
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 
PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI 
 

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AKA 

 

STRATA 

S1 
 Mata Kuliah   PENGANTAR MANAJEMEN Kode Mata Kuliah KKA120 Bobot 3   SKS Semester 1  

              

Tanggal Minggu Pertemuan Bahan Kajian Pokok Bahasan Referensi 
Metoda 

Pembelajaran 

 I I 
Pengaruh Lingkungan 
Terhadap Manajemen 

 Pengertian manajemen 

 Fungsi manajemen 

 Eksternal 

perusahaan/organisasi 

 Tanggung jawab sosial dan 

etika manajer 

A,B Pembelajaran 
Partisipasi 

 II II 

Perkembangan Teori 
Manajemen 

 Sejarah perkembangan ilmu 

manajemen 

 Pemikiran awal manajemen 

 Teori manajemen klasik 

 Teori hubungan manusiawi 

 Aliran manajemen modern 

A,B Pembelajaran 
Partisipasi 

 III III 

A,B Pembelajaran 
Partisipasi 

 IV IV Perencanaan 

 Pengertian perencanaan 

 Perlunya suatu perencanaan 

 Hubungan perencanaan 

dengan fungsi manajemen 

lainnya 

 Macam-macam perencanaan 

 Penilaian efektifitas 

perencanaan 

 Hamatan-hambatan efektifitas 
perencanaan 

A,B Pembelajaran 
Partisipasi 

 V V Pembuatan keputusan 
 Jenis-jenis keputusan manajer 

 Langkah-langkah pengambilan 

A,B Pembelajaran 
Partisipasi 



keputusan 

 Gaya pengambilan keputusan 

 Tipe-tipe masalah dan 

pemecahan dalam keputusan 

 Model pengambilan keputusan 

 Teknik pengambilan 

keputusan 

 VI VI 
Pengorganisasian dan 
Struktur Organisasi 

 Pengertian pengorganisasian 

 Struktur organisasi  

 Departementalisasi 

A,B Pembelajaran 

Partisipasi 

 VII VII 
Koordinasi dan Rentang 
Manajemen 

 Pengertian koordinasi 

 Prinsip-prinsip koordinasi 

 Masalah-masalah dalam 

koordinasi 

 Ciri-ciri koordinasi 

 Pendekatan-pendekatan untuk 

pencapaian koordinasi yang 

efektif 

 Mekanisme-mekanisme 

pengkoordinasian dasar 

 Rentang manajemen 

A,B Pembelajaran 

Partisipasi 

 VIII VIII Ujian Tengah Semester  

 IX IX 
Pendelegasian Wewenang 
dan Desentralisasi 

 Pengertian wewenang, 

kekuasaan dan pengaruh 

 Wewenang lini, staf dan 

fungsional 

 Delegasi wewenang 

 Seni dalam delegasi 

 Sentralisasi dan desentralisasi 

A,B Pembelajaran 

Partisipasi 

 X X 
Penyusunan Personalia 
Organisasi 

 Proses penyusunan 

personalia 

 Perencanaan sumber daya 

manusia 

A,B Pembelajaran 

Partisipasi 



 Seleksi karyawan 

 Pengembangan karyawan 

 Kompensasi 

 XI XI Motivasi 

 Motivasi dalam organisasi 

 Model-model motivasi 

 Teori motivasi 

A,B Pembelajaran 

Partisipasi 

 XII XII Kepemimpinan 

 Pengertian kepemimpinan 

 Pendekatan-pendekatan studi 
kepemimpinan 

A,B Pembelajaran 

Partisipasi 

 XIII XIII Konflik dalam Organisasi 

 Definisi dan perubahan 

pandangan terhadap konflik 

 Jenis-jenis konflik 

 Faktor-faktor penyebab konflik 

 Metode penanggulangan 

konflik 

 Gaya manajemen konflik 

 Konflik struktural 

 Konflik lini dan staf 

 Penanggulangan konflik lini 
dan staf 

A,B Pembelajaran 

Partisipasi 

 XIV XIV 
Pengawasan dalam 
Manajemen 

 Pengertian pengawasan 

 Fungsi-fungsi pengawasan 

 Prinsip-prinsip dasar 

pengawasan 

 Tahap-tahap dalam 

pengawasan 

 Jenis-jenis pengawasan 

 Karakteristik pengawasan 

yang efektif 

 Perancangan sistem 
pengawasan 

A,B Pembelajaran 

Partisipasi 

 XV XV 
Sistem Informasi 
Manajemen 

 Definisi sistem informasi 

manajemen 

 Sistem manusia/mesin 

berdasarkan komputer 

A,B Pembelajaran 

Partisipasi 



 Fungsi sistem informasi 

manajemen 

 Sistem informasi untuk 

pengendalian operasional 

 Sistem informasi untuk 

pengendalian manajemen 

 Sistem informasi untuk 

perencanaan strategis 

 SIM berdasarkan fungsi 
organisasi 

 XVI XVI Ujian Akhir Semester 

 
  



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI 
 

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AKA 

 

STRATA 

S1 
 Mata Kuliah   PENGANTAR MANAJEMEN Kode Mata Kuliah KKA120 Bobot  3  SKS Semester 1  

                

Tanggal Minggu Pertemuan 
Kegiatan 

Mahasiswa 
Kemampuan Akhir 
yang Diharapkan 

Assessment 

Indikator Bentuk Bobot 

 I I 
Mendapat pengantar 
perkuliahan & mempelajari 
materi textbook 

Mahasiswa dapat 

memahami pengertian 

manajemen, fungsi 

manajemen, menjelaskan 

lingkungan eksternal 

perusahaan/organisasi, 

dan tanggung jawab sosial 

dan etika manajer 

Mencatathalp
entingdalam
materi dan 
aktifberdisku
si Kuis, tugas 10% 

 II II 

Mendapat pengantar 
perkuliahan & mempelajari 
materi textbook 

Mahasiswa 

dapatmenjelaskan sejarah 

perkembangan ilmu 

manajemen, pemikiran 

awal manajemen, 

memahami teori 

manajemen klasik, teori 

hubungan manusiawi, dan 

menjelaskan aliran 

manajemen modern 

Mencatathalp
entingdalam
materi dan 
aktifberdisku
si 

Kuis, tugas 

10% 

 III III 10% 

 IV IV 
Mendapat pengantar 
perkuliahan & mempelajari 
materi textbook 

Mahasiswa dapat 

memahami pengertian 

perencanaan, perlunya 

suatu perencanaan, 

menjelaskan hubungan 

perencanaan dengan 

fungsi manajemen lainnya, 

Mencatathalp
entingdalam
materi dan 
aktifberdisku
si 

Kuis, tugas 10% 



macam-macam 

perencanaan, memahami 

penilaian efektifitas 

perencanaan, dan 

menjelaskan hamatan-

hambatan efektifitas 

perencanaan 

 V V 
Mendapat pengantar 
perkuliahan & mempelajari 
materi textbook 

Mahasiswa dapatemahami 

dan menjelaskan jenis-

jenis keputusan manajer, 

langkah-langkah 

pengambilan keputusan, 

gaya pengambilan 

keputusan, tipe-tipe 

masalah dan pemecahan 

dalam keputusan, model 

pengambilan keputusan, 

dan teknik pengambilan 

keputusan 

Mencatathalp
entingdalam
materi dan 
aktifberdisku
si 

Kuis, tugas 10% 

 VI VI 
Mendapat pengantar 
perkuliahan & mempelajari 
materi textbook 

Mahasiswa 

dapatmenjelaskan 

pengertian 

pengorganisasian, 

memahami struktur 

organisasi, dan 

menjelaskan 

departementalisasi 

Mencatathalp
entingdalam
materi dan 
aktifberdisku
si Kuis, tugas 10% 

 VII VII 
Mendapat pengantar 
perkuliahan & mempelajari 
materi textbook 

Mahasiswa 

dapatmenjelaskan 

pengertian koordinasi, 

prinsip-prinsip koordinasi, 

masalah-masalah dalam 

koordinasi, memahami ciri-

ciri koordinasi, 

pendekatan-pendekatan 

Mencatathalp
entingdalam
materi dan 
aktifberdisku
si Kuis, tugas 10% 



untuk pencapaian 

koordinasi yang efektif, 

mekanisme-mekanisme 

pengkoordinasian dasar, 

dan menjelaskan rentang 

manajemen 

 VIII VIII 
UJIAN TENGAH 
SEMESTER 

  
  

 IX IX 
Mendapat pengantar 
perkuliahan & mempelajari 
materi textbook 

Mahasiswa 

dapatmenjelaskan 

pengertian wewenang, 

kekuasaan dan pengaruh, 

wewenang lini, staf dan 

fungsional, memahami 

delegasi wewenang, seni 

dalam delegasi, dan 

menjelaskan sentralisasi 

dan desentralisasi 

Mencatathalp
entingdalam
materi dan 
aktifberdisku
si 

Kuis, tugas 10% 

 X X 
Mendapat pengantar 
perkuliahan & mempelajari 
materi textbook 

Mahasiswa dapat 

memahami proses 

penyusunan personalia, 

menjelaskan perencanaan 

sumber daya manusia, 

seleksi karyawan, 

memahami 

pengembangan karyawan 

dan kompensasi 

Mencatathalp
entingdalam
materi dan 
aktifberdisku
si 

Kuis, tugas 10% 

 XI XI 
Mendapat pengantar 
perkuliahan & mempelajari 
materi textbook 

Mahasiswa dapat 

memahami dan 

menjelaskan motivasi 

dalam organisasi, model-

model motivasi, dan teori 

motivasi 

Mencatathalp
entingdalam
materi dan 
aktifberdisku
si 

Kuis, tugas 10% 

 XII XII 
Mendapat pengantar 
perkuliahan & mempelajari 

Mahasiswa dapat 

memahami dan 

Mencatathalp
entingdalam

Kuis, tugas 10% 



materi textbook menjelaskan pengertian 

kepemimpinan dan 

pendekatan-pendekatan 

studi kepemimpinan 

materidan 
aktifberdisku
si 

 XIII XIII 
Mendapat pengantar 
perkuliahan & mempelajari 
materi textbook 

Mahasiswa 

dapatmenjelaskan definisi 

dan perubahan pandangan 

terhadap konflik, jenis-

jenis konflik, memahami 

faktor-faktor penyebab 

konflik, metode 

penanggulangan konflik, 

menjelaskan gaya 

manajemen konflik, konflik 

struktural, memahami 

konflik lini dan staf, dan 

penanggulangan konflik 

lini dan staf 

Mencatathalp
entingdalam
materi dan 
aktifberdisku
si 

Kuis, tugas 10% 

 XIV XIV 
Mendapat pengantar 
perkuliahan & mempelajari 
materi textbook 

Mahasiswa 

dapatmenjelaskan 

pengertian pengawasan, 

fungsi-fungsi pengawasan, 

memahami prinsip-prinsip 

dasar pengawasan, tahap-

tahap dalam pengawasan, 

jenis-jenis pengawasan, 

menjelaskan karakteristik 

pengawasan yang efektif, 

perancangan sistem 

pengawasan 

Mencatathalp
entingdalam
materi dan 
aktifberdisku
si 

Kuis, tugas 10% 

 XV XV 
Mendapat pengantar 
perkuliahan & mempelajari 
materi textbook 

Mahasiswa dapat 

memahami definisi sistem 

informasi manajemen, 

menjelaskan sistem 

manusia/mesin 

Mencatathalp
entingdalam
materi dan 
aktifberdisku
si 

Kuis, tugas 10% 



berdasarkan komputer, 

memahami fungsi sistem 

informasi manajemen, 

menjelaskan sistem 

informasi untuk 

pengendalian operasional, 

memahami sistem 

informasi untuk 

pengendalian manajemen, 

sistem informasi untuk 

perencanaan strategis, 

dan menjelaskan SIM 

berdasarkan fungsi 

organisasi 

 XVI XVI 
UJIAN AKHIR 
SEMESTER  
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