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adik mahasiswa baru yang telah mengikuti masa orientasi mahasiswa baru. Semangat baru ini kita awali 
dengan selalu mensyukuri semua nikmat yang telah allah berikan kepada kita semua.  

Dalam Kesempatan ini kami juga ingin mengucapkan Selamat Milad ke 25 Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis (FEB) Universitas Malikussaleh (Unimal) Semoga segenap Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis (FEB) Universitas Malikussaleh (Unimal dapat terus berkarya memperikan yang terbaik untuk 
seluruh peserta didiknya. 

Harapan kami kiranya buku ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh sivitas akademika FEB UNIMAL dan bahkan 
seluruh pihak yang membutuhkannya. Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang 
sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran yang berharga bagi 
penyusunan Buku Panduan ini. 
 

Lhokseumawe,  Oktober 2017 
Dekan, 
 
d.t.o 
Wahyuddin, SE. M. Si, Ak,  
NIP. 19750520 200212 1 002 
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1.1 Sejarah Pendirian Fakultas 

Pendirian Fakultas Ekonomi di Lingkungan Universitas Malikussaleh (Unimal) dimulai sejak tahun 1986, 
dengan di keluarkannya SK Yayasan Pendidikan Malikussaleh No. 029/SK/YPM/1986 Tanggal 11 September 1986 
tentang Pengangkatan Dekan Perdana yaitu, Drs. M. Hasan Usman. Atas dasar surat keputusan tersebut, Fakultas 
Ekonomi (FE) Universitas Malikussaleh (Unimal) sudah mulai melaksanakan kegiatan pendidikan sampai dengan 
sekarang. Dan atas perkembangan nomenkelatur penyebutan nama Fakultas Ekonomi secara nasional sesuai usulan 
Statuta dan OTK baru, sejak tahun 2015 nama Fakultas Ekonomi telah dirubah menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 

FEB Unimal saat ini merupakan salah satu Fakultas yang berada di dalam Lingkungan Universitas Malikussaleh. 
Cikal bakal pembentukan fakultas ini telah ada sejak Perguruan Tinggi Islam Malikussaleh yang didirikan dengan 
Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Islam tertanggal 24 Mei 1972. Namun, karena belum memenuhi 
persyaratan sebagai Perguruan Tinggi, maka dibentuklah Yayasan Perguruan Tinggi Malikussaleh yang kemudian 
mendirikan Universitas Malikussaleh Pada tanggal 16 Februari 1981 dengan Akte Notaris No. 50. Selanjutnya melalui 
Akte Notaris No. 054 tanggal 16 Februari 1981, Yayasan Perguruan Tinggi Islam Malikussaleh dirubah menjadi 
Yayasan Perguruan Tinggi Malikussaleh, yang di dalamnya terdapat 2 Sekolah Tinggi, 1 Fakultas, 1 Sekolah Menengah 
Umum dan 1 Taman Kanak-kanak. 

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0584/0/1989, tanggal 11 
September 1989, menetapkan status terdaftar kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi di lingkungan Universitas 
Malikussaleh, termasuk Fakultas Ekonomi dengan Program Studi pertamanya adalah prodi Manajemen Perusahaan. 

Seiring dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi 
Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno 
Putri mengabulkan permintaan masyarakat Aceh dalam menindaklanjuti keistimewaan Aceh di bidang pendidikan 
dengan menegerikan Unimal menjadi PTN berdasarkan Keppres Nomor 95 Tahun 2001 tentang Status Negeri kepada 
Universitas Malikussaleh.  

Berdasarkan Keppres tersebut, maka Universitas Malikussaleh menjadi Universitas Negeri ketiga di Aceh 
setelah Universitas Syiah Kuala dan IAIN Ar-Raniry. Sejak penegerian Universitas Malikussaleh sampai akhir tahun 
2016 Fakultas Ekonomi dan bisnis telah meluluskan sebanyak 4.238 orang Sarjana Ekonomi dan 320 orang alumni 
program master ilmu manajemen yang tersebar dan mengabdi di berbagai instansi pemerintah maupun swasta.  

1.2 Sejarah Kepengurusan 

Periode Perguruan Tinggi Swasta 

1. Periode  1986 -1990 
Dekan  :  Drs. M. Hasan Usman 

2. Periode  1990 - 1993 
Dekan  :  Drs. Abdul Mutaleb Hasan 
Pembantu Dekan I :  Drs. Rusdi Ma’ruf 

3. Periode  1993 - 1998 
Dekan  :  Drs. Salem Mubarak Balatif 
Pembantu Dekan I :  Abd. Jamal, SE, M. Si 

4. Periode  1998 - 2000 
Dekan  :  Drs. A. Hadi Arifin, M. Si 
Pembantu Dekan I :  Abd. Jamal, SE, M. Si 
Pembantu Dekan II :  Apridar, SE, M. Si 

Periode Setelah Penegerian 

Seiring dengan perubahan status Universitas Malikussaleh dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menjadi 
Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Fakultas Ekonomi dam Bisnis melakukan pembenahan dan pengembangan. Pada awal 
dinegerikannya Unimal FEB hanya memiliki satu program studi yakni prodi Manajemen Perusahaan. Pengembangan 
selama ini terus dilakukan dengan membuka program studi (prodi) baru, yaitu Program Magister (S2) Ilmu 
Manajemen, Prodi (S1) Akuntansi, Prodi (S1) Ekonomi Pembangunan, Prodi D3 Kesekretariatan dan baru saja tahun 
2015 mendapatkan ijin operasional untuk Prodi (S1) Ekonomi Islam. Pengembangan prodi ini diharapkan mampu 
memberikan kontribusi positif, baik bagi fakultas pada khususnya maupun bagi universitas dan daerah pada 
umumnya. Adapun struktur organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis periode setelah penegerian adalah sebagai 
berikut: 

 
1. Periode  2000 - 2001 

Dekan  :  Apridar, SE, M. Si 
Pembantu Dekan I :  Faisal Matriadi, SE 
Pembantu Dekan II :  - 
Pembantu Dekan III :  Marbawi, SE 



 

Panduan Akademik FEB-Unimal, 2017 |   3  

2. Periode  2001 - 2003 
Dekan  :  Faisal Matriadi, SE 
Pembantu Dekan I :  Asnawi, SE, M. Si 
Pembantu Dekan II :  Syamsul Bahri, SE, MM 
Pembantu Dekan III :  Ibrahim Q, SE 
 
Kabag. TU :  Tarmidi, Spd dilanjutkan oleh 
 Likdanawati, SE 

Kasubbag Akademik :  Syarbaini, Amd 
Kasubbag Umum :  Khairawati  

3. Periode 2003 - 2007 
Dekan  : Faisal Matriadi, SE, M. Si  
Pembantu Dekan I : Asnawi, SE, M. Si, dilanjutkan oleh Wahyuddin, SE, Ak 
Pembantu Dekan II : Syamsul Bahri, SE, MM 
Pembantu Dekan III :  Ibrahim Q, SE, dilanjutkan oleh Rusydi Abubakar, SE, M. Si 
Kabag. TU :  Likdanawati, SE 
Kasubbag Akademik :  Khairawati, SE 
Kasubbag Umum & Keu :  Hendra Raza, SE, Ak, M. Si 
Prodi Manajemen : 

4. Periode  2007 - 2010 
Dekan  :  Faisal Matriadi, SE, M. Si  
Pembantu Dekan I :  Jullimursyida, SE, Ak, MM, Ph.D 
Pembantu Dekan II :  Wahyuddin, SE, M. Si., Ak 
Pembantu Dekan III :  Mariyudi, SE, M.M 
Pembantu Dekan IV :  Ratna, SE, M. Si 
 
Kabag. TU :  Azhar, SE 
Kasubbag Akademik :  Yusrawati, SE 
Kasubbag Umum & Keu :  Hendra Raza, SE, M. Si, Ak 

5. Periode  2011 - 2015 
Dekan  :  Wahyuddin, SE, M. Si., Ak 
Pembantu Dekan I :  Khairil Anwar, SE, M. Si 
Pembantu Dekan II :  Iswadi, SE, M. Si, Ak  
Pembantu Dekan III :  Anwar Puteh, SE, ME 
Pembantu Dekan IV :  Ichsan, ST, MPPM, Ph.D 
 
 
 
Ketua Gugus Mutu Fak :  Ikramuddin, SE, M. Si 
   
Kabag. TU :  Azhar, SE, MSM 
Kasubbag Akademik :  Yusrawati, SE, MSM 
Kasubbag Umum & Keu :  Ismail, ST dilanjutkan oleh Irawati, SE, MSM 

6. Periode  2015 - 2019 
Dekan  :  Wahyuddin, SE, M. Si., Ak 
Pembantu Dekan I :  Khairil Anwar, SE, M. Si 
Pembantu Dekan II :  Damanhur, Lc, MA 
Pembantu Dekan III :  Iswadi, SE, M. Si, Ak 
 

Ketua Gugus Mutu Fak :  Ikramuddin, SE, M. Si 
  
Kabag. TU :  Tarmizi, S. Pd, MSM 
Kasubbag Akademik :  Yusrawati, SE, MSM 
Kasubbag Umum & Keu :  Irawati, SE, MSM 
 
 

⎆ 
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BAB II PROGRAM PENDIDIKAN 
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2.1 Visi FEB Unimal 

Dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan, FEB Unimal dituntut untuk meningkatkan 
kemampuannya dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu bersaing, maka FEB Unimal melalui proses 
Lokakarya yang melibatkan Civitas Akademika, alumni dan stake holder lainnya tahun 2015 telah menetapkan visi, 
misi dan tujuan yang ingin dicapai seiring dengan perubahan-perubahan yang terus berkembang.  

Visi, misi dan tujuannya ini telah disosialisasikan ke seluruh civitas akademika di lingkungan FEB Unimal 
sehingga mahasiswa, dosen, dan staf diyakini telah memahami nilai-nilai yang tersirat didalamnya sebagai acuan 
pelaksanaan tugas sehari-harinya. Visi FEB 2020 adalah:  

 
Menjadi pusat pendidikan dan pengembangan Ilmu Ekonomi dan Bisnis berstandar Nasional berbasis 

kearifan lokal  
tahun 2020. 

 

2.2 Misi FEB Unimal 

Untuk mewujudkan visi FEB Unimal, ditetapkan misi sbb: 
1. Menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang keahliannya, memiliki integritas, kreatif dan inovatif. 
2. Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi dengan berikhtiar pada pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi.  
3. Menyediakan peluang yang luas kepada masyarakat untuk memperoleh manfaat penyelenggaraan 

pendidikan tinggi. 
4. Mengedepankan tata kelola yang baik dalam manajemen fakultas.  
5. Membangun jejaring kerja dengan para pemangku kepentingan. 

 

2.3 Tujuan 

Tujuan FEB Unimal adalah untuk: 
1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan kompetitif di pasar tenaga kerja, mampu menciptakan 

lapangan kerja, memiliki kepedulian sosial, dan mampu berperan dalam proses transformasi sosial. 
2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ekonomi untuk 

kemaslahatan masyarakat. 
3. Membuka peluang bagi segenap lapisan masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi dan 

memperoleh manfaat lainnya dari keberadaan lembaga pendidikan tinggi. 
4. Menghasilkan manajemen fakultas yang efektif, efisien dan berkelanjutan. 
5. Membangun sinergi dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha dan 

masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

2.4 Sasaran 

Sasaran yang akan dicapai oleh FEB Unimal yang tertera dalam Rencana strategisnya baik bidang akademik, 
organisasi dan tata kelola, kemahasiswaan, alumni, kerjasama dan sistem informasi. Berikut uraian sasaran dari setiap 
bidang dimaksud. 

A. Bidang Akademik 

A.1. Pendidikan dan Pengajaran 
1) Peningkatan jumlah calon peminat; 
2) Peningkatan kompetisi diantara calon peminat; 
3) Peningkatan kemampuan dan keahlian serta keterampilan bagi mahasiswa; 
4) Peningkatan IP dan IPK mhasiswa agar lebih merata; 
5) Peningkatan keterampilan teknik mengajar dosen dan perluasan wawasan keilmuannya; 
6) Peningkatan tingkatan jabatan fungsional dan sertifikasi dosen; 
7)  Peningkatan kinerja pelayanan akademik ; 
8) Melaksanakan implementasi penerapan Kurikulum KKNI; 

A.2.  Riset dan Penelitian 
1) Peningkatan jumlah dan kuantitas penelitian dosen; 
2) Peningkatan jumlah penelitain dosen yang mengacu pada Renstra Penelitian dalam rangka pencapain Visi 

dan Misi Universitas Malikussaleh; 
3) Peningkatan kerjasama penelitian antar dosen maupun antar institusi, terutama dengan institusi di dalam 

negeri dan institusi internasional; 
4) Peningkatan jumlah artikel ilmiah dosen yang di publikasi pada media skala nasional dan terutama 

publikasi intenasional; 
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5) Peningkatan Usulan HaKI/Paten oleh dosen. 

A.3. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat 
1) Peningkatan jumlah pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PKM) oleh dosen;  
2) Peningkatan peran institusi dalam berbagai aktifitas bidang ekonomi terkaid pemecahan masalah ekonomi 

masyarakat; 
3) Peningkatan jumlah mahasiswa dari kalangan kurang mampu dan marginal lainnya dalam mengakses 

manfaat dari keberadaan pendidikan tinggi; 
4) Peningkatan implementasi ilmu pengetahuan terutama bidang ekonomi dalam masyarakat. 

B.  Bidang Tata Kelola dan Organisasi 

B.1. Kelembagaan 
1) Pelaksanaan struktur organisasi penyelenggaraan fungsi Institusi secara efektif, produktif dan lebih efisien;  
2) Pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen institusi yang akuntabel, transparan dan berkeadilan, dan memiliki 

kepercayaan publik; 
3) Penyediaan sistem perencanaan yang terintegrasi mulai tingkat prodi, fakultas sampai ke tingkat 

universitas yang mudah diimplementasikan; 
4) Terlaksananya sistem penjaminan mutu dengan baik. 

B.2. Administrasi Keuangan 
1) Peningkatan kemampuan administrasi keuangan fakultas terutama dalam efisiensi pengelolaan manajemen 

keuangan; 
2) Peningkatan manajemen keuangan fakultas dalam rangka akuntabilitas publik; 
3) Peningkatan sumber-sumber penerimaan fakultas baik dari internal maupun dari sumber pihak luar 

kampus. 

B.3. Pengelolaan Sumber daya Manusia (SDM) 
1) Pengelolaan administrasi SDM baik dosen maupun tenaga kependidikan yang lebih baik; 
2) Peningkatan penggunaan standar kinerja dalam pengelolaan SDM 
3) Peningkatan kualitas SDM dengan berbagai kegiatan formal maupun pendidikan non formal seperti 

pelatihan, workshop dan lain-lain. 

B.4. Pengelolaan Aset 
1) Peningkatan pengelolaan aset institusi secara lebih efektif, efisien dan akuntabel; 
2) Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran dan fasilitas umum lainnya; 
3) Peningkatan sarana pendukung kinerja baik dosen maupun staf yang semakin baik. 

 
 

C.  Bidang Kemahasiswaan dan Alumni 
1. Peningkatan jumlah serapan lulusan di masyarakat baik sektor formal maupun sektor informal 
2. Peningkatan jumlah bidang usaha yang dikembangkan secara mandiri oleh para alumni; 
3. Peningkatan jumlah alumni yang berperan dalam menggerakkan ekonomi dan dalam kehidupan sosial 

kemasyarakatan; dan  
4. Memperpendek masa tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan pertamanya; 

D. Bidang Sistem Informasi dan Kerja sama  
1. Peningkatan ketersediaan Sistem informasi berbasis teknologi informasi yang lebih mutakhir; 
2. Peningkatan jumlah kerjasama (networking) terutama terkait jejaring kerja fakultas dengan berbagi pihak 
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas kerjasama dengan pihak terkait terutama pihak ekternal dalam 

pengembangan fakultas. 

2.5 Strategi Pencapaian dan Program 

Upaya mewujudkan sasaran tersebut di atas tentunya harus memiliki strategi yang baik serta berbagai program 
yang sesuai dengan sasaran. Adapun strategi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: 

A. Strategi Pengembangan Akademik 
Pelayanan akademik yang handal dan prima serta menjawab kebutuhan pelanggan merupakan tuntutan untuk 
meningkatkan daya saing dan menambah nilai jual jasa penyelenggaraan kegiatan akademik. Strategi ini dicapai 
dengan: program peningkatan kualitas dan kuantitas layanan akademik. 

B.  Strategi pengembangan SDM 
Pengembangan tenaga pendidik diarahkan untuk mencetak SDM yang profesional, memiliki integritas pribadi, 
dan mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pengembangan lembaga. Sedangkan pengembangan tenaga 
kependidikan diarahkan untuk membentuk staf yang berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan kerja. 
Strategi ini dicapai dengan program peningkatan kualitas tenaga pendidikan dan kependidikan. 
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C.   Strategi Pengembangan Sarana dan Prasaran Pendidikan 
Pengembangan sarana dan prasaran diupayakan untuk mendukung kegiatan administrasi, belajar mengajar, 
penelitian, pengabdian masyarakatm dan berbagi pelayanan akademik lainnya. Strategi ini dicapai dengan 
Program Pengadaan dan Rehabilitasi sarana dan prasarana. 

D.  Strategi Pengembangan Tata Kerja, keuangan, dan pengelolaan lembaga 
Melalui strategi ini diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan, akuntabilitas dan terciptanya efektifitas dan 
efesiensi kerja dalam kegiatan rutin lembaga. Hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan solidaritas internal 
dan kepercayaan Stakeholder. Strategi ini dicapai dengan Program peningkatan tata kelola, akuntabilitasn dan 
pencitraan publik lembaga. 

E.  Strategi pengembangan kerjasama 
Melalui strategi ini diharapkan akan terjalin jaringan kerjasama dan kesepakatan dengan berbagai pihak terkait 
dalam rangka pengembangan eksistensi dan citra fakultas dalam pentnyelenggaraan jasa pendidikan, 
penelitiandan pengabdian kepada masyarakat. Strategi ini dicapai dengan program peningkatan kerjasama 
untuk peningkatan dan pencitraan publik 
 
 

⎆ 
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3.1 Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis periode 2015 – 2019 terdiri dari dekan, para pembantu dekan, 
bagian tata usaha, Program Studi, Kelompok Dosen Bidang Ilmu (KDBI) staf pengajar, laboratorium, dan pusat studi. 
Adapun Struktur Kepemimpinan Fakultas Periode 2015 – 2019 sebagai berikut: 

Dekan  : Wahyuddin, SE, M. Si, Ak, CA 
PD- I : Khairil Anwar, SE, M. Si 
PD- II : Damanhur, Lc, MA 
PD- III : Iswadi, SE, M. Si., Ak, CA 

Ka. Program S-2 Ilmu Manajemen : Ichsan, ST, MPPM, Ph.D 
Sekr. Prodi S-2 Ilmu Manajemen : Aiyub, SE, M.Ec 

Ka. Prodi Manajemen : Marzuki, SE, M. Si 
Sekr.Prodi Manajemen : Azhar, SE, MSM 

Ka. Prodi Akuntansi : Muammar Khaddafi, SE, M.Si., Ak, CA 
Sekr.Prodi Akuntansi : Rajif, SE, M. Si 

Ka. Prodi EKP : Hijri Juliansyah, SP. M. Ec 
Sekr.Prodi EKP : Umaruddin, SE, M. Si 

Ka. Prodi Ekonomi Islam : Muklish Muhammad Nur, Lc, MA 
Sekr. Prodi Ekonomi Islam : Munardi, SE, M. Ec 

Ka Prodi D3 Kesekretariatan : Khairawati, SE, M. Si 
Sekr. Prodi D3 Kesekretariatan : Ristati, SE, M. Si 

Ketua Lab. Prodi Manajemen : Juli Asbar, SE, M. Sc  
Ketua Lab. Prodi Akuntansi : Nur Afni, SE, M. Si, CA 
Ketua Lab. Prodi Eko. Pembangunan : Cut Putri Melitasari, SE, M. Si 
Ketua Lab. Prodi Ekonomi Islam : Nazli, Lc, MA 
Ketua Lab. Prodi D3 Kesekretariatan : Chalirafi, SE, M. Si 

Kepala Lab. Bahasa : Henny Irawaty, S.Ag, M.Pd 
Lab. Komputer : Fuadi, SE, M.S.M 
Lab. Mengetik : Idawati, SE 
Lab. Perkantoran : Hamdiah, SE, M. Si 
Lab. Periklanan : Munandar, SE, M. Si 
Lab. Keu Syariah/Bank Mini : Lidia Fachrudiin, SE, M. Ec 
Perpustakaan FEB : Karmila, SE, MSM 

 

GJM Fakultas : Ikramuddin, SE, M. Si 
UJM Prodi S-2 : Ghazali Syamni, SE, M. Sc 
UJM Prodi Manajemen : Khairil Akhyar, SE, M. Si 
UJM Prodi Akuntansi : Dy. Ilham, SE, M. Si, Ak 
UJM Prodi Eko. Pembangunan : Nazir, SE, M. Si 
UJM Prodi Eko. Islam  : Falahuddin, SE, M. S. M  
UJM Prodi D-III Kesekretariatan : Sutriani, S. Sos, MAP 

Kepala bag. TU : Tarmidi, S. Pd, M.S.M 
Kepala subbag. Akademik & Kemhs : M. Yani Rizal, SE, M.S.M 
Kepala subbag. Umum, Keu. & Kepeg. : Irawati, SE, M.S.M 
Sekr. Dekan : Surnita, SE 
PUMK : Deddy Nurdiansyah, SE, MM 
Sekretaris Senat : Mariyudi, SE, MM 

Pusat Informasi Kerja (Carrier Center) : Sabna Biby, SE, M. Si 
Pusat Studi Kependdk dan Demografi : Jariah Abubakar, SE, M. Si 
Pusat Jurnal Ilmiah dan Majalah Eko : Kusnandar, SE 
Pusat Pendd. & Pelth Pajak (Tax Centre) : Sri Mulyati, SE, M. Si, Ak 
Pusat UKM (UKM Center) : Muhammad Yusra, SE, M. Si 
Pusat Konseling Fakultas : Hafnidar, S.Psi, MA 
Lembaga Manajemen : Yusriadi, SE, M.S.M 
Inkubator Bisnis : Agustinawati, SE, MBA  
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Lembaga P3MA : Nurlela, SE 
Pojok Bursa FEB (Galeri BEI)  : Indrayani, SE, M. Si  
Humas : Ayi Jufridar, SE, M.S.M 
 

3.2 Tenaga Pendidik  

Staf pengajar berstatus PNS di seluruh program studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis berjumlah 99 orang, 
sedangkan yang berstatus Dosen tetap non PNS berjumlah 19 orang. Pendidikan terendah semua dosen adalah S-2 
(strata 2) namun demikian sudah ada 33 orang dosen yang bergelar S3. Berdasarkan fakta ini dan 
mempertimbangkan semakin meningkatnya tuntutan kualifikasi akademik dosen dewasa ini, maka diperlukan 
akselerasi pendidikan agar bagi seluruh dosen segera mencapai gelar minimal S3. Untuk dosen yang sudah bergelar 
S2, diharapkan dapat segera menempuh pendidikan ke jenjang S3. Saat ini jumlah dosen yang sedang menempuh 
pendidikan S3 adalah 16 orang.  

Terkait dengan jabatan fungsional, Dari 118 dosen saat ini 34 orang sudah memiliki kepangkatan asisten ahli, 
46 orang dengan fungsional lektor dan 36 orang lainnya berjabatan fungsional lektor kepala. Dan baru 2 orang guru 
besar. Untuk peningkatan karir akademik dan kesejahteraan dosen, jabatan fungsional para dosen ini perlu semakin 
ditingkatkan melalui pengembangan produktivitas dan kapasitas dosen dalam melakukan kegiatan penelitian dan 
pengabdian masyarakat. Profil staf pengajar setiap prodi berdasarkan fungsional dan pendidikan disajikan pada tabel 
3.1. berikut: 

 
TABEL 3.1 

JUMLAH DOSEN YANG BERTUGAS PADA 
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIMAL 

N
o 

Hal 
Total di 
Fakultas

** 

Jumlah Dosen yang bertugas pada PS: * 

S-2 S-1 S-1 S-1 S-1 D-3 

Ilmu 
Manajem

en 

Manajem
en 

Akuntan
si 

Ekonomi 
Pembangun

an 

Ekonomi 
Islam 

Kesekretari
atan 

A Jabatan Fungsional :  

1 Asisten Ahli 34 0 9 14 5 5 1 

2 Lektor 46 2 22 4 8 4 6 

3 Lektor Kepala 36 6 13 8 7 1 1 

4 
Guru Besar/ 
Profesor 

2 0 0 0 2 0 0 

  TOTAL 118 8 44 26 22 10 8 

B Pendidikan Tertinggi : 

1 S1 0 0 0 0 0 0 0 

2 
S2/Profesi/ 
Sp-1 

85 1 31 22 15 9 7 

3 S3/Sp-2 33 7 13 4 7 1 1 

  TOTAL 118 8 44 26 22 10 8 

sumber: FEB dalam Angka 2017 

3.3 Tenaga Kependidikan 

Sampai saat ini, Fakultas Ekonomi dan Bisnis memiliki tenaga administrasi dan tenaga laboran/teknisi sebagai 
tenaga kependidikan. Sementara pustakawan ditingkat fakultas berjumlah 3 orang. Tenaga administrasi 34 orang dan 
tenaga laboran/teknisi hanya 3 orang, 13 orang diantaranya merupakan PNS dan 13 orang tenaga yang 
diperbantukan (non PNS. Kondisi ini menjadi catatan penting bagi Fakultas agar dapat memprioritaskan merekrut 
tenaga-tenaga kependidikan kategori pustakawan dan laboran/teknisi di masa depan untuk mendukung kelancaran 
kerja di lingkungan fakultas. Sebagian besar tenaga kependidikan yang ada saat ini berstatus honorer (15 orang). 
Jenjang pendidikan tenaga kependidikan ini bervariasi mulai dari SLTA sampai dengan S2. Profil Staf Administrasi 
Berdasarkan Status Kepegawaian dan Pendidikan disajikan pada tabel 3.2 dan tabel 3.3 berikut: 

 
TABEL 3.2 

JUMLAH PEGAWAI TETAP PEGAWAI NEGERI SIPIL 
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIMAL 
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TABEL 3.3 

JUMLAH PEGAWAI NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL 
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIMAL 

 

 
 
Mahasiswa 

Data tahun akademik 2017/2018, jumlah keseluruhan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis adalah 2.772 
orang dimana Prodi Manajemen (Manajemen) merupakan penyumbang terbesar jumlah mahasiswa (1.290), diikuti 
oleh Prodi Akutansi (952), Prodi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (702), prodi Ekonomi Islam (339), D3 
Kesekretariatan (170), dan Program Pascasarjana (S2) Ilmu Manajemen (127). 

TABEL 3.4 
JUMLAH MAHASISWA AKTIF 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIMAL 
Tahun Akademik 2017/2018 

 

Hal 

Total 
Mahasis
wa pada 
Fakultas

** 

Jumlah Mahasiswa pada PS: * 

S-2  S-1 S-1 S-1 S-1 S-1 

Ilmu 
Manaj
emen 

Manaj
emen 

Akunt
ansi 

Ekonomi 
Pemban

gunan 

Ekono
mi 

Islam 

Kesekr
etariat

an 

1. Mhs. baru 
bukan transfer 

790 60 250 178 168 92 42 

2. Mhs. baru 
transfer 

0 0 0 0 0 0 0 

3. Total mhs. 
regular (Student 
Body) 

2772 67 1040 774 535 247 128 
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Terkait dengan rata-rata masa studi mahasiswa, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir SUDH SESUAI dengan 
waktu yang diharapkan. Rata-rata masa studi Program Studi Manajemen adalah 4,2 tahun, masih melewati waktu 
ideal yang diharapkan yaitu 4 tahun. Padahal program studi telah menyusun Kurikulum KKNI dengan menetapkan 
batas minimum 144 SKS yang diharapkan dapat mempersingkat masa studi mahasiswa. Kondisi serupa terjadi pada 
Program Studi D3 Kesekretariatan, di mana masa studi rata-rata 3,5 tahun. Semestinya mahasiswa diharapkan dapat 
menyelesaikan studinya selama 3 tahun. Kendala yang dihadapi terutama berhubungan dengan masih rendahnya 
kualitas mahasiswa dan kurangnya motivasi mahasiswa untuk menyelesaikan studi tepat waktu.  

Sementara itu, rata-rata IPK mahasiswa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir menunjukkan hasil yang cukup 
menggembirakan. Mahasiswa Prodi Manajemen rata-rata memiliki IPK 3,12, sedangkan mahasiswa D3 
Kesekretariatan rata-rata memiliki IPK 3,03. Di masa depan, khususnya rata-rata IPK mahasiswa Ekonomi Islam yang 
akan meluluskan alumi pertamanya bisa mencapai di atas 3. rata-rata IPK lulusan disajikan pada tabel 3.5 

 
TABEL 3.5 

RATA-RATA WAKTU KULIAH LULUSAN DAN IPK MAHASISWA 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIMAL 
 

No. Program Studi 
Rata-rata Masa Studi 

(tahun) 
Rata-rata IPK Lulusan 

(1) (2) (3) (4) 
1 S2 Ilmu Manajemen 2 tahun, 3 bulan 3,55 
2 S1 Manajemen 4 tahun, 2 bulan 3,12 
3 S1 Akuntansi 3 tahun, 8 bulan 3,22 
4 S1 Ekonomi  Pembangunan  4 tahun, 0 bulan 3,20 
5 D3 Kesekretariatan 3 tahun, 2 bulan 3,11 

Rata-rata S2 2 tahun, 3 bulan 3,55 
Rata-rata S1 4 tahun, 0 bulan 3,18 
Rata-rata D3 3 tahun, 2 bulan 3,11 

3.4 Alumni 

Sejak berstatus sebagai Perguruan Tinggi Negeri tahun 2001 sampai saat ini jumlah alumni yang dihasilkan 
FEB-Unimal mencapai 4.238 orang, dengan rincian Prodi S2 Ilmu Manajemen berjumlah 320 orang, Prodi Manajemen 
berjumlah 2.529 orang, Prodi Akuntansi 758 orang, Prodi Ekonomi Pembangunan 369 orang dan Prodi D3 
Kesekretariatan berjumlah 262 orang. Para alumni ini telah beraktivitas di sektor pemerintahan, swasta maupun 
berkecimpung dalam kegiatan usaha mandiri. Untuk mengoptimalkan potensi alumni dalam upaya pembangunan 
fakultas di masa depan, diperlukan pengembangan dan penguatan jejaring kerja dengan para alumni dan pembenahan 
database alumni. Tabel berikut menggambarkan perkembangan alumni dalam 5 tahun trakhir. 

 
TABEL 3.8 

JUMLAH MAHASISWA LULUS (ALUMNI) 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIMAL 

 

No Prodi 
Tahun 

sblnya 2015 2016 2017 total 
1 S2 Ilmu Manajemen 165 60 63 32 320 
2 S1 Manajemen 1.812 182 254 281 2.529 
3 S1 Akuntansi 307 161 177 113 758 

4 
S1 Ekonomi  
Pembangunan  

114 86 77 92 369 

6 D3 Kesekretariatan 161 19 40 42 262 
Jumlah 2.559 508 611 560 4.238 

 
 
 

⎆ 
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BAB IV SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 
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4.1  Program Pendidikan FEB-UNIMAL 

Program pendidikan akademik yang diselenggarakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas 
Malikussaleh meliputi:  

(1)  Program Strata Dua (S2) Program Pascasarjana Ilmu Manajemen  

(2)  Program Sarjana (S1) Regular, meliputi Program Studi: 
1.  Manajemen; 
2.  Akuntansi; 
3.  Ekonomi Pembangunan; 
4.  Ekonomi Islam; 

(3)  Program Diploma Tiga (D-III) Kesekretariatan,  
Di masa mendatang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis akan terus berusaha mengembangkan berbagai program baik 

yang bersifat akademik maupun yang bersifat profesional termasuk membuka beberapa program strata satu, program 
diploma yang lainnya dan program pascasarjana. 

Program Strata Dua (S2) reguler adalah jenjang pendidikan yang mempunyai beban studi antara 44-57 sks 
dengan lama studi maksimal 8 semester. 

Program Strata Satu (S1) reguler adalah jenjang pendidikan yang mempunyai beban studi antara 144-160 sks 
dengan lama studi maksimal 14 semester. 

Program Diploma Tiga (D-III) adalah jenjang pendidikan SO yang mempunyai beban studi antara 110-120 sks 
dengan lama studi maksimal 10 semester. 

Sejak tahun 2005, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh melakukan kerjasama pembukaan 
kelas Program Strata Dua (S2) Magister Manajemen (MM) dan Magister Sain (M. Si) Ilmu Ekonomi dengan PPs 
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Kerjasama ini dengan tujuan menjadi cikal bakal program Strata Dua (S2) 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh di masa mendatang.  

Melalui Program Aliansi yang dicanangkan DIKTI sejak tahun 2009, Fakultas Ekonomi dan Bisnis telah 
membuka Program S2 Ilmu Manajemen. Dan tahun 2018, Fakultas Ekonomi dan Bisnis akan merencanakan 
pembukaan program Studi Magister Akuntasi dan Magister Ilmu Ekonomi dan Program Doktoral Ilmu Manajemen. 

 
4.1.1 Tujuan Pendidikan FEB-UNIMAL 

Tujuan penyelenggaraan pendidikan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unimal adalah: menyiapkan peserta 
didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, 
mengembangkan dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya; mengembangkan dan 
menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya serta mengupayakan penggunaannya untuk 
meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan ikut serta memperkaya adat dan budaya; mendukung pembangunan 
masyarakat madani yang demokratis dengan melalui penerapan prinsip pengelolaan sumber daya sesuai dengan azas 
pengelelolaan yang profesional. 

Program Studi Manajemen memberikan pendidikan kepada mahasiswa dengan tujuan untuk menguasai ilmu 
manajemen sehingga memiliki keahlian dan ketrampilan serta sikap profesional yang mampu menganalisa dan 
sanggup mengimplementasi ilmunya dalam rangka pengembangan bisnis dan kewirausahaan; serta memiliki jiwa 
pengabdian tinggi kepada masyarakat serta mampu memecahkan persoalan manajerial yang di hadapi oleh 
masyarakat. 

Pada Program Studi Manajemen memiliki berbagai konsentrasi, salah satunya adalah konsentrasi/kekhususan 
dalam bidang Manajemen Bisnis yang akan memberikan pendidikan kepada mahasiswa dengan tujuan untuk memiliki 
kemampuan di bidang bisnis dan menjadi seorang entrepreneur yang handal dan profesional dalam bidang 
kewirausahaan serta mampu mengimplementasikan ilmunya sebagai pelaku dan konsultan bisnis sesuai dengan 
keahlian yang mengacu kepada kebutuhan pasar. 

Program Studi Akuntansi diharapkan akan menghasilkan lulusan Akuntan yang profesional, beretika, dan 
menjunjung tinggi kode etik, Mampu berkomunikasi secara baik dengan pelaku bisnis dan masyarakat lainya, cakap 
dalam pengambil keputusan taktis dan strategis dan memiliki jiwa kewirausahaan (entrepreneurship). 

Program Studi Ekonomi Pembangunan akan menghasilkan sarjana ekonomi berwawasan global secara teori 
dan aplikasi yang mandiri, serta tidak hanya mampu berperan sebagai knowledge worker tetapi juga akan mendidik 
mahasiswanya untuk memiliki jiwa kewirausahaan (entrepreneurship) 

Program Studi Ekonomi Islam diharapkan akan menghasilkan sarjana ekonomi Islam yang berwawasan global 
secara teori dan mampu mengaplikasikan keilmuannya dalam mejalankan syariat. 

Program Studi D-III Kesekretariatan mendidik mahasiswanya tentang manajemen kesekretariatan dengan 
tujuan untuk menjadi sekretaris yang memiliki keahlian dan keterampilan, profesional dalam bekerja, menjunjung 
tinggi etika profesi, bermanfaat dalam masyarakat dan ikut mendukung pembangunan nasional. Serta menciptakan 
atmosfer kerjasama yang baik dengan berbagai instansi swasta dan pemerintah serta pihak-pihak lain yang 
berkompeten. 
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4.2  Sistem Pendidikan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh sebagai lembaga Pendidikan Tinggi dalam mengatur 
penyelenggaraan pendidikan ilmu ekonomi selalu memperhatikan faktor-faktor berikut : 

a. Kebutuhan masyarakat terhadap tenaga ahli semakin meningkat. 
b. Mahasiswa sebagai anak didik, yang secara kodrati memiliki perbedaan-perbedaan individual baik dalam bakat, 

minat maupun kemampuan akademik. 
c. Perkembangan ilmu dan teknologi semakin meningkat 
d. Sumber daya manusia sebagai pelaksana dan pendukung dalam penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi 
e. Sarana dan Prasarana pendidikan seperti ruang kuliah, perpustakaaan, laboratorium, dan sarana lain yang 

memadai 
f. Perubahan/Perkembangan lingkungan baik regional, nasional maupun internasional.  
g. Etika dan moral yang berlaku di masyarakat. 

 

4.3  Sistem Kredit Semester (SKS) 

Pengertian Sistem Kredit Semester 
a. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit 

semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban 
penyelenggaraan program 

b. Kredit adalah satuan yang menyatakan beban suatu mata kuliah secara kuantitatif. 
c. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 14-18 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya 

berikut kegiatan iringannya termasuk dua sampai tiga minggu kegiatan penilaian. 
d. Semester pendek adalah semester tambahan yang ditawarkan oleh program studi atas dasar kebijakan 

akademik fakultas. Semester pendek tidak harus diambil oleh semua mahasiswa. 
e. Kegiatan perkuliahan semester pendek adalah kegiatan akademik yang setara dengan kegiatan 1 (satu) 

semester, yang dilaksanakan selama minimum 8 (delapan) minggu efektif 
f. Kegiatan Semester pendek hanya diselenggarakan diantara libur semester genap dengan semester ganjil (Juli - 

Agustus)  
 

Dengan SKS ini memungkinkan mahasiswa dapat menentukan mata kuliah sesuai dengan kemampuan dan 
minatnya sehingga diharapkan: 

▪ Mahasiswa dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang relatif cepat. 
▪ Mempermudah penyesuaian kurikulum sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
▪ Memberi kemungkinan terselenggaranya sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dengan baik. 
▪ Memberi kemungkinan pengalihan (transfer) kredit antar program dan jenjang dalam satu universitas atau 

antar universitas. 

4.4  Kelengkapan Pelaksanaan Sistem Kredit Semester 

Pelaksanaan sistem kredit semester menuntut tersedianya beberapa kelengkapan sebagai berikut: 

Buku Pedoman Akademik 
Buku Pedoman Akademik merangkum aturan-aturan yang terkait dengan penyelenggaraan proses belajar 
mengajar di tingkat fakultas dan pengadministrasiannya. Buku Pedoman Akademik ini harus tersedia sebelum 
awal semester tiap tahun ajaran baru. 

Kalender Akademik 
Kalender Akademik berisi informasi tentang alokasi waktu yang disepakati untuk melakukan berbagai kegiatan 
yang terkait dengan pelaksanaan sistem kredit semester, seperti registrasi, perkuliahan, minggu tenang, ujian, 
pengumuman hasil ujian, dan sebagainya. 

Kurikulum dan Silabi 
Kurikulum menggambarkan daftar nama matakuliah, jenis dan kedudukannya, bobot sks, dan matakuliah 
prasyarat dalam masing-masing jurusan/program studi, alur penempuhan matakuliah, serta strategi-strategi 
dalam mencapai tujuan instruksional. 

Silabi berisi penjelasan singkat tentang matakuliah seperti tujuan instruksional umum dan khusus, rangkaian 
materi perkuliahan, bentuk penugasan, dan sumber acuan yang digunakan (referensi). 

Penasihat Akademik (Dosen Wali) 
Penasihat akademik atau dosen wali adalah dosen yang secara khusus diberi tugas untuk membimbing dan 
mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rencana studinya. Dosen wali juga bertugas memonitor 
perkembangan studi mahasiswa yang dibimbingnya. Tugas ini berlaku sejak seseorang terdaftar resmi sebagai 
mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh sampai dinyatakan lulus. Di Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh, dengan memperhatikan ketersediaan berbagai sumberdaya dan 
daya dukung sistem informasi akademik yang ada, peran penasihat akademik/dosen wali dilaksanakan oleh 
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seluruh dosen yang telah memiliki fungsional. Penasehat Akademik disyaratkan harus melakukan bimbingan 
tatap muka terjadwal dengan mahasiswa perwaliannya minimal 3 kali dalam satu semester. 

Pembimbing 
Setelah seorang mahasiswa berada pada semester VII (tujuh) atau akan menyusun rencana penelitian, maka ia 
akan ditunjuk satu atau dua orang dosen pembimbing. Dalam hal ini tugas dosen pembimbing merupakan tugas 
lanjutan dan peningkatan tugas penasehat akademik, serta dilakukan kepada mahasiswa yang akan melakukan 
tugas akhir, seperti, perencanaan tugas penelitian (proposal), pelaksanaan penelitian, penyusunan skripsi, dan 
tugas akhir lainnya 

Rincian tugas dosen pembimbing dijelaskan dalam buku panduan penulisan karya ilmiah Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Unimal. Dosen pembimbing diangkat dan diberhentikan oleh Dekan, atas usulan ketua Program Studi. 
Seorang dosen pembimbing dapat membimbing maksimal 10 orang mahasiswa per semester kecuali program 
studi yang dosennya masih kurang, dimungkinkan lebih. Dosen pembimbing untuk seorang mahasiswa dapat 
diganti atas permintaan pembimbing dan pertimbangan Program Studi dan di SK kan kembali oleh pimpinan 
fakultas.  

4.5  Nilai Kredit dan Beban Studi 

Nilai satu satuan kredit semester (sks) per minggu bagi : 
a. Mahasiswa setara dengan : 

▪ Lima puluh (50) menit acara tatap muka terjadwal dengan dosen, misalnya dalam bentuk kuliah.  

▪ Lima puluh (50) menit acara kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan studi yang tidak terjadwal 
tetapi direncanakan oleh dosen, misalnya dalam bentuk mengerjakan pekerjaan rumah atau menyelesaikan 
soal-soal. 

▪ Lima puluh (50) menit acara kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan untuk 
mendalami, mempersiapkan atau tujuan lain suatu tugas akademik, misalnya dalam bentuk membaca 
buku/referensi. 

 

 

b. Dosen setara dengan. 
▪ Lima puluh (50) menit acara tatap muka terjadwal dengan mahasiswa 
▪ Lima puluh (50) menit acara perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik terstruktur. 
▪ Lima puluh (50) menit pengembangan materi kuliah. 

 
4.6  Nilai Kredit Semester Penelitian, OJT, KKN, KKP/Pemagangan 

Satu satuan kredit semester sama dengan penyelesaian kegiatan selama 2 sampai 5 jam per minggu untuk satu 
semester atau keseluruhannya 32 sampai 80 jam per semester. 

a. Nilai Kredit Semester untuk Penelitian (penyusunan Skripsi) 
 Nilai 1 (satu) satuan kredit semester adalah beban tugas penelitian sebanyak tiga sampai empat jam sehari 

selama satu bulan. Satu bulan dianggap setara dengan 25 hari kerja. 

b. Nilai Kredit Semester untuk OJT, KKN, KKP/Pemagangan 
 Untuk kerja lapangan dalam bentuk on the job trainning (OJT), Kuliah Kerja Nyata, Kuliah Kerja Profesi dan atau 

pemagangan, nilai 1 (satu) satuan kredit semester adalah beban tugas dilapangan sebanyak empat sampai lima 
jam per minggu selama satu semester. 

 

4.7  Beban Studi dalam Semester 

Pada semester pertama beban studi mahasiswa disemua jenjang pendidikan mulai dari D-III sampai dengan S2 
ditentukan secara paket. Selanjutnya beban studi mahasiswa dalam satu semester ditentukan atas dasar kemampuan 
individu yang ditunjukkan oleh Indek Prestasi semester. 

Komponen NAb (Nilai Absolut) suatu matakuliah terdiri dari tugas (PR), quis, Ujian Tengah Semester (UTS), dan 
Ujian Akhir Semester (UAS). Dengan memperhatikan karakteristik matakuliah dan tujuan pembelajaran, dosen dapat 
menentukan bobot masing-masing komponen penilai yang dituangkan dalam Satuan Acara Perkuliahan (SAP). Namun 
demikian, secara umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unimal sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Nomor:  
/H45/DT/2008 menerapkan pola pembobotan komponen penilai sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 

Tabel 4.1. Pembobotan Komponen Penilai 
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Komponen Bobot 

Tugas 
Quis 
UTS 
UAS 

20% 
15% 
25% 
40% 

Jumlah 100% 

 
Secara matematis dirumuskan: 

Nab = 0,20 PR + 0,15 Q + 0,25 UTS + 0,40 UAS 

Keterangan :  
Nab : Nilai Absolut 
PR : Pekerjaan rumah (tugas) 
Q : Quis 
UTS : Ujian Tengah Semester 
UAS : Ujian Akhir Semester 

 
Konversi nilai absolute (Nab) ke dalam Bobot Nilai Huruf (BNH) di dasarkan pada Surat Keputusan Rektor 

Nomor : /UN.45/PA/2011 sebagai berikut: 
 

Tabel 4.2. Sistem Penilaian untuk D-III, S1 dan S2  
 

Nilai Absolut  
(NAb) 

Nilai Huruf 
(NH) 

Bobot Nilai Huruf (BNH) 

 85,00 – 100,00 
80,00 – 84,99 
75,00 – 79,99 
70,00 – 74,99 
65,00 – 69,99 
50,00 – 64,99 

0,00 – 49,99 

A 
B+ 
B 
C+ 
C 
D 
E 

4,0 
3,5 
3,0 
2,5 
2,0 
1,0 
0,0 

 
 
 
 
 
 
 

Tabel 4.3. Sistem Penilaian Konversi 
 

Nilai Dasar Nilai Konversi Bobot Nilai Huruf (BNH) 
A - 
B - 
C - 

A 
B 
C 

4,0 
3,0 
2,0 

 
4.8  Evaluasi Keberhasilan Studi 

Sampai tahun akademik 2016/2017 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh telah melakukan 
beberapa kali evaluasi keberhasilan studi, hal ini terkait dengan keluarnya kebijakan (Buku Panduan Akademik) 
ditingkat universitas tentang hal dimaksud. Namun sebagai panduan evaluasi keberhasilan studi tetap disusun. 
Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa untuk Program S2 meliputi tahap-tahap berikut: 

1. Evaluasi keberhasilan studi akhir semester; 
2. Evaluasi keberhasilan studi tahun pertama; 
3. Evaluasi keberhasilan studi tahun kedua. 
4. Evaluasi akhir masa studi. 

Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa untuk Program S1 meliputi tahap-tahap berikut: 
1. Evaluasi keberhasilan studi akhir semester; 
2. Evaluasi keberhasilan studi dua tahun pertama; 
3. Evaluasi keberhasilan studi dua tahun kedua. 
4. Evaluasi akhir masa studi. 
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Evaluasi keberhasilan studi bagi mahasiswa Program Diploma 3 meliputi: 
1. Evaluasi keberhasilan studi akhir semester; 
2. Evaluasi keberhasilan studi dua tahun pertama; 
3. Evaluasi akhir masa studi. 

Masa studi mahasiswa dihitung sejak pertama kali terdaftar sampai dengan lulus, kecuali periode saat 
mahasiswa mendapatkan status terminal (cuti akademik) secara resmi dari Rektor. 

 
4.9 Evaluasi Keberhasilan Studi Akhir Semester 

Evaluasi keberhasilan studi akhir semester merupakan evaluasi dari keberhasilan mahasiswa dalam menempuh 
matakuliah di semester yang bersangkutan. Hasil evaluasi ini akan dipakai sebagai dasar untuk menentukan beban 
studi mahasiswa pada semester berikutnya. Tabel berikut ini menunjukkan ketentuan pengambilan beban studi bagi 
mahasiswa. 

Tabel 4.5. Ketentuan Pengambilan Beban Studi 
 

IP semester Yang lalu 
 

Jumlah SKS Maksimum yang dapat 
diambil 

 
> 3,00 

2,50 - 2,99  
2,00 - 2,49 
1,50 - 1,99 

 < 1,50 
 
 

24 sks 
21 sks 
18 sks 
15 sks 
12 sks 

 
 4.9.1 Evaluasi Keberhasilan Studi Dua Tahun Pertama 

Evaluasi ini dilakukan pada akhir dua tahun pertama terhitung sejak mahasiswa terdaftar di Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas Malikussaleh untuk menentukan apakah yang bersangkutan diizinkan melanjutkan studinya. 
Mahasiswa diizinkan melanjutkan studinya apabila memenuhi syarat sebagai berikut: 

• Telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 48 sks 
• Mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari seluruh 

matakuliah yang telah ditempuhnya. 

Jika matakuliah ditempuh lebih dari satu kali, maka nilai yang digunakan adalah nilai terbaik yang dicapai 
mahasiswa. 
 
4.9.2 Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Keempat 

Evaluasi ini dilakukan pada akhir tahun keempat terhitung sejak mahasiswa terdaftar di Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Malikussaleh untuk menentukan apakah yang bersangkutan diizinkan melanjutkan studinya. 
Mahasiswa diizinkan melanjutkan studinya apabila memenuhi syarat sebagai berikut : 

• Telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 96 sks. 
• Mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan dari seluruh 

matakuliah yang telah ditempuhnya. 

Jika matakuliah ditempuh lebih dari satu kali, maka nilai yang digunakan adalah nilai terbaik yang dicapai 
mahasiswa. 
 
4.9.3 Evaluasi Keberhasilan Akhir Masa Studi 

Evaluasi ini dilakukan pada akhir masa studi mahasiswa. Masa studi maksimum mahasiswa Program S2 adalah 
8 Semester, S1 adalah 14 semester sedangkan Program Diploma 3 adalah 10 semester. Lebih dari masa semester yang 
telah ditentukan, maka mahasiswa tersebut dinyatakan Putus Studi (Drop-out). Mahasiswa dinyatakan berhasil 
(lulus) dalam tahap evaluasi ini jika memenuhi kriteria berikut: 

 
PROGRAM S2: 

a.  Telah mengumpulkan minimal 44 sks 
b.  IPK sekurang-kurangnya 2,75 
c.  Tidak boleh ada Nilai akhir D  

 
PROGRAM S1: 

a.  Telah mengumpulkan minimal 144 sks 
b.  IPK sekurang-kurangnya 2,00 
c. Nilai akhir D (bukan matakuliah wajib, maksimal 1 matakuliah) 
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PROGRAM D-III: 

a.  Telah mengumpulkan minimal 114 sks 
b.  IPK sekurang-kurangnya 2,00 
c. Nilai akhir D (bukan matakuliah wajib, maksimal 1 matakuliah) 

Jika matakuliah ditempuh lebih dari satu kali, maka nilai yang digunakan adalah nilai terbaik yang dicapai 
mahasiswa. 

 
4.10  Predikat Kelulusan 

• Predikat kelulusan terdiri atas 3 predikat yang menunjukkan peringkat, yaitu memuaskan, sangat memuaskan 
dan dengan pujian yang dinyatakan pada transkrip akademik. 

• Sebagai dasar penentuan predikat kelulusan adalah IPK dan khusus predikat dengan pujian masa studi 
mahasiswa yang diatur sebagai berikut: 

• Untuk Program Diploma 3, Strata 1  
• IPK 2,00 - 2,75   Memuaskan 
• IPK 2,76 - 3,50   Sangat Memuaskan 
• IPK 3,51 - 4,00   Dengan Pujian ( masa studi mahasiswa paling lama n tahun normal +1 semester) 

• Untuk Program Strata 2 akan disesuaikan dengan Surat Keputusan Rektor Unimal  
4.11  Kegiatan Tiap Semester 

Untuk melaksanakan sistem kredit semester (SKS), diperlukan beberapa tahap kegiatan sebagai berikut: 
 
4.11.1 Registrasi Administratif 

Registrasi administratif adalah rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh status terdaftar sebagai 
mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh. Registrasi administratif meliputi aktivitas: 

1. Melunasi SPP (Pembayaran SPP melalui BRI Syariah/bank yang ditunjuk secara online) 

2. Memperoleh status aktif kembali bagi mahasiswa yang baru saja selesai cuti studi (terminal) atau mahasiswa 
yang tidak terdaftar pada semester sebelumnya yang tidak lebih dari dua semester secara kumulatif. 

3. Mengisi formulir registrasi administratif dibag. Subbag akademik fakultas 

Prosedur registrasi untuk mahasiswa baru dan mahasiswa lama secara lengkap diatur oleh Universitas 
Malikussaleh yang dapat dilihat pada pengumuman di halaman website setiap awal semester. 
 
4.11.2 Registrasi Akademik 

Registrasi akademik adalah pendaftaran yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memperoleh hak dalam 
mengikuti kegiatan akademik pada semester tertentu. Registrasi akademik meliputi kegiatan: 

1. Konsultasi rencana studi 
2. Mengisi formulir registrasi administratif untuk memperoleh user name dan password registrasi akademik 

secara online. 
3. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) secara online 
4. Pengesahan Kartu Rencana Studi (KRS) oleh dosen wali atau pejabat Jurusan/program untuk kasus-kasus 

tertentu. 
 
4.11.3 Perkuliahan 

Perkuliahan adalah kegiatan terjadwal yang dapat meliputi tatap muka di kelas, seminar, praktikum, atau kerja 
lapang dan atau pemagangan. Sebagai dasar evaluasi keberhasilan mahasiswa dalam perkuliahan, lazimnya dilakukan 
quiz, tugas, dan ujian. Mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan jika tidak memenuhi tata tertib 
perkuliahan yang diatur pada bagian tersendiri dari buku pedoman ini. 
4.11.4 Pembatalan Matakuliah 

Pada situasi tertentu, dengan alasan yang dapat diterima, mahasiswa dapat membatalkan matakuliah yang telah 
diprogram di KRS selambat-lambatnya pada akhir minggu ke tiga perkuliahan dengan mengisi kartu perubahan KRS (atau 
jadwal resminya sesuai kalender akademik) 
 
4.11.5 Ujian 

Ujian adalah kegiatan evaluasi keberhasilan proses belajar mengajar yang dilakukan dalam bentuk tes tertulis dan 
terjadwal. Ujian ini terdiri dari Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). 

Untuk matakuliah seminar dan praktikum, dosen dapat mengganti tes tertulis dengan komponen penilaian lain, 
misalnya kualitas tulisan, presentasi mahasiswa, aktivitas dalam seminar dan laporan praktikum. 

Dengan alasan tertentu, ujian akhir semester susulan merujuk kepada Buku Panduan Akademik Universitas 
Malikussaleh. 
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4.11.6 Pengumuman Nilai Ujian 

Selambat-lambatnya tujuh hari setelah pekan ujian berakhir, dosen penganpu matakuliah sudah harus mengupload 
nilai mahasiswa ke portal akadmik. Atau jurusan dapat pula mengumumkan nilai akhir mahasiswa dipapan pengumuman 
jurusan. Mahasiswa. dapat mengetahui nilai dari setiap komponen kegiatan perkuliahan secara online atau di papan 
pengumuman. 
 
4.11.7 Kartu Hasil Studi (KHS) 

KHS merupakan dokumen akademik yang menginformasikan seluruh hasil rekaman kegiatan proses belajar mahasiswa 
pada semester tertentu yang mencakup jumlah matakuliah yang diambil, jumlah sks, nilai masing-masing matakuliah, Indeks 
Prestasi Semester (IPS), Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), dan jumlah sks yang dapat diambil pada semester berikutnya. 

 
4.12 Perubahan Status Mahasiswa 

Semua prosedur perubahan status mahasiswa seperti (1) cuti akademik, (2) perpindahan mahasiswa dari perguruan 
tinggi negeri yang sejenis, (3) pindah ke Program Studi lain di dalam fakultas maupun antar fakultas, (4) mahasiswa tugas 
belajar, (5) pindah ke perguruan tinggi lain, (6) putus kuliah (7) meninggal dunia dan (8) pemberhentian sebagai mahasiswa 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh diatur dan ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas 
Malikussaleh setelah memperhatikan pertimbangan dari Ketua Program Studi/ Program dan Dekan Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Malikussaleh. 
4.13 Kalender Akademik 

1. Kalender akademik adalah jadwal Rencana Kegiatan Akademik sepanjang satu tahun, yang dijadikan acuan 
penyelenggaraan akademik di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh. 

2. Kalender akademik diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis menjelang awal penyelenggaraan tahun ajaran baru 
dengan mengacu pada kalender akademik Universitas Malikussaleh  

3. Tahun akademik pada kalender akademik dimulai pada bulan Agustus dan berakhir pada bulan Juli (tahun berikutnya). 

4. Satu tahun akademik terdiri dari 2 (dua) semester penyelenggaraan yaitu semester ganjil dan semester genap yang 
masing-masing terdiri dari 14-16 minggu dan dipisah oleh masa libur selama 2-4 minggu. 

5. Penyelenggaraan Semester ganjil berlangsung dari Agustus sampai Januari tahun berikutnya yang diawali dengan 
kegiatan registrasi akademik, kegiatan adaptif dan diakhiri dengan evaluasi 

6. Penyelenggaraan Semester genap berlangsung dari Februari sampai Juli yang diawali dengan kegiatan registrasi dan 
diakhiri dengan evaluasi. 

7. Bulan Juli sampai Agustus dapat dimanfaatkan untuk kegiatan akademik yang diprogramkan secara khusus ditingkat 
Fakultas maupun ditingkat universitas yang diatur dalam peraturan tersendiri. Disamping itu dapat dimanfaatkan 
untuk kuliah semester pendek (semester antara) dengan ketentuan yang diatur khusus. 

8. Kegiatan akademik efektif sepanjang semester berlangsung selama minimal 16 minggu termasuk 2-3 minggu masa 
evaluasi. 

 
4.14 Cuti Akademik 

1. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan cuti akademik kepada Rektor melalui Dekan atas persetujuan Dosen wali, 
paling lambat sebelum kegiatan akademik dan semester tersebut dimulai atau sesuai jadwal kalender akademik  

2. Total cuti akademik yang dilayakkan bagi mahasiswa sepanjang masa studinya yaitu maksimal 2 semester dan tidak 
boleh berurutan. 

3. Mahasiswa yang mendapat cuti akademik tetap terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Malikussaleh. 

4. Mahasiswa yang mendapat cuti akademik, dibebaskan dari kewajiban akademik dan kewajiban membayar SPP, tetapi 
wajib membayar biaya registrasi untuk semester cutinya. 

5. Lama cuti akademik tidak diperhitungkan dalam lama masa studi dan batas waktu studi. 

⎆ 
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BAB V ETIKA AKADEMIK DAN TATATERTIB 
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5.1 Etika Akademik 

Masyarakat akademik dicirikan salah satunya oleh keterikatannya terhadap Etika Akademik yang berlaku secara 
universal, seperti kejujuran, keterbukaan, objektivitas, kemauan untuk belajar dan berkembang serta saling menghormati dan 
tidak berlaku diskriminatif. 

Masyarakat kampus merupakan salah satu bagian penting dari Masyarakat akademis. Oleh sebab itu, seluruh 
komponen sivitas akademika semestinya memahami dengan benar dan merasa terikat dengan Etika Akademik tersebut. 
Keterikatan terhadap Etika Akademik harus tercermin pada setiap aspek kegiatan akademik, seperti perkuliahan, penelitian, 
penulisan dan publikasi, penggunaan gelar akademis dan sebagainya. Dengan demikian dipandang perlu untuk menjelaskan 
bagaimana Etika Akademik tersebut diterapkan secara spesifik dalam berbagai kegiatan akademik maupun kegiatan kampus 
lainnya. Yang termasuk dalam kategori tindakan tidak etis, meliputi: 

 
Plagiarisme 
Mengambil gagasan/pendapat/hasil temuan orang lain baik sebagian atau seluruhnya tanpa atau tanpa menyebutkan 

sumber acuannya secara jujur. 
 
Pemalsuan 
Mengganti ataupun meniru sesuatu dengan maksud untuk mendapatkan pengakuan sebagai sesuatu yang asli, 

misalnya pemalsuan nilai matakuliah, tanda tangan (termasuk tanda tangan presensi-titip absen), gelar akademis, stempel, 
dan dokumen-dokumen akademik maupun non akademik, serta memberikan keterangan atau kesaksian palsu. 

 
Kecurangan Dalam Ujian (Cheating) 
Mencontoh hasil kerja milik peserta ujian lain untuk memperoleh keuntungan tertentu dan memanfaatkan alat bantu 

yang tidak diizinkan dalam ujian. 
 
Tindakan Diskriminatif 
Membedakan perlakuan terhadap seseorang yang berkepentingan dalam kegiatan akademik yang didasarkan pada 

pertimbangan faktor gender, agama, suku, ras, status sosial, dan fisik seseorang sehingga menimbulkan kerugian pada orang 
tersebut. Sebagai contoh tindakan diskriminatif dalam pemberian nilai, pelayanan administrasi akademik, penetapan dosen 
pembimbing tugas akhir, penetapan anggota majelis penguji ujian akhir studi, dan proses pembimbingan penyusunan tugas 
akhir. 

 
 
Tindakan Suap Menyuap 
Memberikan ataupun menerima imbalan uang, barang atau bentuk lainnya yang dilakukan untuk mendapatkan 

keuntungan tertentu secara tidak sah baik bagi penerima maupun pemberi. 
 

Lainnya 
Tindakan-tindakan lain yang merendahkan martabat masyarakat akademik, misalnya: mengkonsumsi narkoba dan 

miras, melakukan tindakan asusila, dan sejenisnya. 
 
5.2 Sanksi Pelanggaran Etika Akademik 

Semua komponen sivitas akademika yang terbukti melanggar etika akademik akan dikenakan sanksi, sebagai berikut: 
• Pelaku pemalsuan dokumen akan disidangkan oleh senat fakultas, memanggil orangtua mahasiswa dan memberikan 

skorsing selama satu semester tidak boleh terlibat dalam segala aktivitas akademik; 
• Pelaku cheating akan digugurkan semua matakuliah yang sedang ditempuh pada semester tersebut. 
• Pelaku plagiarism, pemalsuan dan tindakan suap dikeluarkan dari Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh  
• Pelaku tindakan diskriminatif dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, peringatan keras 

(skorsing), atau dikeluarkan dari Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh  
• Pelaku tindakan merendahkan martabat masyarakat akademik dikeluarkan dari Fakultas Ekonomi Universitas 

Malikussaleh  
• Pelaku tindakan kriminal yang telah terbukti secara hukum dikeluarkan dari Fakultas Ekonomi Universitas 

Malikussaleh  

Beberapa pelanggaran terhadap Etika Akademik juga diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). 
Pihak yang berwajib dapat melakukan penuntutan hukum terhadap pelaku pelanggaran Etika Akademik yang mengandung 
unsur pidana. 

 
5.3 Tata Tertib 

5.1.1 Di Ruang Administrasi/Kantor 
Bagi mahasiswa yang mengurus administrasi diharuskan: 
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• Berpakaian sopan dan rapi (tidak memakai kaos oblong dan sandal) 
• Membawa KTM yang berlaku. 
• Tidak merokok, makan dan minum di dalam ruang administrasi. 

Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib di atas tidak akan dilayani urusan administrasinya. 
5.1.2 Perkuliahan 

Mahasiswa diperbolehkan mengikuti kuliah jika: 
• Berpakaian sopan dan rapi (tidak memakai kaos oblong dan sandal) 
• Tidak merokok, makan dan minum 
• Tidak melakukan pembicaraan yang mengganggu perkuliahan (termasuk menggunakan Handphone, dsb.) 
• Tidak membuat kegaduhan 
• Tidak mengotori ruang kuliah (corat-coret, membuang sampah, dsb.) 
• Namanya tercantum dalam absensi yang sudah resmi. 

Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib di atas tidak diperkenankan mengikuti kuliah. 
 
5.1.3 Mengikuti Ujian (UTS/UAS) 

Selama mengikuti UTS maupun UAS, mahasiswa: 
a. Memenuhi presensi perkuliahan minimal 75% dari total perkuliahan yang diberikan oleh dosen.  
b. Diharuskan hadir 10 (sepuluh) menit sebelum, dan paling lambat 10 menit setelah ujian dilaksanakan. 
c. Dilarang saling meminjam perlengkapan ujian seperti tip-ex, calculator, penggaris, dsb.)  
d. Dilarang membawa tas, buku dan catatan lainnya ke ruang ujian, kecuali ujian yang bersifat OPEN BOOK. 
e. Diharuskan membawa Kartu Ujian yang berlaku. 
f. Dilarang keluar ruang ujian selama ujian berlangsung, kecuali ada izin dari pengawas.  
g. Dilarang bertanya pada sesama peserta ujian apabila menghadapi soal ujian yang kurang jelas/salah.  
h. Dilarang melakukan kecurangan selama ujian (cheating). 
i. Diharuskan mematuhi seluruh tata tertib perkuliahan sebagaimana aturan di atas. 

Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib di atas, dikenakan sanksi berupa: 
• Tidak diperkenankan mengikuti ujian, untuk pelanggaran poin a dan b.  
• Dikeluarkan dari ruang ujian, untuk pelanggaran poin c dan d.  
• Menunjukkan surat izin mengikuti ujian dari panitia ujian, untuk pelanggaran poin e. 
• Dilarang meneruskan ujian, untuk pelanggaran poin f, g dan j. 

• Digugurkan semua matakuliah yang sedang ditempuh pada semester tersebut, untuk pelanggaran poin h. ⎆ 
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6.1 Program Pascasarjana Ilmu Manajemen 

6.1.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 

 
Visi Program Studi 

Menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia di bidang ilmu manajemen yang unggul dan berdaya saing 
di wilayah Sumatera pada tahun 2020 

 
Misi Program Studi 

 
1. Mewujudkan tata kelola Prodi secara akuntabel dan responsif.  
2. Menyelenggarakan sistem pembelajaran yang bermutu dan berorientasi pada kearifan lokal dengan 

memanfaatkan teknologi informasi 
3. Menyelenggarakan pembelajaran yang berorientasi pada kearifan lokal. 
4. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan IPTEK. 
5. Membangun jejaring kerjasama dengan pemangku kepentingan untuk mendukung pencapaian Tri Dharma 

Perguruan Tinggi. 
 

Tujuan Program Studi 

1. Menghasilkan tata kelola program studi yang efektif dan dinamis.  
2. Menghasilkan sistem pembelajaran yang mempermudah proses transfer dan pengembangan ilmu pengetahuan. 
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki jati diri, religius dan menghargai nilai-nilai yang berkembang dalam 

masyarakat. 
4. Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu manajemen, mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan dan berpartisipasi dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat. 
5. Menghasilkan konsep, pemikiran dan gagasan untuk menyelesaikan permasalahan manajerial dan 

memberdayakan masyarakat. 
6. Menghasilkan sinergitas, kemitraan dan keberlanjutan dalam pengembangan program studi. 

 
Sasaran dan Strategi Pencapaian 

Sasaran dari program studi ini adalah menjadikan PPIM yang diminati dan dipercaya oleh masyarakat sehingga 
menempatkan PPIM dalam jajaran institusi yang terkemuka secara nasional dan Asia Tenggara, yang dijabarkan dari 
renstra fakultas 2016 - 2020, dengan indikator keberhasilannya adalah: 

a. Target peminat pada tahun 2020 berjumlah 300 orang.  
b. Menghasilkan lulusan yang lulus tepat waktu sesuai dengan kurikulum yang diberlakukan. Lulus tepat waktu 

sebanyak 80 % (≤ dua tahun), indek prestasi kumulatif ≥ 3,25 sebanyak 90%, tingkat kehadiran mahasiswa 
dalam perkuliahan ≥ 75% dan rata rata kehadiran dosen mengajar sesuai jadwal 100% (tahun 2020) 

c. Proses penyusunan tesis ≤ 6 bulan minimal sebesar 40% di tahun 2020 
d. Kepuasan pelayanan kepada mahasiswa rata rata baik 80% di tahun 2020 
e. Penelitian mahasiswa berupa tesis yang memberi konstribusi pada masyarakat pengguna/perusahaan 

sebanyak 80% dan penelitian dosen sebanyak 40% di tahun 2020 
f. Penelitian dosen dan pengabdian masyarakat rata-rata satu kali per semester di Tahun 2020 

Strategi pencapaian yang diterapkan untuk mencapai sasaran tersebut adalah: 

 
Strategi Pembelajaran meliputi: 

a. Meningkatkan wawasan dan kualitas mahasiswa melalui kegiatan pelatihan dan seminar. 
b. Perkuliahan dilakukan dengan keaktifan mahasiswa yang lebih dominan dan dosen berperan sebagai fasilitator, 

sehingga pengembangan diri mahasiswa akan terbentuk melalui proses diskusi dan kerjasama kelompok. 
c. Pengembangan Silabus dan SAP dengan mempertimbangkan kearifan lokal. 
d. Sistem perkuliahan lebih ditekankan pada kemampuan analisis, oleh karena itu setiap mata kuliah mahasiswa 

harus menyusun tugas mandiri atau kelompok sesuai dengan materi terkini yang dikembangkan berdasarkan 
hasil telusur di internet maupun jurnal penelitian terbaru. 

e. Penyusunan proposal tesis akan dievaluasi oleh komisi pembimbingan yang terdiri dua dosen. Evaluasi akan 
menentukan kelayakan proposal untuk diseminarkan, dan ujian tesis akan diuji oleh tim penguji diluar komisi 
pembimbing. 

f. Penyusunan tesis mahasiswa harus menggunakan rujukan yang berasal dari jurnal terbitan tiga tahun terakhir. 
Komposisi daftar referensi yang di gunakan adalah 70% jurnal dan 30% buku literature. 

Strategi Pengembangan Sumberdaya manusia, Staf akademik dan non akademik seperti yang terdapat di 
renstra fakultas adalah sebagai berikut:  
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a. Meningkatkan jabatan akademis dosen tetap secara teratur (satu guru besar ditahun 2019 dan dua guru besar 
di tahun 2020) 

b. Mewajibkan dosen untuk mengikuti kegiatan seminar sebagai nara sumber minimal satu kali per semester. 
Keikutsertaan dalam kegiatan ini untuk meningkatkan wawasan dan meng up date perkembangan pengetahuan 
terkini, sehingga dapat meng-update materi perkuliahan yang lebih baru. 

c. Mewajibkan dosen melakukan satu penelitian dan satu pengabdian masyarakat per semester, baik penelitian 
secara mandiri atau melibatkan mahasiswanya atau kolaborasi dengan dosen lain. Penelitian ini diharapkan 
untuk dapat disertakan dalam pembiayaan dari hibah dikti (minimal ada dua judul penelitian yang dapat 
disertakan dalam penelitian hibah dikti per tahun) 

d. Menekankan tingkat disiplin tenaga kependidikan untuk memberikan pelayanan yang cepat dan mengacu pada 
standar pelayanan yang telah ditetapkan. Secara berkala melakukan program pengembangan tenaga 
kependidikan sesuai dengan kebutuhan di PPIM. 

 
Strategi Penjaminan Mutu 

a. Perancangan sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik; melalui penentuan sasaran mutu sesuai 
dengan visi, misi, tujuan, sasaran, prodi yang kemudian dirancang prosedurnya dalam bentuk buku pedoman 
prosedur mutu PS untuk tahun 2016-2020 

b. Implementasi sistem penjaminan mutu merupakan implementasi dari prosedur dan manual mutu yang telah 
dibuat tahun 2015 dan mulai 2016 dilaksanakan secara lengkap 7 standar SPMI-PT (Sistem Penjaminan Mutu 
Internal Perguruan Tinggi) 

c. Setiap akhir semester Audit mutu internal mengevaluasi secara periodik aktivitas yang dilakukan dan 
memantau kesesuaiannya terhadap mutu yang telah ditetapkan 
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6.1.2 Struktur Organisasi 
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6.1.3 Distribusi Mata Kuliah  

 

NO MATA KULIAH SKS 
  Semester I   

1 Manajemen Pemasaran 3 
2 Manajemen Keuangan 3 
3 Manajemen SDM dan Perilaku Organisasi 3 
4 Organisasi Industri dan Makro Moneter 3 

  Semester II  

1 Metodologi Riset Bisnis 3 
2 Manajemen Strategik 3 
3 Keuangan Perusahaan dan Daerah 3 
4 Bisnis Internasional 3 

  Semester III (Konsentrasi Manajemen SDM)  

1 Manajemen SDM untuk Keunggulan Daya Saing 3 
2 Kepemimpinan Strategis dan Kompetensi 3 
3 Strategi Pengembangan MSDM 3 
4 Manajemen Kinerja 3 

  Semester III (Konsentrasi Manajemen Pemasaran)  

1 Perilaku Konsumen 3 
2 Pemasaran Jasa 3 
3 Komunikasi Pemasaran Terpadu 3 
4 Manajemen Produk & Kebijakan Harga 3 

  
Semester III (Konsentrasi Manajemen Keuangan 
Daerah) 

 

1 Manajemen Keuangan Daerah 3 
2 Analisis Laporan Keuangan 3 
3 Investasi 3 
4 Manajemen Keuangan Syari'ah 3 

  Semester IV  

1 Tesis 6 

6.1.4 Deskripksi Matakuliah  

1. Manajemen Pemasaran 
 Mata ajaran ini diberikan kepada semua mahasiswa pascasarjana pada awal semester. Mata ajaran ini menjadi 

pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa pascasarjana ilmu manajemen sebelum setiap mahasiswa 
memilih kekhususan pada semester yang lebih tinggi. Cakupan mata ajaran ini meliputi : pemahaman akan peranan 
manajemen pemasaran, menganalisis peluang-peluang pemasaran, pemahaman perencanaan pemasaran dan perilaku 
pembeli konsumen dan bisnis serta unsur-unsur utama suatu strategi perencanaan pemasaran yaitu segmen market, 
target market, positioning, dan marketing mix. 

2. Manajemen Keuangan 
 Manajemen Keuangan adalah mata ajaran yang membahas tiga keputusan penting yang dihadapai oleh manajer 

keuangan, yaitu: keputusan investasi (capital budgeting), keputusan pendanaan (capital structure), dan keputusan modal 
kerja (working capital). Manajer keuangan harus dapat melakukan analisis yang tepat dengan menggunakan metode yang 
sesuai agar keputusan yang diambil konsisten dengan tujuan perusahaan, yaitu memaksimumkan nilai perusahaan. 

 Untuk mencapai tujuan tersebut, topik-topik yang dibahas dalam mata ajaran ini dibagi menjadi enam bagian: pertama, 
gambaran umum manajemen keuangan, analisis laporan keuangan, dan konsep time value of money. Kedua, metode 
penilaian dan keputusan investasi. Ketiga, pembahasan konsep risk-return. Keempat, pembahasan keputusan pendanaan, 
termasuk kebijakan dividen dan leasing. Kelima, pembahasan modal kerja. Keenam, pembahasan merger dan akuisisi. 

3. Manajemen SDM dan Perilaku Organisasi 
 Mata kuliah ini merupakan pengantar ke arah pemahaman mahasiswa tentang pengelolaan sumber daya manusia dan 

hubungannya dengan strategi perusahaan. Selain itu mata kuliah ini juga membahas tentang pengetahuan sistematis 
mengenai perilaku manusia sebagai pelaku dalam organisasi, dan dampak perilaku manusia dalam organisasi pada 
kinerja, kepuasan kerja dan efektifitas organisasi.  

4. Organisasi Industri dan Makro Moneter 
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 Ekonomi industri, pada awal diperkenalkan ilmu ini banyak para ekonom menjabarkan sebagai bagian dari analisa 
makroekonomi, bahkan tidak sedikit yang membahas kedalam pendekatan teori alokasi industri hingga dampak industri 
dalam menciptakan aglomerasi di daerah tersebut. 

 Pengertian di atas tersebut telah berubah sejalan dengan banyak ekonom yang mempunyai perhatian penuh mengenai 
ekonomi industri. Joe Bain dan Edward Masson, dikenal dengan mazab Harvard, karena mereka dari universitas Harvard. 
Pendekatan yang digunakan dengan menganalisa didasarkan struktur pasar-prilaku-kinerja atau yang dikenal SCP 
(Structure-Conduct-Performance). Perkembangan dari pendekatan analisis ini dikenal dengan mempelajari organisasi 
industri (Industrial Organization, IO), kata ekonomi industri secara perlahan-lahan bergeser menjadi organisasi industri, 
IO. 

 Ilmu organisasi industri terus berkembang sehingga ditahun 1970-an pendekatan lainnya telah dikembangkan seperti 
pendekatan Chicago yang dikembangkan oleh Aaron Director dan George Stigler. Kemudian perkembangan teori ini 
banyak dipengaruhi oleh pandangan ekonom Jean Tirole, yang membahas dari sisi permintaan dan penawaran dengan 
menggabungkan kedua pendekatan awal serta kondisi nyata didalam kehidupan persaingan perusahaan di dalam pasar. 

 Oleh karena itu ekonomi industri yang kemudian dikenal dengan organisasi industri (IO) penekanannya telah bergeser 
dari makroekonomi menjadi mikroekonomi. Dasar dari ilmu organisasi industri adalah teori mikroekonomi, dan 
penekanannya adalah mempelajari fungsi dari pasar dan pengaruhnya dalam prilaku perusahaan untuk menunjukkan 
keberadaannya di dalam pasar. 

 Setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan dapat Memberikan gambaran kepada siswa/i mengenai aplikasi 
mikroekonomi, khususnya dalam prilaku perusahaan menghadapi lingkungan pasarnya. Juga diberikan kepada siswa/i 
regulasi didalam struktur pasar yang telah dikembangkan di negara maju dengan perbandingan Undang-Undang 
Persaingan Tidak Sempurna di Indonesia. 

 Selain itu, mahasiswa juga akan diperkenalkan mengenai berbagai konsep makro ekonomi dan berbagai teori yang 
berkaitan dengan kebijakan moneter yang diterapkan oleh suatu negara. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan dapat 
memiliki pandangan yang menyeluruh mengenai industri dan kondisi makro moneter yang menaunginya.  

5. Metodologi Riset Bisnis 
 Mata ajaran ini diberikan dengan tujuan agar mahasiswa memiliki pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang 

cukup ketika memilih topik, mengumpulkan bahan, mempersiapkan alat analisis dan menuliskan hasil suatu penelitian di 
bidang ilmu manajemen. 

 Selain pemahaman proses penyusunan rencana penelitian, para mahasiswa akan dibekali dengan bahasan tentang 
metode-metode pengolahan dan analisis data. Akan dikenalkan pula metode penelitian kualitatif.  

6. Manajemen Statejik 
 Mata ajaran ini memberi pengenalan trend saat ini di dalam teori dan praktik manajemen stratejik. Hubungannya dengan 

integrasi strategi level korporasi, strategi level bisnis, dan strategi level fungsional. Selain itu juga membahas 
pengembangan persaingan perusahaan, menciptakan nilai di pasar, mengembangkan kemampuan dan sumber daya 
internal. Kuliah menekankan pada pemahaman dan kemampuan mahasiswa dalam menjawab pertanyaan apa, mengapa, 
kapan, di mana, dan bagaimana manajemen stratejik dan model perencanaan stratejik dengan sistematika model 
perencanaan stratejik serta peralatan analisis yang umum digunakan.  

7. Keuangan Perusahaan Daerah 
 Otonomi derah dan desentralisasi menjadi peristiwa yang mendunia di pengujung abad 20 dan awal abad 21. Lebih dari 

80% negara-negara di dunia, baik itu yang tergolong sebagai negara maju, yang bersistem ekonomi kapitalis-liberal; 
negara yang dahulunya bersistem ekonomi sosialis, ataupun negara-negara berkembang yang bersistem ekonomi 
campuran, telah melakukan desentralisasi di bidang politik, fiskal, adminis-trasi. Ada banyak faktor yang menyebabkan 
proses desentralisai dan otonomi daerah ini menjadi berlangsung di berbagai negara, sebagian bersifat internal dan 
sebagian lain bersifat eksternal. Ada banyak faktor pula yang menyebabkan desentralisasi dan otonomi daerah ini pada 
gilirannya menjadi berhasil atau gagal. 

8. Bisnis Internasional 
 Mata ajaran ini bertujuan agar mahasiswa memahami bisnis dalam konteks global (internasional) termasuk tantangan, 

peluang, alternatif-alternatif strategi yang tersedia, dan elemen yang harus di kelola sehingga mampu mengambil 
keputusan terbaik dalam menghadapi persaingan global. 

9. Manajemen SDM untuk Keunggulan Daya Saing   
Kelangkaan sumber daya manusia berkualitas menciptakan kesadaran pada banyak perusahaan atas pentingnya peran 
manajemen sumber daya manusia terhadap keberhasilan organisasi. Pendekatan tradisional dengan paradigma lama 
yang melihat karyawan sebatas komponen produksi yang tunduk pada manajemen perusahaan tidak lagi cukup untuk 
menciptakan keunggulan bersaing melalui investasi dan pengelolaan modal manusia perusahaan.  

Mata ajaran ini mencakup pentingnya pergeseran paradigma dalam pengelolaan sumber daya manusia perusahaan yang 
meletakkan karyawan sebagai modal manusia yang mendukung proses stratejik perusahaan dengan memberikan 
keunggulan bersaing yang sustainable. Konsekuensi dari pergeseran paradigma ini adalah pendekatan manajerial yang 
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memandang karyawan sebagai investor modal manusia yang dapat menjadi partner sejajar organisasi dalam mencapai 
tujuan stratejiknya. 

Mata ajaran ini diberikan kepada mahasiswa pascasarjana konsentrasi Sumber Daya Manusia. Mata ajaran ini menjadi 
pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa kekhususan Sumber Daya Manusia.  

 

 

10. Kepemimpinan Strategis dan Kompetensi 
 Esensi dari kepemimpinan (leadership) adalah kemampuan membuat orang lain menjadi pengikut secara sukarela. Setiap 

atasan memiliki kekuasaan (power), namun tidak setiap atasan mampu menjadikan dirinya dapat diikuti oleh 
bawahannya secara sukarela. Setiap orang dilahirkan dengan membawa bakat kepemimpinan, namun dengan kadar yang 
berbeda-beda. Ketika seseorang terus mengembangkan potensi kepemimpinan yang ada pada dirinya, mempelajari 
ilmunya dan mempraktikkannya dalam berbagai konteks situasi, maka diharapkan dapat terbentuk kepemimpinan yang 
efektif.  

Mata ajaran ini membahas: (a) karakteristik dan tantangan pemimpin dalam berbagai konteks organisasi; (b) peranan 
eksekutif dalam membentuk, melaksanakan dan mengubah strategi; (c) pengembangan kompetensi pemimpin dalam 
memotivasi manusia; (d) menciptakan hubungan yang produktif dan mempengaruhi lingkungan kerja untuk pencapaian 
kenerja yang tinggi; (e) perhatian terhadap kondisi bisnis yang dinamis, cepat berubah dan menjadi tantangan bagi 
operasi bisnis; dan (f) penguasaaan kapabilitas pembelajaran berkelanjutan bagi pemimpin. 

11. Manajemen Strategi dan Pengembangan SDM 
 Pengembangan dan perubahan adalah sebuah keniscayaan dalam dunia bisnis. Oleh karena itu, agar dapat terus 

berkembang dan maju, setiap organisasi bisnis memerlukan adanya para profesional yang memiliki pengetahuan dan 
ketrampilan teknis untuk mengembangkan dan mengelola perubahan dengan baik, agar organisasi tersebut dapat tetap 
unggul bersaing.  

Dalam mata ajaran ini mahasiswa akan berkenalan dengan proses pengembangan organisasi yang dirancang untuk 
memperbaiki kinerja perusahaan dan menciptakan tempat kerja yang kondusif, serta beberapa teknik intervensi yang 
mendorong pembelajaran dan perubahan baik dalam proses SDM, teknostruktural, manajemen SDM maupun perbahan 
strategik. Selain itu mahasiswa juga akan mempelajari pengetahuan dan ketrampilan untuk menjadi agen perubahan yang 
efektif di suatu organisasi.  

12. Perilaku Konsumen   
 Mata kuliah ini membahas mengenai faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pemahaman perilaku konsumen, yang 

mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen dan hal ini menjadi dasar pertimbangan dalam penetapan strategi 
pemasaran perusahaan, baik strategi segmentasi, targeting dan positioning, maupun strategi bauran pemasaran (Produk, 
harga, penyaluran dan promosi). Dalam mata kuliah ini juga akan diperkenalkan dasar pengumpulan informasi melalui 
riset perilaku konsumen. 

13. Pemasaran Jasa 
 Dinamika sektor jasa terlihat dari perkembangan berbagai industri jasa seperti perbankan, asuransi, penerbangan, 

telekomunikasi, ritel, pariwisata, dan perusahaan-perusahaan jasa profesional seperti kantor akuntan, konsultan, dan 
pengacara. Selain itu terlihat juga dari maraknya organisasi nirlaba, seperti LSM, lembaga pemerintah, rumah sakit, 
universitas, dan lain-lain yang kini telah makin menyadari perlunya peningkatan orientasi kepada pelanggan/konsumen. 
Bahkan perusahaan-perusahaan manufaktur kini juga menyadari perlunya elemen jasa pada produknya sebagai upaya 
peningkatan keunggulan bersaing (competitive advantage) bisnisnya. Implikasi penting dari fenomena ini adalah makin 
tingginya tingkat persaingan, sehingga diperlukan manajemen pemasaran jasa yang unik/berbeda dibandingkan 
pemasaran tradisional (barang) yang telah dikenal selama ini. 

14. Komunikasi Pemasaran Terpadu 
 Matakuliah ini ditujukan bagi mahasiswa yang mengambil konsentrasi Manajemen Pemasaran, yang merupakan 

pendalaman dari salah satu aspek bauran pemasaran yaitu, Komunikasi Pemasaran atau Promosi. Matakuliah ini 
diberikan agar mahasiswa dapat memahami arti dan peran manajemen komunikasi pemasaran dan mampu 
mengembangkan strategi komunikasi pemasaran untuk menunjang aktivitas pemasaran. 

15. Manajemen Investasi  
 Mata kuliah ini fokus dalam pembahasan mengenai penerapan teori keuangan dalam investasi. Materi yang akan dibahas 

berkaitan dengan optimasi portofolio dan teori asset pricing dan penerapannya dalam menyelesaikan permasalahan 
keuangan yang terjadi dalam praktek keuangan. Mata kuliah juga akan banyak membahas mengenai berbagai jenis 
instrument keuangan dan penggunaan berbagai teknik dasar dalam penilaian kinerja portofolio. 

16. Analisis Laporan Keunagan 
 Mata kuliah ini akan banyak membahas mengenai topik-topik analisis laporan keuangan dari sudut pandang pengguna, 

khususnya investor. Selain itu, mata kuliah ini juga akan membantu mahasiswa dalam memahami berbagai informasi 
akuntansi yang tersedia dan efek ekonomi yang ditimbulkan dari berbagai informasi akuntansi tersebut. 
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 Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami keterkaitan antara transaksi bisnis internal 
dengan faktor-faktor eksternal (missal: politik, ekonomi, dan isu-isu social) dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan 
perusahaan. Mahasiswa juga diharapkan dapat menerapkan berbagai strategi akuntansi yang tepat untuk meningkatkan 
kualitas informasi yang diberikan oleh laporan keuangan. Di akhir mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat 
memahami berbagai fungsi informasi akuntansi yang tersedia dari laporan keuangan, terutama penggunannya dalam 
proses pengambilan keputusan.  

17. Manajemen Keuangan Daerah 
 Manajemen Keuangan Daerah merupakan kelanjutan dari mata ajar Keuangan Daerah dan Perusahaan, yang menekankan 

pada penerapan aspek teknis manajerial pengelolaan keuangan daerah. Penekanan pada aspek teknis ini berkaitan 
dengan pemanfaatan piranti lunak komputer, khususnya spreadsheet, bukan hanya dalam tugas-tugas tetapi juga dalam 
perkuliahan. 

Kajian mata ajar ini mencakup: analisis kuangan daerah, perencanaan likuiditas, pemilihan prioritas program dan 
perencanaan sumber dana, analisis kinerja dan penyimpangan.  

Secara garis besar, dengan mengikuti kuliah ini mahasiswa memahami prinsip dasar pengelolaan keuangan daerah serta 
dapat melakukan perhitungan, analisis keuangan daerah dengan menggunakan kasus/data riil pemerintah kota atau 
kabupaten tertentu di daerah masing-masing. Mengingat aspek kompetensi teknis mata ajar ini, dari awal seyogyanya 
mahasiswa sudah mengumpulkan data keuangan daerah agar dapat dipergunakan dalam praktek analisis maupun 
bahasan kasus.   

18. Manajmen Kinerja SDM 
 Mata ajaran ini bertujuan untuk membekali peserta dengan kerangka dan konsep manajemen kinerja, utamanya dua 

komponennya, yaitu penilaian kinerja dan imbal jasa. Pembahasan dititikberatkan pada alternatif metoda penilaian 
kinerja dan pemberian imbal jasa (baik itu untuk perorangan maupun kelompok), serta pada bagaimana mendisain sistem 
penilaian kinerja dan sistem pemberian imbal jasa secara terpadu dan terkait erat dengan strategi bisnis perusahaan. 

 Mata ajaran ini diberikan kepada mahasiswa pascasarjana konsentrasi Sumber Daya Manusia. Mata ajaran ini menjadi 
pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa kekhususan Sumber Daya Manusia.  

19. Manajemen Produk dan Kebijakan Harga 
 Pengajaran mata kuliah terbagai dalam tiga bagian yaitu; manajemen produk, manajemen harga dan manajemen logistik. 

Dalam pengembangan produk, beberapa studi menemukan bahwa 60% - 80% produk baru yang dikembangkan ternyata 
menemui kegagalan di pasar. Materi perkuliahan ini memberikan panduan tahapan yang harus dilaksanakan dalam 
pengembangan produk baru agar kerugian akibat kegagalan pengembangan produk dapat diminimalkan dan peluang 
sukses pemasaran produk baru dapat ditingkatkan. 

Sedangkan dalam penetapan harga, produsen sering terjebak dengan menetapkan harga berdasarkan elemen harga 
pokok produk, padahal dalam kenyataannya menilai harga dipengaruhi oleh factor psikologis konsumen sehingga mau 
membayar lebih tinggi dari nilai pengganti biaya produksi dan penjualan produk tersebut. Materi perkuliahan ini akan 
memberikan pemahaman tentang elemen harga jual, perspektif penetapan harga dan strategi penetapan harga jual yang 
diharapkan efektif untuk mencapai tujuan perusahaan.  

Disisi lain perkembangan teknologi informasi dan transportasi memberikan peluang bagi peningkatan efisiensi dan 
keandalan pengelolaan logistik dan distribusi produk ke pasar sasaran. Materi pengajaran ini memberikan pemahaman 
lebih baik terhadap elemen rantai pasokan dan aktivitas fundamental dan strategi yang dapat diimplementasikan dalam 
meningkatkan efektifitas, efisiensi dan keandalan distribusi produk secara keseluruhan untuk meningkatkan nilai 
pelanggan ( Customer Value).  

20. Manajemen Keuangan Syariah 
 Mata ajar ini merupakan mata ajar wajib bagi konsentrasi MSM Syariah yang bertujuan untuk memberikan pemahaman 

mengenai manajemen keuangan syariah pada level korporasi. Secara umum, mata ajar ini mencakup teori dan aplikasi 
keuangan korporasi yang sesuai dengan konsep syariah. Teori keuangan membahas antara lain prinsip-prinsip dasar 
keuangan syariah instrumen-instrumen keuangan syariah dan alat-alat analisa keuangan perusahaan seperti capital 
budgeting analysis, financial and capital structure analysis, dan corporate portfolio analysis. Selanjutnya didiskusikan pula 
bagaimana perusahaan mengatur keuangannya dan mengambil keputusan berdasarkan konsep-konsep dan instrumen-
intrumen keuangan syariah tersebut (i.e. portfolio management). Untuk mengikuti mata ajar ini, mahasiswa harus sudah 
mengambil mata ajar Fiqh Muamalah untuk Keuangan dan Perbankan.   
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6.2.   Program Studi Manajemen 

6.2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 

 
Visi 

Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Profesional  di bidang Manaje- men dan Bisnis 
bersandar Nasional Tahun 2020  

 
Misi Program Studi  

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan bermutu, menguasai teknologi, 
mempunyai kemampuan manajerial  dan beretika.      

2. Melakukan penelitian di bidang manajemen baik ilmu maupun terapan untuk pengembangan keilmuan dan 
memberikan solusi manajerial bagi masyarakat.      

3. Melaksanakan pengabdian sesuai dengan bidang keilmuan yang dapat membantu masyarakat dalam 
menyelesaikan permasalahan manajerial  

 
Tujuan Program Studi        

1. Menghasilkan lulusan bertaqwa, bermutu yang mempunyai kompetensi dan kemampuan manajerial.        
2.  Menghasilkan lulusan yang menguasai teknologi.        
3.  Menghasilkan lulusan yang mempunyai jiwa kewirausahaan dan beretika.        
4.  Menghasilkan lulusan yang mampu meneliti baik tentang keilmuan maupun manajerial.         
5. Menghasilkan lulusan yang mampu memberikan solusi manajerial bagi mas yarakat.  
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Struktur Organisasi 
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SEMESTER I 

NO Kode MK Nama Mata Kuliah  SKS Prasyarat 
1 MKU-113 Pendidikan Kewarganegaraan 3   
2 EKO-213 Pengantar Ilmu Ekonomi  3   
3 MKU-313 Bahasa Indonesia 3   
4 EKO-414 Pengantar Akuntansi 4   
5 EKO-513 Pengantar Bisnis  3   
6 EKO-613 Matematika Ekonomi 3   
7 MKU-713 Bahasa Inggris 3   

         SUB TOTAL SKS 22  

SEMESTER II 

NO Kode MK Nama Mata Kuliah  SKS Prasyarat 

1 EKO-123 Manajemen 3   
2 EKM-223 Manajemen Koperasi & UKM 3   
3 EKP-323 Ekonomi Mikro 3 EKO-213 
4 EKO-423 Statistika Ekonomi I 3 EKO-613 
5 EKO-522 Bahasa Inggris Lanjutan 2 EKO-313 
6 MKU-623 Pendidikan Agama 3 P3MA 
7 MKU-723 Ilmu Alamiah Dasar 3   
8 EKO-822 Hukum Bisnis  2   

     SUB TOTAL SKS 22   

SEMESTER III 

NO Kode MK Nama Mata Kuliah  SKS Prasyarat 

1 EKA-133 Akuntansi Biaya  3 EKO-414 
2 EKO-233 Statistika Ekonomi II 3 EKO-423 
3 MKU-332 Pengantar Aplikasi Komputer  2   
4 EKP-433 Ekonomi Makro 3 EKP-323 
5 EKM-533 Manajemen Keuangan  3 EKO-123 
6 EKM-633 Manajemen Operasi  3 EKO-123 
7 EKO-733 Ekonomi Islam  3   
8 EKM-833 Manajemen Pemasaran  3 EKO-123 

     SUB TOTAL SKS 23   

 

 

 

SEMESTER IV 

NO Kode MK Nama Mata Kuliah  SKS Prasyarat 
1 EKA-143 Akuntansi Manajemen 3 EKA-133 
2 EKP-243 Ekonomi Pembangunan 3 EKP-433 
3 EKM-343 Manajemen Sumber Daya Manusia  3 EKO-123 
4 EKP-443 Bank & Lembaga Keuangan Lainnya 3   

5 EKM-543 Ekonomi Manajerial 3 
EKO-613/423/ 
EKP-323 

6 EKM-643 Manajemen Risiko 3   

7 
EKM-743 Manajemen Portofolio & 

Analisis Investasi 
3 EKM-533 

         SUB TOTAL SKS 21   

SEMESTER V 

NO  Kode MK Nama Mata Kuliah  SKS Prasyarat 
1 EKM-153 Kepemimpinan & 

Kewirausahaan 
3 

  

2 EKM-253 Sistem Informasi Manajemen 3   
3 EKM-353 Perilaku Konsumen 3 EKM-833 
4 EKA-453 Penganggaran Perusahaan  3   
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5 EKM-553 Operasional Riset 3 EKO-613/ 
EKM-633 

6 EKM-653 Etika Bisnis 3   
7 EKO-753 Metodelogi Penelitian )*** 3 EKO-233 

         SUB TOTAL SKS 21   

SEMESTER VI  

NO Kode MK Nama Mata Kuliah SKS Prasyarat 

1 EKM-163 Studi Kelayakan Bisnis)***  3 EKM-533/ 
833/343 

2 EKM-263 Perilaku Keorganisasian 3 EKO-123 

3 EKM-363 Teori Pengambilan Keputusan 3 EKO-233/ 
EKM-553 

4 EKM-463 Riset Bisnis 3 EKO-753 
5 EKM-563 Manajemen Strategi)**** 3 EKM-833/343 
6 EKM-663 Teori Keuangan**) 3 EKM-533 
7 EKM-763 Model dan Simulasi Bisnis**)))) 3   
8 EKM-863 Budaya Perusahaan **)) 3 EKM-343 
9 EKM-963 Manajemen Pemasaran 

Jasa**))) 
3 EKM-833 

     SUB TOTAL SKS 27   

SEMESTER VII 

NO Kode MK Nama Mata Kuliah SKS Prasyarat 
1 EKM-173 Analisis Lingkungan Bisnis 3   
2 EKM-273 Analisis Laporan Keuangan**) 3 EKM-533 
3 EKM-373 Keuangan International**) 3 EKM-533 
4 EKM-473 Komunikasi Pemasaran **))) 3 EKM-833 
5 EKM-573 Pemasaran Internasional **))) 3 EKM-833 
6 EKM-673 Manajemen Kinerja **)) 3 EKM-343 
7 EKM-773 Manajemen Perubahan **)) 3 EKM-343 
8 EKM-873 Perpajakan **)))) 3   
9 EKM-973 Manajemen Agrobisnis **)))) 3   

     SUB TOTAL SKS 27   

SEMESTER VIII 

NO Kode MK Nama Mata Kuliah SKS Prasyarat 
1 MKU-183 Kuliah Kerja Nyata / 

Pemagangan) 
3   

2 EKM-283 Skripsi 3   
3 EKM-383 Ujian Pendadaran 3   

     SUB TOTAL SKS 9   
    Total SKS yang ditawarkan 172   
    SKS yang wajib diambil 136   
    SKS pilihan wajib (mayor) 6   
    SKS pilihan bebas (minor) 3   

    Total SKS sampai selesai 145   

Catatan :    

)**  : Mata Kuliah Pilihan   

)  : Pemagangan Khusus untuk Bisnis   
     

MATA KULIAH KEKHUSUSAN MANAJEMEN KEUANGAN 

NO Kode MK Nama Mata Kuliah SKS 

1 EKM-663 Teori Keuangan 3 

2 EKM-273 Analisa Laporan Keuangan 3 

3 EKM-373 Keuangan Internasional 3 
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MATA KULIAH KEKHUSUSAN MANAJEMEN PEMASARAN 

NO Kode MK Nama Mata Kuliah SKS 

1 EKM-963 Manajemen Pemasaran Jasa 3 

2 EKM-473 Komunikasi Pemasaran 3 

3 EKM-573 Pemasaran Internasional 3 

MATA KULIAH KEKHUSUSAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA 

NO Kode MK Nama Mata Kuliah SKS 

1 EKM-673 Manajemen Kinerja 3 

2 EKM-773 Manajemen Perubahan 3 

3 EKM-863 Budaya Perusahaan 3 

MATA KULIAH KEKHUSUSAN MANAJEMEN BISNIS 

NO Kode MK Nama Mata Kuliah SKS 

1 EKM-763 Model & Simulasi Bisnis 3 

2 EKM-873 Perpajakan 3 

3 EKM-973 Manajemen Agrobisnis 3 

 
6.2.2 Deskripsi Matakuliah 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
MKU 113 (3 SKS) 

Pancasila, nilai-nilai pancasila, UUD 1945 dan tata pelaksanaannya dalam lembaga Negara, pengkajian sejarah 
perjuangan bangsa, dan repelita pelaksanaannya. 

Pengantar Ilmu Ekonomi 
EKO 213 (3 SKS) 

Dalam mata kuliah ini akan dibahas perilaku produsen dan pasar output. Pembahasan di harapkan 
tataran/tingkat menengah (intermediate), dengan demikian penjelasan dengan pendekatan matematis harus 
mendapatkan porsi yang memadai, disamping penjelasan secara verbal dan grafis. Dibahas juga tentang ruang lingkup 
teori ekonomi,masalah-masalah pokok ekonomi setiap Negara, mekanisme pemecahan masalah, konsep pengukuran, 
variabel-variabel ekonomi makro, instrumen kebijaksanaan ekonomi makro, peranan uang dan bank, siklus bisnis, 
perdagangan internasional dan pertumbuhan serta sistem ekonomi. 

Bahasa Inggris 
MKU 313 (3 SKS ) 

Pengunaan bahasa inggris disesuaikan dengan taraf intermediate dan preadvance, pengunaan ditetapkan pada 
penambahan perbendaraan kata serta ungkapan dalam bahasa inggris, struktur kalimat disesuaikan dengan bacaan 
ilmiah. 

Pengantar Akuntansi  
EKO 413 (4 SKS) 

Dalam mata kuliah ini dipelajari tentang konsep-konsep akuntansi yang terdiri dari pengidentifikasian, 
pengukuran, pencatatan, dan pelaporan. Pelaporan dalam bentuk laporan keuangan (laporan laba rugi, perubahan 
modal atau laba yang di tahan dan neraca baik pada sisi aktiva maupun kewajiban dan modal. Pembelajaran mata 
kuliah ini harus menonjolkan praktek akuntansinya. 

Pengantar Bisnis  
EKO 513 (3SKS) 

Mata kuliah ini mempelajari tentang teori dan konsep dasar pengelolaan bisnis, lingkungan bisnis dan factor-
faktor yang mempengaruhi dunia bisnis baik untuk skala nasional maupun skala global. 

Matematika Ekonomi 
EKO 613 (3SKS) 

Mata kuliah ini membahas berbagai macam teori maupun metode kuantitatif yang dapat digunakan sebagai 
suatu alat Bantu dalam menganalisis masalah-masalah khususnya dalam ilmu ekonomi dan bisnis. 

Bahasa Indonesia  
MKU 713 (3 SKS) 

Mempelajari dasar-dasar kemahiran bahasa, penyusunan kalimat secara aktif dan analisis terhadap paragraph 
dan karangan singkat, prinsip-prinsip penyusunan karya ilmiah dan teknik penulisannya. 
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Program Pendamping Mata Kuliah Agama 
(EKO-813). 

Mata Kuliah ini mempelajari tata cara membaca Al’quran tahap dasar, mulai dari huruf ijaiyah, bacaan pendek 
panjang daln lain-lain dengan menggunakan metode Iqra’ (Iqra’ 1- iqra’ 6). Semua mahasiswa ditargetkan untuk 
mampu membaca Al-quran secara baik dan benar. 

 

 

Manajemen  
EKO 123 (3 SKS) 

Mata kuliah ini membahas tentang proses manajemen yang di lakukan dalam organisasi atau perusahaan. 
Pembahasan dititik beratkan pada arti penting dan tujuan proses manajemen dalam organisasi atau perusahaan serta 
proses pembuatan keputusan dan organisasi. Dalam Mata kuliah ini juga akan dibahas dasar teori dan perkembangan 
teori manajemen dan teori-teori lain yang berkaitan seperti teori psikologi social, komunikasi, dan teori social yang 
lain. 

Manajemen Koperasi & Kiwirausahaan 
EKM 223 (3 SKS) 

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai karakteristik badan usaha koperasi, 
peranan, tujuan koperasi dan sejarah koperasi. Selain itu mata kuliah ini juga membahas tentang arti pentingnya 
organisasi dan manajemen koperasi, pengukuran keberhasilan koperasi, pengelolaan keuangan, penyusunan laporan 
serta analisis laporan keuangan koperasi. Pada mata kuliah ini dibahas juga mengenai karakteristik, peran dan 
masalah usaha kecil serta menganalisis aspek-aspek yang berkaitan dengan usaha kecil. 

Ekonomi Mikro  
EKP 323 (3 SKS) 

Mata kuliah ini membahas tentang ekonomi mikro yang memiliki meliputi pokok pembahasan : tingkah laku 
konsumen, permintaan dan penawaran, konsep elastisitas, produksi, biaya, maksimal laba perusahaan, serta berbagai 
jenis pasar. 

Statistik Ekonomi I  
EKO 423 (3 SKS) 

Cakupan mata kuliah statistic meliputi gambaran tentang metode pengumpulan data, penyusunan data, analisa 
serta interpretasi data, serta analisanya dalam nilai-nilai sentral, regrasi, deret berkala, angka indeks serta probabiliti. 

Bahasa Inggris Lanjutan  
EKO 523 (3 SKS) 

Mata kuliah ini memberikan ketrampilan kepada mahasiswa agar mampu membaca, berbicara dan menulis 
dalam bahasa inggris. Materi yang di berikan berhubungan dengan ilmu terkait dan juga mengandung unsur-unsur 
bahas seperti tata bahas, kosa kata, lafal dan ejaan untuk menunjang pengembangan keempat ketrampilan berbahasa 
yaitu listening, speaking, reading dan writing yang harus dikuasai mahasiswa. 

Pendidikan Agama  
MKU 623 (3 SKS) 

Keimanan kepada Allah SWT dan hal gaib lainnya, sumber-sumber ajaran agama, hubungan manusia dengan 
pencipta dan sesama manusia serta alam lingkungan, islam dan kaitannya dengan berbagai disiplin ilmu pengetahuan 
dan masyarakat. 

Pengantar Aplikasi Komputer  
MKU 723 (3 SKS) 

Pengenalan komputer, hardwer, software, windows, mikrosoft word, mikrosoft excel, dan paket aplikasi lainnya 
yang disertai dengan praktek di laboratorium komputer. 

Hukum Bisnis  
EKO 823 (3 SKS) 

Hukum bisnis merupakan salah satu cabang dari ilmu hokum yang sifatnya sangat komprehensif. Hal ini di 
karenakan ruang lingkup dari mata kuliah ini begitu beragam. Membahas mulai dari materi-materi hukum bisnis yang 
konvesional yang mendapat pengaturannya dalam KUH perdata dan KUH dagang seperti hukum kontrak, hukum 
perusahaan, hukum serat berharga, hukum asuransi maupun kajian hukum bisnis yang sifatnya modern ataupun 
popular seperti, hukum franchise, hukum anti monopoli dan persaingan curang, hukum investasi, dan lain sebagainya. 

Akuntansi Biaya  
EKA 133 (3 SKS) 
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Mata kuliah Akuntansi Biaya mempelajari berbagai konsep biaya dan sistem informasi akuntansi biaya untuk 
pengumpulan harga pokok produksi, perencanaan dan pengendalian biaya. 

Statistik Ekonomi II  
EKO 233 (3 SKS) 

Mata kuliah ini membahas tentang konsep-konsep Statistik Ekonomi yang mencakup pokok bahasan metode 
dan Distribusi Sampling , Teori pendugaan, Pengujian Hipotesa Sample Besar, Pengujian Hipotesa, Sampel Kecil, 
Analisis Regresi dan Kolerasi Linier, Analisis Regrasi dan Korelasi Berganda, Uji Chikuadrat, Data Berperingkat. 

 

 

Ekonomi Makro  
EKP 333 (3 SKS) 

Mata kuliah ini membahas masalah konsep dan teori serta grafik pendapatan nasional, inflasi dan deflasi, 
investasi dan juga membahas masalah kebijakan monoeer. 

Manajemen Keuangan  
EKM 433 (3 SKS) 

Mata kuliah ini membahas konsep-konsep keuangan yang diaplikasikan dalam suatu perusahaan, yang meliputi 
analisis laporan keuangan, teknik penganggaran modal perusahaan, nilai uang dan waktu, mekanisme perhitungan 
biaya modal perusahaan, dan penentuan kebijakan. 

Manajemen Operasi  
EKM 533 (3 SKS) 

Dalam mata kuliah ini di pelajari tentang konsep-konsep manajemen produksi/ operasi baik jangka panjang 
maupun jangka pendek dan sistem produksi / operasi sebagai subsistem dari sebuah organisasi perusahaan, sehingga 
mahasiswa yang lulus dari mata kuliah ini diharapkan mampu memahami fungsi-fungsi manajemen produksi/ operasi 
jangka panjang maupun pendek. 

Ekonomi Islam  
EKO 633 (3 SKS) 

Dalam mata kuliah ini dibahas konsep-konsep dasar ekonomi islam, perbedaannya dengan sistem ekonomi 
konvensional, konsep mudharabah, musyarakah, dan konsep bagi hasil, serta konsep-konsep moneter dalam islam. 

Manajemen Pemasaran  
EKM 733 (3 SKS) 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang mengajarkan mahasiswa untuk memahami strategi-strategi 
pemasaran yang di lakukan oleh sebuah perusahaan. Tidak hanya membahas tentang konsep-konsep yang di gunakan 
tetapi juga mempelajari bagaimana sebuah perusahaan mengambil suatu keputusan, yang berhubungan dengan 
strategi yang digunakan tersebut. 

Akuntansi Manajemen  
EKA 143 (3 SKS) 

Diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan dalam memahami secara konseptual tentang seluk beluk 
manajemen akuntansi. 

Ekonomi Pembangunan  
EKP 243 (3 SKS) 

Mata kuliah ini menyajikan pengetahuan dasar tentang Ekonomi pertumbuhan dan Ekonomi pembangunan. 
Meskipun terdapat perbedaan antara ekonomi pertumbuhan dan ekonomi pembangunan , namun ada saling 
keterkaitan antara kedua bidang pelajaran yang bersangkutan. Bagaimanapun segi pertumbuhan menjadi bagian yang 
melekat pada proses pembangunan, sehingga dalam mata kuliah ini perlu lebih dahulu dijelaskan perbedaan yang 
cukup menonjol tentang lingkup dan sifat permasalahan yang terletak pada bidang ekonomi pertumbuhan ekonomi 
pembangunan. 

Manajemen Sumber Daya Manusia  
EKM 343 (3 SKS) 

Mata kuliah ini pemahaman berbagai konsep, metode, dan teknik perencanaan, penarikan, pelatihan, 
pengembangan dan pendayagunaan sumber daya manusia organisasi. Pokok bahasan adalah untuk memahami 
berbagai pengaruh praktek dan kegiatan manajemen sumber daya manusia terhadap sikap dan perilaku karyawan. 

Bank & Lembaga Keuangan Lainnya 
EKP 443 (3 SKS) 
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Bank dan Lembaga lainnya merupakan mata kuliah yang tidak sama dengan ekonomi monoter. Apabila 
ekonomi monoter menekankan pada pembahasan mengenai sistem moneter suatu perekonomian dalam kaitannya 
dengan tujuan ekonomi makro, maka Bank dan lembaga Keuangan yang berada dalam suatu sistem moneter dari 
sudut pandang kelembagaannya. 

Perilaku Konsumen  
EKM 643 ( 3 SKS) 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang memberikan pemahaman teori latar belakang yang mendasari 
keputusan konsumen dalam memilih atau mengkonsumsi suatu produk. Matakuliah perilaku konsumen sangat erat 
kaitannya dengan mata kuliah manajemen pemasaran. Kedua mata kuliah ini memberikan konsep-konsep dasar atau 
teori yang dipahami oleh pemasar, dan kemudian menganalisanya sehingga dapat memutuskan strateginya yang tepat 
untuk memahami perilaku konsumen. Matakuliah ini membahas tentang bagaimana konsumen mengambil konsumen, 
pengaruh budaya serta komunikasi. 

 

 

Manajemen Resiko 
EKM 643(3 SKS) 

Mata kuliah ini membahas bagaimana menggulangi risiko yang terjadi. Karena pada prinsipnya risiko tidak 
dapat dihilangkan, tetapi hanya dapat dikurangi. Pada mata kuliah manajemen resiko akan dipelajari konsep, metode-
metode baik secara kuantitatif maupun kualitatif dalam upaya menanggulangi resiko. 

Manajemen Portofolio & Analisis Investasi  
EKM 743 (3 SKS) 

Pembahasan mata kuliah ini meliputi pasar modal, instrumen-instrumen pasar modal, keputusan investasi baik 
investasi pada sekuritas tunggal maupun fortofolio. 

Perilaku Keorganisasian  
EKM 153 (3 SKS) 

Mata kuliah ini memberikan pemahaman konseptual dan empiris tentang struktur dan fungsi perilaku manusia 
dalam organisasi. Berbagai topic yang di bahas dalam mata kuliah ini antara lain perilaku organisasi dalam konteks 
global, dasar-dasar perilaku individu, pembuatan keputusan pembuatan individu. Pembahasan lainnya meliputi : 
motivasi, desain motivasi kerja, dasar-dasar perilaku kelompok, pembuatan keputusan kelompok, kepemimpinan, 
konflik dan negoisasi. Pengetahuan perilaku organisasi ini memberikan acuan bagi usaha untuk peningkatan kinerja 
dan produktivitas organisasi. 

Sistem Informasi Manajemen  
EKM 253 (3 SKS) 

Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen mempelajari berbagai dasar dan pengetahuan tentang informasi, 
teknologi informasi, sistem informasi berbasis komputer, dan pengorganisasian sistem informasi sebagai salah satu 
sumber daya perusahaan yang merupakan sub sistem penunjang bagi pelaksana fungsi operasional dan pengambilan 
keputusan dalam suatu organisasi. 

Penganggaran Perusahaan  
EKA 453 (3 SKS) 

Mata kuliah membahas tentang konsep dasar penyusunan anggaran, penyusunan anggaran persial, penyusunan 
anggaran komprehensif, penyusunan anggaran variabel dan anggaran tetap, analisis keuangan dan akuntansi dalam 
penyususnan anggaran. 

 

Etika Bisnis  
EKM 653 (3 SKS) 

Mata kuliah ini bertujuan meningkatkan penguasaan konsep, analisis serta metoda pertimbangan etika dan 
moral dalam pengambilan keputusan bisnis dan ketrampilan pemecahan masalah-masalah fungsional dalam aktivitas 
bisnis ditinjau dari sudut pandang etika dan moral serta landasan nilai keislaman. 

Metodologi Penelitian  
EKO 753 (3 SKS) 

Dalam mata kuliah ini dipelajari tentang pengertian dan ruang lingkup penelitian akuntansi dan bisnis, proses 
dan teori yang mendukung penelitian. Dipelajari tentang teknik pelaporan ilmiah, metode lapangan (survei dan 
eksperimen), langkah-langkah dalam penelitian, pemilihan masalah, perumusan tujuan dan hipotesis, pengolahan dan 
analisis data, cara penyusunan suatu rancangan dan usulan penelitian serta pelaporan hasil penelitian. 

Kepemimpinan  
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EKM 253 (3 SKS) 

Mata kuliah kepemimpinen dan kewirausahaan mempelajari tentang pengertian pemimpinan dan 
kepemimpinan, teori pemimpin dan kepemimpinan, kekuasaan, pemimpin formal, informal, dan etika profesi 
pemimpin, kepemimpinan dalam falsafah dan nilai budaya melayu, kewirausahaan, tujuan kewirausahaan, aspek-
aspek kewirausahaan, aspek manajemen usaha, macam-macam badan usaha, ciri-ciri badan usaha, aspek kelayakan 
usaha, kepemimpinan kewirausahaan, pengalaman wirausaha/ wirausawati. 

Manajemen Strategi  
EKM 563 (3 SKS) 

Mata kuliah ini memiliki berbagai tujuan seperti merumuskan tujuan suatu perusahaan, merumuskan strategi, 
merencanakan pelaksanaan strategi, mengevaluasi strategi dan menentukan tindak lanjutnya, serta menyusun sistem 
monitoring informasi strategi. Dalam mata kuliah ini dibahas factor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi 
perumusan, implementasi strategi pada perusahaan, dan selanjutnya melakukan monitoring dan evaluasi strategi. 
Oleh karena itu mata kuliah ini lebih ditekankan pada rangkaian tindakan strategis yang lebih dikenal sebagai 
formulasi strategi dan implementasi strategi. 

 

6.2.3 Nama – nama Dosen 

 

No Nama Dosen Tetap 
NIDN 

** 
Tgl. Lahir 

Jabatan Akademik 
*** 

Gelar Akademik 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 A Hadi Arifin  0006065912 06-06-1959 Guru  Besar Prof., SE., M.Si 
2 Jullimursyida  0018077602 18-07-1976 Lektor Kepala SE, MM, Ph.D 
3 Faisal Matriadi 0028087502 28-08-1975 Lektor Kepala SE., M.Si 

4 Marzuki 0029076404 29-07-1964 Lektor Kepala  SE., M.Si 

5 Ratna  0015076708 15-07-1967 Lektor Kepala Se., M.Si, Dr 

6 Rusydi  0031126638 01-10-1966 Lektor Kepala  SE., M.Si, Dr  

7 Marbawi  0031126454 3-12-1964 Lektor Kepala SE., MM, Dr 

8 Samsul Bahri  0009116304 31-12-1963 Lektor Kepala  SE., MM, Dr 

9 Aiyub  0006127104 12-06-1971 Lektor Kepala SE., M.Ec, Dr 

10 Ghazali Syamni 0006077304 06-07-1973 Lektor Kepala SE., M.Sc 

11 Mariyudi  0028027304 28-02-1973 Lektor Kepala  SE., MM, Dr 

12 Siti Maimunah  0009116304 02-05-1968 Lektor SE., MM 

13 Teuku Zulkarnaen 0008087104 08-08-1971 Lektor Kepala SE., MM, Dr 

14 Widyana Ferawati 0009057406 09-05-1974 Lektor ST,. MM, Dr 

15 Darmawati 0030117005 04-10-1970 Lektor SE., MM, Dr 

16 Yanita 0018017101 18-01-1974 Lektor SE., MM 

17 Ikramuddin 0011067504 11-06-1975 Lektor SE., M.Si 

18 Anwar Puteh 0003047404 03-04-1974 Lektor SE.,ME 

19 Khairawati 0009117207 09-11-1972 Lektor SE., M.Si 

20 Nurfaliza 0011277903 01-12-1979 Lektor SE., M.Si 

21 Sapna Biby 0015097803 15-09-1978 Lektor SE., M.Si, Dr 

22 Chairil Ahyar 0021117605 21-11-1976 Lektor SE., M.Si 

23 EM. Yusuf Iis 0012067507 12-06-1975 Lektor SE., M.Si 

24 Nurlela 0011047404 11-04-1974 Lektor SE., M.Si 

25 Nazir 0019087306 19 -08-1973 Lektor SE., M.Si 

26 T. Edyansyah 0014017603 14-01 -1976 Lektor SE., M.Si 

27 Nurainun 0015067502 15-06 -1975 Lektor SE., M.Si 

28 Adnan 0001027308 11-02 -1973 Lektor SE., M.Si 

29 Jummaini 0007057805 01-05 1978 Lektor SE., M.Si 

30 Naufal Bachri 0005107801 05-10-1978 Lektor SE., MBA 

31 Husaini 0014028001 14-02-1980 Lektor  SE., MBA 

32 Azhar 0015047407 15-04-1974 Lektor SE, MSM 

33 Mohd. Heikal 0107117301 07-11-1973 Lektor SE., MM, Dr 
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34 Ristati 0003088203 03-08-1982 Lektor SE, M.Si 

35 Likdanawati 0026087204 26-08-1972 Lektor SE, M.Si 

36 Ibrahim Qamarius 0009037304 01-09-1970 Lektor SE, MSM, Dr 

37 Edi Suheimi 0007117703 07-11-1977 Lektor SE, M.Si 

38 Rahmaniar 0005117405 05-11-1974 Asisten Ahli SE, MSM 

39 Yuli Asbar 0030077807 03-07-1978 Lektor SE, M.Sc 

40 Chalirafi 0010058403 10-05-1984 Lektor SE, M.Si 

41 Zulkifli 0018017506 18-01-1975 Asisten Ahli SH, M.Hum 

42 Subhan Belum Ada 05-06-1979 Asisten Ahli SE, MSM 

 

 

⎆ 
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6.3 Program Studi Akuntansi 

6.3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 

 
Visi  

Visi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh Menjadi salah satu Prodi Akuntansi 
terbaik di Sumatera 2020. 

Misi  

Untuk mewujudkan visinya, Prodi Akuntansi FE Unimal mempunyai misi: 

1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi yang berkualitas sesuai dengan perkembangan keilmuan dan dapat 
menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi; 

2. Mendorong terbentuknya iklim akademik yang komprehensip bagi civitas akademika guna meningkatkan 
pengetahuan dan keterampilan di bidang akuntansi; 

3. Mengembangkan penelitian dasar maupun terapan secara terpadu berkaitan dengan ilmu akuntasi yang dapat 
memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu dan teknologi yang bermanfaat bagi masyrakat; 

4. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan profesi guna memecahkan dan menyelesaikan 
persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat sehingga dapat memberikan kontribusi pada 
pembangunan. 
 

Tujuan  

Program studi akuntansi FE Unimal memiliki tujuan : 

1. Menghasilkan sarjana akuntansi yang memiliki kemampuan kompetitif di pasar tenaga kerja, mampu 
menciptakan lapangan kerja mandiri serta mampu berperan dalam proses transformasi sosial; 

2. Menciptakan atmosfir akademik yang sehat bagi civitas akademika 
3. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang akuntansi untuk 

kemaslahatan masyarakat; 
4. Menghasilkan sarjana akuntansi yang mampu meningkatkan mutu pendidikan dan pengabdian secara 

berkesinambungan; 
5. Menjadi tempat rujukan pengembangan ilmu akuntansi di Aceh 

Tujuan tersebut secara terstruktur diperoleh dengan: 
1. Memberikan landasan ilmu dasar dasar akuntansi yang mantap yang akan menunjang profesi akuntan. 
2. Memberikan pemahaman materi inti akuntansi secara terpadu. 
3. Memberikan kesempatan pembentukan keahlian masing-masing sesuai keinginan melalui pemilihan materi 

pembelajaran pendukung penelitian, dan melakukan tugas akhir penelitian (skripsi) dibawah bimbingan dosen 
akuntansi. 

4. Memberikan kesempatan pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan kompetensi melalui penguasan 
bahasa asing, keahlian komunikasi, penguasaan ICT, dan dasar-dasar keriwausahaan. 

Memberikan kesempatan mendapatkan pengalaman profesi dan kemasyarakatan melalui kegiatan-kegiatan 
ekstrakurikuler. 

 
Sasaran dan Strategi Pencapaiannya 

Sasaran program studi Akuntansi FEB Unimal yang ingin dicapai adalah : 
1. Mengembangkan kurikulum yang berbasis kompetensi yang link and match dengan keinginan pasar dan 

stakeholder serta sistem evaluasinya. 
2. Mengembangan metode pengajaran dan menyediakan fasilitas e-learning dalam proses pembelajaran.  
3. Menyediakan fasilitas multimedia dalam proses perkuliahan dan sistem informasi untuk menunjang kegiatan 

pembelajaran dan akademik. 
4. Mengembangkan praktikum akuntansi dan memberikan pelatihan untuk mendukung lulusan lebih mahir 

komputer akuntansi. 
5. Mengembangkan program magang alumni diberbagai kantor KAP, perusahaan-perusahaan dan konsultan 

pajak. 
Strategi Pencapaian Sasaran Program Studi adalah : 

1. Pemerataan perluasan akses sistem informasi bagi Dosen dan mahasiswa.  
2. Peningkatan mutu melalui penyusunan kurikulum yang sesuai dengan visi dan misi Prodi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Malikussaleh.  
3. Penguatan tata kelola dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan prodi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Malikussaleh. 
4. Menanamkan visi dan misi program studi dalam setiap kesempatan, baik kepada dosen, staf prodi, maupun 

mahasiswa agar visi dan misi menjadi budaya dalam bekerja maupun budaya dalam perkuliahan. 
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Menyelenggarakan perkuliahan dengan pendekatan dan metode partisipatif (student center learning) dan 
mengundang praktisi dan tenaga ahli. 
6.3.2 Struktur Organisasi 
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6.3.3 Distribusi Matakuliah 

SEMESTERI 
NO Kode MK Nama Mata Kuliah SKS Prasyarat 
1 MKU 113 Pendidikan Kewarganegaraan 3   
2 EKO 213 Pengantar Ilmu Ekonomi 3   
3 MKU 313 Bahasa Inggris I 3   
4 MKU 413 Pengantar Aplikasi Komputer  3   
5 EKO 513 Pengantar Bisnis 3   
6 EKO 613 Matematika Ekonomi 3   
7 EKO 713 Manajemen Umum 3   

   SUB TOTAL SKS 21   

SEMESTER II 
NO Kode MK Nama Mata Kuliah  SKS Prasyarat 
1 EKO124 Pengantar Akuntansi 4   
2 EKO 223 Aspek Hukum Dalam Ekonomi 3   
3 EKO 323 Statistika Ekonomi I 3 EKO 613 
4 EKO 423 Bahasa Inggris II 3 MKU 313 
5 MKU 523 Pendidikan Agama 3 P3MA 
6 EKP 623 Ekonomi Pembangunan 3   
7 MKU 723  Bahasa Indonesia 3   

   SUB TOTAL SKS 22   

SEMESTER II 
NO Kode MK Nama Mata Kuliah  SKS Prasyarat 
1 EKO 133 Statistika Ekonomi II 3 EKO 422 
2 EKA 233 Akuntansi Keuangan I 3 EKO 224 
3 EKA 333 Akuntansi Biaya 3 EKO 224 
4 EKM 433 Manajemen Keuangan 3   
5 EKM 533 Manajemen Operasional 3   
6 EKM 633 Manajemen Pemasaran 3   
7 MKU 733 Ilmu Alamiah Dasar 3   

   SUB TOTAL SKS 21   

SEMESTER IV 

NO Kode MK Nama Mata Kuliah  SKS Prasyarat 
1 EKA 143 Akuntansi Keuangan II 3 EKA 233 
2 EKA 243 Akuntansi Manajemen 3 EKA 333 
3 EKM 343 Manajemen Portfolio dan Analisis Investasi 3   

4 EKA 443 Pengauditan I 3   
5 EKM 543 Sistem Informasi Manajemen 3   
6 EKA 643 Perpajakan 3   
7 EKA 743 Akuntansi Sektor Publik 3   

   SUB TOTAL SKS 21   

SEMESTER V 
NO Kode MK  Nama Mata Kuliah  SKS Prasyarat 
1 EKA 153 Akuntansi Keuangan Lanjutan I 3 EKA 143 
2 EKA 253 Penganggaran Perusahaan dan sektor publik*  3  

3 EKA 353 Pengauditan Lanjutan 3 EKA 443 
4 EKA 453 Sistem Informasi Akuntansi 3  
5 EKM 553 Etika Bisnis 3  
6 EKA 653 Akuntansi Perbankan* 3  
7 EKA 753 Akuntansi Perpajakan 3 EKA 643 

   SUB TOTAL SKS 21   

SEMESTER VI 
NO Kode MK Nama Mata Kuliah  SKS Prasyarat 
1 EKA 163 Akuntansi Keuangan Lanjutan II 3 EKA 153 
2 EKO 263 Ekonomi Islam 3 MKU 623 
3 EKM 363 Manajemen keuangan Daerah* 3  
4 EKO 463 Metodologi Penelitian** 3  
5 EKA 563 Komputer Akuntansi 3 MKU 822 
6 EKP 663 Bank dan Lembaga Keuangan Lainya* 3  
7 EKA 763 Pemeriksaan Manajemen 3 EKA 353 

   SUB TOTAL SKS 21   

SEMESTER VII 
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NO Kode MK Nama Mata Kuliah  SKS Prasyarat 
1 EKA 173 Sistem Pengendalian Manajemen 3 EKA 243 
2 EKE 273 Perbankan Syariah dan Lembaga keuangan syariah* 3  
3 EKA 373 Akuntansi Syari’ah 3 EKO 224 
4 EKA 473 Analisis Laporan Keuangan* 3  
5 EKM 573 Kewirausahaan 3  
6 EKA 673 Akuntansi Keprilakuan 3 EKA 243 
7 EKA 773 Teori Akuntansi 3 EKA 153 

   SUB TOTAL SKS 21   

SEMESTER VIII 
NO Kode MK Nama Mata Kuliah  SKS Prasyarat 
1 MKU 183 Kuliah Kerja Nyata*** 3   
2 EKA 283 Skripsi 3   
3 EKA 383 Ujian Komprehensif 3   

   SUB TOTAL SKS 9   
Total Mata Kuliah yang Ditawarkan 157   
Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi 12   
Total Mata Kuliah Wajib Ambil 145   

)* Mata kuliah Konsentrasi     
)*** Baru bisa diambil setelah mencapai 120 SKS   

DESKRIPSI MATA KULIAH 

1.  Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (3 SKS) 
Pancasila, nilai-nilai pancasila, UUD 1945 dan tata pelaksanaanya dalam lembaga negara, pengkajian sejarah 
perjuangan bangsa, dan repelita pelaksanaannya. 

2.  Pengantar Ilmu Ekonomi (3 SKS)  
Dalam mata kuliah ini akan dibahas perilaku konsumen, perilaku produsen dan pasar output. Pembahasan 
diharapkan tataran/tingkat menengah (intermediate), dengan demikian penjelasan dengan pendekatan 
matematis harus mendapatkan porsi yang mamadai, disamping penjelasan secara verbal dan grafis. Dibahas juga 
tentang ruang lingkup teori ekonomi, masalah-masalah pokok ekonomi setiap negara, mekanisme pemecahan 
masalah, konsep pengukura, variabel-variabel ekonomi makro, instrumen kebijaksanaan ekonomi makro, 
peranan uang dan bank, siklus bisnis, perdagangan internasional dan pertumbuhan serta sistem ekonomi. 

3.  Bahasa Inggris I (3 SKS) 
Pengunaan bahasa inggris disesuaikan dengan taraf intermediate dan preadvance, pengunaan ditetapkan pada 
[penambahan perbendaraan kata serta ungkapan dalam bahasa inggris, struktur kalimat disesuaikan dengan 
bacaan ilmiah. 

4.   Pengantar Hukum Bisnis (2 SKS) 
Mata kuliah ini membahas berbagai aturan dan tata cara hubungan antar manusia,  antara manusia dengan 
institusi/lembaga, dan antar lembaga yang berkaitan dengan ekonomi dalam berbagai situasi yang berbeda. 

5.  Pengantar Bisnis (3 SKS) 
Mata kuliah ini mempelajari tentang teori dan konsep dasar pengelolaan bisnis, lingkungan bisnis dan faktor-
faktor yang mempengaruhi dunia bisnis baik untuk skala nasional maupun skala global. 

6.  Matematika Ekonomi (3 SKS) 
Dalam mata kuliah ini dipelajari tentang formulasi model-model ekonomi secara matematis, dan dilanjutkan 
dengan pengunaan matematika untuk memecahkan teori ekonomi dasar meliputi: Fungsi keseimbangan, limit, 
deret, kalkulus, differensial dan derevatif pertama, serta diferensial untuk multi variabel. 

7.   Pengantar Akuntansi I (3 SKS) 
Dalam mata kuliah ini dipelajari tentang konsep-konsep akuntansi yang terdiri dari pengidentifikasiaan, 
pengukuran, pencatatan, dan pelaporan. Pelaporan dalam bentuk laporan keuangan (laporan laba rugi, 
perubahan modal atau laba yang ditahan dan neraca baik pada sisi aktiva maupun kewajiban dan modal. 
Pembelajaran mata kuliah ini harus menonjolkan praktek akuntansinya 

8. Program Pendampingan Pendidikan Matakuliah Agama (P3MA) 
 P3MA ini merupakan syarat untuk mengambil mata kuliah Agama. Dalam P3MA akan diberikan kupasan 

mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengajian Al-Quran, buku Iqra. 

9.  Pengantar Akuntansi II (3 SKS) 
Dalam mata kuliah ini dipelajari tentang piutang, persedian, kas akuntansi perusahaan pabrik. Pembelajaran mata 
kuliah ini harus menonjolkan praktek akuntansinya 

10. Pengantar Aplikasi Komputer (3 SKS) 
Pengenalan komputer, hardwer, sofware, windows, mikrosotf word, mikrosoft excel, dan paket aplikasi lainya 
yang disertai dengan praktek di laboratorium komputer. 

11. Manajemen Umum (3 SKS) 
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Mata kuliah ini membahas tentang proses manajemen yang dilakukan dalam organisasi atau perusahaan. 
Pembahasan dititikberatkankan pada arti penting dan tujuan proses manajemen dalam organisasi atau 
perusahaan serta proses pembuatan keputusan dalam organisasi. Dalam matakuliah ini juga akan dibahas dasar 
teori dan perkembangan teori manajemen dan teori-teori lain yang berkaitan seperti teori psikologi sosial, 
komunikasi, dan teori sosial yang lain. 

12. Statistika Ekonomi I (3 SKS) 
Cakupan mata kuliah statistik meliputi gambaran tentang metode pengumpulan  data, penyusunan data, analisa 
serta interpretasi data, serta analisanya dalam nilai-nilai sentral, regresi, deret berkala, angka indeks serta 
probabiliti. 

13. Bahasa Inggris II (3 SKS) 
Pembahasannya ditetapkan pada penambahan pembendaharaan kata dan istilah-  istilah ekonomi dalam bahasa 
inggris serta ungkapan dalam bahasa inggris, struktur kalimat disesuaikan dengan bacaan ilmiah teks-tesk 
ekonomi. 

14. Pendidikan Agama (3 SKS)  
  Keimanan kepada Allah SWT dan hal gaib lainya, sumber-sumber ajaran agama, hubungan manusia dengan 

pencipta dan sesama manusia serta alam lingkungan, islam dan kaitannya dengan berbagai disiplin ilmu 
pengetahuaan dan masyarakat. 

 

 

15. Ekonomi Pembangunan (3 SKS) 
   Mata kuliah ini menyajikan pengetahuan dasar tentang Ekonomi pertumbuhan dan Ekonomi pembangunan. 

Meskipun terdapat perbedaan antara ekonomi pertumbuhan dan ekonomi pembangunan, namun ada saling 
keterkaitan antara kedua bidang pelajaran yang bersangkutan. Bagaimanapun segi pertumbuhan menjadi bagian 
yang melekat pada proses pembangunan, sehingga dalam mata kuliah ini perlu lebih dahulu dijelaskan perbedaan 
yang cukup menonjol tentang lingkup dan sfat permasalahan yang terletak pada bidang ekonomi pertumbuhan 
dan ekonomi pembangunan. 

16. Bahasa Indonesia (3 SKS) 
Mempelajari dasar-dasar kemahiran bahasa, penyusunan kalimat secara aktif dan analisis terhadap paragraf dan 
karangan singkat, prinsip-prinsip penyusunan karya ilmiah dan teknik penulisanya. 

17. Statistik Ekonomi II (3 SKS) 
Membahas berbagai macam konsep (teori) statistik, yang selanjutnya untuk melakukan interpretasi terhadap 
berbagai macam data penelitian dan sekaligus mengetahui alat-alat analisa apa saja yang dibutuhkan sesuain 
dengan masalah yang dihadapi. 

18. Akuntansi Keuangan I (3 SKS) 
Mata kuliah Akuntansi Keuangan 1 mempelajari tentang konsep-konsep dasar akuntansi keuangan; akuntansi 
untuk sisi aktiva pada laporan keuangan pada perusahaan, yang meliputi: kas; piutang; persedian berdasar cost; 
persedian berdasar non cost; property, plant assets dan equipment; investasi; leasing; dan aktiva tak berwujud. 

19. Akuntansi Biaya (3SKS) 
Mata kuliah Akuntansi Biaya mempelajari berbagai konsep biaya da sistem informasi akuntansi biaya untuk 
pengumpulan harga pokok produksi, perencanaan dan pengendalian biaya. 

20. Manajemen Keunagan (3 SKS) 
Mata kuliah manajemen Keuangan mempelajari teori dan konsep pengelolaan  keuangan, baik dalam arti jangka 
pendek maupun jangka panjang. 

21. Manajemen Operasional dan SDM (3 SKS) 
Dalam mata kuliah ini di pelajari tentang konsep-konsep manajemen produksi/operasi baik jangka panjang 
maupun jangka pendek dan sistem produksi/operasi sebagai subsistem dari sebuah organisasi perusahaan, 
sehingga mahasiswa yang lulus dari mata kuliah ini diharapkan mampu memahani fungsi-fungsi manajemen 
produksi/operasi jangka panjang maupun jangka pendek. 

22. Perpajakan (3SKS) 
Mata kuliah dasar-dasar perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan dan barang 
mewah, pajak bumi dan bangunan, bea materai dab bea cukai. Pembelajaran mata kuliah ini harus 
mempertimbangkan keseimbangan antara teori denga praktek (menonjolkan latihan perpajakan). 

23. Sistem Informasi Manajemen (3 SKS) 
Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen mempelajari berbagai dasar dan pengetahuaqn tentang informasi, 
teknologi informasi, sistem informasi berbasis komputer, dan pengoorganisasian sistem informasi sebagai salah 
satu sumber daya perusahaan yang merupakan sub sistem penunjang bagi pelaksana fungsi operasional dan 
pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. 

24. Akuntansi Keuangan II (3 SKS) 
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Mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 mempelajari tentang akuntansi untuk sisi pasiva pada laporan keuangan 
perusahaan, yang meliputi: Kewajiban lancar; kewajiban jangka panjang; modal; saldo laba; penentuan harga per 
lembar saham; dan pengakuan pendapatan dan akuntansi dana pensiun. 

25. Akuntansi Manajemen (3 SKS) 
Mata kuliah Akuntansi Manajemen mempelajari pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya informasi 
akuntansi bagi manajemen, meliputi konsep dan manfaat informasi akuntansi manajemen yang dapat digunakan 
dalam perencanaan dan pengendalian kegiatan perusahaan serta perekayasaan informasi akuntansi manajemen 
bagi pemenuhan kebutuhan pemakai intern perusahaan. 

26. Manajemen Portfolio dan Analisis Investasi (3 SKS) 
Bahasa mata kuliah ini meliputi pasar modal, instrumen-instrumen pasar modal, keputusan investasi baik 
investasi pada sekuritas tunggal maupun portfolio. 

27. Pengauditan I (3 SKS) 
Dalam mata kuliah ini dipelajari tentang pembahasan tentang teori dan konsep-konsep dasar standar auditing; 
audit laporan keuangan dan laporan audit; tujuan audit, bukti dan kertas kerja; penerimaan penugasan dan 
perencanaan audit; materialilitas, risiko dan strategis audit pendahuluan; pemahaman struktur pengendalian 
intern; metodologi pengujian audit dengan penentuan risiko audit; pengambilan sampling audit dan auditing 
pengolahan data elektronik. Pembelajaran mata kuliah ini mempertimbangkan keseimbangan antara teori dengan 
praktek audit di lapangan. 

28. Manajemen Pemasaran (3 SKS) 
Mata kuliah Manajemen Pemasaran adalah matakuliah yang mendiskusikan konsep-konsep dasar pemasaran 
meliputi: Konsep inti pemasaran, analisa pasar, proses pemasaran, program-program bauran pemasaran, 
pengelolaan usaha-usaha pemasaran, dan pengembangan pemasaran. 

29. Sistem Informasi Akuntansi (3 SKS) 
Dalam mata kuliah dibahas tentang konsep-konsep sistem dan teknologi, konseppengendalian dan prosedur serta 
siklus trasaksi manual pada perusahaan manufaktur, jasa, dan dagang. Pembelajaran mata kuliah ini harus 
disertai dengan partikum. 

30. Akuntansi Sektor Publik (3 SKS) 
Mata kuliah ini membahas tentang teori, prisip serta produser akuntansi untuk organisasi pemerintahan. 
Organisasi pemerintahan merupakan organisasi yang tidak berorientasi mencari laba. Pembahasan dimulai dari 
prosedur pencatatan sampai penyajian dalam laporan keuangan. 

31. Akuntansi Keuangan Lanjutan I (3 SKS) 
Mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan I mempelajari konsep dan prosedur penyusunan laporan arus kas, 
laporan interim dan segmen, penjualan khusus, dan hubungan kantor cabang dengan kantor pusat. 

32. Pengauditan Lanjutan (3 SKS) 
Mata kuliah audit lanjutan meliputi tentang pembahasan auditing dalam siklus-siklus transaksi; auditing kas; 
menyelesaikan audit/tanggung jawab pasca audit; pelaporan keuangan yang diaudit; jasa-jasa lain dan pelaporan; 
dan auditing internal dan operasional, serta audit pemprosesan data secara elektronik. Pembelajaran mata kuliah 
ini mempertimbangkan keseimbangan antara teori dengan praktek audit di lapangan. Dalam audit sektor publik 
juga menjelaskan bagaimana pemeriksaan terhadap pelaksanaan Anggaran pemerintah dari perencanaan sampai 
kepada pelaporan anggaran sesuai dengan ketetapan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. 

33. Komputer Akuntansi (3 SKS) 
Mempelajari tentang praktek-praktek akuntansi secara elektronis yanag meliputi jurnal, pemindahan ke buku 
besar, dan penyusunan laporan keuangan. 

34. Etika Bisnis dan Profesi 
Dalam mata kuliah ini dibahas tentang berbagai persoalan etika dalam berbisnis, moral, azas, dan tata cara 
berbisnis yang benar secara agama, aturan yang berlaku dan normal-normal masyarakat. 

 

35. Akuntansi Keprilakuan (3 SKS) 
Dibahas tentang hubungan sistem akuntansi, perilaku manusia, efisiensi organisasional, perilaku manusia 
mempengaruhi data akuntansi dan keputusan bisnis, pengaruh informasi akuntansi terhadap keputusan bisnis 
dan perilaku manusia, serta artikel-artikel tentanng akuntansi keprilakuan. 

36. Akuntansi Syari’ah (3 SKS) 
Dalam mata kuliah ini mempelajari tentang konsep-konsep dasar akuntansi berdasarkan nilai-nilai islam, etika 
bisnis dan akuntansi dalam islam, serta akuntansi islam dan dampaknya terhadap akuntansi barat. 

37. Kewirausahaan 
Dalam mata kuliah ini dibahas tentang konsep-konsep dasar kewirausahaan, ciri- ciri pengusaha sukses, cara 
mengelola bisnis dengan baik, risiko usaha, dan berbagai tantangan dalam mengelola sebuah usaha. 

38. Akuntansi Keuangan Lanjutan II (3 SKS) 
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Mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan II mempelajari berbagai konsep dan prosedur penggabungan badan 
usaha dan penyusunan laporan keuangan konsolidasi. 

39. Ekonomi Islam (3 SKS) 
Dalam mata kuliah ini dibahas konsep-konsep dasar ekonomi islam, perbedaanya dengan sistem ekonomi 
konvensional, konsep mudharabah, musyarakah, dan konsep bagi hasil, serta konsep-konsep moneter dalam 
islam. 

40. Pemeriksaan Manajemen (3 SKS) 
Bahasan mata kuliah ini adalah tentang auditing suatu organisasi, fungsi-fungsi, atau aktifitas lainya yang 
bertujuan untuk menentukan efisiensi, efektivitas dan ekonomis unit-unit organisasi tersebut. Pemahaman 
konsep-konsep auditing internal dan pemeriksaan manajemen, tahap-tahap pemeriksaan manajemen dan 
penerapan pemeriksaan manajemen dalam berbagai fungsi organisasi. 

41. Metodologi Penelitian (3 SKS) 
Dalam mata kuliah ini dipelajari tentang pengertian dan ruang lingkup penelitian akuntansi dan bisnis, proses dan 
teori yang mendukung penelitian. Dipelajari tentang tekhnik pelaporan ilmiah, metode lapangan ( survei dan 
eksperimen), langkah-langkah dalam penelitian, pemilihan masalah, perumusan tujuan dan hipotesis, pengolahan 
dan analisis data, cara penyusunan suatu rancangan dan usulan penelitian serta pelaporan hasil penelitian. 

 

42. Manajemen Keuangan Daerah (3 SKS) 
Mahasiswa dapat memahami dasar manajemen keuangan daerah, permasalahan empirik, dan kebijakan yang 
berkaitan dengan manajemen keuangan daerah. Pemahaman ini ditunjukkan dengan kemampuan dan 
penguasaan teori manajemen dan keuangan daerah implikasi kebijakannya. 

43. Bank dan Lembaga Keuangan Lainya (3 SKS) 
Bank dan Lembaga lainnya merupakan mata kuliah yang tidak sama dengan ekonomi moneter. Apabila Ekonomi 
moneter menekankan pada pembahasan mengenai sistem moneter suatu perekonomian dalam kaitanya dengan 
tujuan ekonomi makro, maka Bank dan Lembaga Keuangan yang berada dalam suatu sistem moneter dari sudut 
pandang kelembagaannya. 

44. Analisis Laporan Keuangan (3 SKS) 
Dalam mata kuliah ini dibahas tentang metode dan teknik analisi laporan keuangan, prinsip dasar analisis rasio, 
laporan perubahan posisi keuangan basis modal kerja, analisis laba kotor, dan analisis laporan keuangan untuk 
perhotelan dan retailing. 

45. Akuntansi Perbankan (3 SKS) 
Dalam mata kuliah ini dipelajari tentang konsep-konsep dasar transaksi perbankan beserta sistem pencatatannya, 
akutansi kliring dan inkaso, system pencatatan bunga kredit beserta dengan kredit yang disalurkan, pencatatan 
uang simpanan masyarakat, dan akuntansi perbankan dalam mata uang asing. 

46. Sistem Pengendalian Manajemen ( 3 SKS ) 
Dipelajari tentang konsep-konsep pengendalian intern, pemisahan fungsi-fungsi dan pengendalian manajemen, 
dan prosedur-prosedur pengendalian intern. 

47. Teori Akuntansi ( 3 SKS ) 
Dalam mata kuliah ini dipelajari tentang berbagai pokok pikiran yang mempengaruhi praktek akuntansi keuangan 
saat ini. 

48. Akuntansi Perpajakan (3 SKS) 
Dalam mata kuliah ini dipelajari tentang aspek-aspek akuntansi dalam perpajakan, perbedaan perlakuan 
akuntansi menurut standar akuntansi dan peraturan perpajakan, dan dibahas juga tentang rekonsiliasi laporan 
keuangan berdasarkan peraturan perpajakan. 

 

 

 

49. Akuntansi UKM dan Lembaga Nirlaba ( 3 SKS ) 
Dibahas tentang metode akuntansi praktis dan sederhana untuk usaha kecil dan  menengah, pembuatan jurnal 
dan buku besar, neraca lajur dan penyusunan laporan laba rugi. Dalam mata kuliah ini juga dibahas tentang 
akuntansi organisasi non profit yang meliputi akuntansi pendapatan dan pemasukan uang kas, akuntansi biaya 
dan pengeluaran uang kas, akuntansi aktiva tetap, dan penyusunan anggaran organisasi nirlaba. 

50. Penganggaran Perusahaan (3 SKS) 
Mata kuliah membahas tentang konsep dasar penyusunan anggaran perusahaan yang meliputi penyusunan 
anggaran komprehensif dan anggaran partial pada perusahaan. Anggaran sektor publik disusun berdasrkan 
perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengawasaan dan pelaporan anggaran. 

51. Kuliah Kerja Nyata (3SKS) 
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Mahasiswa melaksanakan kuliah kerja secara berkelompok (4-5 orang) di suatu komunitas masyarakat selama 
dua bulan. Sebelum kegiatan ini dilaksanakan, mahasiswa memperoleh kuliah pembekalan agar mampu bekerja 
sama dengan dunia usaha dan masyarakat. 

52. Skripsi (3 SKS) 
Berbagai aspek akuntansi dan bisnis yang dikaitkan dengan permasalahan aktuak di dunia bisnis dan 
pemerintahan dan atau minat dari tiap mahasiswa. 

53. Ujian Komprensif (3 SKS) 
Mahasiswa diuji tentang materi-materi kuliah baik materi dasar-dasar ekonomi, akuntansi, maupun materi 
konsentrasi. 
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6.4 Program Sudi Ekonomi Pembangunan 

6.4.1  Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 

Visi 

Unggul dalam pengembangan dan pennerapan Ilmu Ekonomi, berstandar Nasional dan Kompetitif dalam 
perkembangan global berbasis ke arifan lokal tahun 2020. 

Misi  

A. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu ekonomi yang bermutu dan bernilai Islam; 
B. Melakukan penelitian dan pengabdian berkaitan dengan ilmu ekonomi; 
C. Meningkatkan kinerja pengelolaan program studi secara profesional dan berkelanjutan, dan 
D. Meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana secara berkelanjutan. 

Tujuan  

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan berdaya saing tinggi 
2. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian yang menunjang pengembangan ekonomi lokal 
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen organisasi 
4. Meningkatkan ketersediaan dan kapasitas sarana dan prasarana 

Sasaran dan Strategi Pencapaiannya 

1. Mendidik lulusan SMA/Sederajat menjadi ekonom yang profesional, beriman, dan bertaqwa serta memiliki daya 
saing yang tinggi.  

2. Membekali lulusan SMA/Sederajat dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk menumbuh 
kembangkan budaya ilmiah yang sehat dan bermanfaat bagi masyarakat. 

3. Mempersiapkan lulusan program studi Ekonomi Pembangunan yang memiliki kompetensi utama sebagai 
ekonom. 
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6.4.2  Struktur Organisasi 
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6.4.3 Distribusi Matakuliah 

SEMESTER I 

NO Kode MK Nama Mata Kuliah SKS Prasyarat 
1 EKO-113 Pengantar Ekonomi Mikro 3  
2 EKO-213 Pengantar Bisnis 3  
3 EKO-313 Pengantar Akuntansi  3  
4 EKO-413 Manajemen 3  
5 EKO-513 Pengantar Ekonomi Islam 3  
6 MKU-613 Pengantar Aplikasi Komputer 3  
7 MKU-713 Bahasa Inggris I 3  
8 MKU-810 Program Pendidikan & Pendampingan Matakuliah 

Agama 
0  

                 SUB TOTAL SKS 21  

SEMESTER I 

NO Kode MK Nama Mata Kuliah SKS Prasyarat 

1 EKO-123 Pengantar Ekonomi Makro 3   
2 MKU-223 Pancasila dan Kewarganegaraan 3   
3 EKO-323 Matematika Ekonomi I 3   
4 MKU-423 Bahasa Indonesia 3   
5 MKU-523 Bahasa Inggris Lanjutan 3 MKU 713 

6 EKO-623 Aspek Hukum Dalam Ekonomi 3  
7 MKU-723 Pendidikan Agama 3 MKU-810 
8 EKP-823 Sejarah dan Sistem Ekonomi 3   

                 SUB TOTAL SKS 24  

SEMESTER  III 

NO Kode MK Nama Mata Kuliah SKS Prasyarat 

1 EKP-133 Ekonomi Mikro Lanjutan 3 EKO 113 
4 EKO-233 Statistika Ekonomi I  3  
3 EKP-333 Pengantar Ekonomi Pertanian 3  
4 EKP-433 Bank & Lembaga Keuangan Lainnya 3  
5 EKP-533 Matematika Ekonomi II 3 EKO 323 

6 MKU-633 Kewirausahaan 3  
7 EKP-733 Ekonomi Pembangunan  3  
8 EKP-833 Pengantar Ekonomi Regional 3  

                 SUB TOTAL SKS 24  

SEMESTER  IV 

NO Kode MK Nama Mata Kuliah SKS Prasyarat 
1 EKP-143 Ekonomi Makro Lanjutan 3 EKO-123 
2 EKP-243 Ekonomi SDA & Lingkungan 3  
3 EKP-343 Statistika Ekonomi II 3 EKO-233 
4 EKP-443 Pengantar Ekonomi Publik 3  
5 EKP-543 Ekonomi Koperasi dan UKM 3  
6 EKP-643 Ekonomi Sumberdaya Manusia 3  
7 EKP-743 Ekonomi Industri 3  
8 EKP-843 Ekonomi Kependudukan 3  

                 SUB TOTAL SKS 24  

SEMESTER  IV 

NO Kode MK Nama Mata Kuliah SKS Prasyarat 

1 EKP-153 Ekonomi Internasional 3  
2 EKP-253 Evaluasi Proyek 3  
3 EKP-353 Perbandingan Sistem Perencanaan 3  
4 EKP-453 Ekonomi Moneter & Kebanksentralan 3 EKP-433 
5 EKP-553 Perekonomian Indonesia 3  
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6 EKP-653 Ekonometrika I  3  
7 EKP-753 Ekonomi Politik 3  

                 SUB TOTAL SKS 21  

SEMESTER VI: Peminatan: Ekonomi Regional 

NO Kode MK Nama Mata Kuliah SKS Prasyarat 

1 EKP-163 Komputer Statistik Ekonomi 3 MKU-523 

2 EKO-263 Metodologi Penelitian 3 Min. 120 SKS 

3 EKR-363 Teori Lokasi)* 3  
4 EKR-463 Otonomi dan Keuangan Daerah)* 3  
5 EKR-563 Ekonomi Regional Lanjutan)* 3  
6 EKR-663 Ekonomi Perkotaan)* 3  

                SUB TOTAL SKS 18  

 

SEMESTER VI: Peminatan: Ekonomi Pertanian 

NO Kode MK Nama Mata Kuliah SKS Prasyarat 

1 EKP-163 Komputer Statistik Ekonomi 3 MKU-523 
2 EKO-263 Metodologi Penelitian 3 Min. 120 SKS 

3 EPN-363 Ekonomi Pertanian Lanjutan)** 3   
4 EPN-463 Ekonomi Kelautan dan Perikanan)** 3   
5 EPN-563 Teori dan Kebijakan Pertanian)** 3   
6 EPN-663 Agribisnis)** 3   

                SUB TOTAL SKS 18  

SEMESTER VI: Peminatan: Ekonomi Publik 

NO Kode MK Nama Mata Kuliah  SKS Prasyarat 
1 EKR-173 Seminar Ekonomi Regional)* 3 EKR 663 

3 MKU-273 KKN)*** 3  

                 SUB TOTAL SKS 6  

SEMESTER  VII: Peminatan: Ekonomi Pertanian 

NO Kode MK Nama Mata Kuliah SKS Prasyarat 

2 EPN-173 Seminar Ekonomi Pertanian)** 3 EPN 463 

3 MKU-273 KKN)*** 3 Min. 120 SKS 

                 SUB TOTAL SKS 6  

SEMESTER  VII: Peminatan: Ekonomi Publik 

NO Kode MK Nama Mata Kuliah SKS Prasyarat 

2 EPN-173 Seminar Ekonomi Pertanian)** 3 EPN 463 
3 MKU-273 KKN)*** 3 Min. 120 SKS 

             SUB TOTAL SKS 6  

SEMESTER  VIII 

NO Kode MK Nama Mata Kuliah SKS Prasyarat 

1 EKP-283 Skripsi 3 EK0 263 
2 EKP-383 Ujian Pendadaran 3   

             SUB TOTAL SKS 6  
Total Mata Kuliah yang Ditawarkan 192  
Total Mata Kuliah Wajib Ambil 144  
Mata Kuliah Wajib Kekhususan 15  

)*  Mata kuliah Peminatan Ekonomi Regional 
)**  Mata kuliah Peminatan: Ekonomi Pertanian 
)***  Mata kuliah Peminatan: Ekonomi Publik 
6.4.4 Deskripsi Matakuliah 

1. Pengantar Ekonomi Mikro (3 SKS) 
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Mata kuliah ini membahas konsep-konsep dasar teori ekonomi secara mikro seperti model permintaan dan 
penawaran, teori tingkah laku konsumen, teori dan biaya produksi ( tingkah laku produsen ), struktur pasar dan 
harga faktor produksi. 

2. Pengantar Bisnis (3 SKS) 
Mata kuliah ini membahas tentang pengertian bisnis, ruang lingkup bisnis, Lingkungan perusahaan dan bentuk-
bentuk perusahaan. Juga mempelajari bagaimana manajemen perusahaan, perluasan usaha, reorganisasi serta 
likuidasi perusahaan. 

3. Pengantar Akuntansi (4 SKS)  
Mata kuliah ini membahas tentang pengertian akuntansi dan teknik-teknik pencatatan akuntansi dan penyusunan 
laporan keuangan dalam perusahaan. Mengetahui konsep, prinsip, prosedur dan teknik pencatatan akuntansi. 

4. Manajemen (3 SKS) 
Mata kuliah ini membahas tentang hakikat perencanaan, perencanaan kerja, manajemen berdasarkan sasaran 
(MBS), menjelaskan strategi dan penganbilan keputusan, perencanaan bagi supervisor, segi-segi ektern dan intern 
organisasi dan peranan top manajemen. Menjelaskan pengertian pengorganisasian sebagai fungsi manajemen, 
pengertian kelompok rentangan manajemen dan departementasi. Juga menjelaskan pengertian kekuasaan dan 
wewenang, pengertian manajemen konflik dalam organisasi, menjelaskan pengertian kepemimpinan sebagai 
fungsi manajemen, pengendalian sebagai fungsi manajemen dan pengendalian operasional. 

5. Bahasa indonesia (3 SKS) 
Pemberian mata kuliah ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyatakan pikiran dan pendapat 
dengan menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan baik, secara lisan dan terutama secara tulisan. 

6. Pendidikan Kewarganegaraan (3 SKS) 
Mata kuliah ini membahas tentang pentingnya memahami Pancasila, bagaimana sejarah lahirnya Pancasila. Dan 
juga makna yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. 

7. Pengantar Ekonomi Makro (3 SKS) 
Mata kuliah ini membahas tentang pendapatan nasional dan faktor-faktor yang menentukannya. Masalah 
investasi keseimbangan ekonomi, masalah inflasi dan deflasi. Mata kuliah ini juga membahas ekonomi moneter 
dan berbagai kebijakan dalam ekonomi. 

8. Ilmu Alamiah Dasar (3 SKS) 
Mata kuliah ini membahas tentang hakikat Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), ruang lingkup IPA, IPA dan 
perkembangan teknologi serta teknologi dan kelangsungan hidup manusia. 

9. Matematika Ekonomi I (3 SKS) 
 Mata kuliah ini membahas tentang teori set, sub set dan universal set serta teori bilangan pada berbagai aspek 

yang berhubungan. Serta membuat grafik fungsi dan jenis-jenis variabel yang diteruskan dengan kemampuan 
untuk menerapkan pada berbagai aspek yang berhubungan. Juga menjelaskan tentang pengertian fungsi linear 
dan bagaimana pembentukan slope fungsi serta persamaan fungsi linear. Kemudian fungsi linear terapan, 
pengaruh pajak dan subsidi terhadap permintaan dan penawaran. Dan juga menjelaskan fungsi kwadrat, fungsi 
lingkaran dan ellips. 

10. Pengantar Ekonomi Islam (3 SKS) 
 Mata kuliah ini membahas tentang ekonomi dalam perspektif islam dan islamisasi ilmu pengetahuan, serta ruang 

lingkup dan asal usul dari ilmu ekonomi. Mata kuliah ini juga membahas bagaimana hokum ekonomi islam 
bekerja dalam perekonomian, permintaan dan penawaran dari sisi islam, hukum ekonomi islam, konsumsi dan 
prilaku konsumen, teori produksi serta penetapan harga dari sisi islam 

11. Bahasa Inggris (3 SKS) 
 Mata kuliah ini diharuskan mahasiswa mampu membaca dan menterjemahkan materi yang berhubungan dengan 

ilmu ekonomi dalam bahasa Inggris, serta menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan bacaan tersebut 
secara lisan maupun tulisan. Pembahasan tata bahasa dimaksudkan untuk memperoleh pengertian yang 
diungkapkan melalui struktur bahasa tertentu. Mahasiswa juga diajarkan bagaimana membuat surat bisnis dan 
melakukan transaksi dalam bahasa Inggris dan, membuat ringkasan dan diskusi secara lisan. 

12. Pengantar Hukum Bisnis (3 SKS) 
 Mata kuliah ini membahas tentang sejarah hokum di Indonesia, subyek hukum, organisasi hukum, hokum 

perikatan, bentuk-bentuk perusahaan, kontrak dan penyelesaiannya, hak milik intelektual, lembaga-lembaga 
pembiayaan, aspek pajak dalam bisnis, perizinan dunia usaha, asuransi dan kepailitan. 

 
 

13. Pendidikan Agama (3 SKS) 
 Mata kuliah ini bertujuan untuk mempelajari pandangan agama Islam mengenai masalah individual, familiar, 

sosial ekonomi, hukum dan politik. Memberikan pengetahuan kepada mahasiswa agar supaya bersikap, 
bertindak, mengenal dan melaksanakan agama Islam sesuai dengan kaidah-kaidah agama Islam yang diwahyukan 
Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya. 
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14. Teori Ekonomi (4 SKS) 
 Mata kuliah ini membahas tentang fungsi permintaan dan fungsi penawaran, teori produksi, teori konsumen, 

struktur pasar, pendapatan nasional, inflasi dan deflasi, investasi dan juga membahas masalah kebijakan moneter. 

15. Matematika Ekonomi II (3 SKS) 
 Mata kuliah ini membahas tentang teori set, sub set dan universal set serta teori bilangan pada berbagai aspek 

yang berhubungan. Serta membuat grafik fungsi dan jenis-jenis variabel yang diteruskan dengan kemampuan 
untuk menerapkan pada berbagai aspek yang berhubungan. Juga menjelaskan tentang pengertian fungsi linear 
dan bagaimana pembentukan slope fungsi serta persamaan fungsi linear. Kemudian fungsi linear terapan, 
pengaruh pajak dan subsidi terhadap permintaan dan penawaran. Dan juga menjelaskan fungsi kwadrat, fungsi 
lingkaran dan ellips. 

16. Bahasa Inggris Lanjutan (3 SKS) 
 Pembahasan tata bahasa dimaksudkan untuk memperoleh pengertian yang diungkapkan melalui struktur bahasa 

tertentu. Mahasiswa juga diajarkan bagaimana membuat surat bisnis dan melakukan transaksi dalam bahasa 
Inggris dan, membuat ringkasan dan diskusi secara lisan. 

17. Bank & Lembaga Keuangan Lainnya (3 SKS) 
 Mata kuliah ini terutama memberikan pengetahuan dasar tentang aktivitas perekonomian yang menggunakan 

uang. Berbagai bentuk lembaga keuangan, baik bank dan bukan bank, akan dibahas sehingga para mahasiswa 
memahami arti keberadaan institusi keuangan tersebut. Kedudukan Bank Sentral sebagai otoritas moneter juga 
akan dibahas, terutama dalam kaitan dengan bekerjanya sistim moneter dengan berbagai aspek kelembagaan 
yang terlibat di dalamnya. Sistim lembaga keuangan internasional juga dibahas sebagai konsekuensi suatu 
perekonomian terbuka. Pembahasan dikaitkan dengan tatanan ekonomi Indonesia. 

 
 

18. Statistik Ekonomi I (3 SKS) 
 Membahas tentang Distribusi frekuensi, Ukuran nilai rata-rata, Ukuran penyebaran distribusi data, Angka indeks, 

Analisa time series dan Analisa regresi. 

19. Pengantar Aplikasi Komputer (3 SKS) 
 Membahas tentang pemantapan microsoft word: menjalankan program lay-out tampilan program, menu bar tol, 

task bar, lembar kerja, mengatur format halaman, mengatur tulisan, membuat paragraf, membuat tabel dan 
memformat tabel, membuat gambar dari clip art dan membuat grafik.Mata kuliah ini juga membahas secara 
kesluruhan tentang program microsoft word, pemantapan excell, proyeksi bisnis, peramalan metode regresi, 
teknik pengolahan data dan SPSS, lokal area network (LAN), pengenalan internet. 

20. Sejarah Pemikiran Ekonomi (3 SKS) 
 Mata kuliah ini membahas tentang ruang lingkup sejarah ekonomi, pemikiran kaum merkantilis, kaum fisiokrat, 

kaum klasik, kaum sosialisme, kaum historis, pemikiran ekonomi dari mazhab guna batas, pemikiran ekonomi 
Keyness dan pemikiran ekonomi dari aliran monetaris. 

21. Perekonomian Indonesia (3 SKS) 
 Mata kuliah ini membahas tentang mekanisme proses perkembangan ekonomi yang berlangsung di Indonesia, 

dengan ruang lingkup pembahasan meliputi, pertumbuhan ekonomi, tingkat penganguran, tingkat pendapatan 
nasional dan sistem ekonomi yang diterapkan dalam perekonomian Indonesia. 

22. Teori Ekonomi Mikro (3 SKS) 
 Mata kuliah ini merupakan lanjutan dari mata kuliah teori ekonomi, dengan pembahasan yang menekankan pada 

pemahaman ekonomi intermediate yang meliputi efisiensi produksi dalam persaingan sempurna dan persaingan 
tidak sempurna, keseimbangan umum, permintaan input dan penawaran tenaga kerja, eksternalitas barang 
public, serta penanaman modal. 

23. Ekonomi Pembangunan (3 SKS) 
 Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang membahas tentang hakikat dari pembangunan yang dipandang dari sisi 

ekonomi, ruang lingkup pembangunan ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, teori tingkat 
investasi, teori tingkat pengangguran, hubungan perkembangan ekonomi dengan pendapatan masyarakat. 

 
 

24. Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan (3 SKS) 
 Mata kuliah ini membahahas tentang peranan ekonomi dalam neningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan 

lapangan kerja dengan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal, dengan tetap mempertahankan 
keseimbangan dan kelestarian lingkungan untuk kesejah teraan manusia, serta membahas dampak poitif dan 
negative dari pemanfaatan sumber daya alam terhadap lingkungan. 

25. Statistik Ekonomi II (3 SKS) 
 Membahas tentang ukuran penyebaran distribusi data, Angka indeks, Analisa time series dan Analisa regresi 

sedehana dan regresi berganda. 
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26. Teori Ekonomi Islam (3 SKS) 
 Mata kuliah ini adalah lanjutan dari mata kuliah pengantar ekonomi islam, dimana pembahasannya merupakan 

pengembangan yang lebih mendalam dari aspek ekonomi yang dipandang dalam perspektif islam, seperti 
konsumsi dan prilaku konsumen, teori produksi, distribusi pendapatan dan pemerataan ekonomi teori harga 
dalam islam, zakat, perbankan islam serta mekanisme bekerjanya pasar dalam islam 

27. Ekonomi Pertanian (3 SKS) 
 Mata Kuliah ini membahas tentang penerapan ilmu ekonomi disektor pertanian, dengan menganalisis 

peningkatan hasil produksi dari pertanian, factor-faktor yang mempengaruhi proses produksi pertanian, 
pemanfaatan lahan pertanian serta system pemasaran untuk hasil-hasil pertanian. 

28. Ekonomi Pengembangan Regional (3 SKS) 
 Mata kuliah ini membahas tentang konsep pengembangan ekonomi berdasarkan wilayah, dimana ekonomi 

regional merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang memasukkan unsure lokasi didalam pembahasannya, serta 
menerapkan prinsip-prinsip ekonomi kewilayahan sehingga lebih serasi dan tepat untuk diaplikasikan dalam 
berbagai kebijakan pembangunan wilayah. 

29. Evaluasi Proyek (3 SKS) 
 Mata kuliah ini membahas tentang teori dan konsep evaluasi proyek, serta perhitungan-perhitungannya dalam 

pembangunan. 

30. Ekonomi Industri (3 SKS) 
 Mata kuliah ini membahas tentang pandangan dalam ekonomi industry dan sejarah perkembangan ekonomi 

industry, peranan pasar dalam perfect competition dan monompoly 

31. Ekonomi Moneter (3 SKS) 
 Mata kuliah ini membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan lembaga keuangan, teori moneter, gangguan 

moneter, penggunaan standar moneter internasional serta kebijakan moneter dalam penerapan system moneter 
internasional pada perekonomian terbuka. 

32. Teori Ekonomi Makro (3 SKS) 
 Mata kuliah ini membahas masalah konsep dan teori serta grafik pendapatan nasional, inflasi dan deflasi, 

investasi dan juga membahas masalah kebijakan moneter.  

33. Ekonomi Koperasi dan UKM (3 SKS) 
 Mata kuliah ini membahas tentang sejarah pertumbuhan, perkembangan dan perjuangan koperasi sejak zaman 

penjajahan sampai saat ini, pedoman tata cara pendirian koperasi, koperasi dan system ekonomi Indonesia, 
kinerja koperasi Indonesia, kebijakan pemerintah dalam membangun koperasi di Indonesia, badan usaha 
berbentuk koperasi, koperasi dan pembangunan masyarakat, koperasi unit desa, eksistensi ukm didalam proses 
pembangunan ekonomi serta permasalahan ukm 

34. Ekonomi Kependudukan (3 SKS) 
 Mata kuliah ini membahas tentang kependudukan yang berpengaruh terhadap perekonomian, seperti jumlah 

penduduk, ledakan penduduk, pengangguran, angkatan kerja serta dinamika penduduk. 

35. Ekonometrika (3 SKS) 
 Menjelaskan tentang uji signifikasi,koefisien korelasi dan determinasi, teori ekonomi dan regresi sederhana dan 

regresi berganda, SPSS, SAS. 

36. Sistem Ekonomi (3 SKS) 
 Mata kuliah ini membahas masalah jenis – jenis sistem ekonomi, pengaruh sistem ekonomi negara sedang 

berkembang dengan negara maju. 

37. Metodelogi Penelitian (3 SKS) 
 Tujuan mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu menulis skripsi berdasarkan penelitian yang memenuhi 

persyaratan-persyaratan ilmiah. Pembahasan dimulai dengan penyusunan usulan penelitian yang mencakup latar 
belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian dan dilanjutkan dengan tinjauan pustaka serta rancangan 
penelitian. Rancangan penelitian meliputi pembentukan model atau kerangka penelitian, identifikasi variabel dan 
pengukurannya, pemilihan sumber data dan pengumpulannya. Terakhir penekanan diberikan pada cara 
penulisan hasil penelitian secara keseluruhan. 

38. Ekonomi Internasional (3 SKS) 
 Ekonomi internasional mempelajari bagaimana filosofi dan teori dasar perdagangan internasional dari model 

sederhana sampai dengan yang lebih kompleks, dengan menggunakan teori ekonomi mikro dan makro, kebijakan 
dasar dalam perdagangan internasional dan pengaruhnya terhadap perekonomian Negara yang bersangkutan. 

39. Perbankan Syariah (3 SKS) 
 Mata kuliah ini membahas tentang teori perbankan dan transaksi keuangan menurut syariah.  

40. Fiqih Muamalat (3 SKS) 
 Matakuliah ini membahas tentang interaksi muamalah dalam transaksi ekonomi yang sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah. 

41. Perbandingan Sistem Perencanaan (3 SKS) 
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 Mata kuliah ini membahas tentang bagaimana sebuah perencanaan wilayah bekerja secara sistematis dalam 
sebuah pengembangan wilayah, yang dilihat dari sisi pandang system ekonomi sosialis, mekanisme pasar dan 
campuran. 

42. Ekonomi Wilayah dan Pedesaan (3 SKS) 
 Mata kuliah ini membahas tentang konsep perencanaan pembangunan wilayah dan pedesaan, dengan 

menerapkan teori-teori ekonomi regional semacam teori lokasi, teori basis serta alat analisa ekonomi regional 
untuk menghasilkan perencanaan yang baik dalam menentukan kebijakan bagi pengembangan ekonomi wilayah 
dan pedesaan. 

43. Etika Bisnis Islam (3 SKS) 
 Mata kuliah ini membahas tentang bagaimana menjalankan kegiatan ekonomi yang baik berdasarkan sudut 

pandang islam, sehingga memenuhi hukum amanah, adil dan dapat dipercaya sesuai dengan etika bisnis dalam 
islam. 

44. Masalah Dan Kebijakan Ekonomi (3 SKS) 
 Mata kuliah ini membahas tentang konsep dan teori kebijakan ekonomi dalam pembangunan dan aspek-aspek 

yang mempengaruhi kebijakan ekonomi suatu negara terhadap permasalahnya. 

45. Ekonomi Sumberdaya Manusia (3 SKS) 
 Ekonomi sumber daya manusia membahas tentang analisis penggunaan sumberdaya manusia dari penerapan 

teori ekonomi yang meliputi mekanisme pasar tenaga kerja, teknik perencanaan sumber daya manusia serta 
hubungan sumber daya manusia dalam pembangunan ekonomi, permasalahan maupun alternative 
kebijaksanaannya. 

46. Ekonomi Publik (3 SKS) 
 Mata kuliah ini mempelajari tentang ekonomi sector public yang memfokuskan pada penerimaan dan 

pengeluaran pemerintah dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai penyedia barang public bagi masyarakat, 
aspek-aspek ekonomi yang menentukan kesejahteraan masyarakat suatu Negara, mekanisme anggaran dalam 
mempengaruhi perekonomian serta implikasi penetapan harga public oleh pemerintah yang berdampak pada 
distribusi pendapatan. 

47. Seminar Ekonomi Islam (3 SKS) 
 Mata kuliah ini merupakan mata kuliah konsentrasi yang diberikan kepada mahasiswa sebagai kelanjutan dari 

konsentrasi ekonomi islam.  

48. Seminar Ekonomi Regional (3 SKS) 
 Mata kuliah ini merupakan mata kuliah konsentrasi yang diberikan kepada mahasiswa sebagai kelanjutan dari 

konsentrasi ekonomi regional.  

49. KKN (3 SKS) 
 Dalam menjalankan pemagangan diharapkan mahsiswa dapat melaksanakan kegiatan magang pada instansi 

pemerintah, swasta dan perusahaan-perusahaan berskala Nasional maupun Internasional dan diharapkan 
mendapat kemampuan dalam bekerja, serta mampu mengaplikasikan ilmunya selama 6 bulan. 

50. Skripsi (3 SKS) 
 Diharapkan mahasiswa mampu mempelajari dan membuat karya ilmiah dan penelitian ilmiah secara baik dan 

benar. 

51. Ujian Pedadaran (3 SKS) 
 Untuk menguji kemampuan mahasiswa setelah mendapatkan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan 

dan mempertanggung jawabkan hasil penelitian yang dibuat dalam skripsi. 
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6.4.5 Nama -  nama Dosen 

No. Nama Dosen Tetap NIDN 
Tanggal Lahir 
(dd/mm/yyyy) 

Jabatan 
Akademik 

(1) (2) (3) (4) (5) 
1 A Hadi Arifin 0006065912 12/05/1959 Guru Besar 
2 Apridar 0013046707 13/04/1967 Guru Besar 
3 Asnawi 0088026410 08/02/1964 Lektor Kepala 
4 Saharuddin 0028026702 28/02/1967 Lektor Kepala 
5 Ratna 0015076708 15/07/1967 Lektor Kepala 
6 Ichsan 0015067108 15/06/1971 Lektor Kepala 
7 Andrea Zulfa 0003077602 03/07/1976 Lektor Kepala 
8 Khairil Anwar 0020047802 20/04/1978 Lektor Kepala 
9 Tarmizi Abbas 0010046008 10/04/1960 Lektor 

10 Hijri Juliansyah  0009076907 09/07/1968 Lektor 
11 Yurina 0013126804 13/12/1968 Lektor 
12 Rahmawati 0015097107 15/09/1971 Lektor 
13 Jariah Abubakar 0028087503 28/08/1975 Lektor 
14 Murtala 0009097801 09/09/1978 Lektor 
15 Umaruddin Usman 0004107805 04/10/1978 Lektor 
16 Cut Putri Mellita Sari 0012067409 12/06/1974 Asisten Ahli 
17 Devi Andriyani 0020098010 20/09/1980 Asisten Ahli 
18 Muchsin 201301198102221001 22/02/1981 Asisten Ahli 
19 Wardhiah 201301198310272001 27/10/1983 Asisten Ahli 
20 Syamsyidar 0007098210 07/09/1982 Asisten Ahli 
21 Henny Irawati  0010077402 10/07/1974 Lektor 
22 Fuadi 0030127707 30/12/1977 Lektor 
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6.5  Program Studi Ekonomi Islam 

6.5.1 Misi, Tujuan dan Sasaran 

 
Visi, 

Menjadi Pusat Pendidikan dan Pengembangan Ekonomi Islam di Aceh yang bersandar Nasional tahun 2020. 
 
Misi  

1.  Menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang ekonomi Islam, memiliki in   
2. Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi pada pengembangan ilmu    
3.  Menyediakan peluang yang luas kepada masyarakat untuk memperoleh man   
4.  Membangun jejaring kerja dengan para pemangku kepentingan. tegritas, kreatif dan inovatif. ekonomi Islam. 

faat penyelenggaraan pendidikan Ekonomi Islam.  
 

Tujuan  
1.  Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan kompetitif di pasar    keuangan syariah, mampu menciptakan 

lapangan kerja mandiri, memiliki   kepedulian sosial, dan berperan dalam proses transformasi sosial.  
2.  Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi Islam untuk kemaslahatan 

masyarakat.  
3.  Membangun sinergi dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemer  intah, dunia usaha dan 

masyarakat untuk mengembangkan ilmu ekonomi   
4.   Menghasilkan sumber daya insani yang mampu menggali dan mengembang kan nilai-nilai kearifan lokal yang 

sinergis dengan konsep ekonomi Islam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.5.2 Struktur Organisasi 
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6.5.3 Distribusi Matakuliah 

SEMESTER I 

NO Kode MK Nama Mata Kuliah SKS Prasyarat 

1 MKU-113 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 3   
2 EKO-213 Pengantar Manajemen 3   
3 EKO-313 Pengantar Akuntansi 3   
4 EKO-413 Pengantar Ilmu Ekonomi 3   
5 EKI-513 Bahasa Arab I 3   
6 EKI-613 Sejarah Peradaban Islam 3   
7 MKU-713 Bahasa Indonesia 3   
8 MKU-810 Program Pendampingan Pendidikan Mata Kuliah Agama 0   

    SUB TOTAL SKS 21   

SEMESTER  II 

NO Kode MK Nama Mata Kuliah SKS Prasyarat 

1 MKU-123 Aplikasi Komputer 3   
2 MKU-223 Bahasa Inggris I 3   
3 EKI-323 Bahasa Arab II (For Economist) 3 EKI-513 
4 EKO-423 Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya 3  
5 MKU-523 Pendidikan Agama 3 MKU-810 
6 EKO-623 Pengantar Ekonomi Islam 3   
7 EKO-723 Matematika Ekonomi 3   

      SUB TOTAL SKS 21   

SEMESTER  III 

NO Kode MK Nama Mata Kuliah SKS Prasyarat 

1 EKO-133 Kewirausahaan 3   
2 EKI-233 Ekonomi Mikro Islam 3 EKO-413 
3 EKI-333 Ekonomi Pembangunan Islam 3  
4 EKI-433 Fiqh Muamalah I 3  
6 EKI-633 Akuntansi Syariah 3 EKO-313 
7 EKO-733 Statistik Ekonomi 3  
8 MKU-833 Bahasa Inggris II 3 MKU-223 

   SUB TOTAL SKS 21   

 

 

SEMESTER  IV 

NO Kode MK Nama Mata Kuliah SKS Prasyarat 

1 EKI-143 Ekonomi Makro Islam 3  
2 EKI-243 Etika Bisnis Islam 3  
3 EKI-343 Sejarah Ekonomi Islam 3  
5 EKP-543 Ekonometrika 3  
7 EKI-743 Tafsir Ayat Ekonomi 3  
5 EKI-533 Ushul Fiqh 3  
8 EKI-843 Fiqh Muamalah II 3 EKI-433 

   SUB TOTAL SKS 21   

SEMESTER  V 

NO Kode MK Nama Mata Kuliah SKS Prasyarat 

2 EKI-253 Tafsir Hadist Ekonomi 3   
3 EKO-353 Politik Ekonomi Islam 3   
4 EKI-453 Keuangan Publik Islam 3   
5 EKI-553 Moneter dan Fiskal Islam 3   
6 EKI-653 Qaidah Fiqhiyah 3 EKI-533 
7 EKI-753 Teori Ekonomi Islam 3 EKO-623 
6 EKI-663 Perbandingan Sistem Ekonomi 3   
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   SUB TOTAL SKS 18   

SEMESTER  VI 

NO Kode MK Nama Mata Kuliah SKS Prasyarat 

1 EKO-163 Metodologi Penelitian)* 3  
2 EKI-263 Perbankan Syariah)** 3  
3 EKI-363 Asuransi Syariah 3  
4 EKI-463 Aset dan Liabilitas Manajemen Syariah)**** 3  
5 EKI-563 Pasar Uang dan Modal Syariah 3  
6 EKI-663 Akuntansi Perbankan Syariah)** 3  
7 EKI-763 Manajemen Pensiun Syariah dan Dana Haji  3  
8 EKI-863 Manajemen Zakat dan Waqaf Produktif 3  
9 EKI-963 Mikro Finance Syariah)*** 3  

10 EKI-1063 Manajemen Keuangan Mikro Syariah)*** 3  
11 EKI-1163 Manajemen Keuangan Islam 3  

   SUB TOTAL SKS 33  
 
 

SEMESTER  VII 

NO Kode MK Nama Mata Kuliah SKS Prasyarat 

1 EKI-173 Seminar Perbankan Syari'ah)** 3 EKI-563 & EKI-663 
 EKI-273 Seminar Mikro Finance Syariah)*** 3   

2 MKU-373 KKN / MAGANG)***** 3   

   SUB TOTAL SKS 9   

SEMESTER  VIII 

NO Kode MK Nama Mata Kuliah SKS Prasyarat 

1 EKI-183 Skripsi 3   
2 EKI-283 Ujian Pendadaran 3   

  SUB TOTAL SKS 6   
Total Mata Kuliah yang Ditawarkan 150   
Total Mata Kuliah Wajib Ambil 138   

Mata Kuliah Wajib Kekhususan 9   
)*  Baru bisa diambil setelah mencapai 90 SKS 
)**  Mata kuliah kekhususan Perbankan Syariah 
)***  Mata kuliah kekhususan Mikro Finance Syariah 
)****  Mata Kuliah Kekhususan Perbankan Syariah dan Mikro Finance Syariah 
)*****  Baru bisa diambil setelah mencapai 120 SKS 
 

MATA KULIAH KEKHUSUSAN PERBANKAN SYARIAH 

NO Kode MK Nama Mata Kuliah SKS 
1 EKO-363 Perbankan Syariah 3 

2 EKP-463 Aset dan Liabilitas Manajemen Bank Syariah 3 

3 EKP-673 Akuntansi Perbankan Syariah 3 

MATA KULIAH KEKHUSUSAN MIKRO FINANCE SYARIAH 

NO Kode MK Nama Mata Kuliah  SKS 
1 EKP-563 Mikro Finance Syariah 3 

2 EKP-663 Aset dan Liabilitas Manajemen Bank Syariah 3 

3 EKP-573 Manajemen Keuangan Mikro Syariah 3 

 
 
 
6.5.4 Deskripsi Matakuliah 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
MKU 113 (3 SKS) 
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Pancasila, nilai-nilai pancasila, UUD 1945 dan tata pelaksanaannya dalam lembaga Negara, pengkajian sejarah 
perjuangan bangsa, dan repelita pelaksanaannya. 

 
6.5.5 Nama – nama Dosen 

No. Nama Dosen Tetap NIDN Tanggal Lahir (dd/mm/yyyy) Jabatan Akademik 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Yulius Dharma* 0017067605 17 Juli 1972 Lektor 
2 Anwar Puteh* 0003047404 3 April 1974 Lektor 
3 Damanhur* 000304740 17 Juni 1976 Lektor Kepala 
3 Falahuddin* 0128097602 28 September 1976 Asisten Ahli 
4 Munardi* 0001117703 1 November 1977 Lektor 
5 Mukhlish Muhammad Nur* 0029037205 29 Maret 1978 Lektor 
6 Nazli Hasan 0024057807 24 Mei 1978 Asisten Ahli 
7 Jumadil Saputra  28 Juni 1985  
8 Lidia Fachruddin    
9 Ichsan, Lc.,M.Ei    

10 Rani Puspita Sari    

 
 

⎆ 
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6.6 Program Studi D3 Kesekretariatan 
6.6.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 

Visi 
Menjadikan Program Studi D-III Kesekretariatan bersandar Nasional yang melahirkan sekretaris profesional 

tahun 2020. Dalam rangka pencapaian visi Fakultas Ekonomi dan Universitas Malikussaleh. 

Misi 
1. Menyelenggarakan pendidikan program Studi D-III Kesekretariatan dengan menggu nakan kurikulum berbasis 

kompetensi sesuai dengan perkembangan ilmu terapan  
2.  Menghasilkan Ahli Madya (A.Md) Sekretaris yang cerdas, cakap dan terampil dalam bekerja baik di insansi 

pemerintah, BUMN, dan insansi swasa lainnya 
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6.6.2 Struktur Organisasi 
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6.6.3 Distribusi Matakuliah 
 
Semester NO KODE MK NAMA MATAKULIAH PRA SYARAT Tiori Praktk Total SKS 

I 1 MKU 113 Pancasila dan Kewarganegaraan  2 1 3 
 2 MKU 213 Bahasa Indonesia  1 2 3 
 3 EKO 313 Pengantar Ilmu Ekonomi  2 1 3 
 4 EKO 413 Pengantar Bisnis  2 1 3 
 5 DES 513 Bahasa Inggris I  1 2 3 
 6 EKO 613 Pengantar Akuntansi  1 2 3 
 7 DES 713 Mengetik Dasar  1 2 3 

 8 EKO 810 
Program pendamping & 
Pengembangan Pendidikan 
Agama 

 1 2 0 

     9 12 21 

II 1 MKU 123 Pendidikan Agama EKO 810 2 1 3 
 2 EKO 223 Manajemen  2 1 3 
 3 DES 323 Bahasa Inggris II DES 513 1 2 3 
 4 DES 423 Korespondensi Indonesia MKU 213 1 2 3 
 5 EKO 523 Ilmu Sekretaris  2 1 3 
 6 DES 623 Mengetik Elektronik DES 713 1 2 3 
 7 MKU 723 Matematika Ekonomi   2 1 3 
 8 EKO 822 Pengantar Hukum Bisnis   1 1 2 

     12 11 23 

III 1 DEA 133 Pengatar perpajakan  1 1 2 

 2 DES 233 Bahasa Inggris Sekretaris I DES 323 1 2 3 

 3 DEM 333 Manajemen SDM EKO 223 2 1 3 

 4 DES 433 Manajemen Perkantoran DES 523 2 1 3 

 5 DES 533 
Manajemen Humas dan 
Komunikasi 

EKO 223 2 1 3 

 6 DEM 633 Manajemen Keuangan EKO 613 2 1 3 

 7 DES 733 Etika Profesi DES 523 1 2 3 

 8 DEM 833 Aplikasi Komputer DES 623 1 2 3 

     12 11 23 

        

IV 1 DES 142 Bahasa Inggris Sekretaris II DES 232 1 1 2 

 2 DES 243 Manajemen Kearsipan I DES 523 1 2 3 

 3 DEM 343 Manajemen Pemasaran EKO 223 2 1 3 

 4 DES 443 Pengembangan Kepribadian DES 523 1 2 3 

 5 DES 543 Manajemen Perbankan  2 1 3 

 6 DES 642 Komputer Sekretaris I MKU 832  2 2 

 7 DEA 742 Sistem Informasi Manajemen  2 1 3 

 8 EKO 843 Manajemen Pariwisata EKO 223 1 2 3 

       10 12 22 

V 1 DES 153 Praktik Kesekretariatan 
DES 443, DES 

243 
 3 3 

 2 DES 253 Metode Penulisan Laporan  1 2 3 

 3 DEP 353 Manajemen Kearsipan II DES 343 1 2 3 

 4 DEM 452 Bahasa Inggris Sekretaris III DES 142 1 1 2 

 5 DEM 553 Statistik  1 2 3 

 6 DES 653 Manajemen Pelayanan Pelanggan DES 243 1 2 3 

 7 DES 752 Komputer Sekretaris II DES 623  2 2 

 8 DES 852 Konferensi & Rapat DES 243  2 2 

     5 16 21 

IV 1 DES 142 Bahasa Inggris Sekretaris II DES 232 1 1 2 

 2 DES 243 Manajemen Kearsipan I DES 523 1 2 3 

 3 DEM 343 Manajemen Pemasaran EKO 223 2 1 3 
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Total SKS 48 71 119 

*) Minimal telah menyelasaikan 70 SKS 
Kurikulum ini berlaku untuk angkatan 2014 
 
 
 
 
6.6.4  Deskripsi Matakuliah 

SEMESTER GANJIL/I 

1.  PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (MKU 113) 
Mata kuliah ini bertujuan memberi pengertian kepada mahasiswa tentang pentingnya memahami pancasila, 
bagaimana pancasila itu lahir, dan apa makna yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. 

2. BAHASA INDONESIA (MKU 213) 
Bahasa Indonesia ini merupakan mata kuliah wajib. Jadi semua mahasiswa harus mengambil mata kuliah 
tersebut. Dengan mengikuti mata kuliah Bahasa Indonesia, mahasiswa akan mengerti dan memahami serta 
mampu dalam menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar terutama dalam ragam tulis. Fokus kajian 
mata kuliah ini adalah kemampuan dasar bahasa indonesia yang dihubungkan dengan teknik Penulisan karya 
ilmiah. Untuk itu, materi mata kuliah dirancang sesuai dengan kebutuhan dalam menyusun karya ilmiah. Adapun 
materi yang dimaksud meliputi: kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar sangat diperlukan oleh 
para mahasiswa dalam rangka penulisan makalah, laporan, atau skripsi penggunaan Ejaan Yang Disempurnakan 
(EYD), Pemetaan Kalimat yang baik dan benar, cara mengembangkan paragraf yang logis, cara memasukkan 
kutipan dalam paragraf (karya ilmiah), membuat catatan kaki, menyusun daftar pustaka yang baik, konvensi 
naskah dan membuat proposal. 

3.  PENGANTAR ILMU EKONOMI (EKO 313) 
Mata kuliah ini bertujuan memahami konsep-konsep dasar teori ekonomi secara mikro seperti model permintaan 
dan penawaran, teori tingkah laku konsumen, teori dan biaya (tingkah laku produsen), struktur pasar dan harga 
faktor produksi secara makro (agregat) seperti pendapatan nasional dan faktor-faktor yang menentukannya, 
masalah investasi keseimbangan ekonomi, masalah inflasi dan deflasi juga membahas ekonomi moneter dan 
berbagai kebijaksanaan ekonomi.  

4.  PENGANTAR BISNIS EKO (413) 
Mata kuliah ini membahas pendekatan metode dan peralatan manajemen sebagai alat untuk membantu 
pengambilan keputusan, membuat keputusan yang tepat atas kompleknya masalah yang dihadapi baik dalam 
perusahaan maupun organisasi. 

5.  BAHASA INGGRIS I (DES 513) 
Mata kuliah ini memberikan kemampuan untuk memahami dasar-dasar tata bahasa Inggris sebagai dasar 
pemahaman bahasa Inggris. Meliputi tenses dan part of speech. 

6.  PENGANTAR AKUNTANSI (EKO 613) 
Mata kuliah ini bertujuan untuk memahami penyusunan laporan keuangan untuk perusahaan jasa maupun 
perusahaan dagang, dapat memahami pengertian akuntansi, kegunaan akuntansi, melakukan jurnal, menyusun 
laporan keuangan, neraca saldo utnuk perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. 

7.  MENGETIK DASAR (DES 713) 
Mata kuliah ini mempelajari tentang cara mengetik 10 jari dengan sistem buta (blind system) mulai dari 
pengenalan bagian-bagian mesin ketik, sikap duduk saat mengetik, pengetikan huruf, angka, tanda baca, simbol 
serta penggunaan tanda koreksi dan Speed Test. 

SEMESTER GENAP/I 

8.  PENDIDIKAN AGAMA (MKU 123) 
Mata kuliah ini bertujuan untuk mempelajari pandangan agama Islam mengenai masalah individual, familiar, 
social ekonomi, hokum dan polotik. Memberikan pengetahuan kepada mahasiswa agar bersikap, bertindak, 
mengenal dan melaksanakan agama Islam sesuai dengan kaidah-kaidah agama Islam yang diwahyukan Allah 
kepada Nabi dan Rasulnya. 

9.  MANAJEMEN (EKO 223) 
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengertian yang luas tentang menajemen dengan menggunakan 
pendekatan proses guna memahami manajemen organisasi pada umumnya, diharapkan juga mahasiswa memiliki 
pengetahuan tentang: Perencanaan, Pengambilan Keputusan, Pengorganisasian, Kepemimpinan, Komunikasi 
serta Pengendalian. 

10.  BAHASA INGGRIS II (DES 323) 
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Mata kuliah ini memberikan kemampuan untuk memahami bacaan/naskah dalam bahasa Inggris. Meliputi 
kemampuan seperti scanning, skimming, locating main ideas and details, dan vocabulary. 

11.  KORESPONDEN INDONESIA (DES 423) 
Mata kuliah ini membahasa tentang teori dan tata cara merancang bentuk surat sekretaris, bentuk surat bisnis, 
surat statuta yang baik dan benar serta membuat laporan secara sistematis 

12.  ILMU SEKRETARIS (DES 523) 
Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai Ilmu Sekretaris. Di dalamnya membahas tentang 
Kesekretarisan, Ruang Lingkup Tugas Sekretaris, Persyaratan dan Kepribadian Sekretaris, Penampilan Sekretaris, 
Peran, Tugas dan Tanggung jawab Sekretaris, Pekerjaan Sekretaris, Kegiatan Sekretariat dan Kesekretariatan, 
Motivasi, Efisiensi dan Efektifvitas Kerja Seketaris, Etika Sekretaris, Perabot Kantor Bagi Sekretaris, 
Mengembangkan diri bagi sekretaris, dan Masa depan karir sekretaris . 

13.  MENGETIK ELEKTRONIK (DES 623) 
Mata Kuliah ini membahas tentang bagian-bagian mesin ketik elektronik, fungsi dan praktek bagian – bagian 
mesin ketik elektronik, cara mengetik Surat Indonesia yang meliputi surat Pribadi dan surat bisnis Indonesia, 
Speed Test, Pengetikan Amplop, Post Card, Memorandum. 

14.  MATEMATIKA EKONOMI (MKU 723) 
Matakuliah membahas tentang menghitung limit dan berkemampuan mengaplikasikannya dalam model-model 
matematis praktis. 

15.  PENGANTAR HUKUM BISNIS (EKO 822) 
Mata Kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman mendasar tentang aspek hokum bisnis, tentang perjanjian 
bisnis, hukum kontrak dan jual beli, asuransi serta tentang perpajakan, dan hukum penanaman modal serta 
perlindungan konsumen dan bisnis waralaba, monopoli dan persaingan usaha dunia bisnis. 

SEMESTER GANJIL/II 

16. PENGANTAR PERPAJAKAN (DEA 133) 
Mata kuliah ini bertujuan untuk memahami tentang berbagai peraturan perpajakan, penyampaian laporan pajak 
yang berlaku di Indonesia serta pengaruhnya terhadap wajib pajak, baik wajib pajak pribadi, Badan maupun 
bentuk usaha tetap. 

17. BAHASA INGGRIS SEKRETARIS I (DES 223) 
Mata kuliah ini memberikan kemampuan berbahasa Inggris dalam menulis teks-teks pendek dalam bahasa 
Inggristerutama yang berhubungan denaga surat menyurat dan perkantoran. Mata kuliah ini juga memberikan 
pengetahuan dasar mengenai TOEFL. 

18.  Manajemen SDM (DEM 333) 
Mata kuliah ini memberi pemahaman berbagai konsep, metode dan teknik perencanaan, perekrutan, pelatihan, 
pengembangan dan pendayagunaan sumber daya manusia serta organisasi. 
 

19. MANAJEMEN PERKANTORAN (DES 433) 
Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai ; Manajemen dan Administrasi 
Perkantoran,Organisasi Perkantoran, Sistem Perkantoran dan informasi, Komunikasi Perkantoran, Istilah 
Personalia (Tata Usaha Pegawai),manajemen keasipan, penataan lingkungan perkantoran dan Laporan 
Manajerial. 

20.  MANAJEMEN HUMAS DAN KOMUNIKASI (DES 533) 
Mata kuliah ini membahas tenntang hubungan manusia (humas) baik hubungan masyarakat untuk pihak internal 
maupun hubungan manusia untu pihak eksternal, serta teknik-teknik berkomunikasi yang rnendukung kegiatan 
kehukasan. 

21.  MANAJEMEN KEUANGAN (DEM 633) 
Mata kuliah ini membahas tentang fungsi dan tujuan Manajemen Keuangan, Analisis Keuangan, Aliran dana, 
Perencanaan dan Pengendalian Keuangan, Manajemen Modal Kerja, dan Investasi. 

22.  ETIKA PROFESI (DES 733) 
Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai Etika Profesi sebagai sekretaris. Di dalamnya 
membahas tentang ; Pengertian Etika dan Etiket Sekretaris, Kegunaan Mempelajari Etiket, Etika dan 
Moral,Sekretaris sebagai profesi,Cara kerja sekretaris, Sekretaris dan kantor, kebersamaan hidup dalam 
masyarakat, Humas dan Keprotokolan ,Sikap sekretaris dalam tugas, Penerapan etiket sekretaris pada menerima 
tamu dan bertamu,dan Penerapan Etiket dan Etika pada Sekretaris. 

23.  APLIKASI KOMPUTER (MKU 833) 
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Mata kuliah ini memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang pengertian perangkat keras, perangkat 
lunak dalam computer, pengertian istilah-istilah teknis dan konsep system serta konsep menajemen yang relevan 
dengan usaha perancangan dan penerapan suatu system informasi dengan computer, dampak social, legal dan 
moral system pengolahan data elektronik. 

 

SEMESTER GENAP /II 

24.  BAHASA INGGRIS SEKRETARIS II (DES 142) 
Mata kuliah ini memberikan kemampuan untuk melakukan percakapan pendek dalam bahasa Inggris terutama 
yang berkaitan dengan perkantoran seperti memperkenalkan diri sendiri, mengucapkan dan menjawab ucapan 
terima kasih atau permintaan maaf, menyatakan persetujuan dan ketidak setujuan, member dan mencari 
informasi serta kemampuan berbicara lainnya. 

25.  MANAJEMEN KEARSIPAN I (DES 243) 
Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai ; Ruang lingkup kearsipan, Ketentuan-ketentuan 
Pokok Kearsipan, Prosedur Kearsipan, Peralatan dan Perlengkapan arsip, Mengurus dan Mengendalikan Surat, 
Penanganan dan Cara Mengarsip Surat, Sistem Penyimpanan, Pemindahan dan pemusnahan Arsip, Pemeliharaan 
dan Penjagaan arsip, Pemanfaatan Teknologi Modern dan Pegawai dibidang Kearsipan. 

26.  MANAJEMEN PEMASARAN (DEM 343) 
Mata kuliah ini bertujuan supaya mahasiswa dapat memahami teori-teori yang membahas program-program 
pemasaran serta dapat mengaplikasikan program pemasaran tersebut ke dalam tujuan perusahaan. 

27. PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN (DES 443) 
Tujuan mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu memahami teori-teori kepribadian serta mampu 
mempraktikkan teknik-teknik dalam pengembangan kepribadian dalam hubungannya dengan mengenal dan 
mengatur diri sendiri, sikap dan kepribadian, komunikasi efektif, percaya diri, rasa malu, pribadi yang 
mempesona, professional dan interpersonal skill. 

28.  MANAJEMEN PERBANKAN (DEP 543) 
Mata kuliah ini bertujuan untuk dapat emmahami tentang kegiatan lembaga keuangan bank baik bank sentral, 
bank umum maupun BPR antara lain sumber dari pengan bank syariah 

29. KOMPUTER SEKRETARIS I (DES 642) 
Mata Kuliah ini membahas tentang cara mengoperasikan Ms Word mampu melakukan pengetikan kop surat, 
Surat Bisnis, surat Pribadi, dan  penggunaan aplikasi pengolah data Microsoft Excel  

30.  SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (DEM 743) 
Mata kuliah ini bertujuan untuk dapat memahami berbagai system informasi dalam manajemen organisasi 
sehingga mereka mampu menerapkan konsep ini untuk mendukung manajemen organisasi. 

32. MANAJEMEN PARIWISATA (DES 843) 
Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar Manajemen Pariwisata melalui langkah analisis Internal dan 
Eksternal, penyusunan visi, misi dan tujuan, pemilihan strategi pariwisata, strategi corporate, strategi fungsional, 
penyusunan staf dan penyusunan desain organisasi serta pengukuran kinerja bisnis perusahaan dibidang 
pariwisata. Hal ini diupayakan guna tercapainya tujuan guna membangun dan mengembangkan pariwisata di 
daerah khususnya dan di wilayah lain di Indonesia secara umum. 

SEMESTER GANJIL/III 

32.  PRAKTIK KESEKRETARIATAN (DES 153) 
Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai beberapa mata kuliah yang berhubungan dengan 
pelayanan di kantor,organisasi dan perusahaan karena setelah mahasiswa menyelesaikan mata kuliah ini akan 
segera melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL). Di dalam mata kuliah praktek kesekretariatan ini membahas; 
Praktek administrasi kantor, Membuat map folder,membuat dan mengisi daftar riwayat hidup, Membuat surat 
dalam tiga bentuk, Praktek kesekretariatan, Menerima pendiktean, Memproses surat masuk dan surat keluar 
melalui buku agenda, Praktek menjadi notulis dan membuat notulen rapat, Menyusun rencana perjalanan dinas 
pimpinan,Pengenalan mesin-mesin kantor dan kegunaannya, Praktek mengagenda surat dan mengarsip surat 
masuk dan keluar, Praktek tata busana, tata rias dan Praktek table manner (etika dimeja makan). 

33.  METODE PENULISAN LAPORAN (DES 253) 
Mata kuliah ini bertujuan untuk memahami cara menulis laporan kerja praktek sesuai standar dan penekanan 
diberikan pada cara penulisan laporan secara menyeluruh. 

34. MANAJEMEN KEARSIPAN II (DES 353) 
Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam karena  Manajemen Kearsipan II ini 
merupakan kelanjutan dari mata kuliah Manajemen Kearsipan I. Di dalam mata kuliah ini membahas 
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tentang;Tinjauan ulang Pengertian Arsip dan Sejarah Kearsipan,Arti dan pentingnya arsip,dokumentasi,museum 
dan perpustakaan,Peran arsip bagi suatu organisasi,Sarana penataan arsip, Pencarian dokumen,macam-macam 
system filling/sistem penyimpanan arsip, dan melakukan praktik. 

35.  BAHASA INGGRIS SEKRETARIS III (DES 452) 
Mata kuliah ini memberikan kemampuan dalam bahasa Inggris yang diperlukan untuk melakukan public 
speaking/berbicara di depan umum, melakukan presentasi pendek, menginterupsi serta kemampuan public 
speaking lainnya.  

36.  STATISTIK (EKO 553) 
Mata kuliah ini bertujuan untuk memahami memahami tentang metode pengumpulan data, penyusunan serta 
analisis data serta dapat menyajikan data dalam bentuk tabel dan grafik serta dapat melakukan analisis ukuran 
nilai sentral, penyebaran (disperse), angka indeks, analisis data berkala, regresi serta korelasi. 

37.  MANAJEMEN PELAYANAN PELANGGAN (DES 653) 
Mata kuliah ini membahas bagaimana mahasiswa memahami dimensi dan dinamika layanan, merancang dan 
menyampaikan layanan,mengukur dan mengelola kualitas layanan serta mempraktekkan cara melayani dengan 
berbagai keluhan dan karakter pelangganb yang berbeda. 

38. KOMPUTER SEKRETARIS II (DES 752) 
Mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu mempraktekkan cara mengetik surat bisnis dengan berbagai 
bentuk, dapat mengetik laporan dengan ketentuan pengetikan dan membuat presentasi 

39. KONFRENSI DAN RAPAT (DES 852) 
Mata kuliah ini membahas tentang cara menyelenggarakann konfensi rapat sertarbagai sarana pendukung dan 
menyusun notula secara benar.  

SEMESTER GENAP/III 

40. PRAKTIK KERJA LAPANGAN (DES 163) 
Mata kuliah ini diterapkan untuk memperoleh gambaran dan pengalaman di dunia kerja tentang tugas seorang 
sekretaris. 

41.  LAPORAN KERJA PRAKTIK (DES 263) 
Mata kuliah ini bertujuan supaya mahasiswa mampu mempelajari dan membuat laporan sesuai hasil yang di 
peroleh selama malakukan praktek kerja lapangan. 

42.  UJIAN KOMPREHENSIF (DES 363) 
Mata kuliah ini bertujuan untuk menguji kamampuan mahasiswa setelah mendapatkan ilmu pengetahuan selama 
mengikuti kuliah dan praktek kerja lapangan. 
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UNIVERSITAS MALIKUSSALEH 
 

Ciptaan: Sandy 
 

Universitas Malikussaleh milik kita 
Mari langkah kaki kejar prestasi 

Untuk membangun Negara 
 

Universitas malikussaleh 
almamater kita 

Harus kita jaga kelestariannya 
 

Sumber daya manusia 
kita tingkatkan disini 

Itulah cita Universitas Malikussaleh 
 

Malikussaleh jayalah engkau 
untuk selamanya 

Generasimu bawa pelita Negara 
 

Malikussaleh jayalah engkau 
untuk selamanya 

Generasimu bawa pelita 
untuk Negara yang tercinta 

 
-0- 

HYMNE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 
UNIVERSITAS  

 

KIT A MAMP U KIT A BISA  
Ciptaan: Wesli & Wahyuddin 

MM 70 Conmaestoso 

 

Derap langkah bangun pendidikan 
Mengembangkan ilmu ekonomi 
Membentuk pribadi wirausaha 
Tangguh dalam persaingan global 
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Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Malikussaleh 
Profesional, beriman dan bertaqwa 
Hadir di bumi ibu pertiwi 

 
Reff: 

Bangkitlah, majulah 
Bersinar ke penjuru dunia 
Kami bangga jadi bagianmu 
Almamaterku 
 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Malikussaleh 
Ikut serta dalam membangun bangsa 
Ayo kita mampu kita bias 

 
Coda: 

Kau selalu ada dihatiku  
Selamanya selamanya 


