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penulis dapat menyelesaikan penulisan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 

Ekonomi Teknik. 

RPS Ekonomi Teknik ini disusun sebagai panduan dalam mata kuliah 

Ekonomi Teknik. RPS Ekonomi Teknik ini bertujuan agar mahasiswa mampu 
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Capaian 

Pembelajaran (CP) 

CPL-PRODI 

S9 menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri 

P4 Menguasai konsep teoritis rancangan instalasi pembangkit listrik berbasis energi terbarukan 

secara mendalam dengan memperhatikan aspek teknis, ekonomi, dan lingkungan berdasarkan 

analisis potensi energi di suatu wilayah; 

KU1 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif berdasarkan formulasi 

ekonomi teknik dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang energi terbarukan sesuai 

dengan standar kompetensi kerja bidang energi terbarukan 

KU4 Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian dalam bentuk kertas kerja dari pemilihan 

alternative pada studi kelayakan proyek terkait pembangunan pembangkit energy baru terbarukan 

KK1 Mampu merancang instalasi pembangkit listrik berbasis energi terbarukan dengan memperhatikan 

aspek teknis, ekonomi dan lingkungan berdasarkan potensi energi di suatu wilayah; 

KK 3 Mampu merancang, membuat, dan menganalisis teknologi pembuatan bahan bakar bioenergi 

(antara lain biogas, biomassa, dan biofuel) dengan memperhatikan aspek teknis, ekonomi dan 

  lingkungan berdasarkan potensi energi di suatu wilayah; 



 

 

CP-MK 

M1 Mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep biaya, bunga, ekivalensi dan perbandingan 

alternative secara logis, kritis, sitematis dan inovatif (KU1) 

M2 Mahasiswa mampu menguaai konsep ekonomi dalam rancangan pembangkit secara umum 

dengan kinerja mandiri, bermutu dan terukur (P4, KU1,KK1) 

M3 Mahasiswa mampu merancang, membuat, menganalisis secara ekonomi kelayakan proyek 

investasi pembangkit energi (KK3) 

M4 Mahasiswa mampu mengumpulkan, mengolah data terkait permasalahan dan menginterpretasikan 

hasilnya secara logis dan sistematis (S9, KU1) 

M5 Mahasiswa mampu membuat berbagai analis teknologi pembuatan bahan bakar bioenergy 

berdasarkan aspek ekonomi teknik (S9, KU1,KK3) 

Deskripsi Singkat 

MK 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang membahas tentang dasar-dasar dan prinsip ekonomi ke dalam ilmu 

teknik. Pengembangan energy baru dan terbarukan erat kaitannya dengan usaha atau proyek yang membutuhkan 

studi kelayakan investasi dan evaluasi proyek, oleh karena itu dalam mata kuliah ini membahas teori ekonomi 

secara umum yang meliputi konsep ekonomi biaya, ekivalensi ekonomi teknik, cash flow, bunga, depresiasi, 

pajak, pemilihan alternative, perhitungan BEP, MARR, B/C Ratio, IRR. Bahasan terakhir diharapkan dapat 

diaplikasikan oleh mahasiswa yaitu membahas tentang studi kelayakan proyek. Metode yang digunakan adalah 

ceramah, diskusi dan pemecahan masalah. Beberapa informasi yang dijadikan bahan pertimbangan keberhasilan 

mahasiswa dalam perkuliahan ini adalah kehadiran, partisipasi selama perkuliahan, tugas, makalah, UTS dan 

UAS. 

Bahan Kajian Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari pokok bahasan : 

4. Kontrak kuliah dna Pendahuluan 

5. Dimensi Fisik dan ekonomi 

6. Konsep ekonomi dan biaya 

7. Rumus dan Jenis Bunga 

8. Ekivalensi ekonomi teknik 

9. Metode dasar perbandingan alternative 
10. Pengambilan keputuan ekonomi untuk alternative 



 

 

 8. MARR 

9. Metode nilai sekarang 

10. Metode IRR 

11. Analisis BEP 

12. Analisis Benefit Cost Ratio 

13. Depresiasi 
14. Pajak 

Referensi/ Pustaka 1. Giatman. 2007. Ekonomi Teknik. Rajawali Press. Jakarta 

2. Husnan, S dan Suwarsono, M. 2000. Studi Kelayakan Proyek. Edisi ketiga. UPP AMP YKPN. Yogyakarta 

3. Waldiyono. 2009. Ekonomi Teknik (Konsepsi, Teori dan Aplikasi). Pustaka Pelajar 
4. Newnan, D. G. 1990. Engineering Economic Analysis. Binarupa AKSARA, Engineering Press. Jakarta 

Media Pembelajaran Perangkat Lunak Perangkat Keras 

Microsoft Power Point Laptop, LCD, Projector, Papan Tulis 

Team Teaching Siti Diah Ayu Febriani S.Si., M.Si, Risse Entikaria Rachmanita S.Pd., M.Si 

Mata kuliah syarat - 



 

 

 

Mg 

ke 

Sub-CP-MK Indikator Kriteria & 

Bentuk Penilaian 

Metode 

Pembelajaran 

Materi Pembelajaran Bobot 

Penilaian 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1,2 Mahasiswa  akan 

mampu menjelaskan 

Ekonomi Teknik 

Mahasiswa 

memahami   dan 

menjelaskan 

Efisiensi, Efektifitas 

dan Optimalisasi 

secara 

komprehensip  dan 

mendalam 

*Ketepatan 

Menjelaskan 

Ekonomi Teknik 

 
*Ketepatan 

menganalisis 

Perancangan Teknik 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

Penguasaan 

*Kuliah & 

Diskusi, [TM: 

2X(2X50”)] 

1. Definisi Konsep Ekonomi 

2. Ekonomi Teknik dan 

Perancangan Teknik 

3. Efisiensi,Efektifitas dan 

Optimalisasi 

5 

3,4 Mahasiswa mampu 

menggambar aliran 

kas dan 

menganalisis 

konsep biaya dalam 

ekonomi teknik 

*Ketepatan 

menjelaskan konsep 

klasifikasi biaya 

 
*Ketepatan 

menggambarkan 

aliran kas baik 

dalam bentuk grafis 

maupun tabel 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

Kesesuaian 

penggambaran 

aliran kas 

*Kuliah & 

Diskusi, [TM: 

2X(2X50”)] 

1. Pengertian Biaya 

2. Klasifikasi Biaya 

(waktu, penggunaan, produk, 

volume) 

3. Bagan Aliran kas (Definisi, 

bentuk, notasi dan cara 

membuat) 
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5,6 Mahasiswa mampu 

mendeskripsikan 

konsep nilai waktu 

dari uang, 

menyebutkan 

kembali jenis bunga 

yang masuk 

katagori single 

payment compound 

interest, uniform 

payment compound 

interest 

*Ketepatan 

mendeskripsikan 

konsep nilai waktu 

dari uang 

 
*Ketepatan 

penguasaan katagori 

jenis-jenis bunga 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaan 

*Kuliah & 

Diskusi, [TM: 

2X(2X50”)] 

 
*Tugas 1: 

Menjawab soal- 

soal 1-5 terkait 

Perhitungan 

Bunga  katagori 

single payment 

compound 

interest   dan 

uniform 

payment interest 

[BT+BM=(2+2) 

]X(2X60”)] 

 
*Quis1: 

Menjawab soal- 

soal terkait 

konsep ekonomi 

dan Bunga 

1. Nilai waktu sekarang 

2. Metode ekivalensi 

3. Bunga 

4. Pengertian dan perhitngan 

Single payment compound 

- Future towards present 

- Present to words future 

- Penggunan table bunga 

untuk single payments 

5. Pengertian dan perhitungan 

uniform payment compound 

interest 

- Annual towards future 

- Future towards annual 

- Present towards annual 

- Annual towards present 

- Penggunaan table bunga 

untuk uniform payment 

20 

7 Mahasiswa mampu 

memahami konsep 

ekivalensi, memilih 

alternatif 

*Ketepatan 

menjelaskan konsep 

ekivalensi 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

Kesesuaian 

*Kuliah & 

Diskusi, [TM: 

2X(2X50”)] 

1. Pengertian nilai tahunan 

ekivalensi benefit dan nilai 

tahunan ekivalensi cost 
2. Formulasi      nilai       tahunan 

20 



 

 

 

  *Keseuaian memilih 

alternative rencana 

kegiatan ekonomi 

dengan metode nilai 

tahunan 

 
Bentuk non-test: 

*Identifikasi hasil 

diskusi  dengan 

studi kasus terkait 

pemilihan 

alternative dalam 

konsep ekonomi 

teknik 

 
*Tugas2: 

Studi Kasus 

kelayakan 

investasi terkait 

teknik energi 

baru dan 

terbarukan 

(Biogas, 

Biodesel, 

Pembangkit 

Listrik Tenaga 

Angin, 

Mikrohidro, 

Pembangkit 

Listrik Tenaga 

Surya): 

[BT+BM=(2+2) 

]X(2X60”)] 

ekivalensi benefit dan nilai 

tahunan ekivalensu cost 

3. Penggunaan nilai tahunan 

dalam analisis ekonomi teknik 

4. Analisis perbandingan nilai 

tahunan dengan beberapa 

alternative pada umur investasi 

yang sama dan berbeda 

 

8 Evaluasi Tengah Semester: Melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran berikutnya 

9 Mahasiswa mampu 

menerapkan 

Minimum Attractive 

Rate of Return 

(MARR)  dalam 

menilai suatu 

investasi yang 

menguntungkan 

pada bidang energi 

terbarukan 

*Ketepatan 

menjelaskan tentang 

Minimum Attractive 

Rate of Return 

(MARR) 

*Ketepatan 

menganalisis dalam 

penerapan Minimum 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

Kesesuaian dalam 

menerapkan 

Minimum 

Attractive Rate of 

Return (MARR) 

pada studi kasus 

Kuliah: 

 TM = 

1x(2x50'), 

Metode: 

Diskusi, Studi 

Kasus, 

 BT = 1x 

(2x60') 

Tugas 3 

(kelompok): 

1. Pengertian Minimum Attractive 

Rate of Return (MARR) 

2. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengambilan 

keputusan MARR 

3. Cara menentukan dan 

memperhitungkan MARR 

10 



 

 

 

  Attractive Rate of 

Return (MARR) 

pada investasi di 

bidang energi 

terbarukan 

investasi pada 

bidang energi 

terbarukan 

 
Bentuk penilaian 

kuliah: 

Non tes: 

Tanya jawab dan 

diskusi 

Studi Kasus 

kriteria 

keputusan 

investasi pada 

Proyek energi 

terbarukan 

 BM = 

1x(2x60') 

Membaca 

referensi 

  

10,11 Mahasiswa mampu 

menganalisis dan 

menghitung dengan 

metode nilai 

sekarang (present 

worth) dan metode 

IRR (Internal rate 

of return) dalam 

menilai kesempatan 

berinvestasi 

*Ketepatan 

menjelaskan tentang 

metode  nilai 

sekarang (present 

worth) dan metode 

IRR (Internal rate 

of return) 

*Ketepatan 

menganalisis  dan 

menghitung metode 

nilai sekarang 

(present worth) dan 

metode  IRR 

(Internal rate   of 

return) 

Kriteria: 

Ketepatan 

menganalisis dan 

menghitung 

metode nilai 

sekarang (present 

worth)  dan 

metode  IRR 

(Internal rate of 

return) pada 

beberapa kasus 

 
Bentuk penilaian 

kuliah: 

Non tes: 

Tanya jawab dan 

Kuliah: 

 TM = 

2x(2x50'), 

Metode: 

Diskusi, Studi 

Kasus, 

 BT = 1x 

(2x60') 

Tugas 4 

(individu): 

Penggunaan 

metode nilai 

sekarang 

(present 

worth) dan 

metode IRR 

(Internal rate 

of return) 

untuk 

1. Deskripsi metode nilai 

sekarang (present worth) dan 

metode IRR (Internal rate of 

return) 

2. Langkah-langkah menghitung 

metode nilai sekarang (present 

worth) dan metode IRR 

(Internal rate of return) 

15 



 

 

 

   diskusi mengevaluasi 

kesempatan 

berinvestasi 

 BM = 

2x(2x60') 

Membaca 

referensi 

  

12,13 Mahasiswa mampu 

menjelaskan dan 

menerapkan analisis 

titik impas (Break 

even point) dan 

analisis Benefit Cost 

ratio pada 

permasalahan 

produksi dan 

investasi 

*Ketepatan 

menjelaskan tentang 

analisis titik impas 

(Break even point) 

dan analisis Benefit 

Cost 

*Ketepatan 

menerapkan analisis 

titik impas (Break 

even point) dan 

analisis Benefit Cost 

ratio pada 

permasalahan 

produksi dan 

investasi 

Kriteria: 

Ketepatan 

menerapkan 

analisis titik 

impas  (Break 

even point)  dan 

analisis Benefit 

Cost ratio pada 

permasalahan 

produksi   dan 

investasi 

Bentuk penilaian 

kuliah: 

Non tes: 

Tanya jawab dan 

diskusi 

Kuliah: 

 TM = 

2x(2x50'), 

Metode: 

Diskusi, Studi 

Kasus, 

 BT = 1x 

(2x60') 

Tugas 5 

(individu): 

Analisis titik 

impas (Break 

even point) 

pada 

permasalahan 

produksi dan 

Menghitung 

Benefit Cost 

ratio pada 

suatu proyek 

investasi 

 BM = 

2x(2x60') 

1. Deskripsi menerapkan analisis 

titik impas (Break even point) 

dan analisis Benefit Cost ratio 

2. Langkah-langkah menghitung 

titik impas (Break even point) 

pada permasalahan produksi 

3. Langkah-langkah menghitung 

analisis Benefit Cost ratio 

pada suatu proyek investasi 

15 



 

 

 

    Membaca 

referensi 

  

14,15 Mahasiswa mampu 

menjelaskan dan 

menghitung 

depresiasi dan pajak 

pada analisis 

ekonomi teknik 

*Ketepatan 

menjelaskan 

depresiasi dan pajak 

pada analisis 

ekonomi teknik 

*Ketepatan 

menghitung 

depresiasi dan pajak 

pada analisis 

ekonomi teknik 

Kriteria: 

Ketepatan 

menerapkan 

analisis dan 

perhitungan 

depresiasi dan 

pajak pada 

permasalahan 

ekonomi teknik 

Bentuk penilaian 

kuliah: 

Non tes: 

Tanya jawab dan 

diskusi 

Kuliah: 

 TM = 

2x(2x50'), 

Metode: 

Diskusi, Studi 

Kasus, 

 BT = 1x 

(2x60') 

Tugas 6 

(individu): 

Menghitung 

besar pajak 

pendapatan 

suatu 

perusahaan 

dan 

menghitung 

nilai 

depresiasi 

dengan 

menggunakan 

beberapa 

metode. 

BM = 

2x(2x60') 
Membaca 

1. Deskripsi depresiasi dan pajak 

pada analisis ekonomi teknik 

2. Langkah-langkah analisis dan 

perhitungan depresiasi dan 

pajak pada analisis ekonomi 

teknik 

3. Perhitungan depresiasi dengan 

beberapa metode. 

10 

16 Evaluasi Akhir Semester: Melakukan Validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa 

Catatan: 



 

 

 

(1) TM: Tatap Muka, BT: Belajar Terstruktur, BM: Belajar Mandiri 

(2) [TM: 2X(2X50”)] dibaca: kuliah tatap muka 2 kali (minggu) x 2 sks x 50 menit=200 menit (3.33 jam) 

(3) [BT+BM=(2+2)]X(2X60”)] dibaca: belajar terstruktur 2 kali (minggu) dan belajar mandiri 2 kali (minggu) x 2 sks x 60 menit= 480 menit (8jam) 

(4) Mahasiswa mampu membuat berbagai analis kelayakan investasi terkait proyek pembangunan pembangkit energy baru terbarukan (S9, 

KU1,KK6) menunjukkan bahwa sub-CPMK ini mengandung kemampuan dalam ranah taksonomi kognitif level 3 (kemampuan 

merancang), efeksi level 2 (kemampuan merespon dalam diskusi) dan psikomotorik level 4 (manipulasi gerakan tubuh dalam 

keterampilan presentasi) 

(5) Penulisan daftar pustka disarankan menggunakan salah satu standart penulisan pustaka inetrnasional dalm contoh ini menggunakan APA 

(6) RPS: Rencana Pembelajaran Semester; RMK: Rumpun Mata Kuliah; PRODI: Program Studi 



 

 

 

KOMPONEN PENILAIAN 

 
Proses penilaian pada mata kuliah ini dibedakan dalam 4 komponen, diantaranya adalah sebagai berikut : 

a. Kehadiran 

Komponen ini memiliki poin sebesar 10% dari total pertemuan tatap muka di kelas (14). Kehadiran merupakan salah satu komponen 

penunjang dalam melakukan proses penilaian karena setiap pertemuan akan membahas berbagai macam model persoalan yang akan 

didiskusikan bersama. Setiap persoalan yang dilontarkan menuntut adanya peran aktif mahasiswa untuk dapat mengemukakan pendapat 

mereka dengan baik. Keaktifan mahasiswa akan dijadikan nilai tambah secara objektif untuk penilaian akhir. 

b. Tugas 

Selama 1 semester, mahasiswa akan diberikan 6 tugas yang diberikan sebanyak 2x sebelum UTS dan 4x setelah UTS. Komponen 

keseluruhan tugas memiliki poin sebesar 30%. 

c. UTS (Ujian Tengah Semester) 

UTS dilakukan pada pertemuan ke 8 dari keseluruhan total pertemuan melalui ujian tertulis, praktek atau mini project yang akan 

dipresentasikan. Materi yang diujikan adalah materi pertemuan 1 sampai dengan 7, dengan bobot yang diberikan sebesar 30%. 

d. UAS (Ujian Akhir Semester) 

UAS dilakukan pada pertemuan ke 16 dari keseluruhan total pertemuan melalui ujian tertulis, praktek atau mini project yang akan 

dipresentasikan. Materi yang diujikan adalah materi setelah UTS yaitu materi pada pertemuan 9 sampai dengan 15, dengan bobot yang 

diberikan sebesar 30%. 

Catatan : 

- Tidak berlaku ujian susulan baik UTS maupun UAS kecuali kepada mahasiswa yang diberikan izin khusus seperti sakit (disertai 
dengan surat dokter dan surat dari orang tua/wali), atau terlibat dalam kegiatan akademik di luar kampus (disertai dengan surat izin 

yang ditanda tangani oleh KAPRODI) 

- Tidak berlaku perbaikan nilai Tugas, UTS maupun UAS kecuali diikuti oleh seluruh peserta mata kuliah 



 

 

 

 

1. Kriteria Penilaian 

Penilaian dilakukan berdasarkan semua komponen nilai yang ada. Nilai akhir yang diperoleh mahasiswa merupakan rata-rata dari perolehan 

tiap komponen dengan melibatkan bobot masing-masing. Nilai akhir merupakan gambaran kemampuan dan kualitas mahasiswa terhadap ilmu 

yang sudah diperoleh selama 1 semester. Nilai akhir akan dikonversi ke dalam bentuk angka dan huruf dengan rincian sebagai berikut : 

 
E Merupakan perolehan mahasiswa yang tidak mengikuti tugas, UTS, UAS dan kehadiran < 50 

D Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dan mengerjakan tugas seadanya, tidak memiliki 

kemauan dan tanggung jawab untuk memahami materi. 

C Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan seadanya, tidak fokus dalam memahami 

materi sehingga hanya mampu menyeleseaikan sebagian dari masalah / tugas itupun dengan akurasi yang buruk. 

BC Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan cukup baik, berusaha memahami materi 

namun kurang persisten sehingga baru mampu menyeleseaikan sebagian dari masalah / tugas  dengan akurasi 

yang kurang. 

B Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan baik, mampu memahami materi dan 

mampu menyelesaikan masalah / tugas dengan akurasi bagus. 

AB Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan sangat baik, memahami materi dengan 

sangat baik, memiliki tingkat proaktif dan kreatifitas tinggi dalam mencari informasi terkait materi, mampu 

menyelesaikan masalah / tugas dengan akurasi sangat baik. 

A Merupakan perolehan mahasiswa superior, yaitu mereka yang mengikuti perkuliahan dengan sangat baik, 

memahami materi dengan sangat baik bahkan tertantang untuk memahami lebih jauh, memiliki tingkat proaktif 

dan kreatifitas tinggi dalam mencari informasi terkait materi, mampu menyelesaikan masalah dengan akurasi 

sempurna bahkan mampu mengenali masalah nyata pada masyarakat / industri dan mampu mengusulkan konsep 

solusinya. 



 

 

 

2. Rubrik Penilaian 

RUBRIK 1 

 

Tugas 1. Menjawab soal-soal 1-5 terkait Perhitungan Bunga katagori single payment compound interest dan uniform payment interest 

Quis 1: Menjawab soal-soal terkait konsep ekonomi dan Bunga 

 

Jenjang/Grade Angka/Skor Deskripsi/Indikator Kerja 

E <45 Merupakan perolehan mahasiswa yang tidak melaksanakan tugas dan sama sekali tidak 

memahami materi. 

D 46-55 Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dan mengerjakan tugas 

seadanya, tidak memiliki kemauan dan tanggung jawab untuk memahami materi. 

C 56-65 Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan seadanya, tidak 

fokus dalam memahami materi sehingga hanya mampu menyeleseaikan sebagian dari 

masalah / tugas itupun dengan akurasi yang buruk. 

BC 66-70 Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan baik, berusaha 

memahami materi namun baru mampu menyeleseaikan sebagian masalah / tugas 

dengan akurasi cukup. 

B 71-75 Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan baik, mampu 

memahami materi dan mampu menyelesaikan masalah / tugas dengan akurasi bagus. 

AB 76-80 Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan baik, mampu 

memahami materi dan mampu menyelesaikan masalah / tugas dengan akurasi bagus. 

A 81-100 Merupakan perolehan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan sangat baik, 

memahami materi dengan sangat baik, memiliki tingkat proaktif dan kreatifitas tinggi 

dalam mencari informasi terkait materi, mampu menyelesaikan masalah / tugas dengan 

akurasi sangat baik. 



 

 

 

RUBRIK 2 

 
 

Tugas 2. Studi Kasus kelayakan investasi terkait teknik energi baru dan terbarukan (Biogas, Biodesel, Pembangkit Listrik Tenaga Angin, 

Mikrohidro, Pembangkit Listrik Tenaga Surya) 

 
 

Skor Uraian 

4 Melakukan estimasi akurat. Menggunakan operasi matematik yang sesuai tanpa 

salah. Mengambil kesimpulan logis yang didukung oleh grafik. Sangat baik 

memberikan penjelasan pemikiran. 

3 Melakukan estimasi yang baik. Menggunakan operasi matematik yang sesuai 

dengan sedikit kesalahan.Mengambil kesimpulan yang logis yang didukung 

oleh grafik. Memberikan penjelasan pemikiran yang baik. 

2 Berusaha melakukan estimasi, meskipun kebanyakan tidak akurat. 

Menggunakan operasi matematik yang tidak sesuai, meskipun tanpa salah. 

Mengambil kesimpulan yang tidak didukung oleh grafik. Sedikit memberikan 

penjelasan 

1 Melakukan estimasi tidak akurat. Menggunakan operasi matematik yang tidak 

sesuai. Tidak ada kesimpulan yang berkaitan dengan grafik. Tidak memberikan 

penjelasan cara berpikir. 

0 Tidak ada jawaban / tugas tidak selesai 



 

 

 

RUBRIK 3 

 
 

Tugas 3. Penerapan MARR pada studi kasus kriteria keputusan investasi pada proyek energi terbarukan 
 

 

 
 

Skor Uraian 

4 Ketepatan pengambilan keputusan pengambilan investasi disertai dengan 

penjelasan yang baik. Ketepatan dan kelengkapan dalam memperhitungkan 

factor-faktor yang berpengaruh terhadap keputusan investasi. Menggunakan 

operasi matematika yang akurat dan lengkap. 

3 Ketepatan pengambilan keputusan pengambilan investasi akan tetapi penjelasan 

yang kurang tepat. Lengkap dalam memperhitungkan factor-faktor yang 

berpengaruh terhadap keputusan investasi tetapi kurang tepat. Menggunakan 

operasi matematika yang akurat dan kurang lengkap. 

2 Kurang tepat pengambilan keputusan pengambilan investasi dan penjelasannya. 

Kurang lengkap kurang tepat dalam memperhitungkan factor-faktor yang 

berpengaruh terhadap keputusan investasi. Menggunakan operasi matematika 

yang kurang akurat dan kurang lengkap. 

1 Tidak tepat pengambilan keputusan pengambilan investasi dan penjelasannya. 

Tidak lengkapdan tidak tepat dalam memperhitungkan factor-faktor yang 

berpengaruh terhadap keputusan investasi. Menggunakan operasi matematika 

yang tidak akurat dan tidak lengkap. 

0 Tidak ada jawaban / tugas tidak selesai 



 

 

 

RUBRIK 4 

 
 

Tugas 4. Penggunaan metode nilai sekarang (present worth) dan metode IRR (Internal rate of return) untuk mengevaluasi kesempatan 

berinvestasi dalam menyelesaikan persoalan (terdapat 4 soal) 
 

 

 
 

No Soal Skor* 

1 4 3 2 1 0 

2 4 3 2 1 0 

3 4 3 2 1 0 

4 4 3 2 1 0 

Jumlah skor  

* lingkari salah satu 
 

Nilai Deskripsi 

4 Cara menganalisis tepat. Perhitungan ditulis secara rinci dan benar. Hasil akhir yang 

diperoleh benar. 

3 Cara menganalisis tepat. Perhitungan ditulis kurang rinci dan benar. Hasil akhir yang 
diperoleh kurang tepat. 

2 Cara menganalisis kurang tepat. Perhitungan ditulis kurang rinci dan kurang tepat. Hasil 

akhir yang diperoleh kurang tepat. 

1 Cara menganalisis salah. Perhitungan ditulis kurang rinci dan salah. Hasil akhir yang 

diperoleh salah. 

0 Jika tidak di jawab 

 
Petunjuk : 

1. Jumlah skor yang tertulis pada tabel di atas adalah jumlah skor untuk 4 nomor soal. 

2. Skor tiap soal menggunakan skala 1-4 



 

 

 

3. Bobot masing-masing soal adalah sama 

4. Perhitungan skor akhir = skor yang diperoleh x 100 

16 

 

5. Rentang nilai : 

Sangat Baik : apabila memperoleh skor 80 - 100 

Baik : apabila memperoleh skor 70 - 79 

Cukup : apabila memperoleh skor 60 - 69 

Kurang : apabila memperoleh skor 50- 59 

Sangat Kurang : apabila memperoleh skor 0 - 49 

 
Contoh : 

Total Skor diperoleh 13 

Maka  

sehingga peserta didik tersebut memperoleh penilaian: Sangat Baik 



 

 

 

RUBRIK 5 

 
 

Tugas 5. Analisis titik impas (Break even point) pada permasalahan produksi dan menghitung Benefit Cost ratio pada suatu proyek investasi 

(terdapat 4 soal) 
 

 

 
 

No Soal Skor* 

1 4 3 2 1 0 

2 4 3 2 1 0 

3 4 3 2 1 0 

4 4 3 2 1 0 

Jumlah skor  

* lingkari salah satu 
 

Nilai Deskripsi 

4 Cara menganalisis tepat. Perhitungan ditulis secara rinci dan benar. Hasil akhir yang 

diperoleh benar. 

3 Cara menganalisis tepat. Perhitungan ditulis kurang rinci dan benar. Hasil akhir yang 
diperoleh kurang tepat. 

2 Cara menganalisis kurang tepat. Perhitungan ditulis kurang rinci dan kurang tepat. Hasil 

akhir yang diperoleh kurang tepat. 

1 Cara menganalisis salah. Perhitungan ditulis kurang rinci dan salah. Hasil akhir yang 

diperoleh salah. 

0 Jika tidak di jawab 

 
Petunjuk : 

1. Jumlah skor yang tertulis pada tabel di atas adalah jumlah skor untuk 4 nomor soal. 

2. Skor tiap soal menggunakan skala 1-4 



 

 

 

3. Bobot masing-masing soal adalah sama 

4. Perhitungan skor akhir = skor yang diperoleh x 100 

16 

 

5. Rentang nilai : 

Sangat Baik : apabila memperoleh skor 80 - 100 

Baik : apabila memperoleh skor 70 - 79 

Cukup : apabila memperoleh skor 60 - 69 

Kurang : apabila memperoleh skor 50- 59 

Sangat Kurang : apabila memperoleh skor 0 - 49 

 
Contoh : 

Total Skor diperoleh 13 

Maka  

sehingga peserta didik tersebut memperoleh penilaian: Sangat Baik 



 

 

 

RUBRIK 6 

 
 

Tugas 6. Menghitung besar pajak pendapatan suatu perusahaan dan menghitung nilai depresiasi dengan menggunakan beberapa metode 

(terdapat 4 soal) 
 

 

 
 

No Soal Skor* 

1 4 3 2 1 0 

2 4 3 2 1 0 

3 4 3 2 1 0 

4 4 3 2 1 0 

Jumlah skor  

* lingkari salah satu 
 

Nilai Deskripsi 

4 Cara menganalisis tepat. Perhitungan ditulis secara rinci dan benar. Hasil akhir yang 

diperoleh benar. 

3 Cara menganalisis tepat. Perhitungan ditulis kurang rinci dan benar. Hasil akhir yang 
diperoleh kurang tepat. 

2 Cara menganalisis kurang tepat. Perhitungan ditulis kurang rinci dan kurang tepat. Hasil 

akhir yang diperoleh kurang tepat. 

1 Cara menganalisis salah. Perhitungan ditulis kurang rinci dan salah. Hasil akhir yang 

diperoleh salah. 

0 Jika tidak di jawab 

 
Petunjuk : 

1. Jumlah skor yang tertulis pada tabel di atas adalah jumlah skor untuk 4 nomor soal. 

2. Skor tiap soal menggunakan skala 1-4 



 

 

 

3. Bobot masing-masing soal adalah sama 

4. Perhitungan skor akhir = skor yang diperoleh x 100 

16 

 

5. Rentang nilai : 

Sangat Baik : apabila memperoleh skor 80 - 100 

Baik : apabila memperoleh skor 70 - 79 

Cukup : apabila memperoleh skor 60 - 69 

Kurang : apabila memperoleh skor 50- 59 

Sangat Kurang : apabila memperoleh skor 0 - 49 

 
Contoh : 

Total Skor diperoleh 13 

Maka  

sehingga peserta didik tersebut memperoleh penilaian: Sangat Baik 
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