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COURSE LEARNING OUTCOMES 

(Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 

: Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu: 
a. Mendeskripsikan bentuk-bentuk bank dan lembaga keuangan syariah 

b. Menjelaskan kondisi bank dan lembaga keuangan syariah 

c. Membuat analisis dalam bentuk makalah dan menyajikannya sesuai teori dan fakta. 

 

MINGGU 

KE- 

KEMAMPUAN AKHIR 

YANG DIHARAPKAN 

(KOMPETENSI) 

Bahan Kajian 
Metode 

Pembelajaran 

Waktu 

Pembelajaran 
Pengalaman  Belajar 

KRITERIA PENILAIAN 

(INDIKATOR) 

BOBOT 

NILAI 

(%) 

 

1 Mahasiswa memahami 

tata cara perkuliahan dan 

tema pembelajaran serta 

unsur-unsur penilaian 

perkuliahan 

KONTRAK PEMBELAJARAN Ceramah & 

diskusi 

50x3 -  kehadiran 5 

2 Mahasiswa memahami 

definisi bank syariah, 

sejarah dan 

perkembangannya di 

Indonesia 

BANK SYARIAH 

 Definisi dan sejarah bank syariah 

 Perkembangan bank syariah di 

Indonesia 

Ceramah, 

Presentasi 

Mahasiswa & 

diskusi 

50x3 Pembuatan makalah, diskusi 

dan presentasi 

Kelengkapan dan kebenaran 

penjelasan, kemampuan 

presentasi, kreativitas bahan 

presentasi  

 

5 

3 Mahasiswa mampu 

memahami dan 

menjelaskan fungsi dan 

peran bank syariah 

terhadap ekonomi dan 

perannya pada saat 

Indonesia mengalami 

krisis moneter 

FUNGSI DAN PERAN BANK 

DALAM PEMBANGUNAN 

 Bank dan pembangunan ekonomi 

 Reformasi perbankan di Indonesia 

 Peran bank syariah era krisis 

 

Ceramah, 

Presentasi 

Mahasiswa & 

diskusi 

50x3 Pembuatan makalah, diskusi 

dan presentasi 

Kelengkapan dan kebenaran 

penjelasan, kemampuan 

presentasi, kreativitas bahan 

presentasi  

 

5 

4 Mahasiswa mampu 

memahami perumusan 
PRINSIP DASAR OPERASIONAL 

PRBANKAN SYARIAH 

Ceramah, 

Presentasi 

50x3 Pembuatan makalah, diskusi 

dan presentasi 

Kelengkapan dan kebenaran 

penjelasan, kemampuan 

5 



dasar kebijakan bank 

syariah, struktur dan 

organisasi bank syariah, 

serta pengawasan 

internal pada perbankan 

syariah 

 Perumusan dasar dan kebijakan 

manajemen operasional bank syariah 

 Struktur dan organisasi perbankan 

syariah 

 Pengawasan internal 

Mahasiswa & 

diskusi 

presentasi, kreativitas bahan 

presentasi  

 

5 Mahasiswa mampu 

memahami sumber dan 

fungsi permodalan pada 

bank syariah dan 

manajemen CAR bank 

syariah 

MANAJEMEN 

DANA/PERMODALAN 

PERBANKAN SYARIAH 
 Sumber permodalan 

 Fungsi modal bank 

 Kecukupan modal  

 Manajemen CAR pebankan syariah 

Ceramah, 

Presentasi 

Mahasiswa & 

diskusi 

50x3 Pembuatan makalah, diskusi 

dan presentasi 

Kelengkapan dan kebenaran 

penjelasan, kemampuan 

presentasi, kreativitas bahan 

presentasi  

 

10 

6 Mahasiswa mampu 

memahami definisi dan 

strategi likuiditas dan 

dapat menjelaskan teori 

dasar manajemen 

likuiditas 

MANAJEMEN LIKUIDITAS 
 Definisi dan strategi likuiditas 

 Teori manajemen likuiditas 

 Bantuan likuiditas bank syariah 

Ceramah, 

Presentasi 

Mahasiswa & 

diskusi 

50x3 Pembuatan makalah, diskusi 

dan presentasi 

Kelengkapan dan kebenaran 

penjelasan, kemampuan 

presentasi, kreativitas bahan 

presentasi  

 

10 

7 Mahasiswa mampu 

memahami definisi, 

unsur dan jenis-jenis 

imvestasi dan 

pembiayaan, serta 

prinsip dan prosedur 

pemberian pembiayaan 

MANAJEMEN INVESTASI DAN 

PEMBIAYAAN 
 Definisi dan unsur investasi dan 

pembiayaan 

 Jenis-jenis pembiayaan 

 Prinsip dan prosedur pemberian 

pembiayaan 

 

Ceramah, 

Presentasi 

Mahasiswa & 

diskusi 

50x3 Pembuatan soal dan jawaban Kualitas soal dan jawaban 

mahasiswa. 

5 

8 UTS       

9 Mahasiswa mampu 

memahami definisi 

pasar uang dan pasar 

modal syariah dan 

sistem yang digunakan  

PASAR UANG DAN PASAR 

MODAL SYARIAH 
 Definisi pasar uang dan pasar modal 

syariah 

 Landasan hukum  

 Sistem dalam pasar uang dan pasar 

modal syariah 

 Mikanisme pasar uang dan pasar 

Ceramah, 

Presentasi 

Mahasiswa & 

diskusi 

50x3 - Pembuatan makalah, diskusi 

dan presentasi 

Kelengkapan dan kebenaran 

penjelasan, kemampuan 

presentasi, kreativitas bahan 

presentasi  

 

10 



modal syariah 

 

10 Mahasiswa mampu 

memahami tata cara 

rekrutmen dan 

penentuan staffing bank 

syariah serta 

pengembangan 

kemampuan kerja 

MANAJEMEN SDM BANK 

SYARIAH 
 Rekrutman  

 Staffing 

 Pengembangan kemampuan kerja 

 Fungsi DPS 

 

Ceramah, 

Presentasi 

Mahasiswa & 

diskusi 

50x3 - Pembuatan makalah, diskusi 

dan presentasi 

Kelengkapan dan kebenaran 

penjelasan, kemampuan 

presentasi, kreativitas bahan 

presentasi  

 

10 

11 Mahasiswa mampu 

memahami dan 

menjelaskan definisi 

pemasaran, produk dan 

jasa bank syariah serta 

bauran pemasaran 

MANAJEMEN PEMASARAN BANK 

SYARIAH 
 Definisi pemasaran 

 Produk dan jasa perbankan syariah 

 Marketing Mix 

 

Ceramah, 

Presentasi 

Mahasiswa & 

diskusi 

50x3 - Pembuatan makalah, diskusi 

dan presentasi 

Kelengkapan dan kebenaran 

penjelasan, kemampuan 

presentasi, kreativitas bahan 

presentasi  

 

10 

12 Mahasiswa mampu 

memahami konsep dasar 

transaksi muamalah dan 

perbedaan lembaga 

keuangan bank dan non 

bank 

PENGELOLAAN KEUANGAN 

SYARIAH 

 Konsep dasar transaksi muamalah 

 Lembaga keuangan bank 

 Lembaga keuangan non bank 

 

Ceramah, 

Presentasi 

Mahasiswa & 

diskusi 

50x3 - Pembuatan makalah, diskusi 

dan presentasi 

Kelengkapan dan kebenaran 

penjelasan, kemampuan 

presentasi, kreativitas bahan 

presentasi  

 

10 

13 Mahasiswa mampu 

memahami definisi bagi 

hasi, landasan hukum 

yang mendasarinya, 

serta dapat menjelaskan 

prinsip bagi hasil dan 

pembagian hasil usaha 

PERHITUNGAN BAGI HASIL 

BANK SYARIAH 
 Definisi bagi hasil 

 Landasan hukum distribusi bagi hasil 

 Prinsip bagi hasil dan pembagian 

hasil usaha 

-  

Ceramah & 

diskusi 

50x3 - Diskusi dan presentasi Kelengkapan dan kebenaran 

penjelasan, kemampuan 

presentasi, kreativitas bahan 

presentasi  

 

10 

14 UAS       

Soal UTS: 

1. A 

2. B 

3. C 

 

 



Soal UAS : 

1. A 

2. B 

3. C 

4. D 

5.  
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