran : 

  

TAHAP   KEGIATAN DOSEN 

KEGIATAN 

AWAL   

Sebelum menjelaskan dosen terlebih dahulu 
mengukur wawasan awal mahasiswa tentang topik 
ini dengan mengajukan  pertanyaan tentang apa 
saja yang mahasiswa ketahui tentang topik ini. 

  

KEGIATAN INTI   

Dosen : 

  Mereview materi sebelumnya 

  Menjelaskan konsep DRC dan ERP 

  Memberikan contoh terkait dengan topik yang 
dibahas. 

  Memberikan latihan soal utntuk dikerjakan di 



rumah. 

 Mahasiswa : 

  Mendengarkan penjelasan dosen dan dimotivasi 
untuk melakukan  tanya jawab mengenai 
pemahaman materi ini 

  Memperhatikan pekerjaan rumah yang ditugaskan 
dosen. 

Ditugaskan untuk mempelajari materi untuk 
pertemuan yang akan datang 

KEGIATAN 

AKHIR 

1 Menunjuk seorang Mhs untuk menjawab pertanyaan 

  2 Mengundang komentar Mhs lain 

  3 Memberi komentar atas hasil kerja Mhs 

  4 

Memberi gambaran tentang perkuliahan yang akan 

datang dan memberikan pekerjaan rumah 

  

  

VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar: 

  



A. Alat/Media                         : Infocus, Whiteboard dan spidol 

  

B. Bahan/Sumber Belajar    : L-6. L-7  

VIII. Penilaian: 

  

A. Teknik dan instrumen penilaian         : Kepada Mhs diberikan pertanyaan yang sifatnya menyebutkan, 
menjelaskan dan mengerjakan soal kuantitatif 

B. Kriteria Penilaian                        : Dapat menyebutkan,menjelaskan , menganalisis dan memberikan 
contoh dan dapat mengerjakan soal dengan benar untuk mengambil keputusan 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SAP – SATUAN ACARA PENGAJARAN 

IKOPIN – PHP PTS  

2010 

  

  

  



`Nama Dosen               : Giyanto Purbo S 

Program Studi              : Manajemen  

Mata Kuliah                  : Studi Kelayakan Bisnis 

Kode Mata Kuliah        :  

Jumlah SKS                 : 3 

Semester                       :  

Pertemuan          Ke              : 15  

Alokasi Waktu              : 1 x 150 menit 

  

II.           Standar Kompetensi :  

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini diharapkan; mahasiswa dapat memahami pengetahuan 
dasar ,   perangkat analisis serta mampu mengaplikasikan dalam penyusunan studi kelayakan 
bisnis yang mencakup kelayakan dari berbagai aspek seperti aspek pasar dan pemasaran, 
aspek teknis, aspek organisasi dan manajemen, aspek sumberdaya manusia, aspek legal dan 
aspek keuangan. 

  

II. Kompetensi Dasar : 



 Mahasiswa mampu memahami gambaran studi kelayakan dalam dunia riil dan mampu menyususn 
Business Plan 

III. Indikator                   :  

1. Mahasiswa memahami dan menjelaskan cara menyusun business plan  

2. Mahasiswa mampu menyusun business plan secara berkelompok 

IV. Materi Ajar              :  

Draft business plan masing-masing kelompok 

V. Metode/Strategi Pembelajaran :  

-Presentasi kelompok @ 15 menit alokasi per kelompok           

- Dosen memberikan kesempatan satu mahasiswa untuk memberikan komentar                                    

- Dosen memberikan  komentar, saran perbaikanContoh soal 

- VI. Tahap Pembelajaran : 

  

TAHAP   KEGIATAN DOSEN 

KEGIATAN 

AWAL   Dosen menjelaskan aturan main dalam kelompok 



KEGIATAN INTI   

Dosen : 

Memberikan kesempatan masing-masing kelompok 
untuk mempresentasikan secara singkat business 
plannya 

Memberi komentar, saran perbaikan 

Mahasiswa: 

Mempresentasikan business plannya 

Menjawab pertanyaan 

Mencatat komentar atau masukan untuk perbaikan 
draft business plan 

KEGIATAN 

AKHIR 

1 Memberikan komentar akhir 

  2 Menutup perkuliahan, menjelaskan kisi-kisi ujian 

  3 

Memotivasi mahasiswa untuk mempersiapkan 

diripada ujian akhir dan mengumpulkan drfat 

business plan yang sudah jadi 

  

  



VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar: 

  

A. Alat/Media                         : Infocus, Whiteboard dan spidol 

  

B. Bahan/Sumber Belajar    : Format business plan, draft business plan 

VIII. Penilaian: 

  

Presentasi mahasiswa dalam meyakinkan business plan yang telah disusun pada audien serta 
sistematika, kelengkapan data dan logis. 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SAP – SATUAN ACARA PENGAJARAN 

IKOPIN – PHP PTS  

2010 



  
  

Nama Dosen                : Giyanto Purbo S 

Program Studi              : Manajemen  

Mata Kuliah                  : Studi Kelayakan Bisnis 

Kode Mata Kuliah        :  

Jumlah SKS                 : 3 

Semester                       :  

Pertemuan          Ke              :  16 (Ujian Akhir Semester) 

Alokasi Waktu              : 100 menit 

  

I.             Standar Kompetensi : 

 Setelah menyelesaikan mata kuliah ini diharapkan; mahasiswa dapat memahami pengetahuan 
dasar ,   perangkat analisis serta mampu mengaplikasikan dalam penyusunan studi kelayakan 
bisnis yang mencakup kelayakan dari berbagai aspek seperti aspek pasar dan pemasaran, 
aspek teknis, aspek organisasi dan manajemen, aspek sumberdaya manusia, aspek legal dan 
aspek keuangan. 



  

II. Kompetensi Dasar :  

Kompetensi dasar dari pertemuan ke sembilan sampai dengan pertemuan ke lima belas 

III. Indikator                   : Mahasiswa dapat mengerjakan soal yang diujikan 

  

IV. Materi Ujian            : 

 Didasarkan pada materi perkuliahan ke 9 sampai dengan ke 15 

  

V. Metode/Strategi Pembelajaran :         

- Memberikan  soal ujian yang telah di print out sesuai format yang telah ditentukan 

- Memberi kesempatan mahasiswa untuk mengerjakan ujian   

  

  

VI. Tahap ujian : 

  



TAHAP   KEGIATAN DOSEN 

KEGIATAN 

AWAL   Pengkondisian mahasiswa peserta UAS SKB 

KEGIATAN INTI   

Membagikan berkas soal 

Memberi kesempatan mahasiswa untuk mengerjakan 
soal dengan jujur, cermat, penuh percaya diri sesuai 
waktu ujian yang telah ditentukan 

Mencatat kejadian-kejadian yang tidak diinginkan 
selama ujian 

Mengisi berita acara ujian 
KEGIATAN 

AKHIR 

1 Menerima/mengambil berkas jawaban mahasiswa 

  2 Menyerahkan berkas ke sekretariat untuk di cek 

  3 Menerima berkas jawaban untuk dikoreksi 

  4 

Menyerahkan nilai UTS dalam waktu tidak lebih dari 

satu minggu setelah mata kuliah diujikan 

  

VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar: 

  



A. Alat/Media                         : Lembar soal dan lembar jawaban                B. Bahan/Sumber Belajar         
: Literatur dari pertemuan ke 9 sampai dengan ke 15 

VIII. Penilaian: 

  

A. Teknik dan instrumen penilaian         : Ujian dibuat dalam format test obyektif tertulis 

B. Kriteria Penilaian                        : Dapat menyebutkan,menjelaskan , menganalisis/mengevaluasi dan 
memberikan contoh dan dapat mengerjakan soal dengan benar serta mengambil kesimpulan dari hasil 
yang diperoleh 

  

  

  

  

Keterangan  Literatur (L): 

1.   A. Choliq dan Ofan Sofwan, Evaluasi Proyek (L-1) 

2.   Yacob Ibrahim, Studi Kelayakan Bisnis,1998 (L-2) 

3.   Zalmy Zubir, Studi Kelayakan Bisnis (L-3) 

4.   Husain Umar, Studi Kelayakan Bisnis, Gramedia, 1999 (L-4) 



5.   Format Business Plan, Tim Ikopin (L-5) 

6.   Kadariah, Evaluasi Proyek Analisis Ekonomi (L-6) 

7.   Mulyadi, Evaluasi Proyek  (L-7) 

8.   Suryana,  Kewirausahaan, Penerbit Salemba Empat,2003 Jakarta (L-8) 

9.   Marketing, Kotler (L-9) 

  

  

 


