
I. IdentitasMata Kuliah : 
 

A. Mata Kuliah  :  KEWIRAUSAHAAN 
B. Kode / SKS  :  SBL 153/1 
C. Semester  :  Genap 
D. MK. Prasyarat :  Budidaya Ternak 
E. Dosen   :  Dr. Astuti, MP 

   Himmatul Hasanah, MP 
 

II. Kompetensi : 
A. Mahasiswa memiliki kemampuan mengenal teknik Kewirausahaan dalam hal 

sumber daya manusia dan penggunaannya. 
B. Mahasiswa memiliki kemampuan memahami teknik Kewirausahaan dalam 

hal sumber daya manusia dan penggunaannya. 
C. Mahasiswa memiliki kemampuan menerapkan teknik Kewirausahaan dalam 

hal sumber daya manusia dan penggunaannya. 
   

III. Deskripsi : 
A. Mahasiswa memiliki keahlian berkarya dalam teknik Kewirausahaan dalam 

hal sumber daya manusia dan penggunaannya. 
B. Mahasiswa memiliki keahlian berkarya dalam bahasan ciri-ciri wirausaha. 
C. Mahasiswa memiliki keahlian berkarya dalam bahasan perencanaan dan 

pengendalian keuangan. 
D. Mahasiswa memiliki keahlian berkarya dalam bahasan perencanaan bisnis.  
 

IV. Referensi : 
 Wajib : 
A. Astuti, 2003. Kewirausahaan (Diktat kuliah). Jurusan Pendidikan Biologi 

FMIPA jurdik Biologi, UNY. 
B. Geoffaly G Meredith et. Al, 1989. Kewirausahaan Teori dan Praktek. PT 

Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta. 
C. Kasmir,  2010. Kewirausahaan. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.  
D. H. Buchari Alma 2010. Kewirausahaan. Penerbit Alfabeta, Bandung. 
 

JP Ke Pokok Bahasan / Sub 
Pokok Bahasan 
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Referensi 

1,2 Pengertian Kewirausahaan : 
a. Dapat menjelaskan 

pengertian kewirausahaan 
b. Dapat menjelaskan Etika 

wirausaha  
c. Dapat menjelaskan Tujuan 

dan Manfaat wirausaha 
d. Dapat menjelaskan sikap 

dan perilaku wirausaha 
e. Dapat menjelaskan  ciri-

Memperoleh 
informasi tentang 
pengertian tentang 
kewirausahaan, 
etika wirausaha, 
tujuan dan manfaat 
wirausaha, sikap 
dan perilaku 
wirausaha dan ciri-
ciri Wirausaha yang 

A, B, C 



ciri wirausaha yang 
berhasil 

berhasil.  

3,4 Cara Mendirikan Usaha 
a. Dapat menjelaskan 

Bagaimana memulai 
usaha 

b. Dapat menjelaskan 
bidang usaha 

c. Dapat menjelaskan 
pengertian dan jenis-
jenis badan usaha. 

d. Dapat menjelaskan 
jenis-jenis izin usaha 

e. Dapat menjelaskan 
proses pendirian 
badan usaha 

f. Dapat menjelaskan 
faktor-faktor 
penyebab kegagalan 
usaha. 

 

Memperoleh 
informasi tentang 
Bagaimana memulai 
usaha, bidang usaha, 
pengertian dan 
jenis-jenis badan 
usaha, jenis-jenis 
izin usaha, proses 
pendirian badan 
usaha, faktor-faktor 
penyebab kegagalan 
usaha. 

A, B, C 

5,6 Bentuk organisasi usaha 
a. Dapat menjelaskan 

pengertian 
Manajemen dan 
Organisasi 

b. Dapat menjelaskan 
jenis-jenis dan bentuk 
Organisasi 

c. Dapat menjelaskan 
pertimbangan 
penentuan Organisasi 
 

Memperoleh 
informasi tentang 
bagaimana 
pengertian 
manajemen dan 
organisasi, jenis-
jenis dan bentuk 
organisasi, 
pertimbangan 
penentuan 
Organisasi,  

A, B, C 

7,8 Menilai kebutuhan Usaha  
a. Dapat menjelaskan 

pengertian kebutuhan 
usaha 

b. Dapat menjelaskan 
biaya kebutuhan 
usaha 

c. Dapat menjelaskan 
contoh kebutuhan 
usaha 

 

Memperoleh 
informasi tentang 
pengertian 
kebutuhan usaha, 
biaya kebutuhan 
usaha, contoh 
kebutuhan usaha. 

A, B, C 

9,10 Cara Memperoleh modal 
a. Dapat menjelaskan 

  



pengertian modal  
b. Dapat menjelaskan 

jenis-jenis Modal 
Usaha  

c. Dapat menjelaskan 
sumber-sumber 
modal 

d. Dapat menjelaskan 
kelebihan dan 
kekurangan suatu 
modal 

 
11,12 Transaksi pembayaran 

a. Dapat menjelaskan 
Pengertian Bank 

b. Dapat menjelaskan 
Jenis-jenis Bank 

c. Dapat menjelaskan 
pengertian simpanan 

d. Dapat menjelaskan 
pengertian sarana 
penarikan 
 

  

13,14 Cara mengajukan pinjaman 
a. Dapat menjelaskan 

pengertian pinjaman 
b. Dapat menjelaskan 

jenis-jenis pinjaman 
c. Dapat menjelaskan 

pengertian angsuran 
pinjaman  

d. Dapat menjelaskan 
perhitungan bunga 
pinjaman 

e. Dapat menjelaskan 
pembiayaan Bank 
syari’ah 

f. Dapat menjelaskan 
prosedur dan syarat 
pinjaman 
 

  

15,16 Teknik menentukan Lokasi 
dan Layout  

a. Dapat menjelaskan 
pengertian lokasi dan 
layout 

  



b. Dapat menjelaskan 
jenis-jenis lokasi 

c. Dapat menjelaskan 
perimbangan 
penentuan lokasi 

d. Dapat menjelaskan 
pertimbangan 
penentuan layout 
 

 Mengelola sumber daya 
manusia 

a. Dapat menjelaskan 
pengertian 
Manajemen Sumber 
Daya Manusia 

b. Dapat menjelaskan 
fungsi-fungsi dalam 
Manajemen Sumber 
Daya Manusia 
 

  

 Pasar dan Pemasaran  
a. Dapat menjelaskan 

pengertian pasar 
b. Dapat menjelaskan 

pengertian pemasaran 
c. Dapat menjelaskan 

permintaan dan 
penawaran 

d. Dapat menjelaskan 
segmentasi pasar, 
pasar sasaran, dan 
posisi pasar 
 

  

 Strategi Pemasaran 
a. Dapat menjelaskan 

pengertian strategi 
pemasaran 

b. Dapat menjelaskan 
strategi produk 

c. Dapat menjelaskan 
strategi harga 

d. Dapat menjelaskan 
strategi tempat dan 
distribusi 

e. Dapat menjelaskan 
strategi promosi 

  



 
 Menyusun laporan keuangan 

a. Dapat menjelaskan 
pengertian Laporan 
Keuangan  

b. Dapat menjelaskan 
pihak-pihak yang 
berkepentingan 

c. Dapat menjelaskan 
jenis-jenis laporan 
keuangan 

d. Dapat menjelaskan 
komponen laporan 
keuangan 

e. Dapat menjelaskan 
bentuk-bentuk 
laporan keuangan 
 

  

 Analisis Laporan Keuangan 
a. Dapat menjelaskan 

pengertian analisis 
laporan keuangan 

b. Dapat menjelaskan 
bentuk rasio 
keuangan 

c. Dapat menjelaskan 
contoh perhitungan 
dan penerapan rasio  
 

  

 Penilaian Kelayakan Usaha 
a. Dapat menjelaskan 

pengertian kelayakan 
usaha 

b. Dapat menjelaskan 
tujuan studi 
kelayakan bisnis 

c. Dapat menjelaskan 
pihak-pihak yang 
berkepentingan 

d. Dapat menjelaskan 
aspek-aspek dalam 
penilaian 
 

  

 
 
 

Analisis pesaing 
a. Dapat menjelaskan 

tentang memahami 

  



 perubahan 
b. Dapat menjelaskan 

pengertian pesaing 
c. Dapat menjelaskan 

identifikasi pesaing 
d. Dapat menjelaskan 

menentukan sasaran 
pesaing 

e. Dapat menjelaskan 
identifikasi strategi 
pesaing   

f. Dapat menjelaskan 
analisis kekuatan dan 
kelemahan pesaing 

g. Dapat menjelaskan 
identifikasi reaksi 
pesaing 

h. Dapat menjelaskan 
strategi menghadapi 
pesaing 

 
 Customer Service 

a. Dapat menjelaskan 
pengertian Customer 
Service 

b. Dapat menjelaskan 
fungsi dan tugas 
Customer Service 

c. Dapat menjelaskan 
dasar-dasar 
pelayanan 

d. Dapat menjelaskan 
Sifat-sifat pelanggan 

e. Dapat menjelaskan 
sikap melayani 
pelanggan 

f. Dapat menjelaskan 
ciri-ciri pelayanan 
yang baik  

g. Dapat menjelaskan 
syarat seorang 
customer service 

h. Dapat menjelaskan 
Sebab-sebab 
pelanggan kabur 
 

  



 Perlindungan Usaha 
a. Dapat menjelaskan 

Pengertian 
perlindungan usaha 

b. Dapat menjelaskan 
jenis-jenis risiko 
kerugian 

c. Dapat menjelaskan 
cara melindungi 
usaha 

d. Dapat menjelaskan 
cara menghindari 
risiko kerugian 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


