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Selamat Datang di FEB Unpad
Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Padjadjaran (FEB UNPAD) akan mencapai usia 60 

tahun pada tahun 2017 ini. Dengan mengusung tagline “Leading and Inspiring”, FEB 

UNPAD bergerak menuju salah satu institusi yang dapat memimpin dan menginspirasi 

pergerakan pembangunan perekonomian Indonesia serta perekonomian Internasional. Di 

samping itu, FEB menuju proses Internasionalisasi untuk mencapai tujuannya menjadi 

World Class University  di tahun 2026.  

 

Mahasiswa sebagai klien utama serta kegiatan pengajaran sebagai kegiatan yang paling 

dominan pada suatu institusi pendidikan, perguruan tinggi khususnya, sehingga sudah 

sewajarnya kegiatan pengajaran mengikuti platform pendidikan yang ditetapkan acuannya 

oleh Pemerintah dan diharapkan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. FEB UNPAD 

mengartikan maksud tersebut dengan adanya pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi 

(proses pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat) harus memenuhi prinsip-

prinsip pokok yang terkandung dalam paradigma baru penataan pendidikan tinggi di 

Indonesia. Sebagaimana dimaklumi, paradigma baru tersebut meliputi 5 (lima) hal yaitu: 

kualitas, otonomi, akuntabilitas/ pertanggungjawaban, akreditasi dan evaluasi. Selain lima 

prinsip tersebut, aspek efektivitas dan efisiensi juga harus menjadi karakteristik yang 

melekat dalam seluruh kegiatan yang mendukung penyelenggaraan pendidikan di 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran yang berstandar internasional.  

 

Sebagaimana yang disebutkan diatas, Buku Panduan Akademik FEB UNPAD ini di 

dimaksudkan sebagai salah satu sumber acuan yang dapat dipakai didalam kegiatan 

pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Buku ini disusun 

dengan melibatkan seluruh unsur yang terkait. Oleh karena itu, melalui pengesahan buku 

pedoman ini, diharapkan semua pihak yang terkait seperti dosen, mahasiswa, dan tenaga 

administrasi mempunyai komitmen untuk melaksanakan aturan-aturan yang terdapat di 

buku pedoman ini.  

 

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku pedoman ini, Fakultas 

menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya.

Dekan,

Dr. Nury Effendi, S.E., M.A.
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Pimpinan Fakultas

dan Program Studi
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Sejarah Fakultas
Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran didirikan berdasarkan Peraturan 
Pemerintah nomor 37 tanggal 18 September 1957 tentang pendirian Universitas 
Padjadjaran. Peraturan ini mulai berlaku tanggal 11 September 1957. Fakultas 
Ekonomi Universitas Padjadjaran berasal dari Universitas Merdeka dibawah naungan 
Yayasan Universitas Merdeka Bandung yang didirikan tahun 1952, yang pada 
perkembangannya menjadi Universitas Padjadjaran pada tahun 1957. Dengan 
ketuanya Prof. Mr. R. Iwa Kusumasumantri dan Mr. Achmad Sanusi sebagai sekretaris. 
Fakultas Ekonomi mempunyai dua jurusan, yaitu Ekonomi Umum dan Ekonomi 
Perusahaan dengan jumlah mahasiswa 486 orang, terdiri dari 400 mahasiswa baru 
dan 86 mahasiswa berasal dari Universitas Merdeka. Staf pengajar berjumlah 40 
orang yang merupakan dosen luar biasa, karena pada awal pendiriannya Universitas 
Padjadjaran belum memiliki staf dosen tetap.

Pada awal berdirinya Fakultas Ekonomi memiliki dua jurusan yaitu jurusan Ekonomi 
Umum dan Jurusan Ekonomi Perusahaan. Dengan dilaksanakannya konferensi antar 
Universitas Negeri di Bandung tanggal 6 - 10 Januari 1958 berdampak langsung 
pada FE Unpad, dengan menetapkan jangka waktu studi sampai dengan Ujian 
Doktoral lengkap adalah selama 5 tahun. Dengan sistem pendidikan ini studi di 
Fakultas Ekonomi Unpad terbagi dalam lima tingkat yang masing - masing ditempuh 
dalam satu tahun, kelima tingkat tersebut adalah :

Ÿ Tingkat Persiapan 

Ÿ Tingkat Sarjana Muda I (Kandidat I)

Ÿ Tingkat Sarjana Muda II (Kandidat II)

Ÿ Tingkat Bakaloriat (Doktoral I)

Ÿ Tingkat Sarjana (Doktoral II)
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Berdasarkan Surat Keputusan Senat Guru Besar Universitas Padjadjaran No. 
3/Kep/Universitas Padjadjaran/68, tanggal 18 Januari 1968, Fakultas Ekonomi menerima 
pemindahan Jurusan Administrasi Niaga dan Jurusan Akuntansi dari Fakultas Sosial Politik 
Universitas Padjadjaran, sehingga sejak tahun akademik 1968 sampai 1979 Fakultas 
Ekonomi memiliki tiga jurusan, yaitu Jurusan Ekonomi Umum, Jurusan Ekonomi Perusahaan 
dan Jurusan Akuntansi. Sistem kelas matrikulasi ditiadakan mulai tahun 1975, pada tahun 
1976 FE Unpad telah menerapkan sistem semester pada semua tingkat, sampai dengan 
tingkat Sarjana Muda II. Mulai semester II tahun 1979, telah mulai dijalankan kelas parallel.

Dalam rangka membantu pemerintah untuk pendidikan tenaga terampil tingkat tinggi, 
Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran membentuk program Diploma 3. Program 
Diploma 3 tersebut merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Fakultas Ekonomi 
Universitas Padjadjaran yang mengemban tugas menghasilkan sumber daya manusia yang 
memiliki keahlian dan keterampilan dalam penerapan ilmu dan teknologi secara praktis, 
yang didirikan pada tahun 1975 dan dikukuhkan oleh Surat Keputusan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 042/U/1975 tanggal 18 Maret 1975.

Dalam upaya menempatkan Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran sebagai institusi di 
bidang ilmu manajemen dan bisnis di tingkat nasional maupun internasional yang relevan 
dengan upaya Universitas Padjadjaran dalam menuju World Class University, maka pada 
tanggal 26 Agustus 2011 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran 
Nomor 4196/UN6.RKT/HK/2011 telah ditetapkan perubahan nama Fakultas Ekonomi 
Universitas Padjadjaran menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran.  
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Ÿ Terselenggaranya kegiatan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, dan pengabdian 
masyarakat yang efektif dan efisien;

Ÿ Terpenuhinya tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi atas penyelenggaraan 
kegiatan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, dan pengabdian masyarakat

Ÿ Terselenggaranya kegiatan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, dan pengabdian 
masyarakat yang kompetitif dan diakui dalam pergaulan akademik internasional

Ÿ Terselenggaranya kegiatan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, dan pengabdian 
masyarakat yang berkontribusi langsung terhadap upaya mencerdaskan dan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat

Ÿ Terselenggaranya manajemen pendidikan yang profesional berdasarkan meritokrasi dan 
birokrasi efisien

Ÿ Terwujudnya nilai-nilai good governance dalam proses manajemen pendidikan

Ÿ Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNPAD sebagai 
institusi yang profesional dan akuntabel

Ÿ Terwujudnya civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang senantiasa 
mengintegrasikan nilai-nilai positif dari budaya lokal dan nasional dalam proses penggalian 
dan aktualisasi intelektualnya

Tujuan 
Penyelenggaraan Pendidikan
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“Menuju Sekolah Ekonomi 
dan Bisnis Unggul dalam 
Penyelenggaraan Pendidikan 
Tahun 2026"

Visi

Menyelenggarakan pendidikan 
(pengajaran, penelitian dan 
pengembangan ilmu 
pengetahuan, serta pengabdian 
kepada masyarakat) pada 
bidang Ilmu Ekonomi dan Bisnis, 
yang mampu memenuhi 
tuntutan masyarakat pengguna 
jasa pendidikan tinggi;

1 Menyelenggarakan Pendidikan 
Tinggi pada bidang Ilmu 
Ekonomi dan Bisnis yang 
Berdaya Saing Internasional dan 
Relevan dengan Tuntutan 
Pengguna Jasa Pendidikan 
Dalam Memajukan 
Perkembangan Intelektual dan 
Kesejahteraan Masyarakat;

2

Menyelenggarakan Manajemen 
Pendidikan yang Profesional dan 
Akuntabel di tingkat Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis untuk 
Meningkatkan Citra Perguruan 
Tinggi;

3 Membangun Insan Akademik 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
yang Menjunjung Tinggi 
Keluhuran Budaya Lokal, dan 
Budaya Nasional dalam 
Keragaman Budaya Dunia.

4

Misi
Fakultas
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Kompetensi Lulusan

Ÿ Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius ; 
Ÿ Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, 

moral dan etika; 
Ÿ Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila; 
Ÿ Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme 

serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; 
Ÿ  Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta 

pendapat atau temuan orisinal orang lain;
Ÿ Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan 

lingkungan;
Ÿ Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 
Ÿ Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 
Ÿ Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara 

mandiri; 
Ÿ Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

Ÿ Menguasai konsep, teori, metoda dan perangkat analisis yang terkait dengan 
keterampilan manajerial pada berbagai jenis organisasi 

Ÿ Menguasai konsep, teori, metoda dan perangkat analisis yang terkait dengan 
keterampilan manajerial di bidang  pemasaran, sumber daya manusia, operasi, 
keuangan, kewirausahaan dan syariah)

Ÿ Menguasai konsep dan teknik menyusun rencana strategis dan menjabarkannya dalam 
rencana operasional;

Ÿ Menguasai prinsip-prinsip kepemimpinan dan kewirausahaan dalam berbagai tipe 
organisasi;

Lulusan studi Manajemen diharapkan untuk menjadi manajer dan wirausaha yang bergerak di 
berbagai macam organisasi bisnis

Untuk dapat memenuhi capaian pembelajaran ini, maka mahasiswa harus memiliki sikap, 
penguasaan pengetahuan, kemampuan bidang kerja, dan kemampuan manajerial yang 
meliputi :

Sikap

Penguasaan Pengetahuan
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Ÿ Mampu merancang dan menjalankan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, 
pengarahan, dan pengendalian dalam  mengelola berbagai tipe organisasi 

Ÿ Mampu melaksanakan tugas-tugas manajemen fungsional (Pemasaran, Operasi, Sumber 
Daya Manusia, Keuangan) dan wirausaha pada level operasional di berbagai tipe organisasi. 

Ÿ Mampu mengidentifikasi masalah dan mengambil tindakan solutif berdasarkan alternatif 
yang dikembangkan dengan berbasis pada teknologi informasi.

Ÿ Mampu menyusun perencanaan dan pengembangan bisnis.
Ÿ Mampu mengimplementasikan metode ilmiah dalam kegiatan penelitian bisnis

Ÿ Mampu bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri, berperilaku etis dan profesional, 
komunikatif dan aspiratif, serta berjiwa wirausaha dalam pencapaian hasil kerja organisasi. 

Ÿ Mampu berkomunikasi multi level dan multikultur.(Mintzberg) 
Ÿ Mampu bersaing dan berprestasi di dunia kerja baik di tingkat nasional maupun global. 
Ÿ Memiliki kemampuan inovasi dan kreativitas 
Ÿ Bersikap positif dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Ÿ Menciptakan, memimpin dan memotivasi kerja tim  untuk meningkatkan kinerja organisasi. 
Ÿ Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang 

keahliannya, berdasarkan hasil analisis terhadap informasi dan data ;
Ÿ Percaya diri dan mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru

Dengan learning skill yang dimilikinya, setiap mahasiswa diharapkan mampu memenuhi 
capaian pembelajaran tersebut di atas.

Kemampuan Bidang Kerja

Kemampuan Manajerial

10



Struktur Kurikulum

Semester Ganjil
No  Kode  Mata Kuliah  SKS  Prasyarat  
1

 
G1F101

 
Pendidikan

 
Agama Islam (*)

 
2

 
-

G1F103

 

Pendidikan

 

Agama Protestan

 

(*)

 

2

 

-

G1F104

 

Pendidikan

 

Agama Kristen Katolik

 

(*)

 

2

 

-

G1F105

 

Pendidikan

 

Agama Hindu (*)

 

2

 

-

G1F106

 

Pendidikan

 

Agama Budha

 

(*)

 

2

 

-

2

 

G1F102

 

Pendidikan

 

Pancasila

 

2

 

-

3

 

H1D101

 

Bahasa

 

Inggris

 

3

 

-

4

 

H1A 101

 

Bahasa

 

Indonesia

 

2

 

-

5

 

B1B101

 

Matematika Bisnis

 

3

 

-

6

 

B1B112

 

Pengantar

 

Ilmu

 

Ekonomi

 

Mikro*

 

3

 

-

7

 

B1C111

 

Pengantar

 

Bisnis

 

3

 

-

8

 

B1C283

 

Pengantar

 

Aplikasi

 

Komputer

 

Bisnis*

 

2

 

-

9

 

B1C477

 

Peraihan

 

Prestasi

 

0

 

-

10

 

B1C316

 

Ekonomi

 

Manajerial

  

3

 

Mikroekonomi

 

I

11

 

B1A351

 

Akuntansi

 

Biaya

  

3

 

Pengantar

 

Akuntansi

12

 

B1B204

 

Statistika

 

Bisnis

 

II* 

 

3

 

Statistika

 

Bisnis I

13

 

B1B 231

 

Perdagangan

 

Internasional

 

(PB)

 

3

 

Mikro

 

Ekonomi

 

14

 

B1C335

 

Manajemen Koperasi 

 

3

 

Pengantar Manajemen

15

 

B1C453

 

Perilaku Keorganisasian 

 

3

 

Pengantar

 

Manajemen

16

 

H1I101

 

Bahasa Arab (PB++)

 

3

 

-

H1F101

 

Bahasa Jepang (PB+)

 

3

 

-

H1H101 Bahasa Jerman (PB+) 3 -

H1F102 Bahasa Mandarin (PB+) 3 -

H1E 101 Bahasa Perancis (PB+) 3 -

Bahasa Korea (PB+) -

11



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

No  Kode  Mata Kuliah  SKS  Prasyarat  
17

 
B1C282

 

Pengantar

 
Hukum

 
& Jurisprudensi

 
Islam 

(PB++)

 

3

 
Agama Islam

 
18

 

B1C 318

 

Manajemen

 

Kuantitatif/Riset

 

Operasi#

 

3

 

Statistika Bisnis I

 
19

 

B1B362

 

Ekonomi

 

Syariah

 

(PB, KMSy)

 

3

 

Ekonomi Pembangunan, PHJI

20

 

B1A328

 

Akuntansi

 

Syariah

 

(PB, KMSy)

 

3

 

Pengantar Akuntansi, PHJI

21

 

B1C362

 

Etika

 

Bisnis

  

3

 

M.keuangan,M.Pemasaran,MSD

M,M.Operasi

 

22

 

B1C311

 

Manajemen

 

Keuangan

 

Lanjutan* 

 

3

 

Manajemen Keuangan

23

 

B1C313

 

Manajemen Sumberdaya Manusia 

Lanjutan* 

 

3

 

Manajemen

 

SDM

 

24

 

B1C315

 

Manajemen

 

Mutu

 

& Produktivitas@

 

3

 

Manajemen SDM, Manajemen 

Operasi

 

25

 

B1C332

 

Manajemen Pemasaran Lanjutan* 

 

3

 

Manajemen Pemasaran

26

 

B1C352

 

Manajemen

 

Operasi

 

Lanjutan* 

 

3

 

Manajemen Operasi

27

 

B1C423

 

Kewirausahaan 

 

3

 

M.keuangan,M.Pemasaran,MSD

M,M.Operasi

 

28

 

B1C342

 

Manajemen

 

Potensi

 

Sumber

 

Daya

 

Manusia

 

(PK MSDMO)

 

3

 

Manajemen SDM

 

29

 

B1C464

 

Manajemen

 

Risiko

 

(PK MK)

 

3

 

Statistika

 

Bisnis

 

II & Manajemen

Keuangan

 

30

   

Manajemen

 

Asuransi

 

(PB) *

 

3

   

31

   

Manajemen Bisnis Manufaktur dan Jasa

 

(PB) *

 

3

   

32

 

B1C 434

 

Komunikasi Bisnis (PB)

 

3

 

MK, MP, MSDM, MO

33

 

B1C406

 

Manajemen

 

Perbankan

 

(PB)

 

3

 

Manajemen

 

Keuangan

34

 

B1B429

 

Metodologi

 

Penelitian

  

3

 

M.keuangan,M.pemasaran,MSD

M,M.operasi,

 

Kewirausahaan,Statistika Bisnis 

II

 

35

 

B1C336

 

Pemasaran Relasional Pelanggan (PK 

MP)**

 

3

 

Manajemen Pemasaran Lanjutan

36

 

B1C337

 

Pemasaran Internet (PK MP)**

 

3

 

Manajemen Pemasaran Lanjutan

37

 

B1C460

 

Seminar Manajemen Keuangan (WK MK)

 

3

 

Man.Keu.Lanjutan, Man.Keu 

internasional

 

38

 

B1C466

 

Seminar Manajemen Operasi (WK MO)

 

3

 

Manajemen Operasi Lanjutan

39

 

B1C469

 

Seminar Manajemen SMD & organisasi 

(WK MSDMO)

 

3

 

Met.Penelit(sedangmenempuh),

Man.SDM.Lan

 

40

 

B1C474

 

Seminar Manajemen Pemasaran (WK MP)

 

3

 

Manajemen Pemasaran Lanjutan

41

 

B1C473

 

Seminar Manajemen Bisnis & 

Kewirausahaan (WK MBKw)

 

3

 

Kewirausahaan

 

42

 

B1C402

 

Seminar Manajemen Stratejik 

 

3

 

Manajemen Stratejik

43

 

B1C407

 

Manajemen Keuangan & Perbankan 

Syariah (PK MK & PK MSy)

 

(sebelumnya namanya Manajemen 

Keuangan Syariah)

3

 

Manajemen

 

Keuangan Lanjutan

44 B1C344
Manajemen Pemasaran Syariah (Idaratul 

Attarwij)** (PK Msy)
3

MSDML,MOL,MKL,MPL,PHJI,ESat

auAS,B.Arab

45 B1C343
Manajemen SDM Syariah (Idaratul 

Mawarid AlBashariyah)**(PK Msy)
3

MSDML,MOL,MKL,MPL,PHJI,ESat

auAS,B.Arab

46 B1C345
Manajemen Operasi Syariah (Idaratul 

Amaliyah)** (PK Msy)
3

MSDML,MOL,MKL,MPL,PHJI,ESat

auAS,B.Arab

47 B1C475
Seminar Manajemen Syariah (WK MSy)** 

(PK MSy)
3

MSDML,MOL,MKL,MPL,PHJI,ESat

auAS,B.Arab

48 H1J101 Modern Drama 3 -

49 B1C476 Magang 3
MSDML,MOL,MKL,MPL,Kewiraus

haan Metodologi Penelitian

50 UNX400 Kuliah Kerja Nyata 3 Lulus 85 SKS

51 B1C500 Skripsi 6
Lulus 132 SKS atau Sisa 2 Mata 

Kuliah
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Semester Genap

No  Kode  Mata Kuliah  SKS  Prasyarat  
1

 
B1A 121

 
Pengantar

 
Akuntansi*

 
3

 
-

 
2

 
B1B 101

 
Statistika

  
Bisnis

 
I*

 
3

 
Matematika

 
Ekonomi

 
3

 

B1B 111

 

Pengantar

 

Ilmu

 

Ekonomi

 

Makro*

 

3

 

-

 
4

 

B1B 214

 

Mikroekonomi

  

3

 

Pengantar

 

Ilmu

 

Ekonomi

 
Mikro

 5

 

B1C 212

 

Pengantar

 

Manajemen

 

3

 

Pengantar

 

Bisnis

 6

 

G1F 203

 

Pendidikan

 

Kewarganegaraan

 

2

 

-

 
7

 

H1I101

 

Bahasa Arab (PB++)#

 

3

 

-

 

H1F101

 

Bahasa Jepang (PB+)#

 

3

 

-

 

H1H101

 

Bahasa Jerman (PB+)#

 

3

 

-

 

H1F102

 

Bahasa Mandarin (PB+)#

 

3

 

-

 

H1E 101

 

Bahasa Perancis (PB+)#

 

3

 

-

 

  

Bahasa Korea (PB+)

     

8

 

B1C 281

 

Hukum Bisnis

 

2

 

-

 

9

 

B1C 214

 

Manajemen Pemasaran

 

3

 

Pengantar

 

Manajemen

 

10

 

B1C 221

 

Manajemen Keuangan

 

3

 

Pengantar

 

Manajemen

 

11

 

B1C 341

 

Manajemen Sumber Daya Manusia

 

3

 

Pengantar Manajemen 

 

12

 

B1C 351

 

Manajemen Operasi

 

3

 

Pengantar Manajemen

 

13

 

B1C 312

 

Manajemen Lintas Budaya (PB)

 

3

 

Perilaku Keorganisasian

 

14

 

B1B310

 

Pengantar Ekonometrika (PB)*

 

3

 

Statistik Bisnis II

 

15

 

B1C 318

 

Manajemen Kuantitatif *

 

3

 

Statistika Bisnis II

 

16

 

B1C 447

 

Penganggaran Perusahaan 

 

3

 

Akuntansi Biaya

 

17

 

B1C 462

 

Teknik

 

Pengambilan Keputusan 

 

3

 

Statistika Bisnis II

 

18

 

B1C215

 

Manajemen Lingkungan (PB)

 

3

 

Pengantar Bisnis dan 

Pengantar Manajemen

 

19

 

B1C 465

 

Sistem Informasi Manajemen*

 

3

 

Pengantar Manajemen, 

Pengantar Aplikasi 

Komputer

 

20

   

Manajemen Teknologi dan Inovasi 

(PKMO)*

 
  

MO dan MOL

 

21

 

B1A362

 

Analisa Laporan Keuangan (PKMK)*

 

3

 

MK dan MKL

 

13



Keterangan:
* : Mata kuliah yang mewajibkan mahasiswa praktikum
(PB) * : Mata Kuliah Pilihan Bebas yang ditawarkan mulai semester Ganjil 2012 / 2013   
(PB)** : Mata Kuliah Pilihan Bebas yang ditawarkan mulai semester Genap 2014/2015

+(PB ) : Mata kuliah Pilihan Bebas (Mahasiswa memilih salah satu dari mata kuliah ini)
++(PB ) : Mata kuliah Pilihan Konsentrasi Syariah dan Mata kuliah Pilihan Bebas bagi konsentrasi lainnya 

# : Matakuliah Bridging untuk mahasiswa angkatan 2012/2013
@ : Mata Kuliah Pilihan Bebas untuk mahasiswa angkatan 2012/2013 dan mata kuliah wajib bagi angkatan sebelumnya
(PKMK)* : Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi Manajemen Keuangan yang ditawarkan mulai Semester Ganjil 2012/2013
(PKMO)*: Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi Manajemen Operasi  yang ditawarkan mulai Semester Ganjil 2012/2013

No  Kode  Mata Kuliah  SKS  Prasyarat  
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B1C 334
 

Perencanaan SDM & MSDM Internasional 

(WK MSDM)

 

3
 

MSDM Lanjutan
 

23

 

B1C 338

 

Manajemen Merk (PK MP)

 

3

 

Manajemen Pemasaran Lanjutan

24

 

B1C 339

 

Pemasaran Jasa (PK MP)

 

3

 

Manajemen Pemasaran Lanjutan

25

 

B1C 354

 

Perencanaan Karir dan Pengembangan 

Diri (PK MSDM)

 

3

 

MSDM Lanjutan

 
26

 

B1C 361

 

Manajemen Stratejik

 

3

 

MO, MP, MK, MSDM

27

 

B1C 363

 

Perencanaan & Pengendalian Kualitas 

(PK MO)

 

3

 

MOL, Manajemen Mutu &

Produktivitas

 

28

 

B1C 383

 

Studi Kelayakan Bisnis 

 

3

 

MKL, MOL, MSDML, MPL

29

 

B1C 384

 

Perencanaan  & Simulasi Bisnis (WK 

MKW)

 

3

 

MSDML; MOL; MKL; MPL

30

 

B1C 401

 

Sistem Informasi Pemasaran (WK MP)*

 

3

 

SIM; MPL

 

31

 

B1C 407

 

Manajemen Keuangan &Perbankan 

Syariah (PK MK) 

 

3

 

Manajemen Keuangan Lanjutan

32

 

B1C 424

 

Manajemen Investasi & Portofolio (WK 

MK)*

 

3

 

Manajemen Keuangan Lanjutan

33

 

B1C 425

 

Manajemen Inovasi & Kreativitas (WK 

MKW)

 

3

 

MK, MO, MP, MSDM, 

Kewirausahaan

 

34

 

B1C 428

 

Sistem

 

Informasi

 

MSDM (WK MSDM)*

 

3

 

SIM ;  MSDM Lanjutan

35

 

B1C 430

 

Manajemen Logistik (WK MO)

 

3

 

Manajemen Operasi  Lanjutan

36

 

B1C 438

 

Manajemen Usaha Kecil & Menengah (PK 

MBKw) & (PB untuk non MBKw)

 

3

 

MK, MP, MSDM, MO, 

Kewirausahaan

 

37

 

B1C 439

 

Manajemen Pemasaran 

Global/Internasional (WK MP)

 

3

 

Manajemen Pemasaran Lanjutan

38

 

B1C 442

 

Manajemen Keuangan Internasional (WK 

MK)

 

3

 

Manajemen Keuangan Lanjutan

39

 

B1C 444

 

Perilaku Konsumen & Strategi 

Pemasaran (PK MP)

 

3

 

Manajemen Pemasaran Lanjutan

40

 

B1C 448

 

Manajemen Dalam Perspektif Syariah 

(WK MSy)

 

3

 

MSDML; MOL; MKL; MPL; PHJI, 

ES, AS

 

41

 

B1C 449

 

Fiqih Muamalah (WK MSy) 

 

3

 

MSDML; MOL; MKL; MPL; PHJI, 

ES, AS

 

42

 

B1C 451

 

Manajemen Proyek (WK MO)

 

3

 

Manajemen Operasi Lanjutan

43

 

B1C 461

 

Akuntansi Manajemen

 

3

 

Penganggaran Perusahaan

44

 

H1J101

 

Modern Drama

 

3

 

-

 

45

 

B1C476

 

Magang 

 

3

 

MSDML,MOL,MKL,MPL,Kewiraus

haan

 

Metodologi

 

Penelitian

46

 

UNX 400

 

Kuliah Kerja Nyata

 

3

 

Lulus 110 sks

 

47

 

B1C 500

 

Skripsi

 

6

 

Sisa

 

2 MK 

 

atau

 

lulus 132 SKS
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Rekapitulasi Beban Pendidikan Berdasarkan 
Kompetensi Mata Kuliah

No Jenis Mata Kuliah Bobot (SKS)

1. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) 6

2. Mata Kuliah Keilmuan & Keterampilan (MKK) 56

3. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) 42

4. Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) 28-42

5. Mata Kuliah  Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) 12

Jumlah Beban Studi 144-160

No Jenis Mata Kuliah Bobot (SKS)

1 Mata Kuliah Wajib           114

2 Mata Kuliah Wajib Konsentrasi 9

3 Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi / Bebas 15

5 Skripsi 6

Total Beban Studi Program Studi S1 Manajemen 144

Program Studi S1 Manajemen menawarkan 6 (enam) konsentrasi, yaitu:
1. Manajemen Pemasaran (MPem), 
2. Manajemen SDM dan Organisasi (MSDMO), 
3. Manajemen Operasi (MO), 
4. Manajemen Keuangan (MK) dan
5. Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan (MBKw).
6. Manajemen Syariah (MSy)

15



Daftar Mata Kuliah Wajib Konsentrasi

Daftar Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi

Konsentrasi  Mata Kuliah Wajib Konsentrasi  Menurut Kurikulum 2006  Semester   
Manajemen 

Pemasaran
 

Sistem Informasi Pemasaran
 

Genap
 

Manajemen Pemasaran Global / Internasional
 

Genap
 

Seminar Manajemen Pemasaran

 

  

Ganjil

 

  Manajemen

 
Sumber

 

Daya

 
Manusia dan 

Organisasi

 

Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia

 

Genap

 Perencanaan SDM dan MSDM Internasional

 

Genap

 
Seminar Manajemen SDM dan Organisasi 

 

Ganjil

 
Manajemen 

Operasi

 

Manajemen Proyek

 

Genap

 

Manajemen Logistik

 

Genap

 

Seminar Manajemen Operasi

 

Ganjil

 

Manajemen 

Keuangan

 

Manajemen Keuangan Internasional

 

Genap

 

Manajemen Investasi dan Portfolio

 

Genap

 

Seminar Manajemen Keuangan

 

Ganjil

 

Manajemen Bisnis 

& Kewirausahaan

 

Manajemen Inovasi dan Kreativitas

 

Genap

 

Perencanaan dan Simulasi Bisnis

 

Genap

 

Seminar Manajemen Kewirausahaan

 

Ganjil

 

Manajemen 

Syariah

 

Fiqih Muamalah

 

Genap

 

Manajemen Dalam Perspektif Syariah

 

Genap

 

Seminar Manajemen Syariah

 

Ganjil

 Konsentrasi  Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi  Semester  

Manajemen Pemasaran
 

Pemasaran Relasional  Pelanggan  Ganjil  
Pemasaran Internet

 
Ganjil

 Perilaku Konsumen & Strategi Pemasaran 
 

Genap
 Manajemen Merk 

 
Genap

 Pemasaran

 

Jasa

  

Genap

 Manajemen Sumber Daya 
Manusia dan Organisasi

 

Manajemen Potensi Sumber Daya Manusia

 

Ganjil

 Perencanaan Karir & Pengembangan Diri

 

Genap

 Manajemen Operasi

 

Perencanaan & Pengendalian Kualitas

 

Genap

 
Manajemen Teknologi dan Inovasi

 

Genap

 Manajemen Keuangan

 

Manajemen Risiko

 

Ganjil

 

Manajemen Perbankan & Keuangan Syariah

 

Genap

 

Analisis Laporan Keuangan

 

Genap

 

Manajemen Bisnis & 
Kewirausahaan

 

Manajemen Usaha Kecil & Menengah

 

Genap

 Manajemen Syariah

 

Manajemen Perbankan & Keuangan Syariah

 

Genap

 

Manajemen Pemasaran Syariah

 

Ganjil

 

Manajemen SDM Syariah

 

Ganjil

 

Manajemen Operasi Syariah

 

Ganjil
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Daftar Mata Kuliah Pilihan Bebas

No Nama Mata Kuliah Pilihan Bebas  Semester  

1  Ekonometrika  Ganjil  

2  Manajemen  Asuransi  Ganjil  

3  Manajemen  Bisnis Manufaktur dan Jasa  Ganjil  

4  Manajemen Lingkungan  Ganjil  

5  Manajemen  Perbankan  Ganjil  

6 Perdagangan Internasional  
Ganjil  

7 Manajemen Mutu dan Produktivitas  
Ganjil  

8 Manajemen Lintas Budaya  
Genap  

9
 Komunikasi Bisnis  Genap  

10
 Bahasa Jerman

 
Ganjil 

 
11

 
Bahasa Jepang

 
Ganjil 

 
12

 
Bahasa Mandarin

 
Ganjil  

 
13

 
Bahasa Arab

 
Ganjil

 
14

 
Bahasa

 
Perancis

 
Ganjil

 
15

 
Bahasa

 
Korea

 
Genap

 
16

 
Pengantar Hukum & Jurisprudensi Islam

 
Ganjil

 
17

 
Ekonomi Syariah

 
Ganjil

 
18

 
Akuntansi Syariah

 
Ganjil

 
19

 
Modern Drama

  
Ganjil, Genap
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Keterangan : 
1. Bagi mahasiswa yang mengambil Konsentrasi Manajemen Syariah, ditetapkan 3 (tiga) 
 mata kuliah Pilihan Bebas wajib diambil, yaitu:
 a)  Bahasa Arab
 b) Pengantar Hukum & Jurisprudensi Islam, 
 c) Ekonomi Syariah atau Akuntansi Syariah (pilih salah satu).. 
2. Prasyarat untuk mengambil skripsi adalah:
 a) Minimal tersisa dua matakuliah dan magang mahasiswa telah menyelesaikan 132 
  SKS) dan wajib diselesaikan bersamaan dengan skripsi. Mahasiswa wajib berusaha 
  memperoleh nilai minimal C untuk matakuliah konsentrasi dan minimal D untuk 
  matakuliah lainnya.
 b) Dari 132 SKS yang telah diselesaikan mahasiswa, minimal 2 (dua) nilai D untuk semua 
  matakuliah, kecuali matakuliah konsentrasi minimal C; serta tidak ada nilai E untuk 
  semua matakuliah.
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Deskripsi Mata Kuliah

Mata Kuliah Wajib

Mata kuliah ini memberikan dasar pemahaman untuk mata kuliah-mata kuliah utama dalam 
pengajaran studi manajemen. Pembahasan dimulai dengan memberikan gambaran umum 
tentang kegiatan bisnis kemudian melihat klasifikasi, peran, sistem ,berbagai faktor 
lingkungan yang berpengaruh terhadap kegiatan bisnis dan  pembahasan mengenai 
konsep - konsep dasar dari fungsi - fungsi utama bisnis yaitu pemasaran, keuangan, 
operasi dan sumber daya manusia.

Mata kuliah ini membahas fungsi-fungsi manajemen dalam suatu organisasi. Topik-topik 
pembahasan mengenai teori-teori manajemen serta aplikasi berbagai ketrampilan 
manajerial dan pelaksanaan berbagai konsep, prinsip, pendekatan  dan proses manajemen 
dalam organisasi. meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, staffing leading, 
pelaksanaan dan pengendalian dalam suatu organisasi.

Prasyarat : 
Telah mengambil & lulus dengan minimal D untuk mata kuliah Pengantar Bisnis (B1C111).

Mata kuliah ini membahas konsep dasar mengenai aspek manajemen dalam koperasi, 
meliputi organisasi koperasi, perbandingan dengan BUMN, BUMS, Perkembangan Koperasi 
di Indonesia, fungsi - fungsi Manajemen Koperasi, Manajemen Pemasaran Koperasi, 
Manajemen Keuangan Koperasi, Manajemen Pengadaan, Manajemen Sumber Daya 
Manusia Koperasi, Kepemimpinan dalam Koperasi, Manajemen Komunikasi Koperasi.

Prasyarat :  
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Pengantar Manajemen 
(B1C.212)

Mata kuliah ini menjelaskan tentang peraturan-peraturan dan perangkat hukum yang 
berlaku dalam dunia bisnis.

B1C111 PENGANTAR BISNIS     

B1C212  PENGANTAR MANAJEMEN         

B1C335 MANAJEMEN KOPERASI        

B1C281 HUKUM BISNIS/KOMERSIL      
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Mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang perangkat keras komputer (PC, micro, 
sekilas tentang mini komputer dan mainframe) serta perangkat lunak komputer yang 
dipergunakan dalam kegiatan perusahaan (pengolah kata dan spread sheet). Dalam kuliah 
ini juga diberikan dasar-dasar sistem informasi, aspek manusia dalam komputer, masalah 
yang berkaitan dengan bisnis dan komputer (misalnya kejahatan komputer serta upaya 
untuk memperbaiki mutu kerja dengan komputer, dan sebagainya) serta masa depan dari 
komputer dan sistem informasi. Pada mata kuliah ini diberikan praktikum.

B1C283  PENGANTAR APLIKASI KOMPUTER UNTUK BISNIS      

Mata kuliah ini memberikan pemahaman konseptual dan empiris tentang struktur, proses 
dan perilaku dalam organisasi. Topik-topik yang diberikan   adalah pengaruh perilaku 
terhadap kinerja dan produktivitas pada tingkat individual, kelompok kerja dan organisasi, 
efektifitas organisasi, motivasi, kepemimpinan, pengambilan keputusan, kekuasaan dan 
budaya organisasi, dinamika kelompok, dan pengembangan organisasi, dengan acuan 
untuk peningkatan kinerja dan produktivitas organisasi. Aplikasi dilakukan melalui analisis 
kasus.

Prasyarat : 
Telah mengikuti & lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Pengantar Manajemen 
(B1C.212)

Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang berbagai konsep, metode dan teknik 
perencanaan, penarikan, pelatihan dan pengembangan, aspek dan teknik-teknik 
kompensasi, masalah lingkungan pemerintah dan serikat buruh, keselamatan kerja dan 
teknik-teknik pendayagunaan sumber daya manusia dalam organisasi. Untuk aplikasi, 
dilakukan dengan pembahasan kasus.

Prasyarat : 
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D mata kuliah Pengatar Manajemen 
(B1C.212)

Perkembangan dunia pada dewasi ini semakin menuntut pelaku bisnis untuk selalu berada 
pada tingkat produktivitas yang tinggi. Berbagai topik yang dibahas dalam mata kuliah ini 
adalah managing operations, designing the conversion system, organizing the conversion 
system, utilyzing the conversion system, controlling the conversion system serta dynamics 
of operations management. Adapun tujuan mata kuliah ini adalah memberi pemahaman 
kepada mahasiswa tentang konsep manajemen operasi serta mampu melakukan analisis 
sistem konversi untuk meningkatkan produktivitas perusahaan.

Prasyarat : 
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D mata kuliah Pengantar Manajemen 
(B1C.212)

B1C453 PERILAKU KEORGANISASIAN

B1C341 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA     

B1C351 MANAJEMEN OPERASI
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Mata kuliah ini mengungkapkan peranan dan pentingnya pemasaran dalam dunis bisnis 
melalui topik-topik analisis peluang pasar, analisis lingkungan pemasaran, analisis 
konsumen, pengukuran dan peramalan pasar, segmentasi targeting dan positioning, 
penyusunan strategi pengembangan produk dan daur hidup dan strategi dalam persaingan

Prasyarat : 
Telah mengambil dan lulus dengan minimal D untuk mata kuliah Pengantar Manajemen 
(B1C.212)

Mata kuliah ini menjelaskan tentang ruang lingkup dan tujuan  keputusan-keputusan 
keuangan dan penerapannya dalam perusahaan. Pembahasan dimulai dari penggunaan 
informasi akuntansi untuk membahas kondisi dan kinerja keuangan, diikuti dengan 
pembahasan keputusan-keputusan keuangan jangka pendek (modal kerja),  keputusan 
investasi,  kebijakan deviden, kebijakan pandanaan (termasuk berbagai jenis pendanaan 
dan pasar modal) dan interaksinya dengan keputusan investasi, perencanaan keuangan, 
baik untuk jangka panjang maupun untuk jangka pendek. Selain itu, mata kuliah ini 
membahas konsep dasar struktur modal dan biaya modal serta komponen-komponennya.. 

Prasyarat : 
Telah mengambil dan lulus dengan nilai minimal  D untuk mata kuliah Pengantar 
Manajemen (B1C.212).

Mata kuliah ini dirancang untuk memberi pengetahuan mendasar kepada mahasiswa 
tentang falsafah dan keahlian yang diperlukan bagi pengembangan dan pemanfaatan 
sistem informasi yang berbasis komputer. Titik berat pembahasan akan ditekankan pada 
kecocokan sistem informasi pada kegiatan organisasi. Topik-topik yang akan dibahas dalam 
mata kuliah antara lain mencakup penguasaan konsep dasar basis data, sistem pendukung 
keputusan (decision support systems), dan expert systems. Mata kuliah ini disertai 
praktikum.

Prasyarat : 
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Pengantar    
Manajemen (B1C212) dan Pengantar Aplikasi Komputer (B1C283).

B1C214 MANAJEMEN PEMASARAN   

B1C221 MANAJEMEN KEUANGAN    

B1C465 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN   
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Mata kuliah ini membahas konsep etika dan penerapan etika bisnis melalui pendekatan 
stakeholder yaitu hubungan bisnis dengan masyarakat, karyawan, pemegang saham, 
konsumen, pemerintah, media, serta hubungan bisnis dengan kelestarian lingkungan hidup 
dan perkembangan teknologi dengan latar belakang dunia bisnis yang global, dinamis, dan 
kompleks Pembahasan meliputi : Etika, teori-teori etika dan konsep etika bisnis; kasus-
kasus dilema etis; konsep stakeholder bisnis; Corporate social Responsibility dan kepekaan 
sosial; etika korporasi, anti-trust dan gerakan merger; good corporate governance dan 
hubungan dengan stockholder; Perlindungan konsumen; Hubungan perusahaan dengan 
karyawan; hubungan perusahaan dengan komunitas; hubungan bisnis dengan pemerintah; 
hubungan bisnis dengan media; Bisnis dan kelestarian lingkungan hidup; Bisnis dan 
perkembangan teknologi; etika bisnis global

Prasyarat : 
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Manajemen SDM 
(B1C341),  Manajemen Pemasaran (B1C214) , Manajemen Operasi (B1C351) dan 
Manajemen Keuangan (B1C221)

Mata kuliah ini membahas mengenai pentingnya produktivitas dalam manajemen, 
pengukuran produktivitas dan peran praktik-praktik manajemen SDM dan Manajemen 
Operasi dalam meningkatkan produktivitas serta membahas konsep Manajemen Mutu 
Terpadu meliputi: Total Quality Management, Cost Quality,  Continuous Improvement, 
Statistical Quality Control,  Customer Satisfaction, Reengineering, Benchmarking, Tools of 
TQM, Productivity Performance Indicator.

Prasyarat :  
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Manajemen Sumber 
Daya Manusia (B1C.341) dan Manajemen Operasi. (B1C.351)

Mata kuliah ini merupakan kelanjutan dari mata kuliah manajemen pemasaran. Mahasiswa 
dituntut untuk lebih memahami mengenai falsafah peranan, sistem, tugas, strategi dan 
manajemen pemasaran, serta proses pemasaran,  dan  lingkungan pemasaran. Keputusan - 
keputusan tentang produk, keputusan harga, manajemen pembelian, saluran distribusi, 
komunikasi pemasaran, reklame pengukuran dan peramalan pasar, promosi dan publisitas, 
tenaga penjualan, organisasi kontrol, riset marketing dan sistem informasi, pemasaran 
internasional pemasaran non bisnis.

Prasyarat : 
Telah mengambil dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Manajemen 
Pemasaran (B1C.214).

B1C362 ETIKA BISNIS

B1C315 MANAJEMEN MUTU  & PRODUKTIVITAS

B1C332 MANAJEMEN PEMASARAN LANJUTAN
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Mata kuliah ini membahas tentang pengertian dan teori-teori struktur modal, dan 
perhitungan biaya komponen : pinjaman, saham preferen, saham dan pendapatan ditahan, 
pengaruh struktur pinjaman terhadap biaya modal keseluruhan (model MM), pengaruh 
modal pinjaman terhadap biaya pinjaman dan ekuitas, dan perhitungan biaya modal 
marjinal. Seperti : model Modigliani miller, balancing theory dan pecking order theory. 
Pengenalan teori portofolio untuk keputusan keuangan dalam kondisi ketidakpastian. 
Pengertian dan pentingnya penganggaran modal, macam-macam usul investasi, 
menghitung cash-flow, meranking usulan investasi menggunakan metoda payback, NPV, 
IRR dan PI; konflik ranking dan pemecahannya, usulan investasi penggantian dan prosedur 
penganggaran modal pada keadaan inflasi.  Jenis-jenis leasing, akuntansi leasing dan 
prosedur perhitungan leasing. Mata kuliah ini disertai Praktikum.

Prasyarat : 
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D mata kuliah Manajemen Keuangan 
(B1C.221)

Mata kuliah ini mempelajari bagaimana mendisain, menerapkan dan menginterpretasikan 
alat-alat pengambilan keputusan yang digunakan dalam perencanaan jangka pendek pada 
sebuah sistem operasi, guna mengoptimalkan penggunaan sumber daya baik di 
perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa. Mata Kuliah ini disertai Praktikum.

Prasyarat :
Telah Mengikuti Dan Lulus Dengan Nilai Minimal D Untuk Mata Kuliah Manajemen Operasi 
(B1C.351)

Mata kuliah ini membahas secara lebih mendalam beberapa materi yang telah diberikan 
pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia ditambah beberapa konsep terbaru 
yang masih berkaitan dengan materi yang telah diberikan di mata kuliah Manajemen SDM. 
Setelah mempelajari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menguasai 
keterampilan teknis dari fungsi-fungsi MSDM serta memahami konsep Manajemen SDM 
berbasis kompetensi dan menganalisis contoh penerapan konsep manajemen SDM. 
Mahasiswa juga diharapkan memahami teori dan konsep baru untuk mengelola SDM dalam 
sebuah organisasi melalui Human Resources Scorecard. Mata kuliah ini disertai Praktikum.

Prasyarat : 
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Manajemen Sumber 
Daya Manusia. (B1C.341)

B1C311  MANAJEMEN KEUANGAN LANJUTAN   

B1C352 MANAJEMEN OPERASI LANJUTAN

B1C313  MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA LANJUTAN   
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Mata kuliah ini mengaplikasikan teori ekonomi, matematika dan statistika dalam proses 
pengambilan keputusan manajemen berdasarkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki 
perusahaan sehingga mencapai hasil yang optimal.

Prasyarat : 
Telah mengambil dan lulus dengan nilai minimal D mata kuliah Mikroekonomi I (B1B.214)

Mata kuliah ini mempelajari pendekatan, metode, dan alat analisis pengambilan keputusan 
khususnya yang terkait dengan masalah alokasi sumber daya bagi beraneka ragam 
kegiatan perusahaan secara lebih efektif. Topik-topik yang disampaikan adalah programa 
linier dengan menggunakan metode grafik dan simpleks baik untuk program maksimisasi 
dan minimisasi, analisa sensitivitas, primal-dual, metoda transportasi, metoda penugasan, 
metoda antrian dan program dinamis. Mata kuliah ini disertai Praktikum

Prasyarat : 
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D mata kuliah Statistika II (B1B.204)

Mata kuliah ini membahas mengenai sifat-sifat yang terkandung dalam sosok 
wirausahawan, bagaimana memulai suatu bisnis serta wawasan mengenai bisnis-bisnis 
yang dirintis oleh seorang wirausahawan. 

Prasyarat:
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah manajemen 
pemasaran (B1C214), manejemen keuangan (B1C221), manajemen operasi (B1C351) dan 
manajemen  sumber daya manusia (B1C341).

Studi kelayakan perusahaan merupakan pengetahuan tentang teknik-teknik serta faktor-
faktor yang perlu diperhatikan dan dikuasai dalam menilai keberhasilan suatu proyek. 
Teknik-teknik dan faktor-faktor tersebut berkenaan dengan aspek-aspek teknis, pasar dan 
pemasaran, finansial, manajemen, yuridis, manfaat proyek bagi ekonomi nasional dan 
lingkungan. Studi kelayakan perusahaan menilai keberhasilan suatu proyek dalam satu 
keseluruhan, oleh karenanya semua faktor harus dipertimbangkan dalam suatu analisis 
terpadu.

Prasyarat : 
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Manajemen 
Pemasaran Lanjutan (B1C332), Manajemen SDM Lanjutan (B1C313), Manajemen Operasi 
Lanjutan (B1C352), dan Manajemen Keuangan Lanjutan (B1C311).

B1C316 EKONOMI MANAJERIAL  

B1C318 MANAJEMEN KUANTITATIF  

B1C423 KEWIRAUSAHAAN

B1C383 STUDI KELAYAKAN BISNIS
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Mata kuliah ini membahas dan melatih mahasiswa dalam menerapkan konsep 
penganggaran sebagai alat perencanaan sekaligus pengawasan dalam organisasi 
perusahaan. Secara khusus mata kuliah ini mengajarkan kepada mahasiswa cara 
bagaimana menyusun anggaran perusahaan yang menyeluruh, sederhana, realistis, 
kuantitatif dan kualitatif, serta bagaimana mengawasi pelaksanaannya. Pembahasaan 
dilakukan baik untuk perusahaan dengan satu ataupun banyak divisi.

Prasyarat : 
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Akuntansi Biaya 
(B1A.351)

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan pengertian mengenai peranan akuntansi 
dalam perencanaan dan pengendalian biaya serta membantu memberikan informasi yang 
berkaitan dengan biaya pada pihak manajemen yang mungkin mereka membuat 
keputusan. Materi yang tercakup meliputi akuntansi pertanggungjawaban, analisa biaya, 
volume dan laba, biaya relevan untuk mengambil keputusan, pengambilan keputusan 
investasi, dan pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian.

Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Penganggaran 
Perusahaan (B1C447)

Dalam mata kuliah ini dibahas faktor-faktor ekstern dan intern yang mempengaruhi 
perumusan dan implementasi strategi pada perusahaan atau organisasi. Selanjutnya 
dibahas monitoring dan evaluasi strategi. Pada mata kuliah ini mahasiswa diminta untuk 
menulis dan membahas kasus-kasus strategi perusahaan., baik secara perseorangan 
maupun kelompok.

Prasyarat : 
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Manajemen 
Pemasaran (B1C214), Manajemen Keuangan (B1C221), Manajemen Operasi (B1C351) dan 
Manajemen  Sumber Daya Manusia (B1C341).

manajemen strategis yang disajikan dalam bentuk seminar. Seminar meliputi pembahasan 
kasus - kasus yang berhubungan dengan Aplikasi Manajemen Strategis meliputi 
pengembangan Visi, Misi Perusahaan, alternatif strategi, implementasi dan evaluasi 
strategi.

Prasyarat : 
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah manajemen strategis 
(B1C.361)

B1C447 PENGANGGARAN PERUSAHAAN

B1C461 AKUNTANSI MANAJEMEN  

B1C361 MANAJEMEN STRATEGIS

B1C402  SEMINAR MANAJEMEN STRATEGIS  
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Mata Kuliah ini  merupakan pendalaman dalam konsentrasi Studi Manajemen Pemasaran 
yang membahas mengenai Sistem Informasi yang diaplikasikan kedalam bidang 
pemasaran. Mata kuliah ini meliputi Sistem dan berbagai Subsistemnya dalam bidang 
pemasaran, keterkaitan antar sistem/subsistem dalam pemasaran, proses pengambilan 
keputusan pemasaran dengan menggunakan berbagai sumber informasi dalam 
sistem/subsistem pemasaran. Mata kuliah ini disertai Praktikum.

Prasyarat : 
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Manajemen  
Pemasaran Lanjutan (B1C.332)

Mata kuliah ini merupakan pendalaman dalam konsentrasi Studi Manajemen Pemasaran 
yang membahas secara konseptual dan praktis Manajemen Pemasaran yang bersifat 
Global/ Internasional melalui pembahasan dan presentasi kelas. Mata kuliah ini meliputi : 
Konsep Pemasaran Global, Analisis Lingkungan Pemasaran Global, Formulasi Strategi 
Pemasaran Multinasional, dan Program Multinasional Pemasaran.

Prasyarat : 
Telah Mengikuti Dan Lulus Dengan Nilai Minimal D Untuk Mata Kuliah Manajemen 
Pemasaran Lanjutan (B1C.323)

Mata kuliah ini membahas bagaimana menyusun keseimbangan antara man power supply 
dengan man power demand, metode-metode peramalan SDM, unsur-unsur yang ada dalam 
perencanaan SDM sebagai dasar dalam menyusun program-program SDM secara 
keseluruhan baik dari sisi nasional maupun internasional.

Prasyarat :  
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Manajemen SDM 
Lanjutan (B1C.313)

Mata kuliah ini membahas tentang berbagai komponen yang ada dalam suatu sistem 
sumber daya manusia yang akan dijadikan alat dalam analisis manajemen sumber daya 
manusia, seperti sistem perencanaan SDM, sistem pengadaan SDM, sistem penilaian 
prestasi kerja SDM, sistem pengembangan SDM dan sistem kompensasi SDM. Mata Kuliah 
ini disertai Praktikum

Prasyarat :  
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Manajemen SDM 
Lanjutan (B1C.313)

B1C401 SISTEM INFORMASI PEMASARAN       

B1C439  PEMASARAN GLOBAL/INTERNASIONAL           

B1C334  PERENCANAAN SDM & SDM INTERNASIONAL 

B1C428  SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Mata Kuliah Wajib Konsentrasi
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Mata kuliah ini mempelajari bagaimana mendisain, menerapkan, menginterpretasikan 
system operasi beserta alat-alat perencanaan, pemantauan dan pengendalian terhadap 
pemanfaatan sumberdaya-sumberdaya atau faktor-faktor produksi, guna mencapai tujuan 
perusahaan dalam kurun waktu yang relatif pendek dan sifat pekerjaannya nonrutin atau 
projek. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, maka mahasiswa akan dapat 
mengidentifikasikan dan merumuskan sistem operasi yang sesuai dengan karakteristik 
pekerjaan yang dihadapi, khususnya pekerjaan yang bersifat nonrutin (projek) serta 
menghitung, memilih, dan menginterpretasikan hasil perencanaan, pemantauan, dan 
pengendalian yang telah dibuat sebelumnya secara efektif dan efisien.

Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Manajemen Operasi 
Lanjutan (B1C.352)

Mata kuliah ini membahas bagaimana merancang, mengelola, dan mengendalikan sistem 
logistik, sejak mulai dari sumber bahan baku, transfer persediaan di dalam perusahaan 
sampai dengan manajemen distribusi fisik . Setelah mempelajari mata kuliah ini, maka 
mahasiswa/i  akan dapat mengetahui, memahami dan menghayati tentang peranan serta 
pentingnya manajemen persediaan dan logistik, baik bagi perusahaan manufaktur maupun 
nonmanufaktur, elemen-elemen sistem persediaan dan logistik yang terdiri atas 
manajemen material, tranfer persediaan di dalam perusahaan dan distribusi fisik, 
membentuk suatu sistem perencanaan dan pengendalian yang sifatnya menyeluruh serta 
terpadu sehingga akan dapat melaksanakan manajemen persediaan dan logistik secara 
efektif dan efisien. 

Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Manajemen Operasi 
Lanjutan (B1C.352)

Mata kuliah ini memberikan dasar pengetahuan mengenai manajemen investasi. 
Pengetahuan dasar tentang pasar modal, mekanisme dan sistem pasar modal. 
Penghitungan risiko dan return sekuritas dan pembentukan portofolio serta analisis model-
model penghasil return serta pengukuran kinerja portofolio di pasar modal. Mata kuliah ini 
disertai Praktikum

Prasyarat : 
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Manajemen Keuangan 
Lanjutan (B1C311)

B1C451 MANAJEMEN PROYEK

B1C430 MANAJEMEN LOGISTIK 

B1C424  MANAJEMEN INVESTASI DAN PORTOFOLIO
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Mata Kuliah ini memberikan pengetahuan tentang Manajemen Keuangan suatu perusahaan 
bisnis Internasional. Mekanisme operasionalisasi suatu Multi National Company (MNC), 
Struktur dan Mekanisme Pasar Keuangan Internasional, Forex Market, Spot dan Forward 
Market, Analisa Resiko Valas untuk Hedging dan Spekulasi dan Pengenalan beberapa 
instrumen Pasar Keuangan Internasional, Option dan Futures. Selain itu akan juga akan 
dibahas eksposur Valas, yaitu dampak fluktuasi nilai tukar terhadap nilai perusahaan.

Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Manajemen Keuangan 
Lanjutan (B1C.311)

Mata kuliah ini mengembangkan potensi kreatif dan merangsang inovasi melalui ”suara 
hati” yang merupakan bisikan rahasia untuk mencapai keberhasilan sebagai perwujudan 
individu yang memiliki kemampuan berfikir strategik dan jiwa wirausaha. Dengan demikian 
perlu diberikan pengetahuan serta pemahaman tentang pentingnya kreativitas dan inovasi 
dalam bertindak strategis serta berwirausaha. Kreativitas, lebih dari yang disadari oleh 
sebagian besar orang, meskipun tidak saling percaya satu sama lain, para penyadur 
(adaptor) dan inovator adalah orang kreatif. Kemudian, mengetahui dan memahami pula 
tentang bagaimana cara manajemen dapat mengembangkan dan mendukung lingkungan 
yang kreatif, agar karyawan memperlihatkan kreativitas, prakarsa, kaya sumber, dan 
mengerjakan segala sesuatu di luar wewenang tanggung jawab serta diluar struktur 
perintah, tapi tetap berada dalam pengendalian manajemen.

Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Kewirausahaan 
(B1C.423)

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan serta kemampuan dalam menyusun Perencanaan 
Bisnis yang merupakan studi dari suatu organisasi sebagai pedoman dalam melaksanakan 
aktivitasnya, kemudian dituangkan dalam bentuk program pelaksanaan dengan melakukan 
penggabungan dari berbagai faktor pada kondisi dan situasi saat ini dan masa yang akan 
datang dalam rangka mencapai suatu hasil tertentu. Dengan memahami lima poin model 
perencanaan bisnis (The Five-star Model Business Planning) yang meliputi Feasibility, 
Direction, Operation, System dan Growth & Contingency. Kemudian pemahaman tentang 
tiga komponen utama dalam Perencanan Bisnis, yang terdiri dari: Aims, Analysis dan Action. 
Dengan demikian, diharapkan dapat terbentuk perencanaan bisnis yang siap untuk 
diaplikasikan, sebagai realisasi dari gagasannya yang menjadi tujuan  seorang yang berfikir 
strategik maupun sebagai wirausaha. 

Prasyarat : 
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Manajemen 
Pemasaran Lanjutan (B1C332), Manajemen SDM Lanjutan (B1C313), Manajemen Operasi 
Lanjutan (B1C352), dan Manajemen Keuangan Lanjutan (B1C311).

B1C442  MANAJEMEN KEUANGAN INTERNASIONAL

B1C425   MANAJEMEN INOVASI DAN KREATIVITAS

B1C384   MANAJEMEN PERENCANAAN DAN SIMULASI BISNIS
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Mata kuliah ini membahas dan menganalisa teori-teori keuangan terhadap aplikasi di 
perusahaan. Teori-teori yang dibahasa terdiri dari kinerja keuangan; struktur modal, modal 
kerja, biaya modal;capital budgeting; risk and return, portofolio, leasing, merger, akuisisi, 
pasar modal, pasar uang, manajemen keuangan internasional, valuation, kebijakan 
deviden, option, dan restrukturisasi keuangan  .

Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Manajemen Keuangan 
Lanjutan(B1C.311) dan Manajemen Keuangan Internasional (B1C.442)

Mata Kuliah ini merupakan aplikasi  dan pembahasan kasus-kasus dalam bentuk seminar 
dari materi yang telah dibahas pada manajemen operasi dan manajemen operasi lanjutan 
dan dapat digunakan sebagai bahan penulisan skripsi.

Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Manajemen Operasi  
Lanjutan (B1C313)

Mata Kuliah ini merupakan aplikasi  dan pembahasan kasus-kasus dalam bentuk seminar 
dari materi yang telah dibahas pada manajemen SDM dan manajemen SDM lanjutan dan 
dapat digunakan sebagai bahan penulisan skripsi.

Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Manajemen 
Sumberdaya Lanjutan (B1C313)

Mata Kuliah ini merupakan aplikasi  dan pembahasan kasus-kasus dalam bentuk seminar 
dari materi yang telah dibahas pada manajemen pemasaran  dan manajemen pemasaran  
lanjutan dan dapat digunakan sebagai bahan penulisan skripsi.

Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Manajemen 
Pemasaran Lanjutan (B1C332)

Mata kuliah ini merupakan aplikasi  dan pembahasan rencana usaha dalam bentuk 
seminar. Setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan 
untuk memformulasikan gagasan dalam bentuk rencana usaha yang kemudian 
dipresentasikan dalam bentuk seminar. Dengan seminar ini maka diharapkan dapat 
memanfaatkan sumber daya maupun waktu secara efisien dan efektif; prestasi lebih baik; 
dan output dapat meningkat. 
 
Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Kewirausahaan 
(B1C332)

B1C460 SEMINAR MANAJEMEN KEUANGAN  

B1C466 SEMINAR MANAJEMEN OPERASI 

B1C469 SEMINAR MANAJEMEN SDM 

B1C474  SEMINAR MANAJEMEN PEMASARAN 

B1C473   SEMINAR MANAJEMEN KEWIRAUSAHAAN 
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Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Bahasa Indonesia dan 
Bahasa Inggris

Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Bahasa Indonesia dan 
Bahasa Inggris

Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Bahasa Indonesia dan 
Bahasa Inggris

Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Bahasa Indonesia dan 
Bahasa Inggris

Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Ekonomi 
Pembangunan

Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Pengantar Akuntansi

Mata kuliah ini memberikan konsep dasar analisa kepada mahasiswa untuk memahami 
manajemen, tehnik dan metode komunikasi dengan media, keselarasan, pernapasan, 
artikulasi, teknik blocking dan jangkauan vokal. 

Mata kuliah ini adalah mata kuliah pilihan bebas yang diberikan kepada mahasiswa pada 
semester ganjil dan genap.

H1I101 BAHASA ARAB*   

H1F102 BAHASA MANDARIN

H1F101 BAHASA JEPANG  

H1H101 BAHASA JERMAN  

B1B 362 EKONOMI SYARIAH** 

B1A382 AKUNTANSI SYARIAH** 

H1J101 MODERN DRAMA   

Mata Kuliah Pilihan Bebas
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Mata kuliah ini bertujuan untuk memahami tingkat dasar konsep dan sumber hukum Islam 
selain itu peserta diharapkan mendapatkan pemahaman yang cukup untuk membedakan 
variasi produk hukum Islam untuk memberikan pemahaman dan saling menghargai setiap 
pendapat hukum yang ada. Mata kuliah ini akan memperkenalkan konsep dan prinsip 
hukum Islam yang relevan terhadap konsep ekonomi dan bisnis. Diantara topik yang 
diajarkan adalah Ushul Fiqh, sumber hukum Islam, prinsip dan tujuan Syariah (Maqosid as 
Syariah)

Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Pendidikan Agama 
Islam

* Wajib ambil untuk konsentrasi Manajemen Syariah
** Pilih salah satu matakuliah tersebut & wajib ambil untuk konsentrasi Manajemen 
Syariah 

Mata Kuliah ini  merupakan pendalaman dalam konsentrasi studi manajemen pemasaran 
yang membahas mengenai pembahasan mata kuliah ini meliputi aspek – aspek perilaku 
konsumen, konsumen sebagai individu, pengaruh lingkungan   terhadap perilaku 
konsumen, pengaruh lingkungan terhadap perilaku konsumen, proses pengambilan 
keputusan konsumen, strategi pemasaran, pengaruh lingkungan terhadap strategi 
pemasaran, implikasi perilaku konsumen terhadap strategi produk, implikasi perilaku 
konsumen terhadap strategi harga dan distribusi, implikasi perilaku konsumen terhadap 
kebijakan promosi.prasyarat :.

Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Manajemen  
Pemasaran Lanjutan (B1C.332)

Mata Kuliah ini  merupakan pendalaman dalam konsentrasi Studi Manajemen Pemasaran 
yang membahas mengenai peran pemasaran di dalam hubungan dengan pelanggan, 
sehingga nantinya akan menghasilkan loyalitas diantara pelanggan dan perusahaan. 

Prasyarat : 
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Manajemen  
Pemasaran Lanjutan (B1C.332)

B1C383 PENGANTAR HUKUM & JURISPRUDENSI ISLAM*

Keterangan: 

B1C444  PERILAKU KONSUMEN & STRATEGI PEMASARAN 

B1C336   PEMASARAN RELASIONAL PELANGGAN 

Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi 
diperlakukan sebagai Mata Kuliah PILIHAN BEBAS bagi konsentrasi lainnya
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Mata Kuliah ini  merupakan pendalaman dalam konsentrasi Studi Manajemen Pemasaran 
yang membahas mengenai Pemasaran dalam bidang jasa dan ruang lingkup yang terdiri 
dari Pengantar Pemasaran Jasa, Perilaku Konsumen dalam Jasa, Membangun Kerelasian 
dengan Konsumen 

Prasyarat : 
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Manajemen  
Pemasaran Lanjutan (B1C.332)

Mata Kuliah ini  merupakan pendalaman dalam konsentrasi Studi Manajemen Pemasaran 
yang membahas mengenai manajemen merk yang terdiri dari penguasaan konsep merk, 
ekuitas merk dan penetapan strategi manajemen merk.  

Prasyarat : 
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Manajemen  
Pemasaran Lanjutan (B1C.332)

Mata kuliah ini  mempelajari bagaimana mendeteksi dan menginspeksi terjadinya 
penyimpangan-penyimpangan pada mutu produk (barang dan atau jasa). Kemudian 
mencari solusi dengan mengaplikasikan alat-alat kendali mutu,   menginterpretasikan serta 
menganalisisnya, guna menentukan kebijakan perencanaan dan pengendalian mutu, yang 
bersifat  preventif dan atau korektif, baik pada perusahaan manufaktur maupun 
nonmanufaktur. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, maka mahasiswa akan dapat 
mengidentifikasikan, merumuskan, menghitung, memilih, dan menginterpretasikan hasil 
pemecahan masalah yang optimal serta memilih keputusan yang tepat dalam 
pengendalian mutu produk, baik pada perusahaan manufaktur maupun nonmanufaktur.

Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Manajemen Operasi 
Lanjutan (B1C.352) dan Manajemen Mutu & Produktivitas (B1C315)

Mata kuliah ini membahas konsep-konsep terbaru tentang pengelolaan SDM secara lebih 
mendalam dengan menggunakan pendekatan diskusi dan pemecahan masalah kasus 
Manajemen SDM terkini. Konsep-konsep tersebut antara lain Human Capital Management, 
Talent Management, Knowledge Management, Brainware Management, Mind Mapping dan  
IESPQ (Intellectual, Emotional, Spiritual, Physical Quotient).

Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Manajemen Sumber 
Daya Manusia (B1C 341)

B1C339  PEMASARAN JASA 

B1C338  MANAJEMEN MERK  

B1C363 PERENCANAAN & PENGENDALIAN KUALITAS 

B1C342  MANAJEMEN POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA
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Mata kuliah ini membahas konsep karir, menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana 
membuat perencanaan karir, mengeksplorasi pilihan karir, melakukan self-assesment, 
merumuskan merek diri, dan mempelajari teknik-teknik mencari pekerjaan. Mata kuliah ini 
juga membahas kompetensi apa saja yang dibutuhkan di dunia kerja dan bagaimana 
mengembangkan beberapa soft-skill seperti komunikasi, kepemimpinan, pemikiran 
analitis, berpikir kreatif, dll.

Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Manajemen Sumber 
Daya Manusia Lanjutan (B1C 313)

Mata Kuliah ini memberikan pengetahuan dasar mengenai manajemen risiko, baik yang 
menyangkut usaha perusahaan maupun pada operasionalisasi perbankan mulai dari 
proses identifikasi, perhitungan serta interpretasi besarnya risiko untuk mengantisipasi 
ketidakpastian di masa yang akan datang.

Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Statistik II (B1B204) 
dan Manajemen Keuangan (B1C221)

Mata kuliah ini membahas pemahaman secara umum mengenai teori dan praktek 
manajemen keuangan syariah, meliputi: Dasar-dasar Ekonomi Islam; Konsep Dasar Hukum 
dalam Ilmu Ekonomi; Konsep Fiqh; Dasar-dasar Keuangan Islam I; Dasar-dasar Keuangan 
Islam II; Konsep Dasar Perbankan Syariah; Akad-akad Syariah untuk Islamic Finance Islamic; 
Finance Product I Islamic; Finance Product II; Working Capital dalam Perspektif Islamic 
Finance; Manajemen Resiko dalam perspektif Islamic Finance; Cost of Capital dan Struktur 
Modal dalam Perspective Islamic Finance; Produk Keuangan Derivative dalam perspective 
Islamic Finance; serta  Inovasi pada Produk-produk Keuangan Islam.

Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Manajemen Keuangan 
(B1C221)

Mata kuliah ini membahas aspek-aspek pengelolaan usaha kecil menengah, dimulai dari 
aspek pendirian, manajemen, serta pengendaliannya. Mata kuliah ini juga membahas 
karakteristik-karakteristik Manajemen UKM yang berbeda dengan karakteristik Manajemen 
Korporasi.

Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal d untuk mata kuliah Manajemen 
Pemasaran (B1C214), Manajemen Keuangan (B1C221), Manajemen Operasi (B1C351) dan 
Manajemen  Sumber Daya Manusia (B1C341).

B1C354  PERENCANAAN KARIR & PENGEMBANGAN DIRI

B1C464 MANAJEMEN RISIKO

B1C407 MANAJEMEN KEUANGAN & PERBANKAN SYARIAH

B1C438 MANAJEMEN USAHA KECIL DAN MENENGAH
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Mata kuliah ini mempelajari teori yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Topik 
yang diberikan meliputi ruang lingkup keputusan, dasar-dasar teori kemungkinan, siklus 
keputusan, struktur keputusan, penentuan pilihan, model dan nilai kemungkinan, 
preferensi, fungsi utility, nilai informasi serta studi kasus.

Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Statistik II (B1B204)

Mata ini memberikan pengenalan dasar-dasar perbankan dan hubungan system 
perekonomian dengan lembaga keuangan seperti sejarah serta ber;lakunya UU Bank 
Indonesia dan UU Perbankan.  Untuk memudahkan penyerapan ilmua, maka aktivitas 
perkuliahan akan dilengkapi dengan alur (flow chart) dari operasional seluruh produk 
pendanaan seperti giro, deposition, tabungan dan sumber peghasilan bank mencakup 
kredit dan fee based income. Selain itu mahasiswa akan diberikan pengetahuan tentang 
konsep penentuan tingkat suku bunga melalui gap manajemen.  Seluruh pokok bahasan 
akan disesuaikan degan topic-topik perkembangan terakhir sehingga mata kuliah yang 
diajarkan selalu up to date baik itu berasal dari praktek maupun artikel serta jurnal hasil 
penelitian.

Prasyarat : 
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Manajemen Keuangan 
(B1C 221)

Mata kuliah ini menjelaskan tentang konsep dan pengalaman   untuk membantu 
bagaimana suatu budaya mempengaruhi perilaku dan mengapa budaya penting bagi 
manajer untuk mengetahui relativitas hubungan antarbudaya terhadap operasionalisasi 
manajemen. Topik-topik yang disampaikan understanding culture, framework and mapping 
the culture, cross cultural comparison, implication for management theory and practice.

Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Perilaku 
Keorganisasian (B1C453)

Mata kuliah ini meliputi aspek-aspek komunikasi di dalam dunia bisnis baik secara 
konseptual maupun ketrampilan dasar baik secara lisan maupun tulisan yang meliputi; 
teknik presentasi, teknik negosiasi, berbagai bahasa bisnis, penulisan dokumen bisnis dan  
komunikasi tertulis rutin.

Prasyarat :
Telah mengikuti dan lulus dengan nilai minimal D untuk mata kuliah Manajemen 
Pemasaran (B1C214), Manajemen Keuangan (B1C221), Manajemen Operasi (B1C351) dan 
Manajemen  Sumber Daya Manusia (B1C341).

B1C462 TEORI PENGAMBILAN KEPUTUSAN  

B1C406 MANAJEMEN PERBANKAN     

BIC312 MANAJEMEN LINTAS BUDAYA 

B1C434 KOMUNIKASI BISNIS   
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Mata kuliah ini membahas aspek-aspek pengelolaan lingkungan hidup dan segala upaya 
yang dapat dilakukan untuk menjamin keselarasan antara bisnis dan lingkungan hidup.

Prasyarat :
Telah Mengikuti Dan Lulus Dengan Nilai Minimal D Untuk Mata Kuliah Manajemen 
Pemasaran (B1C214), Manajemen Keuangan (B1C221), Manajemen Operasi (B1C351) Dan 
Manajemen  Sumber Daya Manusia (B1C341).

Mata kuliah ini akan memperkenalkan konsep dan prinsip hukum Islam yang relevan 
terhadap konsep ekonomi dan bisnis. Diantara topik yang diajarkan adalah Ushul Fiqh, 
prinsip dan tujuan Syariah (Maqosid as Syariah), sumber hukum Islam dan aplikasinya 
dalam bidang ekonomi dan bisnis.

Prasyarat: 
Telah Mengikuti Dan Lulus Dengan Nilai Minimal D Untuk Mata Kuliah Akuntansi Syariah 
atau Ekonomi Syariah, Pengantar Hukum& Jurisprudensi Islam.

Mata Kuliah ini  merupakan matakuliah wajib pada konsentrasi Manajemen Syariah. Mata 
kuliah ini mendiskusikan fungsi-fungsi umum manajemen seperti perencanaan, 
pengorganisasian, pemimpinan, pengendalian dan isu-isu manajemen kontemporer 
lainnya dari perspektif syariah. Mata kuliah ini juga mendiskusikan fungsi-fungsi dalam 
menjalankan suatu bisnis seperti pemasaran , sumberdaya manusia, keuangan dan operasi 
dalam perspektif konvensional dengan dalam perspektif syariah. Perbandingan dilakukan 
mulai dari tataran filosofi hingga tataran praktik.

Prasyarat: 
Telah Mengikuti Dan Lulus Dengan Nilai Minimal D Untuk Mata Kuliah Akuntansi Syariah 
atau Ekonomi Syariah, Pengantar Hukum& Jurisprudensi Islam.

Mata kuliah ini merupakan wahana pemantapan kualitas pemahaman dan penguasaan 
mahasiswa konsentrasi ini terhadap Ilmu Manajemen, dalam konteks teori dan praktik yang 
diamanatkan sesuai syariah (hukum dan norma Islam). Dalam mata kuliah ini, kualitas 
tersebut dibangun melalui pengkajian kasus-kasus manajerial bisnis yang dipotret dari 
praktik bisnis riil. Pengkajian dilakukan dengan pendekatan mini-research yang bersandar 
pada teori-teori ilmu Manajemen Dalam Persepektif Syariah. Oleh karenanya, analisis 
terhadap kasus yang dipilih harus mencakup aspek pilar-pilar manajemen dan fungsi-
fungsi manajemen.

Para mahasiswa akan dikelompokkan dan diberi bekal metode riset bisnis ringkas, sebelum 
ditugaskan untuk mengkaji praktik manajemen suatu bisnis/perusahaan dalam perspektif 
syariah. Pengkajian meliputi pemaparan kondisi bisnis/perusahaan yang bersangkutan 
hingga usulan rekonstruksi bisnis yang bersangkutan untuk memenuhi kaidah-kaidah 
manajerial syariah. Dengan demikian, mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini akan 
menunjukkan kemampuan untuk melakukan sintesis bisnis yang sesuai dengan norma 
syariah.

Prasyarat: 
Telah Mengikuti Dan Lulus Dengan Nilai Minimal D Untuk Mata Kuliah Fiqh Muammalah, 
dan Manajemen Dalam Persepektif Syariah.

B1C215 MANAJEMEN LINGKUNGAN

B1C449 FIQIH MUAMALAH  

B1C448  MANAJEMEN DALAM PERSPEKTIF SYARIAH 

B1C475 SEMINAR MANAJEMEN SYARIAH  
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Mata Kuliah ini secara umum akan menguraikan mengenai bagaimana prinsip-prinsip 
syariah dipergunakan dalam manajemen keuangan, dan aplikasinya di perusahaan dan 
perbankan yang berbasis syariah. Materi akan dimulai dari peran manajer keuangan 
berdasarkan prinsip syariah, kemudian perannya dalam perusahaan atau unit usaha yang 
berbasis syariah, hingga bagaimana prinsip-prinsip syariah dipergunakan dikaitkan dengan 
pengambilan keputusan yang menyangkut kegiatan pendanaan (financing activities),  
kegiatan investasi (investing activities), manajemen modal kerja (working capital 
management) hingga manajemen risiko (Risk management) bagi perusahaan berbasis 
syariah. Secara khusus, mata kuliah ini juga akan memperkenalkan bagaimana perspektif 
syariah dipergunakan dalam aktivitas perbankan syariah.

Prasyarat: 
Telah Mengikuti Dan Lulus Dengan Nilai Minimal D Untuk Mata Kuliah Manajemen 
Keuangan Lanjutan

Manajemen Pemasaran Syariah adalah Ilmu yyang mempelajari konsep pemasaran syariah 
dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan berbasis pada syariat agama islam dengan 
memadukan prinsip pemasaran yang telah berlaku secara konvensional dengan prinsip 
hukum islam dalam bermuamalah. Dalam hal ini pemasaran syariah lebih menekankan 
bagaimana pemasaran menjadi bagian dari proses edukasi produk halal,  price halal (non 
ribawi), halal promotion dan distribusi yang sesuai dengan ajaran agama islam. Semua ini 
diharapkan dapat menjadi acuan bagaimana menjalankan prinsip agama islam kedalam 
bisnis secara umum.

Prasyarat: 
Telah Mengikuti Dan Lulus Dengan Nilai Minimal D Untuk Mata Kuliah Fiqh Muammalah, 
dan Manajemen Dalam Persepektif Syariah

Manajemen Operasi Syariah merupakan matakuliah pilihan pada konsentrasi syariah. 
Matakuliah ini membahas kelanjutan mata kuliah Manajemen dalam Perspektif Syariah. 
Matakuliah ini menekankan pada bagaimana menerapkan prinsip-prinsip syariah dan 
perilaku Islam pada setiap aspek manajemen operasi. Diharapkan setelah menyelesaikan 
matakuliah ini, mahasiswa mencapai kemampuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis 
setiap tahapan keputusan dalam manajemen operasi (mulai dari desain produk dan proses, 
kualitas, persediaan hingga pemeliharaan) sehingga kualitas produk dan jasanya 
memenuhi prinsip-prinsip syariah dan etika Islam.

Prasyarat: 
Telah Mengikuti Dan Lulus Dengan Nilai Minimal D Untuk Mata Kuliah Fiqh Muammalah, 
dan Manajemen Dalam Persepektif Syariah

Mata kuliah ini selain mempelajari konsep dan fungsi-fungsi manajemen sumber daya 
manusia dalamperspektif syariah juga mendiskusikan paradigma baru manajemen 
sumberdaya manusia dalam pandangan konvensional dan perbandingannya dengan yang 
berbasis syariah.

Prasyarat:
Telah Mengikuti Dan Lulus Dengan Nilai Minimal D Untuk Mata Kuliah Fiqh Muammalah, 
dan Manajemen Dalam Persepektif Syariah

B1C407  MANAJEMEN KEUANGAN & PERBANKAN SYARIAH  

B1C344  MANAJEMEN PEMASARAN SYARIAH       (IDARATUL ATTARWIJ)

B1C345  MANAJEMEN OPERASI SYARIAH        (IDAARATUL AMALIYAAT)  

B1C343  MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SYARIAH
    (IDARATUL MAWARID AL BASHARIYAH)
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Bentuk Pembelajaran

Metode Pembelajaran

Model-model pembelajaran pada Program Studi S1 Manajemen :
Ÿ Interactive Learning
Ÿ Small Group Discussion (SGD)
Ÿ Discovery Learning (DL)
Ÿ Simulasi
Ÿ Self-Directed Learning (SDL) 
Ÿ Belajar Kooperatif (Cooperative Learning/CL) 
Ÿ Contextual Instruction
Ÿ Problem-Based Learning
Ÿ Collaborative Learning
Ÿ Project-based Learning

Ÿ Pada semester 1, mahasiswa mengambil mata kuliah secara paket yang telah ditentukan 
oleh program studi.

Ÿ Pada semester 2, mahasiswa dapat mengambil mata kuliah dengan jumlah SKS yang 
sesuai dengan IPK yang telah diperolehnya di semester 1.

Kuliah
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Kegiatan Praktikum dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

Praktikum

Metode  Kompetensi yang dikembangkan  
Studi Kasus

 
Analytical Thinking (Berpikir Secara Analitis)

 Mahasiswa diharapkan dapat memiliki kemampuan analitis masalah yang baik dan memikirkan 

solusinya secara mendalam sesuai ilmu yang telah dipelajarinya. Mahasiswa diharapkan mampu 

menemukan masalah yang dimaksud dan menemukan berbagai gejalanya dan memiliki kemampuan 

untuk

 

mengerjakan

 

berbagai

 

kasus

 

dalam

 

praktek

 

bisnis, seperti

 

akuntansi, manajemen pemasaran, 

administrasi

 

perpajakan

 

dan

 

kewirausahaan

 

Pencarian di 

Internet

 

Information Seeking (Pencarian Informasi)

 

Mahasiswa diharapkan memiliki hasrat pencarian informasi yang besar, seperti: pengetahuan dan

sejarah

 

suatu

 

produk

 

dan

 

peraturan-peraturan

 

perpajakan

 

dengan pengertian pantang menyerah 

dalam pencarian informasi. Mahasiswa mencoba menemukan berbagai informasi yang dibutuhkan 

dari berbagai sumber website yang memungkinkan dengan berbagai cara kreatif seperti mengganti 

kata kunci, menggunakan fitur-fitur software pencarian di internet, mencari referensi internet dari 

buku, dan sebagainya.

 

 

Initiative (Inisitatif)

 

Mahasiwa diharapkan memiliki inisiatif untuk memulai pencarian di internet tanpa diperintahkan 

oleh dosen atau karena kebutuhan tugas. Mahasiswa senantiasa meng-update pengetahuannya 

dengan mencari informasi manajemen di internet.

 

Mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuan dan teknik-teknik berkomunikasinya. 

Mahasiswa juga belajar mengenal berbagai karakater yang berbeda dan bagaimana cara 

berkomunikasi yang tepat untuk setiap karakter.

 

 

Interpersonal (Kemampuan Bersosialisasi)

 

Mahasiswa diharapkan dapat berinteraksi antarsesama anggota kelompok dengan efektif.

Mahasiswa belajar mengembangkan kemampuan berinteraksi sosialnya dengan sesama mahasiswa.

Simulasi / Games

 

Teamwork (Kerja Tim)

 

Mahasiswa diharapkan mengembangkan kemampuan untuk bekerja sama dalam tim. Mahasiswa 

melakukan pembagian tugas dengan adil dan melakukan pekerjaannya dengan baik.

 

Leadership (Kepemimpinan)

 

Mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuannya sebagai pemimpin dalam 

kelompok. Mahasiswa belajar merasakan posisi sebagai pemimpin dan memahami, serta 

mengembangkan teknik-teknik memimpin yang tepat untuk kelompoknya.

 

Communication (Komunikasi)

 

Mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuan dan teknik-teknik berkomunikasinya. 

Mahasiswa juga belajar mengenal berbagai karakter yang berbeda dan bagaimana cara 

berkomunikasi yang tepat untuk setiap karakter .

 

 

Interpersonal (Kemampuan Bersosialisasi)

 

Mahasiswa diharapkan dapat berinteraksi antarsesama anggota kelompok dengan efektif.

Mahasiswa belajar mengembangkan kemampuan berinteraksi sosialnya dengan sesama mahasiswa.

Multimedia Focus (Fokus)

Mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan fokus dan konsentrasi terhadap materi yang 

disampaikan melalui multimedia yang dipergunakan untuk menyampaikan ilmu.

Analytical Thinking (Berpikir Secara Analitis)

Mahasiswa diharapkan dapat memiliki kemampuan analitis masalah yang baik dan memikirkan 

solusinya secara mendalam sesuai ilmu yang telah dipelajarinya. Mahasiswa mampu menemukan 

masalah yang dimaksud dan menemukan berbagai gejalanya sehingga ia mampu memberikan 

jawaban terhadap masalah tersebut.

Creativity (Kreatifitas)

Mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan kreatifitasnya dalam merancang media yang 

dipergunakan untuk menyampaikan materi maupun isi materi itu sendiri. Mahasiswa juga dapat 

mengembangkan kreatifitas dalam mempergunakan berbagai teknik penyampaian materi.
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Praktik Kerja Lapangan meliputi kegiatan antara lain sebagai berikut:

Praktik Kerja Lapangan

Metode  Kompetensi yang dikembangkan  
Studi Kasus

 
Analytical Thinking (Berpikir Secara Analitis)

 Mahasiswa diharapkan dapat memiliki kemampuan analitis masalah yang baik dan memikirkan 

solusinya secara mendalam sesuai ilmu yang telah dipelajarinya. Mahasiswa mampu menemukan 

masalah yang dimaksud dan menemukan berbagai gejalanya sehingga ia mampu memberikan 

jawaban terhadap masalah tersebut.

 

Simulasi / Games

 

Teamwork (Kerja Tim)

 

Mahasiswa diharapkan mengembangkan kemampuan untuk bekerja sama dalam tim. Mahasiswa 

melakukan pembagian tugas dengan adil dan melakukan pekerjaannya dengan baik.

 

Leadership (Kepemimpinan)

 

Mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuannya sebagai pemimpin dalam 

kelompok. Mahasiswa belajar merasakan posisi sebagai pemimpin dan memahami, serta 

mengembangkan teknik-teknik memimpin yang tepat untuk kelompoknya.

 

 

Communication (Komunikasi)

 

Mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuan dan teknik-teknik berkomunikasinya. 

Mahasiswa juga belajar mengenal berbagai karakter yang berbeda dan bagaimana cara 

berkomunikasi yang tepat untuk setiap karakter .

 

 

Interpersonal (Kemampuan Bersosialisasi)

 

Mahasiswa diharapkan dapat berinteraksi antarsesama anggota kelompok dengan efektif.

Mahasiswa belajar mengembangkan kemampuan berinteraksi sosialnya dengan sesama mahasiswa.

Membuat 

Makalah

 

Conceptual Thinking (Berpikir Secara Konseptual)

 

Mahasiswa diharapkan dapat memecahkan masalah yang ditemukan/ sebagai dasar dalam 

pembuatan makalah. Mahasiswa melatih dan mengembangkan kemampuan untuk menganalisis dan 

mencoba menemukan/mengembangkan solusi sebagai jawaban dari masalah yang dipaparkan 

dalam makalahnya.

 

 

Self-Effectiveness (Efektivitas Diri)

 

Mahasiswa diharapkan dapat mendayagunakan potensi dalam dirinya seefektif mungkin. Mahasiswa 

dapat mengeksplorasi kemampuan dan pengetahuan dalam dirinya. Mahasiswa juga mampu 

mengorganisasikan dirinya dalam mengerjakan setiap pekerjaan seefektif dan seefisien mungkin.

 

Information Seeking (Pencarian Informasi)

 

Mahasiswa diharapkan dapat memiliki hasrat pencarian informasi yang besar. Dalam pengerjaan 

makalah, mahasiswa mencoba menemukan berbagai informasi yang dibutuhkan dan berbagai 

sumber yang memungkinan.

 

PKL/Magang

 

Profesionalitas

 

Mahasiswa diharapkan dapat memiliki kemampuan untuk

 

mengerjakan

 

berbagai kasus dalam

praktek

 

bisnis, seperti

 

akuntansi, manajemen

 

pemasaran, administrasi

 

perpajakan dan

kewirausahaan.
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Pada akhir studi program sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis. mahasiswa diwajibkan 
melakukan penyusunan dan penulisan skripsi. 
1. Skripsi adalah karya ilmiah akhir mahasiswa Program Studi S1, dibuat berdasarkan hasil 
 penelitian dengan menggunakan metode dan kaidah keilmuan yang berlaku. 
2. Skripsi harus mempunyai nilai manfaat praktis yang seimbang dengan sumbangan 
 ilmiahnya. 
3. Skripsi adalah karya ilmiah asli mahasiswa yang ditunjukkan dengan pernyataan 
 bermaterai tentang keasliannya.
4. Persyaratan penyusunan dan penulisan skripsi:
 a) Mahasiswa boleh secara resmi mulai menempuh mata kuliah skripsi (menyusun skripsi) 
  apabila sekurang-kurangnya telah menyelesaikan 132 SKS untuk Program Studi S1 
  Akuntansi, sedangkan untuk Program Studi S1 IESP Mahasiswa boleh secara resmi mulai 
  menempuh mata kuliah skripsi (menyusun skripsi) apabila sekurang-kurangnya telah 
  menyelesaikan (lulus) 121 SKS.
 b) Untuk mahasiswa Program Studi Manajemen minimal tersisa dua matakuliah yang 
  belum diambil (atau mahasiswa telah menyelesaikan 132 SKS) dan wajib diselesaikan 
  bersamaan dengan skripsi. Mahasiswa wajib berusaha memperoleh nilai minimal C 
  untuk matakuliah konsentrasi dan minimal D untuk matakuliah lainnya. Dari 132 SKS 
  yang telah diselesaikan mahasiswa, minimal 2 (dua) nilai D untuk semua matakuliah, 
  kecuali matakuliah konsentrasi minimal C; serta tidak ada nilai E untuk semua 
  matakuliah. 
 c) Telah menyelesaikan semua mata kuliah persyaratan skripsi
 d) Memiliki kartu mahasiswa yang berlaku untuk semester bersangkutan
 e) Memiliki KRS yang mencantumkan skripsi sebagai salah satu mata kuliah.
 f) Masa bimbingan dan penulisan skripsi ditetapkan 1 semester. Apabila melewati masa 
  tersebut, mahasiswa dapat mengajukan perpanjangan kepada program studi. 

Penyusunan Tugas Akhir
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Dosen

NO NAMA DOSEN

1 Aditya M. Salya, S.E., M.B.A.

2 Akuat Supriyanto, S.S., M.Mgt.

3 Arie Widyastuti, B.Buss.M.I.B.

4 Dr. R. Arief Helmi, S.E.,M.P.

5 Deru R. Indika, S.E., M.B.A.

6 Hj. Diana Sari, SE.,M.Mgt., Ph.D.

7 Dina Sartika, S.E.,M.Si.

8 Kurniawan Saefullah, S.E., M.Ec.

9 Mery Citra Sondari, S.E., M.Si.

10 H. Nugroho Djati Satmoko, S.E.,MSIE

11 Ratna Komara, S.E..,M.T.

12 Sunu Widianto, S.E., M.Sc.

13 Dr. Wa Ode Zusnita Muizu, S.E.,M.Si

14 Yogi Suherman, Ir.S.E., M.M.

Dosen Pengampu 

Dosen Pengajar
NO NAMA DOSEN

1 Prof. Dwi Kartini, S.E., Spec. Lic.

2 Prof. Ernie Tisnawati Sule, S.E., M.Si.

3 Prof. Faisal Afiff, S.E., Spec. Lic.

4 Prof. Ina Primiana, S.E., M.T.

5 Prof. Maman Kusman, S.E., MBA.

6 Prof. Dr. Hj. Ratna Ariawaty, S.E., M.S.Ak.

7 Prof. Sucherly, S.E., M.S.

8 Prof. Yuyus Suryana, S.E., M.S.

9 Aditya M. Salya, S.E., M.B.A.

10 Aldrin Herwany, S.E., M.M., PD.

11 Arie Widyastuti, B.Buss., MIB.

12 Dr. R. Arief Helmi, S.E., M.Si.

13 Dr.H. Asep Mulyana, S.E., MCE.

14 Budi Harsanto, S.E., M.M.

15 Deru  R. Indika, S.E., M.B.A.

16 Dian Masyita, S.E., M.T., PD.

17 Diana Sari, S.E., M.M.Mgt., PD.

18 Dika Djatnika, S.Si., M.T.
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19 Dina Sartika, S.E., M.Si.

20 Egi Arfian Firmansyah, S.E., M.Si.

21 Erie Febrian, S.E., M.Comm., PD

22 Erman Sumirat, S.E., M.Buss.Ak.

23 Dr. Hilmiana, S.E., M.B.A.

24 Dr. H. Imas Soemaryani, S.E., M.Si.

25 Dr. Hj. Joeliaty, S.E., M.S.

NO NAMA DOSEN

26 Kurniawan Saefullah, S.E., M.Ec.

27 Layinaturrobaniyah, S.E., M.Si.

28 Lien Karlina, S.E., M.S.

29 Dr. Martha Fani Cahyandito, S.E., M.Soc.

30 Merita Bernik, S.Si., MT.

31 Merry Citra Sondary, S.E., M.Si.

32 Dr. Hj. Meydia Hassan, S.E., M.Si.

33 Mokhamad Anwar, S.E., M.Si.

34 H. Nugroho Djati Satmoko, S.E., MSIE

35 Rachmar Sudarsono, S.E., M.Si.

36 Ratna Ariawaty, S.E., M.S.Ak.

37 Ratna Komara, S.E., MT.

38 Dr. R. Rina Novianti Ariawaty, S.E., M.Si.

39 Dr. Rita Komaladewi, S.P., M.M.

40 Rora Puspitasari, S.E., M.B.A.

41 Siti Noni Evita, S.E., M.S.

42 Dra. Hj. Sri Djatnika, S.E., M.Si.

43 Dr. H. Sulaeman Rahman Nidar, S.E., MBA

44 Dr. H. Sutisna, Drs., M.Si.

45 Dr. Ir. Thomas Budhyawan Yudha, M.M.

46 Dr. Hj. Umi Kaltum, S.E., M.Si.

47 Vita Sarasih, S.E., M.T.

48 Dr. Hj. Yevis Marty Oesman, S.E., MP.

49 Ir. Yogi Suherman, S.E., M.M.

50 Yudi Ahmad Faisal, S.E., PGDIBF, CIFP., M.A.

51 Yudi Azis, S.E., S.ST., M.T., PD.

52 Dr. H. Yunizar, S.E., M.Sc., AD
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Sistem Penilaian
& Laporan Penilaian

Huruf  Mutu T  (Tidak Lengkap)

Seorang mahasiswa dinyatakan memperoleh Huruf Mutu T jika memenuhi ketentuan sebagai 
berikut: 
1. Diberikan kepada mahasiswa yang belum memenuhi salah satu evaluasi hasil belajar 
 mahasiswa yang dilakukan pada akhir semester; 
2. Setelah evaluasi pada butir 1 dipenuhi mahasiswa dalam waktu 2 (dua) minggu terhitung 
 sejak UAS mata kuliah bersangkutan Huruf Mutu T harus diganti menjadi nilai sesuai 
 perolehannya dalam skala 0-100; 
3. Apabila evaluasi pada butir 1 tidak dipenuhi dalam batas waktu 2 (dua) minggu, maka huruf 
 mutunya menjadi Huruf Mutu E (dengan angka mutu 0); atau Dosen Pengampu mata kuliah 
 dapat mengolah sesuai dengan bobot masing-masing bagian evaluasi yang ditetapkan, 
 sehingga menghasilkan angka mutu lain; 
4. Huruf Mutu T tidak dapat diubah menjadi Huruf Mutu K, kecuali apabila mahasiswa tidak 
 dapat menempuh UAS susulan (melalui remedial) atas dasar alasan yang dapat dibenarkan 
 (sakit, mengalami kecelakaan, atau musibah yang memerlukan perawatan lama).
5. Huruf Mutu T dan K tidak digunakan dalam penghitungan IPK, di mana Huruf Mutu T harus 
 diubah sesuai perolehan nilainya dalam waktu dua minggu setelah Huruf Mutu T diumumkan.

Huruf Mutu Akhir yang Sah
1. Nilai akhir (huruf mutu) mata kuliah atau hasil evaluasi akhir sesuatu mata kuliah hanya 
 dianggap sah apabila :
 a) Matakuliah yang bersangkutan terdaftar dalam KRS Mahasiswa.
 b) Nilai terdaftar dalam Daftar Peserta Nilai Akhir (DPNA) ditanda tangani oleh Dosen  
  Pengampu Mata Kuliah.
 c) Mahasiswa berstatus aktif/terregistrasi pada semester yang sesuai dengan semester KRS 
  dan DPNA.
2. Semua nilai akhir (huruf mutu) mata kuliah atau hasil evaluasi akhir sesuatu mata kuliah 
 yang tidak memenuhi persyaratan butir (1) di atas dinyatakan tidak berlaku (gugur).

Pedoman Penilaian
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Huruf  Mutu K  (Kosong)

Suatu mata kuliah dapat dinyatakan dengan Huruf Mutu K jika memenuhi ketentuan sebagai 
berikut: 
1. Mahasiswa mengundurkan diri dari kegiatan perkuliahan setelah lewat batas waktu 
 perubahan KRS (2 (dua) minggu setelah kegiatan akademik berjalan) dengan alasan yang 
 dapat dibenarkan dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Dekan; 
2. Dikenakan pada 1 (satu) atau beberapa mata kuliah pada semester bersangkutan dalam hal 
 mahasiswa tidak dapat mengikuti UAS atas dasar alasan yang dapat dibenarkan sehingga 
 tidak dapat mengikuti UAS susulan (melalui remedial); 
3. Diberikan pada mata kuliah Laporan Tugas Akhir atau Skripsi yang tidak selesai dalam 1 
 (satu) semester. 
4. Alasan yang dapat dibenarkan untuk memberikan Huruf Mutu K adalah: 
 a) sakit atau kecelakaan yang memerlukan perawatan atau proses penyembuhan lama, 
  yang dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter spesialis atau rumah sakit yang 
  merawatnya; 
 b) Musibah keluarga yang mengharuskan mahasiswa meninggalkan kegiatan belajarnya 
  dalam waktu lama, dengan dikuatkan surat keterangan yang diperlukan; 
5. Alasan lain yang dapat dibenarkan untuk memberi Huruf Mutu K adalah kondisi melahirkan 
 yang tidak normal atau alasan lain yang dapat dibenarkan oleh Dekan di luar kedua alasan 
 pada butir d di atas, tetapi mahasiswa dianggap menghentikan studinya untuk sementara 
 selama 1 (satu) semester atas izin Dekan; 
6. Mata kuliah yang memiliki Huruf Mutu K, tidak digunakan untuk penghitungan IPS atau IPK; 
7. Bagi mahasiswa yang memperoleh Huruf Mutu K bagi seluruh beban belajar dalam 
 semester yang bersangkutan, diperhitungkan dalam batas waktu studi dan tidak dianggap 
 sebagai penghentian studi untuk sementara; 
8. Apabila butir e di atas terjadi untuk kedua kalinya, maka semester bersangkutan dianggap 
 sebagai penghentian studi untuk sementara atas izin Dekan, sehingga akan mengurangi 
 jatah mahasiswa yang bersangkutan untuk mengajukan permohonan menghentikan studi 
 untuk sementara; 
9. Apabila butir e di atas terjadi untuk ketiga kalinya (berturut-turut maupun secara terpisah-
 pisah), maka semester bersangkutan dianggap sebagai penghentian studi untuk sementara 
 atas izin Dekan yang kedua kalinya. Hal ini tidak diperhitungkan dalam batas waktu 
 studinya, namun menggugurkan hak mahasiswa untuk memperoleh kesempatan 
 penghentian studi atas izin Dekan; 
10. Penghentian studi untuk sementara setelah melewati periode pada butir g di atas dengan 
 alasan seperti pada butir d, diperkenankan, namun diperhitungkan dalam batas waktu 
 studinya.
11. Jika mata kuliah yang memperoleh Huruf Mutu K itu telah ditempuh kembali pada semester 
 lain, maka Huruf Mutunya dapat berubah sesuai perolehannya. 
12. Ketentuan sebagaimana di atas, tidak berlaku dalam pembelajaran elearning.
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Perbaikan Huruf Mutu

Perbaikan nilai dapat dilakukan: 
1. Apabila mahasiswa memperbaiki huruf mutu, maka dalam penghitungan IPK yang digunakan 
 adalah Huruf Mutu yang terakhir. 
2. Perbaikan nilai dilakukan dengan menempuh kembali mata kuliah bersangkutan pada 
 semester berikutnya.

Ketentuan Umum Pemberian Nilai
1. Penilaian terhadap penguasaan materi mahasiswa dilakukan atas aspek kognitif, psikomotorik, 
 maupun afektif. Huruf Mutu yang diperoleh mahasiswa berdasar pada tabel berikut:

2. Khusus untuk angkatan 2012 dan sebelumnya, nilai masih menggunakan A, A- B+, B, B-, C+, C, 
 D, E

NILAI
 

HURUF
 

MUTU
 

ANGKA MUTU

80 ≤ NA ≤ 100

 

A

 

4

 

B

 

3

C 2

D 1

E 0

68 ≤ NA < 80

56 ≤ NA < 68

45 ≤ NA < 56

NA < 45

Jumlah Pengambilan Mata Kuliah

Penentuan beban mata kuliah (SKS) maksimum setiap mahasiswa per semester dilakukan dengan 
mempertimbangkan IPK mahasiswa sebagai berikut:

Rentang  IPK  Jumlah  SKS maksimum

3,00 –

 
4,00

 
24

 2,50 –

 

2,99

 

21

 2,00 –

 

2,49

 

18

 
1,50 – 1,99 15

< 1,50 < 12
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Kelulusan
1. Lulus semua mata kuliah dalam beban belajar kumulatif yang  ditetapkan;  
2. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,75; 
3. Tidak terdapat huruf mutu E; 
4. Huruf mutu D tidak melebihi 2 mata kuliah;
5. Telah menyelesaikan penyusunan dan penulisan Skripsi atau sejenisnya, serta dinyatakan 
 layak uji oleh Pembimbing; 
6. Lulus Ujian Sidang Skripsi sebagai ujian akhir Pendidikan Sarjana yang terdiri dari ujian mata 
 kuliah Skripsi atau Laporan Tugas Akhir, dan ujian komprehensif atau sejenisnya, dengan 
 memperoleh Huruf Mutu sekurang-kurangnya Huruf Mutu C (angka mutu 2,00); 
7. Telah menyusun atau menulis Skripsi; dan 
8. Khusus bagi mahasiswa yang telah memiliki minimal 1 (satu) artikel ilmiah dengan status 
 diterima (accepted) di jurnal internasional bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi, sesuai 
 dengan ketentuan Peraturan Rektor tentang Penulisan Tugas Akhir pada Jenjang Pendidikan 
 Sarjana dan Pendidikan Profesi di Lingkungan Universitas Padjadjaran, mahasiswa yang 
 bersangkutan tidak diwajibkan untuk melanjutkan proses penulisan Skripsi, Ujian 
 Komprehensif, Ujian Sidang Skripsi dan Ujian Akhir Pendidikan atau ujian yang sejenis, serta 
 artikel ilmiah tersebut dinilai dengan Huruf Mutu A
9. Memiliki skor TOEFL Institusional sekurang-kurangnya 500 yang diperoleh dari lembaga yang 
 kredibel dan diakui oleh program studi
10. Khusus untuk Program Studi S1 Manajemen, nilai pada ujian skripsi mencakup :
 a) Nilai ujian Usulan Penelitian (Kolokium) yang diberikan oleh Dosen Pembimbing, Dosen 
  Penelaah dan Dosen Penguji Komprehensif. Nilai (skor mentah) dengan kisaran antara 0 
  (nol) sampai dengan 100 (seratus) atau dengan kisaran nilai  E sampai A. Atas dasar 
  pertangungjawaban mahasiswa dalam ujian Usulan Penelitian (Kolokium), anggota Tim 
  Penguji dapat memberikan nilai E.
 b) Apabila naskah Usulan Penelitian dinyatakan ‘tidak layak uji', maka naskah tersebut tidak 
  bisa diajukan untuk ujian sidang skripsi. Tim Penguji perlu sepakat untuk 
  mempertanggungjawabkannya secara ilmiah dan menjelaskannya kepada mahasiswa.
 c) Mahasiswa diberi kesempatan untuk menempuh ujian skripsi sebanyak dua kali dalam 
  kurun paling lama tiga bulan atau berdasarkan waktu yang disepakati. Bila sampai 
  sebanyak-banyaknya mahasiswa menempuh ujian skripsi sampai tiga kali berturut-turut 
  tidak lulus, maka yang bersangkutan dianggap putus studi.
 d) Nilai pada ujian skripsi terdiri dari dari tiga komponen yaitu, nilai skripsi dari Dosen 
  Pembimbing dan Dosen Penelaah Skripsi, serta nilai komprehensif dari Dosen Penguji 
  Komprehensif. Komposisi nilai akhir ujian skripsi yaitu 60% berasal dari Dosen 
  Pembimbing dan 40% berasal dari Dosen Penelaah Skripsi dan Dosen Penguji 
  Komprehensif. 
 e) Nilai (skor mentah) dengan kisaranantara 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) atau dengan 
  kisaran nilai  E sampai A. Atas dasar pertangungjawaban mahasiswa dalam ujian skripsi 
  anggota Tim Penguji dapat memberikan nilai E. Bila Mahasiswa memperoleh nilai D atau E 
  dalam ujian skripsi maka mahasiswa tersebut harus mengulang.
 f) Skor dari para penguji dijumlahkan setelah diberi pembulatan (Dosen pembimbing 60%, 
  Dosen  Penelah Skripsi ditambah Dosen  Penguji Komprehensif 40%). Untuk program 
  studi Manajemen, skor dari para penguji dijumlahkan setelah diberi pembulatan  (Dosen 
  pembimbing 60%, Dosen  Penelah Skripsi 30 % ditambah Dosen Penguji Komprehensif 
  10%).
 g) Ujian skripsi diubah menjadi huruf mutu (HM) dengan pembobotan berikut: 

 

 

RENTANG NILAI HURUF MUTU

3,76 – 4,00 A

3,51 –

 

3,75

 

A-

 

3,26 –

 

3,50

 

B+

 

3,00 –

 
3,25

 
B

 

2,67 –
 

2,99
 

B-
 

2,34 –  2,66  C+  
2,00 –

 
2,33

 
C
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Predikat Kelulusan
1. Mahasiswa Pendidikan Sarjana dan Pendidikan Sarjana Terapan dinyatakan lulus apabila: 
 a) telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan; 
 b) memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Prodi; 
 c) memiliki IPK lebih besar atau sama dengan 2,75. 
2. Predikat kelulusan Pendidikan Sarjana dan Pendidikan Sarjana Terapan ditetapkan sebagai 
berikut:
 a) IPK 2,75-3,00 dikategorikan “memuaskan”; 
 b) IPK 3,01-3,50 dikategorikan “sangat memuaskan”; 
 c) IPK 3,51-4,00 dikategorikan “pujian” dengan syarat masa belajar tidak melebihi masa 
  belajar terjadwal ditambah 1 (satu) tahun dan memiliki artikel ilmiah yang dipublikasikan. 
3. Mahasiswa Pendidikan Sarjana dan Pendidikan Sarjana Terapan memperoleh IPK 3,51-4,00, 
tetapi masa belajarnya melebihi masa belajar terjadwal ditambah 1 (satu) tahun dan/atau tidak 
memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan, predikat kelulusannya dikategorikan “sangat 
memuaskan”.
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Peringatan Akademik
1. Peringatan akademik dikenakan terhadap mahasiswa jika pada akhir Semester I (pertama) 
 memperoleh Iindeks Prestasi Semester kurang dari 2,00 dan/atau perolehan tabungan kredit 
 (jumlah mata kuliah yang memiliki Huruf Mutu D ke atas) tidak mencapai 12 sks.  
2. Peringatan akademik dikenakan terhadap mahasiswa jika pada Semester II (kedua) 
 memperoleh IPK kurang dari 2,00 dan tabungan kredit (jumlah mata kuliah yang memiliki 
 Huruf Mutu D ke atas) tidak mencapai 24 sks.  
3. Peringatan akademik dikenakan terhadap mahasiswa jika belum lulus sesuai dengan masa 
 belajar terjadwal.

Pemutusan Studi
Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa  yang: 
1.  Menghentikan studi 2 (dua) semester berturut-turut atau dalam waktu berlainan tanpa izin 
 Rektor; 
2.  Telah mendaftar atau mendaftarkan kembali secara administratif, tetapi tidak mengikuti 
 kegiatan belajar-mengajar pada semester I (pertama) dan/atau semester II (kedua) tanpa 
 alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, baik mengisi maupun tidak mengisi KRS; 
3.  Telah mendaftar atau mendaftarkan kembali secara administratif, tetapi tidak mengisi KRS 
 (tidak mengikuti kegiatan belajar-mengajar) 2 (dua) semester berturut-turut atau secara 
 terpisah, tanpa alasan yang dapat dibenarkan; dan/atau; 
4.  Telah mendaftar atau mendaftarkan kembali secara administratif, tetapi mengundurkan diri 
 dari satu atau beberapa mata kuliah setelah lewat batas waktu perubahan KRS 2 (dua) 
 semester berturut-turut atau secara terpisah, tanpa alasan yang dapat dibenarkan.

Sanksi Akademik

Sanksi

Ÿ Sanksi akademik dapat berupa peringatan akademik dan/atau pemutusan studi.
Ÿ Peringatan akademik akan diterima oleh mahasiswa secara otomatis sebagai penerapan 

sistem peringatan dini (early warning system) yang ditujukan kepada mahasiswa semua 
jenjang studi melalui situs, surat elektronik, dan/atau pesan pendek. 

Ÿ Peringatan sebagaimana dimaksud pada butir 1 merupakan pemberitahuan atas kekurangan 
prestasi akademik mahasiswa atau pelanggaran ketentuan lainnya. 

Ÿ Peringatan akademik dikenakan kepada mahasiswa Pendidikan Sarjana Terapan, Pendidikan 
Sarjana, Pendidikan Profesi, Pendidikan Spesialis-1, dan Pendidikan Spesialis-2 yang 
melalaikan kewajiban administratif (tidak melakukan pendaftaran/pendaftaran ulang, dan 
sebagainya) untuk 1 (satu) semester.
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1.  Mahasiswa yang telah mendaftar secara administratif pada semester I (pertama) atau 
 semester II (kedua) dapat dikenai sanksi pemutusan studi apabila: 
 a)  mengisi KRS tetapi tidak mengikuti kegiatan belajar-mengajar; 
 b) tidak mengisi KRS. 
2.  Mahasiswa yang telah mendaftarkan atau mendaftarkan kembali secara administratif, 
 tetapi tidak mengisi KRS (tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar) tanpa alasan yang 
 dapat dibenarkan dikenakan sanksi berupa peringatan oleh sistem dan semester yang 
 ditinggalkan diperhitungkan dalam batas waktu maksimal penyelesaian studinya dan 
 apabila perbuatan ini diulangi lagi, baik pada semester berikutnya maupun pada semester 
 lain, mahasiswa dikenai sanksi pemutusan studi. 
3. Mahasiswa yang mengundurkan diri dari satu atau beberapa mata kuliah setelah lewat 
 batas waktu perubahan KRS tanpa alasan yang dapat dibenarkan (misalnya, sakit, 
 kecelakaan, atau musibah) akan diperingatkan oleh sistem, dan kemudian mata kuliah yang 
 ditinggalkannya dinyatakan tidak lulus (diberi Huruf Mutu E, dengan angka mutu 0). 
4. Huruf Mutu E yang diperoleh sesuai butir 3 digunakan dalam penghitungan IPK.
5. Semester yang ditinggalkan seperti pada butir 3 diperhitungkan dalam menentuan batas 
 waktu maksimal penyelesaian studinya. 
6. Mahasiswa warga negara asing yang melanggar peraturan keimigrasian dikenakan sanksi 
 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sanksi Administratif
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Sanksi Akademik

1. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran pidana dikenai sanksi khusus berupa skorsing 
 akademik selama proses hukum berjalan, setelah dibahas dengan Senat Fakultas, sedangkan 
 penanganan masalah pidananya diserahkan kepada yang berwajib. 
2. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran hukum dan telah ditetapkan bersalah secara hukum 
 oleh pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, akan dikenakan sanksi berupa 
 pemutusan studi oleh Rektor sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
3. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran etika moral, profesi (memeriksa pasien/klien tanpa 
 supervisi, membuat resep, melakukan konsultasi tanpa supervisi, dan sebagainya), 
 memalsukan tanda tangan dan sejenisnya, akan dikenakan sanksi berupa skorsing akademik 
 oleh Dekan sampai dengan pemutusan studi oleh Rektor. 
4. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran etika akademik, antara lain menyontek, menjiplak 
 (makalah, laporan, Laporan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan sebagainya), tindakan 
 plagiasi, membocorkan soal atau sejenisnya akan dikenakan sanksi berupa skorsing akademik 
 oleh Dekan sampai dengan pemutusan studi oleh Rektor. 
5. Segala aktivitas yang mengganggu ketertiban umum dan tindakan asusila di lingkungan 
 kampus dikenakan sanksi dalam bentuk peringatan sampai dengan pemutusan studi
6. Pada hal-hal tertentu, Fakultas dapat mengeluarkan keputusan tersendiri yang tidak 
 bertentangan dengan ketentuan hukum atau peraturan di atasnya.

Sanksi Pelanggaran Non-Akademik
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Sarana
& Prasarana
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad mempunyai sarana dan prasarana yang memadai dalam 
menunjang kegiatan belajar mengajar, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. 
Prasarana yang dimiliki terdiri dari ruang kuliah, ruang administrasi, ruang praktika, ruang 
pusat studi, perpustakaan dan ruang kegiatan kemahasiswaan. 

Gedung perkuliahan dan perkantoran ada di 2 lokasi yaitu di Kampus Bandung dan Kampus 
Jatinangor (Gedung LEAD). Kegiatan pembelajaran di FEB Unpad berlangsung di lebih dari 120 
ruang kelas yang lokasinya tersebar di beberapa tempat yaitu di jalan Dipati Ukur No. 35, jalan 
Dipati Ukur No. 46, jalan Japati No. 4, jalan Singaperbangsa No.2, jalan Cimandiri No. 6-8, dan 
LEAD Building Jatinangor. Gedung yang berlokasi di Bandung digunakan untuk kegiatan 
perkuliahan program D3, S1, S2 dan S3, sedangkan gedung yang berlokasi di Jatinagor 
digunakan untuk perkuliahan D4 dan S1. 
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Ruang administrasi untuk Dekanat terletak di gedung jalan Dipati Ukur no. 35 dan gedung 
Alpha LEAD Jatinangor. Pada gedung ini juga terdapat ruang ketua program studi  dan ruang 
administrasi. Ruang administrasi juga tersebar di masing-masing program yang ada di jalan 
Dipati Ukur, jalan Cimandiri dan jalan Japati. Semua ruang administrasi berdekatan dengan 
ruang kuliah untuk memperlancar proses administrasi dan perkuliahan sehingga 
mengakibatkan kualitas pelayanan prima bagi civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
unpad.

Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad memiliki 
ruang praktika baik yang berlokasi di Bandung maupun yang berlokasi di Jatinangor. Ruang 
praktika pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad yang berlokasi di jalan Dipati ukur, jalan 
Cimandiri, jalan Japati 4, dan Gedung LEAD Jatinangor.

Untuk menunjang kegiatan penelitian, pengabdian pada masyarakat, Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Unpad memiliki 3 pusat studi yaitu: Pusat Studi Akuntansi, Pusat Studi Ilmu Ekonomi, 
dan Pusat Studi Manejemen. Pusat studi tersebut memfasilitasi berbagai kegiatan penelitian 
dan tidak hanya terkonsentrasi pada kegiatan dosen saja, tetapi juga melibatkan mahasiswa 
sebagai sarana pembelajaran dan lebih mendekatkan mahasiswa dengan kondisi riil di dunia 
nyata.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad berdiri pada tanggal 17 September 1997, di atas gedung 
berlantai 3 dengan luas bangunan 1200 m2. Perpustakaan digunakan untuk memenuhi 
perkembangan kebutuhan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad sudah menerapakan teknologi 
komputasi dalam kegiatan operasionalnya,  sehingga membantu mempercepat pencarian dan 
pengolahan informasi yang diperlukan oleh pemakainya. 
Pengembangan yang dilakukan diantaranya melalui penambahan koleksi, pengaplikasian 
sistem informasi dan teknologi, melalukan kerjasama dan meningkatkan kualitas pelayanan. 
Sistem informasi yang ada di perpustakaan menjamin kecepatan dan ketepatan layanan 
anggota dalam hal pendaftaran peminjaman buku.
Fasilitas yang terdapat di perpustakaan lantai 1 terdiri dari ruang baca dosen dan ruang baca 
mahasiswa yang tertata dan tersusun dengan rapi. Pada lantai 2 terdapat E-Learning, ruang 
baca dosen dan perpustakaan D3. Ruang jurnal dan skripsi terletak di lantai 3. Komputer 
desktop yang terdapat di lantai 1 dan 3 gedung perpustakaan yang bisa dimanfaatkan oleh 
seluruh civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis memfasilitasi beberapa ruangan dan peralatan untuk kegiatan 
pengembangan kreatifitas mahasiswa baik untuk kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), 
Himpunan Mahasiswa (Hima) dan atau kegiatan kemahasiswaan lainnya. Ruangan-ruangan 
perkuliahan juga bisa digunakan untuk kegiatan kemahasiswaan selama ruangan tidak dipakai 
untuk kegiatan perkuliahan. Apabila kegiatan kemahasiswaan tersebut memerlukan peralatan, 
maka dapat mengajukan peminjaman kepada bagian Sarana dan Prasarana Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis. Ruangan kegiatan kemahasiswaan terdapat di dua lokasi yaitu di Kampus Bandung 
dan di kampus LEAD Jatinangor. 

Ruang Administrasi

Ruang Praktika

Ruang Pusat Studi

Perpustakaan 

Ruang Kegiatan Kemahasiswaan

54



Di FEB Unpad, dosen dan mahasiswa bukan hanya terlibat dalam proses belajar-mengajar 
tetapi mereka berkolaborasi dalam melakukan penelitian untuk memecahkan permasalahan 
sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Kegiatan penelitian di FEB Unpad berpusat di tiga pusat 
studi (Pusdi), yaitu Pusdi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (CEDS), Pusdi Manajemen 
(LM), dan Pusdi Akuntansi (PSA). 

Hasil penelitian sivitas akademika FEB disebarluaskan melalui berbagai forum-forum knowledge 
sharing. Beberapa   bentuk   forum   knowledge   sharing   dan diseminasi hasil penelitian yang 
dilakukan di FEB Unpad, adalah:
1. Brown Bag Seminar. Acara ini diselenggakan minimal sekali dalam sebulan. Acara ini terbuka 
 untuk semua civitas academica, dan selalu diinformasikan secara terbuka. 
2. Research Seminar Series in Economics (RSSE). Adalah sarana diskusi dan diseminasi penelitian 
 yang ada di Departemen Ilmu Ekonomi. Melalui RSSE seluruh civitas academica diharapkan 
 mengetahui hasil-hasil penelitian terbaru pada Departemen Ilmu Ekonomi sekaligus juga para 
 peneliti dapat memperoleh feedback penelitian yang telah dilakukan. RSSE diselenggarakan 
 pada awal tahun dan berlangsung setiap minggu hingga semua penelitian tahun sebelumnya 
 dapat dipresentasikan. 
3. The Reference. "The Reference" ialah kegiatan yang diselenggarakan Laboratorium 
 Manajemen Fakultas Ekonomi (LMFE) beserta Departemen Manajemen dan Bisnis FEB Unpad. 
 Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka diseminasi ilmu, merangsang para dosen untuk 
 menulis artikel dan terlatih dalam mempresentasikan makalah di konferensi Nasional dan 
 Internasional. Bahan- bahan yang dipresentasikan pada "The Reference" adalah materi 
 training (dalam dan luar negeri), karya Ilmiah yang dipresentasikan di forum nasional / 
 Internasional serta permintaan dari calon presenter (dosen) untuk mempresentasikan 
 artikelnya. 
4. Padjadjaran Accounting Colloquium Series (PACS). Acara diselenggarakan setiap dua bulan 
 oleh Pusat Studi Akuntansi (PSA). Topik yang diulas pada pertemuan bernuansa riset ini 
 berkisar seputar aspek metode riset yang perlu dikembangkan, aspek penelitian, dan juga 
 tentunya artikel yang akan dipublikasikan oleh dosen dan mahasiswa dalam bidang akuntansi 
 dan sistem informasi. 

Penelitian

Penelitian,
Pengabdian Pada Masyarakat,  

dan Kerjasama
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FEB UNPAD mendorong para sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan pelayanan/ 
pengabdian kepada masyarakat melalui koordinasi dengan lembaga penelitian dan 
pengabdian pada masyarakat UNPAD. Kegiatan pengabdian pada masyarakat dosen dalam 
beberapa hal dikaitkan dengan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa yang disebut sebagai 
KKN Integratif. Kegiatan KKN Integratif diharapkan dapat berperan dalam upaya memberi 
pencerahan kepada masyarakat khususnya berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
dimiliki oleh dosen/tenaga pendidik sesuai dengan kompetensinya masing-masing.

Pengabdian Pada Masyarakat

FEB Unpad berupaya untuk menuangkan program pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk 
kerjasama dengan lembaga lain, agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut dapat 
terselenggara secara berkelanjutan. Dalam menjamin mutu, relevansi, produktivitas, dan 
keberlanjutan kegiatan pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat, FEB UNPAD menempuh 
kebijakan peningkatan layanan publik secara terpadu melalui program peningkatan layanan 
proses administrasi kepada mahasiswa, dosen, dan pegawai di lingkungan UNPAD serta 
meningkatkan mutu kegiatan pelayanan/pengabdian pada masyarakat, FEB Unpad membuat 
rencana stratejik yang didalamnya memuat salah satun arahan program penelitian dan 
pengabdian kepada Masyarakat. Arahan yang diturunkan dari Rencana Induk Penelitian 
Universitas tersebut diturunkan menjadi tema-tema  penelitian dan tema-tema kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat unggulan fakultas implementasi sistem layanan terpadu; 
penerimaan tamu ; penyediaan biaya pertemuan/jamuan delegasi; pemberian bantuan sosial; 
serta kebijakan peningkatan kerjasama pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai pihak, 
baik di dalam maupun di luar negeri melalui program kerjasama professional dengan stake 
holders; mengadakan pengabdian kepada masyarakat; menyediakan insentif dana untuk dosen 
yang mengikuti pertemuan ilmiah nasional dan internasional; memfasilitasi penyelenggaraan 
seminar nasional dan internasional 

Untuk mengoptimalkan proses tridarma perguruan tinggi, FEB berupaya untuk melakukan 
kerjasama melalui program peningkatan kerjasama pendidikan, penelitian, dan pengabdian 
kepada masyarakat dengan Pemda, BUMN, industri di dalam dan luar negeri.  

Kerjasama 

FEB Unpad juga aktif bekerja sama secara aktif dengan sekolah bisnis terkemuka dari berbagai 
belahan dunia, seperti University of Canterbury di Selandia Baru; Monash University di Australia; 
Sungkyunkwan dan Ajou University di Korea Selatan; Northampton and Southampton University 
di Inggris and Heriott Watt University di Skotlandia; ESC Troyes Champagne School of 
Management di Perancis; Northern Illinois University di Amerika Serikat; Rikkyo University di 
Jepang dan masih banyak lagi. 

Melalui kerjasama ini, kami menyelenggarakan berbagai aktifitas untuk para mahasiswa dalam 
bentuk economics and business summer program, kunjungan perusahaan internasional, 
pertukaran pelajar, pertukaran staf, kerjasama penelitian dan konferensi ilmiah. Peluang ini 
terbuka untuk semua mahasiswa FEB UNPAD.

Mahasiswa FEB Unpad juga dapat belajar di universitas mitra luar negeri selama setahun untuk 
mendapatkan gelar ganda yakni gelar UNPAD dan gelar universitas partner. Program gelar ganda 
ini sangat ekonomis dan para mahasiswa memiliki banyak pilihan universitas dan negara yang 
sesuai. Selain mahasiswa FEB UNPAD yang bersekolah di luar negeri, setiap tahun FEB UNPAD 
juga menjadi tuan rumah dari beberapa mahasiswa asing yang belajar di UNPAD.
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Lembaga Kemahasiswaan Otonom
1. Badan Eksekutif Mahasiswa Sarjana

2. Badan Perwakilan Mahasiswa Sarjana

3. Badan Eksekutif Mahasiswa Diploma

4. Badan Perwakilan Mahasiswa Diploma

5. Himpunan Mahasiswa Akuntansi S1

6. Himpunan Mahasiswa IESP S1

7. Himpunan Mahasiswa Manajemen S1

8. Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam S1

9. Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HIMAKU) Diploma

10.Himpunan Mahasiswa Marketing (HIMMARK) Diploma

11.Himpunan Mahasiswa Perpajakan (HIMAPPA) Diploma

12.Himpunan Mahasiswa Bisnis Internasional (HIMABI) Diploma

13.Himpunan Mahasiswa Magister Manajemen S2

FEB Unpad mendorong mahasiswa untuk aktif terlibat dalam kegiatan ekstrakulikuler untuk 

meningkatkan kemampuan soft skill. Kegiatan ekstrakulikuler di FEB Unpad menawarakan 

banyak kegiatan dan program yang mendorong pengembangan kepemimpinan, berjejaring, 

melengkapi pengalaman di dalam kelas untuk membangun masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang 

mengeksplorasi minat dan bakat tersebut diwadahi oleh berbagai lembaga kemahasiswaan yang 

ada di FEB Unpad.  Lembaga kemahasiswaan di FEB Unpad berjumlah 23 yang terdiri dari 

1. Futsal of Economics (FUSEC)

2. Komunitas Pers Intern (KOPI)

3. Financial Market Community (FMC)

4. Komunitas Angklung FE (KAFE)

5. Persaudaraan Mahasiswa Islam (PERMAIS)

6. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

7. Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK)

8. Peduli Anak Bangsa (PENA BANGSA)

9. Pers Mahasiswa Padjadjaran (PMP)

10.Forum Studi Islam (FOSI)

Lembaga Kemahasiswaan Semi-Otonom

FEB Unpad mendorong mahasiswanya untuk aktif mengikuti berbagai ajang kompetisi akademik 

dan non akademik baik di tingkat nasional maupun internasional. Untuk memastikan mahasiswa 

lulus dengan tepat waktu, FEB Unpad beserta mitra Unpad menyediakan dana beasiswa. Kemudian 

FEB Unpad juga menjalin kerjasama dengan pihak alumni dan industri untuk menyediakan sarana 

informasi peluang kerja, adaptasi ke dunia kerja untuk mempercepat lulusan FEB Unpad berkiprah 

di masyarakat. FEB Unpad juga secara sistematis mewadahi mahasiswa yang ingin berkiprah 

sebagai entrepreneur dengan program incubator bisnis yang merupakan hasil kolaborasi pentahelix 

(FEB Unpad, Pemerintah, Industri, Media, dan Komunitas) dengan menggunakan metode triple 

blended learning.

Kemahasiswaan
dan Alumni
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Lead Building, Kampus Universitas Padjadjaran, Jatinangor
www.feb.unpad.ac.id

PROGRAM STUDI SARJANA (S1)
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