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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 di atas, 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.

Selamat Datang di FEB Unpad

2



3



Dekan 
Nury Effendi, S.E, M.A., Ph.D
E-mail:  nury.effendi@unpad.ac.id

Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Inovasi dan Kerjasama
Mohamad Fahmi, S.E,M.T., Ph.D
E-mail:  mohamad.fahmi@unpad.ac.id 

Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sistem Informasi, Tatakelola, dan Sumber Daya
Yudi Azis, S.Si.,S.E.,S.Sos.,M.T.,Ph.D
E-mail: yudi.azis@unpad.ac.id

Ketua Program Studi S1 Ekonomi Islam
Dian Masyita, S.E,M.T., Ph.D
E-mail:  dian.masyita@unpad.ac.id

Sekretaris Program Studi S1 Ekonomi Islam
Cupian, SE.MT., Ph.D
E-mail: cupian@unpad.ac.id

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Prof. Dr. Rina Indiastuti, SE., M.S.I.E
E-mail : rina.indiastuti@unpad.ac.id

Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Studi Pembangunan
Maman Setiawan, S.E.,M.T.,Ph.D. 
E-mail:maman.setiawan@unpad.ac.id

Manajer Akademik dan Kemahasiswaan
Dr. Wa Ode Zusnita Muizu, S.E., M.Si
E-mail: waode.zusnita@unpad.ac.id

Manajer Riset, Pengabdian Kepada Masyarakat, Inovasi dan Kerjasama
Dr. rer. Pol. Hamzah Ritchi, S.E.,Ak., M.BIT
E-mail: hamzah.ritchi@unpad.ac.id

Manajer Sumber Daya
Ika Komalasari, ST., M.Ak.
E-mail: ika.komasalari@unpad.ac.id

Manajer Tata Kelola, Perencanaan dan Data 
Muhamad Jamil Malik. S.Kom., M.M.
E-mail: jamil@unpad.ac.id

Pimpinan Fakultas
dan Program Studi

4



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 di bawah 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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Tentang Program Studi

Tujuan Program

Program Studi Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran merupakan 
Program Studi baru dan diselenggarakan berdasarkan Keputusan Menteri pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 309/E/O/2014 tanggal 12 Agustus 2014. Program Studi ini dilaksanakan pada 
jenjang sarjana (S1) dengan muatan sks sebanyak 145 sks dengan tiga konsentrasi yang ditawarkan, 
yaitu: Konsentrasi Manajemen Keuangan Islam, Konsentrasi Akuntansi Islam, dan Konsentrasi 
Ekonomi Pembangunan Islam.
 
Program Studi Ekonomi Islam di FEB Unpad merupakan pengembangan dari berbagai kegiatan 
ekonomi Islam baik dalam bentuk penelitian,seminar, lokakarya maupun pengajaran dalam mata 
kuliah ekonomi Islam serta konsentrasi manajemen syariah. Kegiatan-kegiatan tersebut 
diselenggarakan oleh Pusat Studi Ekonomi dan Bisnis Islam FEB Unpad dan juga oleh Program-
Program Studi yang ada di  FEB Unpad yaitu Program Studi Ekonomi dan Studi Pembangunan, 
Akuntansi dan Manajemen.

Proses pembelajaran difokuskan pada pemahaman dan penguasaan landscape dari ekonomi dan 
bisnis Islam dengan muatan 80% diskusi mengenai konsep-konsep dasar dari ekonomi dan bisnis 
Islam dan 20% pengenalan terhadap metodologi ekonomi dan bisnis Islam. 

Ÿ Program Studi ilmu ekonomi Islam ditujukan untuk menciptakan sumber daya insani yang 
berkualitas, dengan kualifikasi.

Ÿ Mempersiapkan dan meningkatkan mutu sumber daya insani di Indonesia yang akan berkiprah 
dalam bidang ekonomi Islam.

Ÿ Meningkatkan partisipasi prodi untuk menghasilkan cendekiawan Muslim dalam menerapkan 
pengetahuan ekonomi Islam melalui pendidikan dan keteladanan.   

Ÿ Menghasilkan sumber daya insani yang berkualitas yang menguasai ilmu ekonomi Islam secara 
profesional.

Ÿ Mengisi kekurangan tenaga dosen, ilmuwan pada bidang pendidikan tinggi Islam dan umum baik 
yang berstatus negeri maupun swasta di Indonesia.

Ÿ Memiliki pemahaman yang mendalam, berkaitan dengan ilmu ekonomi Islam sehingga dapat 
memahami, menganalisa dan memprediksi berbagai bentuk praktik ekonomi Islam. 

Ÿ Berkemampuan merumuskan berbagai pemikiran baru maupun alternatif pemecahan masalah atas 
kasus tertentu yang menjadi perhatiannya dalam bidang ilmu ekonomi Islam.
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Kompetensi Lulusan 

1. Motivation (Motivasi)
 a) Mempunyai rasa ingin tahu tentang dinamika perkembangan ilmu ekonomi Islam.
 b) Memiliki kemampuan dalam mengembangkan ilmu ekonomi Islam melalui pemahaman terhadap 
  pendekatan metode kaidah ilmiah serta keterampilan dalam penerapannya.
 c) Memiliki keinginan yang kuat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menerapkannya 
  dalam kehidupan sehari-hari dibidangnya masing-masing.
2. Ability (Kemampuan)
 a) Mempunyai kemampuan mengembangkan kaidah profesional melalui ketajaman analisis 
  permasalahan di bidang ilmu ekonomi Islam.
 b) Mampu untuk merancang dan melakukan simulasi, menganalisis serta mengintrepretasikannya.
 c) Mempunyai kemampuan praktis melakukan penerapan konsep-konsep dalam bidang ilmu 
  ekonomi Islam.
3. Skills (Keterampilan)
 a) Memiliki kemampuan untuk berpikir konseptual secara sistematis dan logis dalam bidang ilmu 
  ekonomi Islam.
 b) Terampil dalam mengelola, mengembangkan dan menerapkan ilmu ekonomi Islam.
 c) Terampil dalam menyajikan ide atau konsep dalam bentuk karya tulis dan mempresentasikannya.
4. Attitude (Sikap)
 a) Memiliki sikap yang positif terhadap pengembangan iptek, budaya, interdisiplin, kerjasama, 
  institusi, otoritas, dan pekerjaan.
 b) Menghargai etika dalam bertingkah laku untuk menjalankan prinsip-prinsip ilmu ekonomi Islam.
 c) Memiliki sikap terbuka, bertanggung jawab, jujur dan sadar akan apa yang terjadi di 
  lingkungannya.
5. Knowledge (Pengetahuan)
 a) Memahami teori dan aplikasi sesuai dengan bidang ilmu ekonomi Islam.

 b)  Memahami metodologi dalam pengembangan iptek sesuai dengan bidang ilmu ekonomi Islam

Kompetensi lulusan Sarjana Ekonomi Islam seperti yang disajikan itu bermuara pada etos kerja 

berikut:
1. Cerdas (memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual)
2. Berpola fikir kreatif (komprehensif ke arah manajerial)
3. Trampil (Pengambilan Keputusan, Pemecahan Masalah dan Mengkomuni-kasikannya)
4. Bersikap Etis, Estetis, Apresiatif dan Partisipatif
5. Berakhlak Mulia (Akhlakul Karimah)
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1. Deskripsi Umum
 a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 b) Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya
 c) Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian 
  dunia
 d) Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap 
  masyarakat dan lingkungannya
 e) Budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat / temuan original orang lain
 f) Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan 
  bangsa dan masyarakat luas Menghargai keanekaragaman

2. Deskripsi Generik, Deskripsi Spesifik, dan Learning Outcome

DESKRIPSI GENERIK DESKRIPSI SPESIFIK PROFIL
KOMPETENSI UTAMA

(PROGRAM LEARNING OUTCOME)

Kualifikasi 6

(paragraph pertama)

Mampu memanfaatkan IPTEKS

dalam bidang keahliaannya

dan mampu beradaptasi

terhadap situasi yang dihadapi

dalam menyelesaikan masalah

Mampu mengaplikasikan

pengetahuan dan teori-

teori dalam bidang ilmu

ekonomi, keuangan, dan

bisnis Islam

1. Professional pada lembaga

keuangan dan bisnis Islam

(perbankan syariah, asuransi

syariah, pasar modal syariah,

multifinance syariah,

pegadaian syariah, lembaga

keuangan mikro syariah, badan

pengelola zakat dan wakaf,

dewan pengawas syariah) dan

institusi syariah sektor rill

(seperti industri halal dan

sektor pariwisata syariah)

2. Professional pada sektor

publik, seperti Otoritas Jasa

Keuangan, BI, Pemda, dan

Instansi Publik lainnya

3. Pelaku bisnis Islami di bidang

keuangan dan bisnis Islam

lainnya

4. Peneliti, pendidik, dan

konsultan pada berbagai

lembaga ekonomi Islam,

lembaga keuangan bank dan

non bank, serta bisnis Islami

Mampu menerapkan pengetahuan dan teori-

teori dalam bidang ekonomi, keuangan,

perbankan dan bisnis Islam dalam berbagai

situasi yang dihadapi dalam menyelesaikan

masalah

Kurikulum Ekonomi Islam Berbasis 
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
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DESKRIPSI GENERIK DESKRIPSI SPESIFIK PROFIL
KOMPETENSI UTAMA

(PROGRAM LEARNING OUTCOME)

Kualifikasi 6

(Paragraf Kedua)

Menguasai konsep teoritis di

bidang pengetahuan tertentu

secara umum dan konsep

teoritis bagian khusus dalam

bidang pengetahuan tersebut

secara mendalam, serta

mampu memformulasikan

penyelesaian masalah

procedural

1. Menguasai konsep

teoritis bidang

pengetahuan umum dan

khusus ilmu ekonomi,

keuangan, dan bisnis

Islam

1. Menguasai secara umum keilmuan dasar

bidang pengetahuan Ekonomi, Keuangan,

dan bisnis Islam dan/atau dalam

perspektif Islam

2. Menguasai secara khusus dan mendalam

tentang teori, manajemen, dan produk

berbagai Lembaga Keuangan Islam (bank

dan non-bank) serta Bisnis Islam

2. Mampu memberikan

solusi terhadap

permasalahan yang

berkaitan dengan

Ekonomi, Keuangan,

Bisnis Islam

Memiliki kemampuan dasar manajerial dan

teknis dalam mengembangkan dan

memecahkan masalah ekonomi, keuangan,

perbankan dan bisnis menurut hukum,

kaidah dan etika Islam

Kualifikasi 6

(paragraph ketiga)

Mampu mengambil keputusan

strategis berdasarkan analisa

informasi dan data serta

memberikan petunjuk dalam

memilih berbagai alternatif

solusi

Mampu mengambil

keputusan yang tepat

berlandaskan hukum,

kaidah dan etika Islam

terhadap permasalahan

yang berkaitan dengan

ekonomi, keuangan,

perbankan, dan bisnis

yang terjadi di

masyarakat

Mampu melakukan riset di bidang ekonomi,

keuangan, perbankan, dan bisnis Islam, serta

mampu mengkomunikasikannya dalam forum

atau jurnal ilmiah dan/atau menyimpulkannya

sebagai bahan pengambilan keputusan

Kualifikasi 6

(paragraf keempat)

Bertanggung jawab pada

pekerjaan sendiri dan dapat

diberi tanggung jawab atas

pencapaian hasil kerja

organisasi

Mampu menunjukkan

kinerja yang dapat

dipertanggung jawabkan

bersikap positif, empati

dan toleran dalam

melaksanakan profesi di

bidang ekonomi,

keuangan, perbankan dan

bisnis Islam berlandaskan

pada hukum, kaidah, dan

etika Islam

Mampu bekerja secara mandiri dan

bekerjasama dalam tim, guna mengembangkan

potensi dan kompetensi sebagai intelektual

dan/atau professional yang berkepribadian

luhur, unggul dan karakter terpuji

berlandaskan hukum, kaidah, dan etika Islam
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Semester 2

Semester 1
No  Kode  Mata Kuliah  SKS  Prasyarat  Tutorial

1
   

Etika dan Sosiohumaniora
 

3
 

-
 

2

   

Klaster

 

2

 

-

 3

   

MDS

 

2

   4

   

Bahasa 

 

2

 

-

 
5

 

B1B112

 

Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro

 

3

 

-

 

Ada

6

 

B1C111

 

Pengantar

 

Bisnis

 

3

 

-

   

7

 

B1B101

 

Pengantar Matematika Ekonomi dan Bisnis

 

3

 

-

   

8

 

B1C283

 

Aplikasi Komputer Untuk Bisnis

 

2

   

Ada

9

   

BLI

 

1

 

-

 

Total

 

SKS

 

21

 

No  Kode  Mata Kuliah  SKS  Prasyarat  Tutorial

1
 

H1I 101
 
Bahasa

  
Arab

 
3

 
-

 
2

 

BID 201

 

Ushul

 

Fiqih

 

2

 

-

 3

 

HIA101

 

Bahasa Indonesia

 

2

 

-

 4

 

B1B111

 

Pengantar Ilmu Ekonomi Makro

 

3

 

-

 

Ada

5

 

BIA121

 

Pengantar Akuntansi

 

3

 

-

 

Ada

6

 

BID112

 

Manajemen Dalam Perspektif Islam

 

3

 

Pengantar Bisnis

   

7

 

BIB102

 

Pengantar Statistika Ekonomi

 

3

 

-

 

Ada

8

 

GIF203

 

Pengantar Political Economy

 

2

 

-

 

    

Total SKS

 

21

   

Struktur Mata Kuliah
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Semester 3

Semester 4

 

 

 

 

 

 

 

No  Kode  Mata Kuliah  SKS  Prasyarat  Tutorial

1
 

BID321
 
Ekonomi Islam

 
3

 
Pengantar

 
Ekonomi

 
Mikro

 
dan

 
Makro

 
2

 

BID301

 

Bahasa

 

Arab Untuk

 

Bisnis

 

3

 

Bahasa

 

Arab

 3

 

BID322

 

Lembaga Keuangan Islam Non Bank

 

3

 

-

 4

 

BIA351

 

Akuntansi Biaya

 

3

 

Pengantar

 

Akuntansi

 
5

 

BIB204

 

Statistika

 

Ekonomi

 

dan

 

Bisnis

 

(Statistika

 

II)

 

3

 

Pengantar

 

Statistika

 

Ekonomi

 

Ada

6

 

BID204

 

Sejarah

 

Peradaban

  

Islam

 

3

 

-

 

Etika dan

Humaniora

7

 

BID206

 

Islamic Worldview & Maqasid

 

Al Syariah

 

2

 

-

 

Etika dan

Humaniora

    

Total SKS

 

20

   

No  Kode  Mata Kuliah  SKS  Prasyarat  Tutorial

1
 

BID202
 

Fiqih Muamalah
 

3
 

Ekonomi
  

Islam
 

Ada

2

 

BID203

 

Micro Finance

 

2

   3

 

BIB310

 

Pengantar Ekonometrika (Ekonometrika I)

 

3

 

Pengantar

 

Matematika

 

Ekonomi

 

dan

Bisnis, Statistika

 

Ekonomi

 

dan

 

Bisnis

Ada

4

 

BIB206

 

Matematika Ekonomi Lanjutan

 

3

 

Pengantar

 

Matematika

 

Ekonomi

 

dan

Bisnis

 

5

 

BIB241

 

Ekonomi Pembangunan

 

3

 

Pengantar

  

Ilmu

 

Ekonomi

 

Mikro

 

dan

Makro

 

6

 

BID311

 

Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah

 

3

 

Pengantar

 

Bisnis

 

7

 

BID302

 

Sejarah pemikiran Ekonomi Islam

 

2

 

Ekonomi

 

Islam

 

8

   

1 (satu) Mata Kuliah Pilihan

 

3

   

  

BID312

 

  

BID205

 

  

 

BIB465

  

  

 

BIB423

 

Manajemen

 

Operasi

 

Dalam

 

Perspektif

 

Islam 

 

  

Financial Economics

 

  

 

Ekonomi

 

SDA dan

 

Lingkungan

 

  

 

Operasi

 

dan

 

Kebijakan

 

Bank Sentral

 

3

 

   

3

 

  

  

3

 

 

 

3

 

Manajemen

 

Dalam

 

Perspektif

 

Islam

  

Pengantar

 

Ilmu

 

Ekonomi

 

Mikro

 

dan

Makro

 

Matematika

 

Ekonomi

 

Lanjutan

  

Pengantar

 

Ilmu

 

Ekonomi

 

Mikro

 

dan

Makro

 

Matematika

 

Ekonomi

 

Lanjutan

  

Pengantar

 

Ilmu

 

Ekonomi

 

Mikro

 

dan

Makro

 

Matematika

 

Ekonomi

 

Lanjutan

Ada

    

Total SKS

 

22
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Semester 5

No  Kode  Mata Kuliah  SKS  Prasyarat  Tutorial

1

 
BID207

 
Ziswaf &  Islamic Voluntary Sektor 

 
3

 
Ekonomi

 
Islam

 
2

 

BID401

 

Akuntansi Perbankan Islam

 

3

 

Pengantar

 

Akuntansi

 3

 

BID211

 

Etika Bisnis Islam

 

3

 

Pengantar

 

Bisnis

 
4

 

BIB205

 

Ekonometrika Lanjutan (Analisis Multivariat)

 

3

 

Statistika

 

Ekonomi

 

dan

 

Bisnis

 
5

 

BID302

 

Bahasa Arab  Untuk Bisnis Lanjutan

 

3

 

Bahasa

 

Arab Untuk

 

Bisnis

 

6

   

  

BIC461

 

  

BIC407

 

 

BID313

 

  

BID314

 

2 (dua)Mata Kuliah

 

Pilihan

 

  

Akuntansi

 

Manajemen

 

  

Game Theory

 

  

Manajemen

 

Pemasaran

 

dalam

 

Perspektif

 

Islam

 

  

Manajemen

 

Sumber

 

daya

 

Insani

 

6

 

  

3

 

  

3

 

  

3

 

  

3

 

  

  

Akuntansi

 

Biaya

 

  

Pengantar

 

Makro –

 

Mikro

 

  

Manajemen

 

Dalam

 

Perspektif

 

Islam

  

Manajemen

 

Dalam

 

Perspektif

 

Islam

    

Total SKS

 

21
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Semester 6

 

 

 

No  Kode  Mata Kuliah  SKS  Prasyarat  Tutorial

1

 
BIC281

 
Hukum

 
Bisnis

 
2

 
-

 
2

 

BIB231

 

Perdagangan Internasional

 

3

 

Pengantar

 

Ekonomi

 

Makro

 3

   

  

  

BID421

 

  

BID422

 

  

  

BIC464

 

  

  

  

  

  

  

BID431

 

BID432

 

BID433

 

  

  

  

BID411

 

BID412

 

  

BID413

 

3 (Tiga) Mata Kuliah

 

Konsentrasi

 

  

Konsentrasi

 

Manajemen

  

Keuangan

 

Islam

 

Perbankan

 

Syariah

 

  

Analisis

 

Investasi

  

  

  

Manajemen

 

Risiko

 

  

  

  

  

  

Konsentrasi

 

Akuntansi

 

Islam

 

Akuntansi

 

Syariah

  

Teori

 

Akuntansi

 

Syariah

 

Audit Akuntansi

 

Syariah

 

  

Konsentrasi

 

Ekonomi

 

Pembangunan Islam

 

Ekonomi

 

Kemiskinan

 

Pengembangan

 

Ekonomi

 

Sosial

 

dan

 

Publik

 

Ekonomi

 

Moneter

 

Dalam

 

perpektif

 

Islam

 

9

 

  

  

3

 

  

3

 

  

  

3

 

  

  

  

  

  

  

3

 

3

 

3

 

  

  

  

3

 

3

 

  

3

 

  

  

  

-

 

  

Manajemen

 

Keuangan

 

Islam

 

  

Statistika

 

Untuk

 

Ekonomi

 

dan

Bisnis, Manajemen

 

Keuangan Islam

  

  

-

 

-

 

-

 

  

  

  

Pengantar

 

Ekonomi

 

Mikro

 

Pengantar

 

Ekonomi

 

Makro

 
4

 

BIB429

 

Metodologi

 

Penelitian

 

3

 

-

 

5

 

BIB492

 

Perekonomian Indonesia

 

3

 

Pengantar

 

Ekonomi

 

Mikro

 

dan

Makro

 

    

Total SKS

 

20
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Semester 7

Semester 8

No  Kode  Mata Kuliah  SKS  Prasyarat  Tutorial

1

 
BIB446

 
Evaluasi Proyek

 
3

 
Ekonomi

 
Pembangunan

 
2

 

BID316

 

Manajemen Strategik Dalam Perspektif Islam

 

3

 

Manajemen Dalam Perspektif Islam

3

  
BID423

  

 

BID434

 

  

BID414

 

1 (satu) Mata  Kuliah

 

Konsentrasi

 

Seminar Keuangan

 

dan

 

Perbankan

 

Syariah

 

(KMKI)

 

 

Seminar Akuntansi

 

Syariah

 

(KAI)

 

 

Seminar Ekonomi

 

Islam (KEI)

 

3

 

3

 

  

3

 

  

3

 

  

Manajemen

 

Keuangan

 

Islam

 

  

Akuntansi

 

Syariah

 

  

Ekonomi

  

Islam

 

4

 

BID204

 

Bisnis Mikro Islami

 

3

   

5

 

UNX400

 

KKN

 

3

 

Lulus 110 SKS

 

    

Total SKS

 

18

   

No  Kode  Mata Kuliah  SKS  Prasyarat  Tutorial

1
 

BID500
 
Skripsi

 
6

 
Sisa

 
2 MK atau

 
Lulus 132 SKS

 

    

Total SKS

 

6

   

    

Total Seluruh

 

SKS

 

155
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Pemetaan Mata Kuliah dengan Learning Outcome  
Mata Kuliah Wajib dan Pilihan

NO MATA KULIAH

LEARNING OUTCOME

SKS A B C D E F

RUMPUN KEISLAMAN

1 Etika dan Sosiohumaniora 3

2 Sejarah Peradaban Islam 3

3
Sejarah Peradaban Islam 

Lanjutan (P)
3

4
Islamic Worldview& Maqasid

Al Syariah
2

5 Ushul Fiqih 2

6
Qowaid Fiqhiyah (Kaidah Fiqh 

Ekonomi)
3

7 Fiqih Muamalat 3

8
Fiqh Transaksi Keuangan 

Kontemporer
3

9
Mawaris/Faraidh dalam 

Keuangan Publik
3

RUMPUN UMUM DAN EKONOMI

10 Bahasa Indonesia 2

11 Klaster, Bahasa, BLI 2

12
Aplikasi Komputer Untuk 

Bisnis
2

13 Bahasa Arab 3

14 Bahasa Arab Untuk Bisnis 3

15
Bahasa Arab Untuk Bisnis 

Lanjutan
3

16 MDS 2

17 Pengantar Political Economy 2

18 Pengantar Ekonomi Mikro 3

19 Pengantar Ekonomi Makro 3

20 Ekonomi Islam 3

21 Ekonomi Pembangunan 3

22 Evaluasi Proyek 3

23 Perdagangan Internasional 3

24 Perekonomian Indonesia 3
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NO MATA KULIAH

LEARNING OUTCOME

SKS A B C D E F

25
Sejarah Pemikiran Ekonomi 

Islam
2

26
Pengantar Matematika 

Ekonomi dan Bisnis
3

27 Matematika Ekonomi Lanjutan 3

28 Pengantar Statistika Ekonomi 3

29
Statistika Ekonomi dan Bisnis 

(Statistika II)
3

30 Pengantar Ekonometrika 3

31 Ekonometrika Lanjutan 3

32
Ekonomi SDA dan Lingkungan 

(P)
3

33 Hukum  Bisnis 2

34 Metodologi Penelitian 3

35
Tugas Akhir (Skripsi/Studi 

Mandiri)
6

36
Program Kemahiran Berbahasa 

(TOEFL&TOAFL)
0

37 Kuliah Kerja Lapangan 3

RUMPUN AKUNTANSI

38 Pengantar Akuntansi Syariah 3

39 Akuntansi Biaya 3

40 Akuntansi Perbankan Islami 3

41 Analisa Laporan Keuangan (P) 3

42 Akuntansi Manajemen (P) 3

RUMPUN MANAJEMEN

43 Pengantar Bisnis 3

44
Manajemen Dalam Perspektif 

Islam
3

45 Lembaga Keuangan Non-Bank 3

46 Manajemen Keuangan Islam 3

47
Manajemen Sumber Daya 

Insani (P)
3
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48
Manajemen Pemasaran dalam 

Perspektif Islam (P)
3

49 Etika Bisnis Islam 3

50
Kewirausahaan dalam 

Perspektif Islam
3

51
Manajemen Stratejik dalam 

Perspektif Islam
3

52
Sistem Informasi Manajemen 

(P)
3

53
Manajemen Operasi Dalam 

Perpektif Islam (P)
3

NO MATA KULIAH

LEARNING OUTCOME

SKS A B C D E F

NO MATA KULIAH
LEARNING OUTCOME

SKS A B C D E F

MANAJEMEN KEUANGAN ISLAM

1 Perbankan Syariah 3

2 Analisis Investasi 3

3 Manajemen Risiko 3

4
Seminar Keuangan dan 

Perbankan Syariah
3

AKUNTANSI ISLAM

1 Akuntansi Syariah 3

2 Teori Akuntansi Syariah 3

3 Audit Akuntansi Syariah 3

4 Seminar Akuntansi Syariah 3

EKONOMI PEMBANGUNAN 

ISLAM

1
Ekonomi Moneter dari 

Perspektif Islam
3

2
Pengembangan Ekonomi Sosial 

dan Keuangan Mikro
3

3 Ekonomi ZISWAF 3

4
Seminar Ekonomi 

Pembangunan Islam
3

Mata Kuliah Wajib Berdasarkan Konsentrasi(12SKS)
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Deskripsi Mata Kuliah
Kode : BIB112 Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro (3SKS)

Kode : BIC111 Pengantar Bisnis   (3SKS) 

* Keterangan:
A= Mampu menerapkan pengetahuan dan teori-teori dalam bidang Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Bisnis Islam 
 dalam berbagai situasi yang dihadapi dalam penyelesaian masalah.
B= Menguasai secara umum keilmuan dasar bidang pengetahuan Ekonomi dan Keuangan dalam perspektif Islam
C= Menguasai secara khusus dan mendalam tentang teori, manajemen dan produk berbagai lembaga keuangan 
 Islam (bank dan non bank) serta Bisnis Islam
D= Memiliki kemampuan dasar manajerial dan teknis dalam mengembangkan dan memecahkan masalah ekonomi, 
keuangan, perbankan, dan bisnis menurut hukum, kaidah, dan etika Islam
E= Mampu melakukan riset di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, dan bisnis Islam serta mampu 
 mengkomunikasikannya dalam forum atau jurnal ilmiah dan/atau menyimpulkannya sebagai bahan 
 pengambilan keputusan
F= Mampu bekerja secara mandiri dan bekerjasama dalam tim, guna mengembangkan potensi dan kompetensi 
 sebagai intelektual dan/atau professional yang berkepribadian luhur, unggul dan karakter terpuji 
 berlandasarkan hukum, kaidah, dan etika Islam.

Bertujuan untuk memberikan gambaran awal bagi teori ekonomi dan gambaran secara menyeluruh 
mengenai dasar mikro ekonomi khususnya tentang bagaimana konsumen dan produsen berperilaku 
dalam perekonomian pasar. Mata kuliah ini membahas konsep-konsep dasar ilmu mikroekonomi, konsep 
permintaan dan penawaran serta bagaimana pasar berinteraksi (analisis geometrik keseimbangan), teori 
produksi dan biaya, elastisitas dan aplikasinya; sistem persaingan pasar; permasalahan konsumen, 
produsen dan efisiensi pasar; serta pasar input produksi dan distribusi pendapatan. Setelah mengikuti 
mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat memahami peran ilmu mikroekonomi dalam perusahaan, 
dapat menjelaskan ilmu mikroekonomi secara umum melalui diagram dan rumus yang sederhana.

Mata Kuliah Prasyarat: Tidak ada
Praktikum : Ada

Mata kuliah ini dirancang untuk memperkenalkan pendekatan menyeluruh (holistic) dalam memahami 
bisnis.Terutama bagi mahasiswa baru pendekatan menyeluruh ini diperlukan, sebelum mendalami 
aspek-aspek operasional yang spesialis dari suatu usaha bisnis.Karena itu titik pandang pendekatan 
kuliah ini adalah memahami bisnis sebagai suatu kesatuan usaha (system). Pembahasan dimulai dengan 
memberikan gambaran umum tentang kegiatan bisnis kemudian melihat klasifikasi, peran, system 
berbagai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kegiatan bisnis. Pembahasan juga meliputi 
konsep-konsep dasar dari fungsi-fungsi utama bisnis yaitu pemasaran, keuangan, operasi dan 
sumberdaya manusia.

Mata Kuliah Prasyarat: Tidak ada
Praktikum : Tidak ada
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Kode : BIB101 Pengantar Matematika Ekonomi dan Bisnis (3SKS)

Kode : BIC283 Aplikasi Komputer Untuk Bisnis (2SKS)   

Mata kuliah ini bertujuan untuk mengajarkan konsep-konsep dan teknik-teknik dalam matematika yang 
sering digunakan dalam analisis masalah ekonomi,bisnis dan keuangan. Keunggulan pendekatan 
matematika ialah kemampuan menganalisa masalah yang melibatkan banyak variable dan kemampuan 
memperkirakan arah serta besarnya perubahan suatu variabel. Materi yang akan dibahas antara lain: 
relasi dan fungsi, jenis fungsi dan grafik, fungsi dari dua variabel atau lebih, hitung diferensial, limit 
fungsi hitung integral tertentu, pengenalan matriks, linear programming, analisis statis serta berbagai 
contoh aplikasi matematika dalam ekonomi, seperti konsep keseimbangan pasar, pajak dan subsidi, 
fungsi konsumsi, pendapatan nasional dan tabungan, break even analysis, elastisitas harga dan konsep 
pendapatan. Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat melakukan analisis statik 
(menemukan posisi keseimbangan, menyelesaikan system persamaan linear serta menyelesaikan 
masalah optimisasi bebas maupun linier berkendala.

Mata Kuliah Prasyarat: Tidak ada
Praktikum : Tidak ada

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

Mata Kuliah Prasyarat: Tidak ada
Praktikum : Ada

Kode : HII101 Bahasa Arab (3SKS)   

Mata kuliah Bahasa Arab (Ilmu Sharaf) ini membekali mahasiswa dengan kemampuan membedakan 
bentuk kata yang meliputi perubahan-perubahan bentuk kata (fi`il madi,mudlari,dan amar), fi`il madi 
ma`lum dan majhul,mudlari ma`lum dan majhul ,isim sahih dan mu`tal serta tasrif usul istilahiy dan 
lughawy dan penerapannya dalam kalimat Bahasa Arab. Dalam perkuliahan ini dibahas masalah asal - 
usul kata yang terdiri dari tiga huruf, empat huruf kemudian kata yang bisa di tambah satu huruf, dua 
huruf dan tiga huruf. Juga dibahas kata-kata yang terdiri dari huruf sahih dan mu`tal serta cara 
perubahannya dan cara-cara mentasrifnya. Dalam perkuliahan ini dibahas: pengertian tasrif, ruang 
lingkup materi ilmu sharaf , manfaat dan kegunaan ilmu sharaf, asal-usul kata kerja dan kata benda (fi`il 
dan isim), fi`il Tsulasti Rubai`, mujarrad dan mazid bi harfin, biharfain atau bi tsalatsati ahruf serta 
tasrifannya baik secara istilahy atau lughawy. Setelah selesai mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa 
diharapkan mampu menguasai dan memahami dasar-dasar ilmu sharaf dan mampu menerapkannya 
dalam kalimat bahasa Arab baik secara lisan maupun tulisan

Mata Kuliah Prasyarat : Tidak ada
Praktikum : Tidak ada
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Kode : BID 201 Ushul Fiqih (2SKS)          

Kode : BIB 111 Pengantar Ilmu Ekonomi Makro (3SKS) 

Mata kuliah ini bertujuan memberikan gambaran awal bagi teori ekonomi dan gambaran secara 
menyeluruh mengenai dasar ekonomi makro. Mata kuliah ini membahas konep-konep dasar ilmu 
ekonomi makro yang mencakup konsep-konsep dasar tentang permasalahan yang dihadapi organisasi 
ekonomi, pasar dan pemerintah dalam perekonomian modern. Topik-topik yang dibahas meliputi 
pengertian, fondasi dan organisasi ekonomi makro, pembentukan dan perhitungan produk domestic 
bruto, perhitungan biaya hidup, perekonomian jangka panjang, tabungan dan pinjaman, pengangguran 
dan inflasi, konsep dasar ekonomi makro terbuka, neraca perdagangan dan kurs, pengaruh kebijakan 
moneter dan fiscal pada permintaan agrerat jangka pendek. Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa 
diharapkan dapat memahami peran ilmu ekonomi makro dalam perekonomian nasional dan dapat 
memahami berbagai fenomena ekonomi makro yang terjadi.

Mata Kuliah Prasyarat : Tidak ada
Praktikum : Ada

Kode : BIA 121 Pengantar Akuntansi   (3 SKS) 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pengertian dan pemahaman mengenai dasar 
akuntansi keuangan, persamaan akuntansi, teknik pemrosesandata akuntansi yang meliputi jurnal, buku 
besarm worksheet serta dasar penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang, jasa, dan manufaktur.

Mata Kuliah Prasyarat : Tidak ada
Praktikum : Ada

Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan kemampuan menjelaskan pengertian dan kegunaan ushul 
fiqh sebagai alat untuk mengistinbath hukum, serta dapat mengisthinbath  dengan menggunakan 
kaidah-kaidahnya. Dalam perkuliahan ini dibahas : Pengertian ushul fiqh, obyek pembahasan dan 
faedahnya, al-ahkam, al-Amru, al-nahyu, al-'aam dan khash, mujmal mubayan, dhahir muawwal, mantuq 
mafhum, musytarak, nasakh, tarjih, Alquran, al-Sunah, ijtihad, Ijma, Qiyas, Istidlal, qawaid fiqhiyah.

Mata Kuliah Prasyarat : Tidak ada
Praktikum : Tidak ada
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Kode : BID 112 Manajemen Dalam Perspektif Islam   (3SKS))

Kode : BIB 102 Pengantar Statistika Ekonomi  (3SKS)

Mata kuliah ini mendiskusikan fungsi-fungsi umum manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, 
pemimpin, pengendalian dan isu-isu manajemen kontemporer lainnya dari perspektif Islam. Mata kuliah 
ini juga mendiskusikan fungsi-fungsi dalam menjalankan suatu bisnis seperti pemasaran, sumberdaya 
manusia, keuangan dan operasi dalam perspektif baik konvensional maupun dalam perspektif islam. 
Perbandingan dilakukan mulai tataran filosofi sampai dengan tataran praktik.

Mata Kuliah Prasyarat : Pengantar Bisnis
Praktikum :  Tidak ada

Mata kuliah ini bertujuan untuk mengajarkan metode statistik dasar dalam pengolahan data. 
Memperkenalkan arti dan ruang lingkup statistic sebagai salah satu alat untuk mempelajari ilmu 
ekonomi, khususnya menyangkut data empiris. Mata kuliah ini membahas karakteristik data yang 
relevan dengan perkembangan ekonomi, mencakup aspek-aspek yang biasa dikenal dengan istilah 
statistic deskriptif. Titik berat dari mata kuliah ini adalah pada statistika deskriptif. Beberapa topic yang 
dibahas antara lain: pengertian dan metodastatistik, data, rata-rata, deviasi, variasi, angka indeks, deret 
berkala, pengertian regresi dan korelasi, probabilitas, distribusi kemungkinan teoritis dan distribusi 
normal. Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat mengunakan metode-metode 
statistic untuk menganalisa data secara deskriptif dan menghitung probabilita terjadinya suatu 
peristiwa.

Mata Kuliah Prasyarat : Tidak ada
Praktikum : Ada

Kode : G1F203 Pengantar Political Economy (2SKS)

Permasalahan perekonomian di suatu negara sduah tidak dapat dipisahkan dengan iklim politik dan 
penguasa di negara tersebut. Berbagai implikasi politik mengimbas kondisi ekonomi di suatu negara. 
Mulai dari filosofi suatu negara, bentuk suatu negara, paham politik yang dianut oleh mayoritas penguasa 
akan mewarnai pilihan-pilihan mazhab ekonomi yang diterapkan dalam kehidupan bernegara. Tanpa 
mengetahui political economy sangat sulit mengubah suatu kebijakan ekonomi suatu negara dan sulit 
juga mengerti ke arah mana ekonomi bergerak karena ada invisible hands yang menggerakkannya.

Mata Kuliah Prasyarat : Ekonomi makro dan mikro
Praktikum : Tidak ada
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Kode : BID 321 Ekonomi Islam (3SKS)

Kode : BID 301 Bahasa Arab Untuk Bisnis (3SKS)

Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan memahami ruang lingkup dan konsep dasar ekonomi 
Islam, problematika ekonomi, landasan aqidah, moral dan yuridis dalam pengembangan ekonomi Islam, 
instrumen-instrumen dalam ekonomi Islam, hak milik dan kepemilikan, jual beli, konsep laba dan riba 
serta implikasi ekonomisnya, prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam produksi, konsumsi dan distribusi, 
deskripsi pelaksanaan ekonomi Islam dalam perekonomian dewasa ini, serta perbandingan ekonomi 
Islam dan ekonomi kontemporer.

Mata Kuliah Prasyarat : Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro dan Makro
Praktikum : Tidak ada 

Mata kuliah Bahasa Arab Untuk Bisnis  (Ilmu Nahwu) ini memuat dasar-dasar tata bahasa arab yang 
mengkaji struktur dan pola kalimat. Dari studi ini diharapkan teks-teks arab khususnya teks-teks arab 
yang erat hubungannya dengan ekonomi Islam dapat dipahami dan dimengerti terkait kandungan isi 
teks-teks arab tersebut sehingga hasil bacaan itu dapat menjelma menjadi nilai-nilai yang bermanfaat 
dan mewarnai kehidupan mahasiswa khususnya yang berkenaan dengan ekonomi Islam.
Mata kuliah ini membekali mahasiswa tentang pengertian dan ruang lingkup ilmu nahwu, pengertian 
jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dan syibhu jumlah secara sederhana. Pengertian isim, fiil, haraf serta 
tanda-tandanya. Pembagian isim dari segi mufrad, tatsniyah, dan jamak; mudzkkar dan muannats; 
ma'rifat dan nakirah. Pembagian fiil: shahih akhir, mu'tal akhir, muta'addi, lazim, ma'lum, dan majhul. 
Pengenalan mu'rab dan tanda-tanda i'rab serta pengenalan mabni dan macam-macam isim mabni.

Mata Kuliah Prasyarat : Bahasa Arab
Praktikum : Tidak ada 

Kode : BID 322 Lembaga Keuangan Islam Non-Bank (3SKS)

Dalam mata kuliah ini akan dibahas mengenai seluk beluk lembaga keuangan non-bank, fungsi, dan 
keterkaitanlembaga satu sama lain dalam konteks perekonomian Indonesia. Standar kompetensi : 
menganalisis lembaga keuangan non-bank dilihat dari jenis, fungsi, cara kerja, dan produk. 

Mata Kuliah Prasyarat : Tidak ada
Praktikum : Tidak ada 
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Kode : BIA 351 Akuntansi Biaya  (3SKS)

Kode: BIB 204 Statistika Ekonomi dan Bisnis (Statistika II)  (3SKS)

Mata kuliah ini bertujuan memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk menjelaskan peran 
akuntan biaya yang beretika dalam organisasi, berbagai jenis biaya dan manfaat bagi organisasi, 
menghitung biaya produk menggunakan pendekan job costing, process costing, dan activity based 
costing, menyajikan data dan informasi biaya dalam rangka perencanaan, pengendalian dan 
pengambilan keputusan manajerial.

Mata Kuliah Prasyarat : Pengantar Akuntansi
Praktikum : Tidak ada 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan konsep-konsep dan teknik-teknik dalam statistik. Statistik 
ekonomi merupakan kelanjutan dari Pengantar Statistik Ekonomi. Mata kuliah ini membahas system, 
kegunaan dan ruang lingkup statistic inferens dalam ilmu ekonomi. Topik yang dibahas antara lain 
sampling dan distribusi sampling, penaksiran, pengujian hipotesis, distribusi Chi, anova, beberapa 
metode non-parametrics serat regresi dan korelasi. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa 
diharapkan mampu melakukan perhitungan-perhitungan statistic inferens dengan berbagai metode.  

Mata Kuliah Prasyarat : Pengantar Statistika Ekonomi
Praktikum : Ada 

Kode : BID 204 Sejarah Peradaban Islam I (3SKS)

Mata kuliah ini mempelajari proses perkembangan historis umat Islam dalam seluruh aspek 
kehidupannya, termasuk peradabannya, sejak sebelum Islam datang ke bangsa Arab sampai 
perkembangan Islam pada masa kini. Pemahaman ini diperlukan untuk mengenal masa lalu, memahami 
masa kini, dan memprediksi masa yang akan datang, serta dapat digunakan untuk menganalisis lainnya. 
sebab masa lalu, sebagai acuan dan pedoman serta pelajaran bagi kita untuk melangkah ke masa yang 
akan datang. 

Mata Kuliah Prasyarat : Pendidikan Agama Islam
Praktikum : Tidak ada 

Kode : BID 206 Pandangan Hidup Islam (Islamic worldview)& Maqasid Al Syariah (2SKS)

Secara umum, materi kuliah ini dirancang untuk memberikan wawasan yang mendasar tentang Islam 
yang formulasinya disesuaikan dengan tantangan zaman yang sedang dihadapi oleh kaum Muslimin. 
Karena saat ini yang sedang menghegemoni umat manusia—termasuk umat Islam—adalah pemikiran 
Barat yang sekular-liberal, maka konsep Islamic Worldview inipun dirumuskan agar kaum Muslim tidak 
terjebak atau terperosok ke dalam pemikiran-pemikiran yang dapat merusak keimanannya. Diharapkan 
para mahasiswa akan memiliki kerangka (framework) pemikiran Islam yang kokoh, sehingga mampu 
menilai dan menyaring berbagai bentuk pemikiran yang dinilai menyimpang dari ajaran Islam. Dengan 
kata lain, diharapkan, setelah menerima materi kuliah ini, seseorang tidak lagi terombang-ambing dalam 
pemikiran keagamaan, elainkan makin bersemangat dalam mendalami keilmuwan Islam lebih jauh lagi, 
dan lebih penting lagi ia semakin terdorong untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Mata Kuliah Prasyarat : Pendidikan Agama Islam
Praktikum : Tidak ada 
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Kode: BID 202 Fiqih Muamallah (3SKS)

Kode :BID 203 Microfinance (2SKS)

Kode :BIB 310 Pengantar Ekonometrika (3SKS)

Fiqh Muamalah adalah mata kuliah yang mengkaji tentang hukum Islam yang mengatur hubungan antar 
sesama manusia dalam rangka  untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mata kuliah ini merupakan 
instrumen penting untuk diberikan kepada mahasiswa syariah sebagai bekal untuk mengembangkan 
konsep dasar (embrio) hukum ekonomi Islam baik dalam dunia bisnis, dunia perbankan ataupun 
lembaga-lembaga keuangan syari'ah.

Mata kuliah fiqh muamalah juga memberikan pengetahuan tentang konsep-konsep fiqh muamalah 
maliyah (muamalah ekonomi) yang secara khusus difokuskan kepada konsep aplikatifnya di lembaga-
lembaga keuangan dan perbankan syariáh.  Oleh karena itu mata kuliah ini akan membahas tentang teori 
akad, masalah riba, berbagai bentuk akad jual-beli yang relevan, bagi hasil, dan jasa-jasa lainnya untuk 
diterapkan dalam berbagai kegiatan bisnis modern seperti di lembaga-lembaga keuangan dan 
perbankan syariáh.

Mata Kuliah Prasyarat : Ekonomi Islam
Praktikum : Ada

Microfinance adalah mata kuliah yang mempelajari usaha mikro dimana pendanaan yang diberikan 
sangat kecil dan diberikan bagi masyarakat miskin yang mau berusaha/bekerja. Biasanya microfinance 
ini tidak mensyaratkan adanya agunan seperti yang dipersyaratkan oleh bank atau lembaga keuangan 
lainnya. Oleh karena itu, microfinance bisa dijadikan instrument untuk mengentaskan kemiskinan. 
Biasanya penerima kredit/pembiayaan mikro ini bukanlah orang yang bankable sehingga manajemen 
risiko sangat berperan dalam hal ini. Pengalaman yang sangat banyak mengenai praktik microfinance di 
Indonesia sangat membantu mahasiswa memahami mengenai instrument ini.

Pada prinsipnya matakuliah ini membahas tentang peralatan analisis dalam bentuk kuantitatif yang 
berbasis pada ekonomika, matematika, dan statistika.Topik yang dibahas dalam kuliah ini yaitu menitik-
beratkan pada analisis regresi yang menangkap hubungan kausalitas (fungsional).Lebih rinci materi 
kuliah ini yaitu mencakup regresi sederhana dan metode estimasi; regresi majemuk dan matriks, 
termasuk beberapa jenis model ekonometrik. Selanjutnya juga dikaji tentang persoalan pelanggaran 
terhadap asumsi klasik yang meliputi: multikolineritas, hetero-skeditas, otokorelasi, dan kesalahan 
spesifikasi. Bahasan kuliah pengantar ekonomerika ini ditutup dengan materi/ topik khusus (bagian 
pertama) yaitu model dengan variabel boneka (dummy variable) pada variebel independen dan 
dependen.

Mata Kuliah Prasyarat : Pengantar Matematika Ekonomi dan Bisnis, Statistika Ekonomi dan Bisnis
Praktikum : Ada 

27



Kode: BIB 206 Matematika Ekonomi Lanjutan (3SKS)

Kode: BIB 241 Ekonomi Pembangunan (3SKS)

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan konsep-konsep dan teknik-teknik dalam matematika yang 
sering digunakan untuk analisis ekonomi, bisnis dan keuangan. Materi pembahasan meliputi derivative 
fungsi yang terdiri dari banyak variabel bebas, non linear programming, analisis dinamik dan masalah 
optimisasi non linear berkendala, persamaan differensial dan persamaan differens. Setelah mengikuti 
mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat melakukan perbandingan keseimbangan (comparative 
static analysis) dan analisis dinamik, yaitu menemukan time path atau pola gerakan suatu variabel 
mengikuti perjalanan waktu serta dapat menyelesaikan masalah optimisasi non linear berkendala.

Mata Kuliah Prasyarat : Pengantar Matematika Ekonomi dan Bisnis
Praktikum : Tidak ada  

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan pada mahasiswa tentang berbagai isu yang 
berkembang dalam pembangunan saat ini, yang banyak dihadapi dan ditemukan terutama di negara-
negara berkembang-termasuk di dalamnya mengenai permasalahan-permasalahan dan kebijakan-
kebijakan pembangunan, baik dari sisi teoritis maupun fakta-fakta aktual yang terjadi di beberapa 
negara berkembang dan transisi di berbagai belahan dunia ini (khususnya Asia, Afrika, Amerika Latin, 
Timur Tengah serta berbagai negara transisi di Eropa). Pembahasan mencakup pengertian ekonomi 
pembangunan, teori-teori pembangunan, serta isu-isu yang dibicarakan dalam pembangunan di negara-
negara yang sedang berkembang, yang kemudian akan dibedakan dari perspektif ekonomi makro dan 
ekonomi mikro. Beberapa materi yang akan diajarkan antara lain adalah teori transformasi struktural 
dalam proses pembangunan, proses pertumbuhan, teori-teori dasar pembangunan, perdagangan 
internasional, bantuan luar negeri, kemiskinan dan ketidakmerataan pendapatan, permasalahan 
pertanian, industri dan pembangunan pedesaan, pasar tenaga kerja, migrasi dan pertumbuhan ekonomi, 
pendidikan, kesehatan, nutrisi dan kebijakan-kebijakan pemerintah mengenai pembangunan yang 
terkait dengan hal-hal yang dibahas. Selain itu pada perkuliahan ini juga akan dijelaskan berbagai data 
mengenai kondisi dan perkembangan kemajuan pembangunan untuk negara-negara sedang 
berkembang, seprti data dari World Development Report (WDR), Intenational Financial Statistics (IFS), 
World Development Indicators (WDI) dan beberapa data untuk kasus Indonesia. Setelah mengikuti mata 
kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu merumuskan permasalahan pembangunan di negara 
berkembang disertai solusi  kebijakan yang mengikutinya.

Prasyarat: Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro dan Makro
Praktikum: Tidak ada

Kode : BID 302 Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (2SKS)

Mata kuliah ini secara umum membahas beberapa tokoh pemikir muslim dalam bidang ekonomi. Agar 
dalam pembahasan tidak parsial perkuliahan ini akan dimulai dari lahirnya Islam yakni abad pertama 
hijriyah sampai era sekarang/ kontemporer. 
Secara kusus dalam perkuliahan ini membahas dan memahami sejauh mana hasil karya pemikir muslim 
tersebut. Baik etika ekonomi, kaidah, teori dan hukumnya bahkan filsafat ekonomi dapat ditemukan. 
Untuk itu dalam silabus ini telah disediakan sub tema sehingga dapat menuntun mahasiswa 
menguraikan dan menjelaskan secara detail bahwa para ekonom muslim benar-benar seorang “actor”. 
Karyanya benar-benar original yang dapat memberi inspirasi/ pencerahan bagi pembangunan manusia 
di bumi ini. 
Mahasiswa diberi keleluasaan untuk memperoleh dari berbagai sumber, asalkan referensinya jelas dan 
ditulis dengan bahasa yang baik. 

Mata Kuliah Prasyarat : Ekonomi Islam
Praktikum : Tidak ada 28



Kode :BID 311 Manajemen Keuangan Islam (3SKS)

Kode : BID 312 Manajemen Operasi dalam Perspektif Islam (3SKS)

Kode : BID 205 Financial Economics (3 SKS)

Matakuliah ini dirancang untuk dapat memberikan fasilitas (tofacilitate) mahasiswa guna memperoleh 
pengetahuan dan wawasan tentang manajemen keuangan yang menggunakan prinsip Syariah. 
Beberapa metode, teori dan konsep dasar manajemen keuangan yang menggunakan prinsip Syariah 
akan dibahas dalam matakuliah ini. 
Secara umum, materi yang dicakup meliputi: analisa, perencanaan keuangan, resiko pada 
perusahaan/lembaga yang menggunakan prinsip Syariah dan pembiayaan pada lembaga keuangan 
yang menggunakan prinsip Syariah, bahasan tentang keputusan investasi dan alternatif pendanaan 
jangka panjang,manajemen modal kerja serta beberapa topik-topik keuangan terkini. 
Matakuliah ini sebagai dasar bagi mahasiswa untuk menempuh matakuliah lain, terutama pada 
kosentrasi Akuntansi dan Keuangan Syariah. Dengan menyelesaikan matakuliah ini, diharapkan 
mahasiswa akan mampu untuk menerapkan teori, konsep dan teknik ataupun metode yang ada dalam 
manajemen keuangan yang menggunakan prinsip Syariah, serta mampu untuk menganalisis dan 
memecahkan persoalan keuangan perusahaan yang menggunakan prinsip Syariah, baik dalam kaitan 
proses pengambilan keputusan investasi, maupun pendanaan/pembiayaan perusahaan

Mata Kuliah Prasyarat : Pengantar Bisnis
Praktikum : Tidak ada 

Mata kuliah ini menekankan pada bagaimana menarapkan prinsip-prinsip syariah dan perilaku Islam 
pada setiap aspek manajemen operasi. Diharapkan setelah menyelesaikan mata kuliah 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.

Mata Kuliah Prasyarat : Manajemen Dalam perspektif Islam
Praktikum : Tidak ada 

Financial economics merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang lebih spesifik mempelajari kegiatan 
yang berhubungan dengan moneter dimana dipelajari keberadaan uang dalam suatu perdagangan. Mata 
kuliah ini berhubungan dengan hubungan antar variabel sektor keuangan seperti harga, tingkat suku 
bunga dan saham yang secara umum bertolak belakang dengan variabel yang ada di sektor riil. Mata 
kuliah ini memiliki 2 area utama yaitu asset pricing (atau"investment theory") dancorporate finance. 
Asset pricing lebih banyak berbicara mengenai modal (capital) dan corporate finance lebih banyak 
membahas penggunaan modal dan pengalokasian sumber-sumber daya ekonomi ditengah-tengah 
ketidakpastian lingkungan ekonomi. Matakuliah mikro serta makro ekonomi diprasyaratkan sebelum 
mengambil mata kuliah ini. Begitu pula matematika, ekonometrik dan statistik juga akan membantu 
mengerti mata kuliah ini
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Kode: BIB 465 Ekonomi Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan (3SKS)

Kode: BIB 423 Operasi dan Kebijakan Bank Sentral (3SKS)

Kode : BID 207 Ziswaf &  Islamic Voluntary Sektor (3 SKS)

Mata kuliah ini bertujuan memberikan pengetahuan di bidang sumber daya alam dengan berbagai 
permasalahannya ditinjau dari segi ekonomi. Mata kuliah ini membahas tentang berbagai topic 
diantaranya: permasalahan lingkungan dalam perekonomian, konsep efisiensi dan efisiensi alokasi dari 
control polusi dan keputusan pencegahan polusi, perkiraan konsekuensi dari alternative kebijakan 
lingkungan, teori yang menjelaskan bagaimana pemegang kekuasaan membuat keputusan dalam 
mengontrol sumber daya alam yang akan mempengaruhi kualitas lingkungan, pemahaman teknik 
perhitungan keuantungan dan biaya dari keterlibatan pemerintah dalam mengatur sumber daya alam, 
keterbatasan dari perekonomian dengan pemahaman, penjelasan dan perkiraan yang berkaitan dengan 
isu-isu dan kebijakan lingkungan, serta membandingkan antara teori neo klasik dan pendekatan institusi 
dalam ekonomi lingkungan. Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan memahami 
bagaimana mengatur dan membuat keputusan tenatng sumber daya alam agar bisa digunakan secara 
efisien sehingga bisa terus bermanfaat secara ekonomi.

Mata Kuliah Prasyarat : Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro dan Makro, Matematika Ekonomi Lanjutan
Praktikum : Tidak ada 

Kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara 
berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank 
Sentral atau Otoritas Moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan 
persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam 
pasokan/distribusi barang.Kebijakan moneter Bank Sentral dilakukan antara lain dengan salah satu 
namun tidak terbatas pada instrumen sebagai berikut yaitu suku bunga, giro wajib minimum, intervensi 
dipasar valuta asing dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila 
mengalami kesulitan likuiditas.

Masalah Zakat, Infak, Shadaqah serta Wakaf merupakan sektor charity, philanthropy atau voluntary  
dalam Islam.  Mata kuliah ini akan memberikan landasan hukum, teori ekonomi dan praktek 
penyelenggaraan Ziswaf ini dilapangan. Banyak pendapat yang muncul mengenai Ziswaf ini dan banyak 
model pelaksanaan yang bervariasi di berbagai tempat dan negara yang dapat dipelajari.Reformasi 
ZISWAF (zakat sumbangan sedekah dan wakaf) untuk pemberdayaan mikro dilihat dari perspektif 
regulasi dan industri. ZISWAF harus memiliki visi redistribusi aset. Harta ZISWAF harus diberdayakan 
untuk distribusi aset, karena berkat ZISWAF properti disalurkan kepada usaha mikro baik secara langsung 
atau melalui koperasidan BMT .

Kode : BID 401 Akuntansi Perbankan Islam (3 SKS)

Mata kuliah ini membahas mengenai akuntansi untuk lembaga keuangan/bank syariah. Dimulai dengan 
pendahuluan yang meliputi sejarah dan perkembangan akuntansi syari'ah, teori yang mendasari 
akuntansi syariah dilanjutkan dengan pengenalan produk perbankan syariah dibandingkan dengan 
perbankan konvensional, dan pengakuan dan pengukuran produk-produk bank syariah sesuai dengan 
Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) Tahun 2003. Dengan mempelajari mata kuliah 
ini, diharapkan mahasiswa akan mampu menjadi lulusan yang kompeten dan siap untuk bekerja dalam 
dunia perbankan syariah.

Mata Kuliah Prasyarat : Pengantar Akuntansi
Praktikum : Tidak ada 
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Kode : BID 211 Etika Bisnis Islam (3SKS)

Kode : BIB 205 Ekonometrika Lanjutan (3SKS)

Mata kuliah Etika Bisnis Islam, memberikan gambaran tentang prilaku bisnis di kalangan praktisi 
ekonomi. Pendekatan yang digunakan adalah dengan pendekatan teoritis dan empiris. Pendekatan 
teoritis menekankan pada pemahaman teori ekonomi yang diimplementasikan dalam kegiatan bisnis 
dan pendekatan empiris lebih menekankan pada pengamatan dan analisis terhadap praktek bisnis yang 
dilakukan dalam dunia ekonomi serta pembentukan watak dan karakter serta mental pelaku bisnis 
(entrepreneur). Cakupan materi pengantar Bisnis Islam sangat luas karena mencakup seluruh aspek 
dalam ekonomi, untuk itu penekanan pada empiris sangat diperhatikan. 

Mata Kuliah Prasyarat : Pengantar Bisnis
Praktikum : Tidak ada 

Matakuliah ini membahas tentang peralatan analisis dalam bentuk kuantitatif yang berbasis pada 
ekonomika, matematika, dan statistika.Topik yang dibahas dalam kuliah ini yaitu menitik-beratkan pada 
analisis regresi yang menangkap hubungan kausalitas (fungsional). Lebih rinci materi kuliah ini sebagai 
lanjutan dari ekonometrika 1 yaitu mencakup materi/ topik khusus (bagian kedua) terdiri dari modeL 
reresi non-linier, model dengan data panel, regresi dengan restriksi, regresi dinamis. Kemudian 
dilanjutkan dengan materi persamaan simultan dan materi kuliah ditutup dengan pokok bahasan 
tentang model runtut-waktu yang meliputi model dasar runtut waktu (AR-1, MA, ARIMA), model runtut 
waktu jenis bivariat dan multivariat (VAR), dan model runtut waktu jenis ECM dan VECM.

Mata Kuliah Prasyarat : Statistika Ekonomi dan Bisnis
Praktikum : Tidak ada 

Kode : BID 302 Bahasa Arab Untuk Bisnis Lanjutan (3SKS)

Mata kuliah Bahasa Arab Untuk Bisnis Lanjutan ini memberikan keterampilan kepada mahasiswa agar 
mampu berkomunikasi secara aktif dengan bahasa arab. Mata kuliah ini menekankan pada praktek 
percakapan untuk melatih mahasiswa dalam penguasaan maharatul kalam. Materi yang disajikan dalam 
mata kuliah ini disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa. Kebanyakan materi yang disampaikan 
seputar hal-hal yang familier dalam kehidupan mahasiswa sehingga diharapkan mahasiswa mampu 
menguasai dengan baik. Dalam perkuliahan ini praktek percakapan, eksplorasi ide sangat ditekankan 
dan partisipasi semua mahasiswa adalah fokus pembelajaran.

Mata Kuliah Prasyarat : Bahasa Arab Untuk Bisnis
Praktikum : Tidak ada 
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Kode : BIC 461 Akuntansi Manajemen  (3SKS)

Kode : BIC 407 Game Theory  (3SKS)

Kode: BID 313 Manajemen Pemasaran Dalam Perspektif Islam (3SKS)

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan pengertian mengenai peran 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, analisis biaya, volume dan laba, biaya relevan untuk mengambil 
keputusan,pengambilan keputusan investasi, dan pengambilan keputusan dalam kondisi 
ketidakpastian.

Mata Kuliah Prasyarat : Akuntansi Biaya
Praktikum : Tidak ada 

Game theory adalah suatu ilmu yang mempelajari model matematika dari sebuah permasalahan dan 
konflik kepentingan serta pola kerjasama dalam setiap pengambilan keputusan yang rasional. Game 
theory  sering digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam perekonomian, ilmu politik 
ekonomi, psikologi yang juga menggabungkan ilmu komputer dan logika. Sering digunakan dalam 
pengambilan keputusan pada permainan judi (gambler).

Mata kuliah ini membahas konsep pemasaran dalam perspektif Islam sebagai upaya meningkatkan 
kualitas kehidupan berbasis pada syariat Agama Islam dengan memadukan prinsip pemasaran 
konvensional dengan prinsip hukum Islam dalam bermuamalah. Pemasaran dalam perspektif Islam lebih 
menekankan kepada bagaimana pemasaran menjadi bagian dari proses edukasi produk halal, 
penetapan harga secara halal (non ribawi), promosi dan distribusi yang sesuai dengan ajaran agama 
Islam. Setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa memiliki acuan bagaimana menjalankan 
prinsip agama Islam ke dalam kehidupan bisnis.

Mata Kuliah Prasyarat : Manajemen Dalam Perspektif Islam
Praktikum : Tidak ada 

Kode : BIC 281 Hukum Bisnis   (2SKS)

Dalam mengambil tindakan untuk melaksanakan pembangunan/ kebijakan ekonomi dalam kehidupan 
bermasyarakat yang stabil, baik di dalam negeri maupun antara negara memerlukan pengaturan yang 
didasarkan pada ketentuan hukum.Pembahasan ditekankan pada pengantar hukum perdata, hukum 
dagang, hukum perseroan terbatas, hukum perserikatan, penanaman modal dalam negeri dan 
penanaman modal asing, hukum perburuhan dan hak milik intelektual.

Mata Kuliah Prasyarat : Tidak ada
Praktikum : Tidak ada
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Kode: BID 314 Manajemen Sumber Daya Insani (3SKS)

Kode : BIC 281 Hukum Bisnis   (2SKS)

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

Mata Kuliah Prasyarat : Manajemen Dalam Perspektif Islam
Praktikum : Tidak ada 

Dalam mengambil tindakan untuk melaksanakan pembangunan/ kebijakan ekonomi dalam kehidupan 
bermasyarakat yang stabil, baik di dalam negeri maupun antara negara memerlukan pengaturan yang 
didasarkan pada ketentuan hukum.Pembahasan ditekankan pada pengantar hukum perdata, hukum 
dagang, hukum perseroan terbatas, hukum perserikatan, penanaman modal dalam negeri dan 
penanaman modal asing, hukum perburuhan dan hak milik intelektual.

Mata Kuliah Prasyarat : Tidak ada
Praktikum : Tidak ada

Kode: BIB 231 Perdagangan Internasional (3SKS)

Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman dasar tentang perdagangan dan keuangan 
internasional dengan menitikberatkan kepada pemahaman dasar tentang perdagangan internasional. 
Mata kuliah ini membahas konsep teknik dan keuntungan dari perdagangan, sebab-sebab dan 
konsekuansi dari perdagangan dan kebijakan perdagangan, melalui pembahasan teori Ricardian, teori 
Heckser-Ohlin, teori faktor spesiifik, distorsi akibat kebijakan pemerintah, perdagangan akibat 
perbedaan dari segi preferensi, perdagangan akibat increasing return to scale  dan perdagangan intra 
industri. Pembahasan aspek kebijakan internasional akan dibahas pada sepek tarif dan nontarif, serta 
kecenderungan globalisasi dan regionalisasi perdagangan dunia. Kemudian akan dibahas hubungan 
antara perdagangan internasional dengan pembangunan ekonomi serta pergerakan sumber daya 
internasional dan perusahaan multinasional. Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan 
memiliki dasar-dasar pengetahuan mengenai ekonomi internasional khususnya mengenai perdagangan 
internasional.

Mata Kuliah Prasyarat : Pengantar Ilmu Ekonomi Makro
Praktikum : Tidak ada 
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Kode: BID 421 Perbankan syariah (3SKS)

Kode: BID 422 Analisis Investasi (3SKS)

Mata kuliah perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan 

hukum Islam (syariah). Pelarangan riba, investasi ke portofolio yang bertentangan dengan syariah 
merupakan 2 hal mendasar dalam perbankan syariah.  Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya 

larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan 

bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang 

(haram). Banyak sekali implikasi dari pelarangan riba ini terhadap pembentukan produk-produk 
keuangan Islam. Berbagai jenis produk perbankan syariah dapat dipelajari baik definisi, konsep, akad, 
dan mekanisme operasionalnya.

Mata kuliah analisis investasi mempelajari mengenai analisis investasi khususnya investasi dalam aktiva 
keuangan (financial assets), yang terdiri dari pengertian investasi, klasifikasi aset, pengertian manajemen 
risiko, pengertian dan instrumen pasar modal, gambaran umum pasar modal di Indonesia, konsep 
penting dalam investasi,return yang diharapkan dan risiko portfolio, penilaian obligasi, strategi investasi 
obligasi, penilaian saham, strategi portfolio saham, teori efisiensi pasar, analisis sekuritas, sekuritas 
derivatif , pemilihan portfolio, model-modelkeseimbangan, dan evaluasi kinerja portfolio. Bagaimana 
pendekatan Keuangan Islam dalam memaknai instrument investasi yang sesuai dengan syariah.

Kode: BIC464 Manajemen Risiko (3SKS)

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: Statistika Ekonomi dan Bisnis dan Manajemen Keuangan Islam
Praktikum: Tidak ada

Kode:BID 431 Akuntansi Syariah (3SKS)

Mata kuliah ini bertujuan untuk memperkenalkan konsep akuntansi syariah dan praktik akuntansi 
syariah di lembaga-lembaga keuangan syariah. Berbagai praktik dan best practices dari akuntansi 
syariah dilakukan diberbagai jenis perusahaan dan manca negara akan dipelajari di sini. Berbagai 
pendekatan juga dapat dipelajari.

Prasyarat: Pengantar Akuntansi
Praktikum: Tidak ada
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Kode: BID 432 Teori Akuntansi Syariah (3SKS)

Kode: BID 433 Audit Akuntansi Syariah  (3SKS)

Kode: BID 411 Ekonomi Kemiskinan (3SKS)

Mata kuliah ini memberikan pengertian dan pengetahuan tentang dasar-dasar konsep akuntansi 
syariah. Perbedaan akuntansi konvensional dan syariahpun akan dijelaskan. Berbagai filosofi dan 
perspektif syariah dalam melihat suatu laporan akuntansi akan diberikan. Etika dan governance harus 
dijunjung tinggi dan menjadi landasan dalam akuntansi syariah. Setelah menyelesaikan mata kuliah 
ini diharapkan mahasiswa bisa melakukan analisis atas perusahaan secara komprehensif dengan 
menggunakan laporan keuangan dan mampu mengurangi moral hazard yang bisa timbul dalam 
pelaporan akuntansi suatu perusahaan.

Prasyarat : Pengantar Akuntansi
Praktikum : Tidak ada

Mata kuliah ini membahas mengenai penerapan standar kepatuhan syariah dalam industry keuangan 
dan non keuangan syariah. Setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa memahami dan 
mampu memecahkan masalah yang berhubungan dengan standar kepatuhan syariah.

Prasyarat : Pengantar Akuntansi
Praktikum : Tidak ada

Mata kuliah ini mempelajari mengenai beragam konsep kemiskinan secara teoritis, penyebab 
kemiskinan, dan dinamika kemiskian yang ada di berbagai belahan dunia. Setelah itu mahasiswa 
diminta mempelajari mengenai kemiskinan di Indonesia. Mahasiswa diminta menjelaskan dan 
mendiskusikan apa itu kemiskinan, siapa miskin, mengapa terjadi kemiskinan dan bagaimana 
mengatasi masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan fenomena multidimensi. Berbagai definisi 
kemiskinan (menurut World Bank, Amartya Sen, Narayan, et.al., misalnya). Bagaimana pandangan Islam 
terhadap kemiskinan? Berdasarkan atas Al Qur'an dan Al hadist, dipelajarilah kemiskinan dan 
implikasinya baik di dunia maupun di akhirat.

Kode: BID 412 Pengembangan Ekonomi Sosial dan Publik  (3SKS)

Ilmu Ekonomi Publik adalah cabang Ilmu Ekonomi yang menelaah masalah-masalah ekonomi 
khalayak ramai (publik/masyarakat, pemerintah/negara) seperti kebijakan subsidi/pajak, regulasi/ 
deregulasi, nasionalisasi/privatisasi, sistem jaminan sosial, ketahan-an pangan, kebijakan teknologi, 
pertahanan dan keamanan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya
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Kode :BIB 429 Metodologi Penelitian Bisnis (3SKS)

Kode:BIB 492 Perekonomian Indonesia (3SKS)

Kode: BID 413 Ekonomi Moneter Dalam Perspektif Islam (3SKS)

Mata kuliah ini mempelajari apa yag dimaksud denan moneter dalam Islam beserta implikasi teknis 
dan praktisnya. Dan kemudian mengidentifikasi posisinya dimana dalam perekonomian.
Semua aktifitas ekonomi, konsumsi, investasi, perdagangan international atau belanja pemerintah 
semua akan terekam dan tergambarkan dalam sektor riil. Gambaran ini hakikatnya dijelaskan oleh 
interaksi permintaan dan penawaran dalam pasar riil.
Moneter dalam Islam dapatdidefinisikan sebagai segala aktifitas yang berkaitan dengan uang atau 
aset likuid lainnya yang dilakukan dalam rangka menopang aktifitas riil (baik aktifitas di sisi demand 
maupun supply). Sangat sulit untuk memisahkan moneter Islam dengan sektor riil, karena memang 
eksistensi moneter akan sangat tergantung oleh keberadaan sektor riil.Konsep bunga membuat 
perekonomian terdikotomi pada dua sektoral besar yang mandiri; riil dan keuangan.Sementara 
konsep bagi hasil, membuat ekonomi cenderung terkonsentrasi pada aktifitas perekonomian riil, 
dimana moneter bagi hasil menjadi sektoral pendukung dari aktifitas riil tadi. 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang penting bagi mahasiswa untuk dapat membuat pra-
proposal, proposal penelitian dan laporan ilmiah ataupun skripsi dengan baik dan benar, oleh karena 
itu, materi mata kuliah ini mencakup Penelitian dan metodologi, penelitian dengan data kuantitatif, 
penelitian dengan data kualitatif serta untuk membuat laporan ilmiah dengan baik dan benar akan 
diajarkan juga bagaimana teknik penulisan ilmiah. Mata Kuliah 

Mata kuliah Prasyarat : Statistika Ekonomi dan Bisnis
Praktikum : Tidak ada 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memperkenalkan tahapan dan permasalahan pembangunan ekonomi 
Indonesia. Pembahasan diawali dengan pemahaman tentang sistem ekonomi Indonesia yang 
kemudian dibahas tentangkonsep dasar, arah,pola serta sejarah perencanaan pembangunan ekonomi 
Indonesia, kebijakan ekonomi makro dan deregulasi perekonomian Indonesia, kebijakan fiskal, politik 
APBN dan pengaturan keuangan negara, masalah perpajakan nasional, kebijakan moneter, deregulasi 
perbankan dan restrukturasi perbankan Indonesia,pasar modal dan peranannya dalam pembangunan 
ekonomi, penanaman modal asing ke Indonesia, kebijakan perdagangan luar negeri dalam konteks 
pembangunan Indonesia, peranan dan dampak serta upaya penangulangan utang luar negeri 
Indonesia, neraca pembayaran Indonesia dan masalah  defisit transaksi berjalan, peranan, 
pengendalian dan strategi pengembangan BUMN, krisis ekonomi dan keuangan Indonesia serta upaya 
penanggulangannya. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan bisa membuat suatu 
analisis tentang kondisi perekonomian Indonesia saat ini dan kondisi sebelumnya yang  bisa 
digunakan untuk perbaikan kondisi perekonomian Indonesia di masa yang akan datang.

Prasyarat: Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro dan Makro
Praktikum: Tidak ada 

36



Kode: BIB 446 Evaluasi Proyek (3SKS)

Kode :BID316 Manajemen Strategik Dalam Perspektif Islam   (3SKS)

Kode :BID423 Seminar Keuangan dan Perbankan Syariah (3SKS)

Mata kuliah ini mendiskusikan fungsi-fungsi umum manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, 
pemimpin, pengendalian dan isu-isu manajemen kontemporer lainnya dari perspektif Islam. Mata kuliah 
ini juga mendiskusikan fungsi-fungsi dalam menjalankan suatu bisnis seperti pemasaran, sumberdaya 
manusia, keuangan dan operasi dalam perspektif baik konvensional maupun dalam perspektif islam. 
Perbandingan dilakukan mulai tataran filosofi sampai dengan tataran praktik.

Mata Kuliah Prasyarat : Pengantar Bisnis
Praktikum :  Tidak ada

Mata kuliah seminar ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan memadukan berbagai ilmu dan 
praktek industri perbankan dan keuangan syariah baik nasional maupun internasional. Syariah tidak lagi 
sebatas nilai-nilai dan norma, tetapi sudah menjadi praktek bisnis yang mendunia. Perubahan situasi dan 
kondisi yang terjadi dalam industri perbankan dan keuangan syariah global dapat mempengaruhi 
rencana strategis dan kebijakan terhadap industri tersebut.

Kode :BID434 Seminar Akuntansi Syariah (KAI) (3SKS)

Seminar Akuntansi Syariah merupakan mata kuliah yang terakhir yang berfokus pada ilmu akuntansi 
syariah dengan best practice yang adadidunia nyata. Semua ilmu ekonomi, manajemen dan akuntansi 
syariah yang telah diperoleh selama kuliah dapat dipadukan dan komprehensive disajikan dalam suatu 
seminar. Kemampuan dan percaya diri dalam menyampaikan ide, konsep dan ilmu khususnya akuntansi 
syariah akan diexplore dalam mata kuliah ini.

Mata kuliah ini bertujuan memberikan dasar pengetahuan dan keahlian tentang berbagai aspek yang 
berkaitan dengan penyusunan dan penilaian terhadap suatu kegiatan di dalam pembangunan dengan 
penekanan pada analisis finansial dan ekonomi. Mata kuliah ini membahas proses dan tujuan dasar 
pembangunan, pengertian dasar proyek, berbagai aspek tentang persiapan proyek serta siklus suatu 
proyek. Pembahasan juga dilanjutkan dengan dasar-dasar kriteria investasi sebagai landasan awal 
menilai kelayakan suatu proyek/kegiatan pembangunan yang kemudian dilanjutkan dengan 
pembahasan menyangkut tentang prinsip penggunaan shadow price (accounting price) dalam suatu 
kegiatan pembangunan serta bagaimana cara mengestimasi perhitungan accounting price dalam 
kegiatan penyusunan proyek. Pembahasan materi akan diakhiri dengan analisis dampak yang mungkin 
akan timbul dari kegiatan suatu proyek bagi perekonomian secara keseluruhan. Setelah mengikuti mata 
kuliah ini mahasiswa diharapkan bisa membuat dan menganalisis suatu proyek pembangunan beserta 
dampak yang mungkin timbul dari kegiatan suatu proyek bagi perekonomian secara keseluruhan.

Prasyarat: Ekonomi Pembangunan
Praktikum: Tidak ada 
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Kode :BID204 Bisnis Mikro Islami (3SKS)

Kode: UNX 400 Kuliah Kerja Lapangan (KKN) (3SKS)

Kode : BID 500 Tugas Akhir (Skripsi/Studi Mandiri)   (6SKS)

Kode :BID414 Seminar Ekonomi Islam (KEI) (3SKS)

Setelah mendapat semua mata kuliah di prodi ekonomi Islam, seminar ekonomi Islam menutup mata 
kuliah yang diberikan di prodi ini. Mata kuliah ini secara komprehensive dan lengkap merangkum semua 
ilmu yang telah diperoleh selama kuliah di S1. Topik yang dibahas sangat spesifik dan banyak sekali 
membutuhkan kemampuan mahasiswa dalam presentasi suatu topik khusus dibidang ekonomi Islam.  
Kepercayaan diri dan kemampuan menyampaikan ide, ilmu dan konsep dengan baik dan benar sangat 
dibutuhkan pada mata kuliah ini. 

Kontrak dalam suatu bisnis sangatlah penting terutama dalam bisnis mikro yang menjunjung konsep 
Islam. Asymmetric information, moral hazards, dan signaling merupakan hal yang sangat penting 
diketahui dan dipelajari dalam suatu bisnis. Karakteristik bisnis mikro berbeda dengan bisnis besar 
dan medium.  Sektor riil merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, oleh karena itu bisnis 
mikro yang menafkahi 88,9 persen rakyat Indonesia yang mayoritas Muslim menjadi sangat penting 
untuk dipelajari.

Praktek Kerja Lapangan adalah salah satu bentuk emplementasi secara sistematis dan sinkron antara 
program pendidikan di kampus dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan 
kerja secara langsung didunia kerja untuk mencapai tingkat keahlian tertentu.Maksud dilaksanakannya 
Praktek Kerja Lapangan ( PKL ) yang diwujudkan dalam kerja disuatu perusahaan atau di instansi 
Pemerintah. Praktek Kerja Lapangan ( PKL ) juga sebagai kegiatan mahasiswa untuk mencari pengalaman 
kerja sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya.
Prasyarat: Telah lulus minimal 110 SKS

Skripsi adalah laporan penelitian tertulis yang disusun mahasiswa dengan sistematika dan bentuk yang 
telah ditetapkan, berdasarkan hasil penelitian sesuai usulan penelitian yang disetujui dosen 
pembimbing.Skripsi merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program sarjana atau 
jenjang pendidikan strata satu (S1).Skripsi sekurang-kurangnya merupakan pencandraan (deskripsi) 
secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat yang diteliti, yaitu objek 
penelitian.

Persyaratan: Telah lulus minimal 132SKS atau tersisa 2 Mata kuliah
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Pedoman Penilaian
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).

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.

Sistem Penilaian
& Laporan 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

 

 

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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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 building 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 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, melakukan 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) 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
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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)
EKONOMI ISLAM
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