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B. VISI
“Pada tahun 2021 menjadi Program Studi Pendidikan Ekonomi
terbaik di Sumatera yang menghasilkan tenaga pendidik dan
kependidikan yang berkualitas, berintegritas, dan berdaya saing
tinggi serta berjiwa entrepreneur.”
C. MISI
Untuk mencapai visi program studi, maka disusun beberapa misi
sebagai berikut:
1) Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas, disiplin,
dan bertanggungjawab dengan ditopang oleh penerapan Information
and Communications Technology (ICT).
2) Menyelenggarakan penelitian yang sesuai dengan karakteristik
PSPE sehingga dapat menunjang mutu lulusan.
3) Menyelenggarakan
pengabdian
kepada
masyarakat
serta
menggalang kerjasama kemitraan yang sinergis dengan
stakeholders dalam rangka meningkatkan kualitas dan relevansi
lulusan sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja/dunia usaha.
D. TUJUAN PSPE
Kegiatan yang dilakukan PSPE FKIP Unila bertujuan untuk :
1) Menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas, dan berdaya
saing tinggi serta berjiwa entrepreneur.
2) Menghasilkan penelitian yang sesuai dengan karakteristik PSPE
sehingga dapat menunjang mutu lulusan.
3) Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka
mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
bermanfaat bagi masyarakat luas.
4) Menghasilkan kerja sama dan kemitraan dengan lembaga
pendidikan dan stakeholders.

E. KOMPETENSI
Kompetensi yang ingin dicapai adalah :
a) Memiliki kompetensi untuk menjadi guru Ekonomi dan Akuntansi di
SMA/MA.
b) Memiliki kompetensi untuk menjadi guru bidang Ekonomi dan
Akuntansi di SMK/MAK.
c) Memiliki kompetensi untuk menjadi guru IPS di SMP/MTs.
d) Memiliki kompetensi untuk menjadi tenaga administrasi dan
akuntansi di lembaga keuangan dan perbankan.
e) Memiliki kompetensi untuk menjadi tenaga administrasi dan
akuntansi di perusahaan.
f) Memiliki kompetensi untuk menjadi wirausahawan dalam dunia
bisnis.
F. SEBARAN MATA KULIAH
Kurikulum S1 Program Studi Pendidikan Ekonomi Kurikulum Tahun
2017
Semester 1
Komak
UNI616101
UNI616102
UNI616103
UNI616104
UNI616105
UNI617108
UNI617109
KIP616103
KIP616102
KEK616103
KIS616101
KIS616102
KEK616102
KEK616101

Mata Kuliah
Pendidikan Agama Islam
Pendidikan Agama Khatolik
Pendidikan Agama Kristen
Pendidikan Agama Hindu
Pendidikan Agama Budha
Pendidikan Pancasila
Pendidikan Etika dan Kearifan
Lokal
Pendidikan Kepramukaan
Landasan Pendidikan
Pengantar Manajemen
Dasar-Dasar IPS
Sosiologi
Pengantar Bisnis
Pengantar Ilmu Ekonomi
Total

Bobot
(3-0)
(3-0)
(3-0)
(3-0)
(3-0)
(2-0)

Semester
1
1
1
1
1
1

SKS
3
3
3
3
3
2

Sifat
W
W
W
W
W
W

(2-0)

1

2

W

(1-0)
(2-0)
(2-0)
(2-0)
(2-0)
(2-0)
(2-0)

1
1
1
1
1
1
1

1
2
2
2
2
2
2
20

W
W
W
W
W
W
W

Prasyarat

Semester 2
Komak

KIP616104

Mata Kuliah
Pendidikan
Kewarganegaraan
Pendidikan Bahasa
Indonesia
Belajar dan Pembelajaran

KEK616104

Ekonomi Mikro

(2-0)

2

3

W

KIS616103
KEA616101
KIP616102
KEK616105

Antropologi

(2-0)
(3-1)
(3-0)
(2-0)

2
2
2
2

2
4
3
2
20

W
W
W
W

UNI616107
UNI616106

Semester 3
Komak
KEK616201
KEK616202
KEK616203
KJS616201

Pengantar Akuntansi
Psikologi Pendidikan
Manajemen Pendidikan
Total

Mata Kuliah
Statistika
Kewirausahaan
Koperasi dan UKM
IPS Terpadu

Bobot

Semester

SKS

Sifat

(2-0)

2

2

W

(2-0)

2

2

W

(2-1)

2

2

W
Pengantar
Ilmu Ekonomi

Bobot
(2-0)
(2-0)
(2-0)
(2-0)

Semester
3
3
3
3

SKS
2
2
2
2

Sifat
W
W
W
W

KEK616204

Ekonomi Makro

(2-0)

3

3

W

KEK616205

Perpajakan
Akuntansi Keuangan
Menengah
Bank dan Lembaga
Keuangan Non-Bank
Pengembangan Media
Pembelajaran Ekonomi
Matematika Ekonomi
Total

(2-0)

3

2

W

(4-0)

3

4

W

(2-0)

3

2

W

(2-0)

3

2

W

(3-0)

3

3
24

W

KEA616201
KEK616206
KEK616207
KEK616208

Semester 4
Komak

Mata Kuliah

Bobot

Semester

SKS

Sifat

KEK616209

Manajemen Pemasaran

(2-0)

4

2

W

KEK616212

Kurikulum dan Pembelajaran

(2-0)

4

2

W

KEA616204

Sistem Akuntansi

(2-0)

4

2

W

KEA616205

Akuntansi Perpajakan

(2-0)

4

2

W

KEK616207

Bahasa Inggris Profesi

(2-1)

4

3

W

KEA616202

Akuntansi Keuangan
Lanjutan

(4-0)

4

4

W

KEK616208

Ekonomitrika

(3-0)

4

3

W

KEK616210

Statistik Ekonomi
Dasar dan Perancangan
Evaluasi Pembelajaran

(3-0)

4

3

W

(3-0)

4

3

W

KEK616213

Total

24

Prasyarat

Prasyarat

Ekonomi
Mikro
Pengantar
Akuntansi

Prasyarat

Akt.
Keuangan
Menengah
Matematika
Ekonomi
Statistik

Semester 5
Komak

Bobot

Semester

SKS

Sifat

(3-0)

5

3

W

KEA616301

Metodologi Penelitian
Pendidikan Ekonomi
Akuntansi Sektor Publik

(2-0)

5

2

W

KEA616302

Komputer Akuntansi

(2-0)

5

2

W

KEK616301

Mata Kuliah

KEK616302

Micro Teaching

(0-3)

5

3

W

KEK616203

Akuntansi Biaya

(2-1)

5

3

W

KEK616304

Akuntansi Perbankan

(2-0)

5

2

W

KEK616309

Manajemen Keuangan

(3-0)

5

3

W

KEA616303
KEK616211

Praktik Akuntansi
Pembelajaran Ekonomi

(2-0)
(2-0)

5
4

2
2

W
P

KEA616305

Sistem Akuntansi

(2-0)

5

2
24

W

Bobot
(2-0)
(2-0)
(2-0)
(2-0)
(2-0)
(2-0)
(2-0)
(2-0)
(2-0)
(2-0)
(2-0)
(2-0)

Semester
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

SKS
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
24

Sifat
W
W
W
W
W
P
P
P
P
W
W
P

Total

Semester 6
Komak
KEK616308
KEA616306
KEA616307
KEA616308
KEK616310
KEA616309
KEK616311
KEK616312
KEK616313
KEK616314
KEK616307
KEK616306

Mata Kuliah
Ekonomi Pembangunan
Akuntansi Manajemen
Pemeriksaan Akuntansi
Teori Akuntansi
Ekonomi Moneter
Ekonomi Lingkungan
Ekonomi Syariah
Pasar Modal
Ekonomi Publik
Ekonomi Pendidikan
Budgeting
Ekonomi Publik
Total

Prasyarat

(1) Pendidikan
Guru, (2)
Belajar dan
Pembelajaran,
(3)
Pengembangan
Media
Pembelajaran
Ekonomi
(1) Pengantar
Akuntansi, (2)
Lembaga
keuangan dan
perbankan

Prasyarat

Semester 7
Komak

Bobot

Semester

SKS

Sifat

Kuliah Kerja Nyata (KKN)
Praktek Pengalaman
Lapangan

(0-3)

7

3

W

(0-3)

7

3

W

Ekonomi Internasional
Sistem Informasi
Manajemen

(2-0)

7

2

P

(2-0)

7

2

P

KEA616401

Akuntansi Syariah

(2-0)

7

2

P

KEK616403

Seminar Proposal

(0-1)

7

1

W

KEK616404

Seminar Hasil

(0-1)

7

1

W

KEK616405

Studi Kelayakan Bisnis

(2-0)

7

2

W

KEK616406

Ekonomi Manajerial
Ekonomi Sumber Daya
Manusia
Ekonomi Kreatif

(2-0)

7

2

P

(2-0)

7

2

W

(2-0)

5

2
22

P

UNI617401
KIP616401
KEK616401
KEK616402

KEK616407
KEK616408

Mata Kuliah

Total

Semester 8
Komak
KEK616406

Mata Kuliah
Skripsi
Total

Bobot

Semester

SKS

Sifat

(0-4)

8

4

W

Prasyarat

Metodologi
Penelitian

Prasyarat

4

G. DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH
Berikut deskripsi mata kuliah Program Studi Pendidikan Ekonomi:
1. PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (Kode Mata Kuliah/sks:
UNI616101/3(2-1))
Mata kuliah Pendidikan Agama Islam bertujuan untuk
meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran
Islam secara komprehensif (kaffah) dalam pengembangan
keilmuan, profesi, dan kehidupan bermasyarakat. Materi yang
dibahas dalam mata kuliah ini adalah Mengapa dan Bagaimana
Pendidikan Agama Islam diajarkan di Perguruan Tinggi, Bagaimana
Manusia Bertuhan, Bagaimana Agama Menjamin Kebahagiaan,
Mengintegrasikan Iman, Islam, dan Ihsan dalam Membentuk Insan
Kamil, Bagaimana Membangun Paradigma Insani, Bagaimana
Membumikan Islam di Indonesia, Bagaimana Islam Membangun
Persatuan dalam Keberagaman, Bagaimana Islam Menghadapi
Tantangan Modernisasi, Bagaimana Kontribusi Islam dalam
Pengembangan Peradaban Dunia, Bagaimana Peran dan Fungsi
Masjid Kampus dalam Pengembangan Budaya Islam.

2. PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK (Kode Mata Kuliah/sks:
UNI616102/3(2-1))
Mata kuliah Pendidikan Agama Katolik bertujuan agar peserta didik
memiliki kemampuan untuk membangun hidup yang semakin
beriman dan mampu mempertanggungjawabkan imannya ditengah
masyarakat.Membangun
hidup
beriman
Kristiani
berarti
membangun kesetiaan pada Injil Yesus Kristus, yang memiliki
keprihatinan tunggal, yakni Kerajaan Allah. Kerajaan Allah
merupakan situasi dan peristiwa penyelamatan: situasi dan
perjuangan untuk perdamaian dan keadilan, kebahagiaan dan
kesejahteraan, persaudaraan sejati dan kesetiaan, kelestarian
lingkungan hidup, yang dirindukan oleh setiap orang dari pelbagai
agama dan kepercayaan. Pendidikan Agama Katolik di Perguruan
Tinggi Umum merupakan bagian dari pastoral peserta didik untuk
membimbing mereka agar dapat bertumbuh menjadi pribadi yang
dewasa secara moral, bertumbuh dalam iman, peka, peduli dengan
terlibat aktif dalam kehidupan ditengah masyarakat. Materi yang
dibahas dalam mata kuliah ini adalah Manusia, Agama, Yesus
Kristus dan Karya Penyelamatannya, Gereja dan Iman yang
Memasyarakat.
3. PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN (Kode Mata Kuliah/sks:
UNI616103/3(2-1))
Mata kuliah Pendidikan Agama Kristen bertujuan untuk membantu
terbinanya peserta didik yang beriman, dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berpikir filosofis,
bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas, ikut serta dalam
kerja sama antarumat beragama dalam rangka pengembangan dan
pemanfaatan ilmu dan teknologi serta seni untuk kepentingan
manusia dan nasional. Mata kuliah ini membahas tentang: Agama
dan Fungsinya dalam Kehidupan Manusia, Allah dalam
Kepercayaan Kristen, Manusia menurut Ajaran Kristen, Etika dan
Pembentukan Karakter Kristiani, Hubungan Iman Kristiani dengan
IPTEKS, Menciptakan Kerukunan Antra Umat Beragama, Penjaga
Ciptaan Allah, Cara Bergaul yang baik.
4. PENDIDIKAN AGAMA HINDU (Kode Mata Kuliah/sks:
UNI616104/3(2-1))
Mata kuliah Pendidikan Agama Hindu bertujuan untuk membantu
terbinanya peserta didik yang beriman, dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berpikir filosofis,
bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas, ikut serta dalam
kerja sama antarumat beragama dalam rangka pengembangan dan
pemanfaatan ilmu dan teknologi serta seni untuk kepentingan
manusia dan nasional. Mata kuliah ini membahas tentang Sejarah
Agama Hindu, Sumber Ajaran Agama Hindu, Ruang Lingkup
Agama Hindu, Nawa Darsana, Pranata Sosial, Dasar-Dasar
Kepemimpinan Hindu, Seni Budaya Hindu, Weda sebagai kitab

suci sekaligus sebagai sumber hukum Hindu, Pokok-pokok Srada
dalam agama Hindu, Catur Purusartha dan Catur Asrama, Catur
Marga Yoga, Sosiologi Agama Hindu, Sila dan Etika Hindu.

5. PENDIDIKAN AGAMA BUDHA(Kode
Mata
Kuliah/sks:
UNI616105/3(2-1))
Mata kuliah
Pendidikan Agama Buddha
bertujuan untuk
membantu terbinanya mahasiswa yang beriman, dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berpikir
filosofis, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas, ikut
serta dalam kerja sama antarumat beragama dalam rangka
pengembangan dan pemanfaatan ilmu dan teknologi serta seni
untuk kepentingan manusia dan nasional.Mata kuliah
ini
membahas tentang kerangka dan isi kitab suci Tripitaka beserta
Sutra-Sutra, makna agama Buddha dan tujuan hidup umat Buddha,
hukum-hukum universal agama Buddha, ketuhanan dalam agama
Buddha, sila sebagai landasan dan pola hidup umat Buddha, iptek
dan seni yang harmonis dengan ajaran agama Buddha serta sesuai
dengan budaya nasional, masyarakat Buddha dan konstruksi
kerukunan hidup beragama di Indonesia, budaya dan politik
Buddha dalam kaitan dengan pergaulan dunia, pengembangan
batin (bhavana).
6. PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA (Kode Mata Kuliah/sks:
UNI616106/2 (2-0))
Mata Kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia ini bertujuan untuk (i)
menumbuhkan sikap mental peserta didik yang mampu
mengapresiasi nilai-nilai Pendidikan Bahasa Indonesia sebagai
simbol kedaulatan bangsa dan negara, (ii) untuk memberikan
pemahaman dan penghayatan atas keberadaan Pendidikan
Pendidikan Pendidikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa
pemersatu bangsa dan bahasa ipteks, (iii) untuk menyiapkan
peserta didik agar mampu menganalisis permasalahan dan
mencari solusi terhadap persoalan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara melalui pembuatan dan penggunaan
teks, (iv) untuk mengembangkan keterampilan berkomunikasi
secara akademik baik dalam bentukPendidikan Bahasa Indonesia
lisan maupun tulis demi pengembangan ipteks dalam tatanan dunia
global. Mata Kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia ini membahas
tentang: Hakikat Pendidikan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa
Persatuan dan Bahasa Negara, Mengeksplorasi Teks dalam
Kehidupan Akademik (penanaman nilai dan hakikat Pendidikan
Bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan),
Menjelajah Dunia Pustaka,Mendesain Proposal Penelitian dan
Proposal Kegiatan, Melaporkan Hasil Penelitian dan Hasil
Kegiatan, Mengaktualisasikan Diri dalam Artikel Ilmiah.

7. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (Kode Mata Kuliah/ sks:
UNI616107/ 2 (2-0))
Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk
menyelenggarakan pendidikan kebangsaan, demokrasi, hukum,
multikultural dan kewarganegaraan bagi peserta didik guna
mendukung terwujudnya warga Negara yang sadar akan hak dan
kewajiban, serta cerdas, terampil dan berkarakter sehingga dapat
diandalkan untuk membangun bangsa dan Negara berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945 sesuai bidang keilmuan dan profesinya.
Mata kuliah ini membahas tentang Pendidikan Kewarganegaraan
sebagai mata Kuliah Pengembangan Kepribadian, Identitas
Nasional, Negara dan Konstitusi, Demokrasi Indonesia, Negara
Hukum dan Hak Azasi Manusia, Wawasan Nusantara sebagai
Geopolitik Indonesia, Ketahanan Nasional Indonesia, dan Integrasi
Nasional.
8. Pendidikan Pancasila (Kode Mata Kuliah/sks:UNI616108/2(2-0))
Mata Kuliah Pendidikan Pancasila ini bertujuan untuk menciptakan
wahana pembelajaran bagi para peserta didik untuk secara
akademik mengkaji, menganalisis, dan memecahkan masalahmasalah pembangunan bangsa dan negara dalam perspektif nilainilai dasar Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Republik
Indonesia.Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan
Nasional bertujuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional.
Sistem pendidikan nasional yang ada merupakan rangkaian
konsep, program, tata cara, dan usaha untuk mewujudkan tujuan
nasional yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945,
yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Materi yang dibahas dalam
mata kuliah ini adalah Pengantar Pendidikan Pancasila, Pancasila
Dalam Arus Sejarah Bangsa, Pancasila Sebagai Dasar Negara,
Pancasila sebagai Ideologi Negara, Pancasila sebagai Filsafat,
Pancasila sebagai Sistem Etika.
9. PENDIDIKAN ETIKA dan KEARIFAN LOKAL (Kode Mata
Kuliah/sks: UNI616109/2(2-0))
Deskripsi : Matakuliah ini membahas tentang urgensi etika dalam
perspektif lokal dan global yang bertujuan untuk membentuk
mahasiswa agar memiliki softskills, membuka wawasan dan
pemikiran ilmiah tentang isu-isu global, membangun literasi IPTEKS
sehingga menjadi sosok pribadi unggul dan kompetitif yang
berkarakter.
10. Landasan Pendidikan (KIP616102/ 2 (2-0)
Mata kuliah Landasan Pendidikan tergolong mata kuliah dasar
profesi (MKDP) yang merupakan bagian
dari
keseluruhan
kurikulum pendidikan tenaga kependidikan. Mata kuliah ini
diberikan pada semester 1 dengan bobot 2 sks. Mata kuliah ini
menyajikan bahasan tentang berbagai asumsi
pendidikan.

Materi kuliah meliputi konsep landasan pendidikan, implikasi
hakikat manusia terhadap pendidikan, pengertian pendidikan,
pendidikan
sebagai
ilmu
dan
seni, landasan
filosofis
pendidikan,
landasan
psikologis
pendidikan,
landasan
sosiaologis
dan antropologis pendidikan, landasan historis
pendidikan dan landasan yuridis pendidkan
11. Belajar dan Pembelajaran (KIP616102/ 3 (2-1)
Mata Kuliah Belajar dan pembelajaran merupakan mata kuliah
yang menjadi panduan dasar bagi pendidik dalam mengelola
kegiatan pembelajaran peserta didik. Membahas secara mendalam
konsep konsep dasar teoritis dan praktis didaktik-metodikpedagogik, hubungan filsafat pendidikan dengan pembelajaran,
teori- teori belajar, faktor keberhasilan belajar, tipe-tipe dan
pengalaman belajar, model dan media pembelajaran, pendekatan
dan strategi pembelajaran, diagnosis kesulitan belajar, bimbingan
belajar.
Disamping itu melalui perkuliahan ini berusaha
membiasakan dan mengembangkan sikap-sikap positif dalam
belajar dalam hubungannya dengan sumber-sumber belajar.
12. Pendidikan Kepramukaan (KIP616103/ 1 (0-1)
Pendidikan kepramukaan merupakan pendidikan wajib diberikan di
semua jenjang pendidikan termasuk jenjang perguruan tinggi
sebagaimana tertuang baik di dalam UU No. 12 Tahun 2010
tentang Gerakan Pramuka.
Dimana pengertian Pendidikan
Kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan
hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan
pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Dalam perkuliahan ini dibahas
perkenalan dan pemantapan sistem perkuliahan, sejarah pramuka
dunia, sejarah pramuka Indonesia, menjelaskan konsep
kepramukaan tingkat Siaga, praktik konsep dalam upacara tingkat
siaga, menjelaskan konsep kepramukaan tingkat Penggalang,
praktik konsep dalam upacara tingkat penggalang, menjelaskan
konsep kepramukaan tingkat Penegak, praktik konsep dalam
upacara tingkat penegak,tali-temali dan pionering, konsep dan
praktik Peraturan Baris Berbaris (PBB) dan penerapan makna
salam pramuka.
13. Kurikulum (KIP616104/3 (2-1)
Kurikulum merupakan salah satu program strategis di LPTK.
Bersifat strategis karena memiliki pengaruh terhadap keberhasilan
pencapaian tujuan pendidikan yang pada akhirnya akan
menentukan kualitas pendidikan suatu bangsa. Keberadaan mata
Kurikulum pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
menjadi jantungnya ilmu-ilmu keguruan dalam rangka mewujudkan
guru yang professional, inovatif, kreatif, dan berkarakter, oleh
karena itu mutlak harus dikuasai oleh semua mahasiswa calon
guru.Untuk pencapaian itu diperlukan konten yang berkenaan

dengan :Konsep dasaar kurikulum, landasan, dan dimensi
kurikulum, model konsep desain, komponen serta rancangan
kurikulum, serta pembiasaan perilaku positif baik dalam konteks
akademik maupun nonakademik.
14. Evaluasi Pendidikan dan Pembelajaran (KIP616105/3 (2-1)
Dalam proses pendidikan dan pembelajaran evaluasi merupakan
aspek yang sangat penting demi mengukur sebaik apa proses
pendidikan dan pembelajaran itu berjalan. Matakuliah ini
membahas tentang hakikat evaluasi pembelajaran yang meliputi
konsep dasar pengukuran, penilaian dan asessmen. Langkahlangkah pengembangan evaluasi pembelajaran, praktek penulisan
butir soal, pengolahan data hasil evaluasi, analisis kualitas tes
meliputi (validitas, realibilitas dan reliabilitas) dan kualitas butir
soal(tingkat kesukaran soal). Selain itu, mata kuliah ini juga
mengajarkan pembuatan alat evaluasi dari tahap refreksi,
merancang ulang, penyempurnaan alat evaluasi yang sudah ada.
15. Praktik Pengalaman Lapangan (KIP616401/3 (0-3)
Mata kuliah ini merupakan muara dari pembentukan kompetensi
akademik pedagogik, sosial dan personal calon guru. Untuk itu
diperlukan latihan yang intensif mulai dari membangun suasana
akademik yang mendidik, merancang pembelajaran, mengevaluasi
pembelajaran, merefleksi pembelajaran,memberikan bimbingan
Pribadi, sosial, karir, belajar, keagamaan dan keluarga serta
memberikan konseling dan layananyang berorientasi pada
optimalisasi potensi siswa.
16. Ekonomi Syariah (KEK616310/ 2 (2-0)
Materi mata kuliah ini berisi mengenai konsep-konsep ekonomi
syariah yang meliputi: Prinsip-Prinsip dalam Ekonomi Syariah;
Makro Ekonomi Syariah; Zakat Sumber Kekayaan Negara; Analisis
Pendapatan Nasional; Teori Konsumsi; Teori Tabungan dan
Investasi; Keseimbangan Pasar Uang dan Pasar Barang; Kebijakan
Fiskal dalam Ekonomi Syariah; Instrumen Kebijakan Fiskal; Teori
tentang Uang; Kurva Permintaan dan Penawaran Agregat; dan
Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia.
17. Pengantar Ilmu Ekonomi (KEK616101/ 2 (2-0)
Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mengetahui beberapa
konsep dasar dalam ilmu ekonomi baik mikro maupun makro.
Cakupan materi perkuliahan aspek mikro meliputi; konsep dasar
dan masalah ekonomi, perkembangan pemikiran ekonomi, kegiatan
ekonomi, permintaan penawaran dan system penentuan harga,
produksi dan bentuk-bentuk pasar. Aspek makro meeliputi
pendapatan nasional, uang dan bank dan lembaga keuangan
lainnya, inflasi dan deflasi serta perdagangan internasional.

18. Pengantar Manajemen (KEK616102)
Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa manajemen dalam arti
fungsi dan ketrampilan sebagai kapabilitas yang dimiliki seorang
manajer. Cakupan materi kuliah meliputi : Pengertian manajemen
dan organisasi teori manajemen dan manajer, struktur dan proses
organisasi, organisasi sebagai suatu wadah dan system social,
struktur organisasi, kewenangan, pertanggungjawaban dan
akuntabilitas, proses dan fungsi manajemen perencanaan,
koordinasi
dan
pengendalian,
pengambilan
keputusan,
pengembangan organisasi, kepemimpinan, motivasi, kecendrungan
dan prospek manajemen.
19. Pengantar Bisnis (KEK616102/ 2 (2-0)
Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memahami dan memiliki
wawasan tengtang masalah-masalah ekonomi dalam perusahaan.
Cakupan materi perkuliahan meliputi bermacam-macam bentuk
badan usaha dan masalah yang dihadapi dalam pendirian dan
pengelolaannya,
fungsi-fungsi
perusahaan,
fungsi-fungsi
pemasaran, personalia, produksi dan pembelanjaan serta
kecendrungan yang mempengaruhi dunia usaha.
20. Perpajakan (KEK616205/ 2 (2-0)
Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memiliki pengetahuan
dan pemahaman terhadap berbagai aspek perpajakan, system dan
perhitungan yang diberlakukan dalam kegiatan perusahaan.
Cakupan materi perkuliahan meliputi ; system perpajakan pada
umumnya, undang-undang perpajakan yang berlaku diindonesia,
dasar pengenaan dan pemungutan pajak, jenis pajak, system
pembayaran dan ketentuan umum yang berlaku serta serta
implikasinyadalam perekonomian nasional
21. Bahasa Inggris Profesi (KEK616207/ 3 (2-1)
Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memiliki kompetensi
konsep bahasa inggris profesi (bisnis) dan ketrampilan dalam
menerapkan bahasa inggris profesi. Cakupan materi kuliah meliputi
: Ecconomic Vocabulary and terminology, sort of business letter,
report, contact, forms, advertisement, brochures and lefllets.
22. Matematika Ekonomi (KEK616208/3 (3-0)
Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa menguasai dasar dasar
matematika dan dapat menerapkannya untuk menganalisis
peristiwa peristiwa ekonomi. Cakupan materi kuliah meliputi teori
himpunan dan system bilangan, deret, pangkat, akar dan logaritma,
fungsi-fungsi linier, fungsi non linier, deferential, integral, matriks.
23. Pengantar Akuntansi (KEA616101/4 (3-1)

Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memiliki kemampuan
memahami konsep-konsep esensial tentang prinsip-prinsip, tujuan,
ruang lingkup, cara cara pendekatan system dan pembuatan
laporan dalam pengtahuan dsar akuntansi. Cakupan materi kuliah
meliput : konsep dasar akuntansi, siklus akuntansi prosedur dan
pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan untuk
perusahaan jasa dan dagang.
24. Statistik Ekonomi (KEK616210/3 (3-0)
Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mengerti dan memahami
prosedur kerja statistic dalam mengolah data menjadi informasi
untuk pengambilan kesimpulan yang tepat. Cakupan materi
perkuliahan meliputi : Pengertian dan manfaat statistic, statistic
deskriptip dan infrensial, penyajian data, ukuran gejala pusat dan
ukuran letak, simpangan, distribusi, disparasi dan variasi, teknik
teknik korelasi dan uji beda, analisis regresi linier, :
distribusi(binominal,normal,t,F,Chi kuadrat), teori peluang, korelasi,
(product moment, biserial, ganda, parsial, ) regresi, anava, non
parametric
(chi
kuadrat,
wilcoxon,mannwhitney,
kruskalwallis,Kendal tau) angka indeks dan trens.
25. Manajemen keuangan (KEK616209/3 (3-0)
Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memahami dan memiliki
wawasan, konsep dan model manajemen keuangan serta
mengaplikasikanya dalam pengambilan keputusan. Cakupan materi
kuliah mliputi : konsep konsep dan teori pembelanjaan serta
manajer keuangan analisis laporan keuangan, proyeksi laporan
keuangan perusahaan , manajemen modal kerja, sumber sumber
pembelanjaan,
keputusan
pembelanjaan,
ekspansi
dan
reorganisasi.
26. Akuntansi Biaya (KEA616203/3 (2-1)
Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memiliki pengetahuan
dan pemahaman serta serta ketrampilan dalam mengklasifikasikan,
pengumpulan dan analisis biaya dalam pengambilan keputusan.
Cakupan materi perkuliahan meliputi : pengertian biaya, metode
harga pokok pesanan, biaya overhead pabrik, biaya bahan baku,
biaya tenaga kerja, metode harga pokok proses, harga pokok
standart dan analisis biaya
27. Ekonometrika (KEK616208/3 (3-0)
Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memiliki pengetahuan
mengenai teori dasar dan metode ekonometrika untuk melakukan
estimasi empiris terhadap hubungan antar variable ekonomi.
Cakupan Materi perkuliahan meliputi:
konsep dasar statistik
matematik, regresi linear dengan metode pendugaan Ordinary
Least Square (OLS) dan identifikasi pelanggaran asumsi klasik
serta cara mengatasinya.

28. Ekonomi Pembangunan (KEK616308/2 (2-0)
Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa dapat menetahui
permasalahan-permasalahan
yang
berhubungan
dengan
pembangunan ekonomi sserta gejala-gejala ekonomi yang ada
didalam masyarakat sehingga mampu memberikan tanggapan dan
mencari alternative pemecahan. Cakupan materi perkuliahan
meliputi: konsep dasar ekonomi pembangunan, sifat-sifat umum
Negara yang sedang berkembang, teori, unsure dan tahapan
pembangunan ekonomi, proses pembangunan ekonomi, tipe-tipe
pembangunan ekonomi, masalah dan kebijakan pembangunan
ekonomi, konsep garis kemiskinan dan strategi memerangi
kemiskina, pertumbuhan dan pemerataan pendapatan, pendapatan
per kapita sebaagai indeks, tingkat kesejahteraan, migrasi,
pembangunan pertanian, industry dan perdagangan.
29. Ekonomi Makro (KEK616204/3 (3-0)
Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa pendapat dasar makro
ekonomi yang kuat dan memperoleh gambaran riil dan teori-teori
yang diperolehnya dalam praktek sehari-hari serta dapat
meningkatkan pemahaman dan penerapan teori dalam
menganalisis makro ekonomi. Cakupan metri perkulihan meliputi:
Konsep dasar makro ekonomi, krangka system, dan kebijakan
makro ekonomi, kegitan ekonomi masyarakat, dan pendapatan
nasional, keseimbangan dan pasar produk dan pasar uang,
permintaan uang dan kebijakan stabilitas, permintaan dan
penawaran agregat, serta teori devaluasi dan revaluasi.
30. Manajemen Pemasaran (KEK616209/2 (2-0)
Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memahami dan memiliki
wawasan peran pemasaran dalam era ilmu pengetahuan dan
teknologi yang semakin maju: Cakupan materi perkuliahan meliputi
: analisis dasar, perencanaan pasar, implementasi dan
pengendalian pemasaran sesuai dengan prkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang makin canggih.
31. Ekonomi Mikro (KEK616104/3 (3-0)
Mata kuliah ini merupakan pendalaman dari materi pembelajaran
pada mata kuliah Pengantar Ekonomi. Oleh karena itu, secara
umum topik-topik yang akan didiskusikan pada mata kuliah ini
mencakup: perilaku rumah tangga konsumen dan rumah tangga
produsen sebagai unit ekonomi dalam pengambilan keputusan,
model-model penentuan harga, keseimbangan umum dan ekonomi
kesejahteraan
32. Ekonomi Koperasi dan UKM (KEK616203/2 (2-0)

Mata kuliah ini memberikan bekal pengetahuan kepada mahasiswa
tentang perkoperasian dan usaha kecil menengah. Pembahasan
dalam mata kuliah ini adalah bersifat mikro ekonomi dan makro
ekonomi .Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu
untuk mengerti,memahami, menganlisis dan mengembangkan
koperasi dan usaha kecil menengah.
33. EKONOMI SUMBER DAYA MANUSIA (KEK616407/2 (2-0)
Mata kuliah ini membahas tentang konsep ESDM, keterkaitan
antara ESDM dengan Ekonomi Pembangunan, Konsep
pengangguran, Penawaran Tenaga Kerja, Permintaan Tenaga
Kerja, Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja, TPAK, Teori dan Sistem
Pengupahan, Kontrak Pasar Tenaga Kerja dan Insentif Pekerja,
Migrasi, investasi sumber daya manusia, perencanaan tenaga
kerja, dan hubungan industrial.
34. Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank (KEK616206/2 (2-0)
Bank dan Lembaga Keuangan non Bank merupakan mata kuliah
yang menguraikan atau menganalisis mengenai sistem keuangan
dan lembaga-lembaga pembentuk sistem keuangan yang terdiri
dari Lembaga Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
(LKBB). Materi perkuliahan dimulai dari konsep dasar tentang
sistem keuangan, lembaga keuangan dalam sistem keuangan,
sistem keuangan dan sistem perbankan Indonesia, kebijakan
moneter dan perbankan Indonesia, serta lembaga keuangan bukan
bank seperti asuransi, dana pensiun, pegadaian, leasing, reksa
dana dan factoring (anjak-piutang)
35. Sistem Informasi Manajemen (KEK616402/2 (2-0)
Mata kuliah ini mengajarkan tentang konsep-konsep sistem
informasi manajemen, dan strategi yang dapat dicapai dengan
memanfaatkan sistem informasi manajemen.
36. Ekonomi internasional (KEK616401/2 (2-0)
Mata kuliah ini mempelajari berbagai konsep dan ruang lingkup
ekonomi internasional, teori-teori perdagangan internasional,
kebijakan perdagangan internasional, organisasi dan kerjasama
perdagangan internasional, system moneter internasional, teori dan
praktek perdagangan valuta asing, teori dan kebijakan balance of
payment, sistem pembiayaan dan pembayaran internasional, bisnis
internasional (MNC), dan kebijakan ekonomi makro terbuka untuk
menjaga keseimbangan internal dan eksternal.

37. Ekonomi Lingkungan (KEA616309/2 (2-0)
Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang membahas berbagai
konsep dasar tentang ekonomi lingkungan, berbagai problema
yang biasanya dihadapi orang di dalam lingkungannya serta

pemecahannya, membahas mengenai berbagai konsekuensi
ekonomi penyebab merosotnya fungsi lingkungan ditinjau dari
pencemaran, penentuan nilai lingkungan dengan berbagai metode.
Serta membahas mengenai kebijakan lingkungan diarahkan untuk
melindungi lingkungan.
38. Ekonomi Pendidikan (KEK616313/2 (2-0)
Mata kuliah ini mempelajari berbagai konsep dasar dan ruang
lingkup ekonomi pendidikan, human capital, human investment,
biaya dan pembiayaan pendidikan, benefit pendidikan, dan analisa
cost-benefit pendidikan.
39. Ekonomi Manajerial (KEK616406/2 (2-0)
Mata kuliah ini menyajikan berbagai teknik analisis ilmu ekonomi
yang dapat diterapkan sebagai dasar kebijakan corporate. Topiktopik yang dibahas antara lain teori permintaan, penawaran, harga
keseimbangan, teori konsumsi, teori produksi, teori laba maksimal
di berbagai pasar. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
konsep, grafik dan matematik.
40. Studi Kelayakan Bisnis (KEK616405/2 (2-0)
Mata kuliah ini memberi kemampuan kepada mahasiswa dalam
memahami studi kelayakan bisnis dan penerapannya dalam
kehidupan praktis. Perkuliahan ini secara umum membahas
berbagai aspek dalam studi kelayakan bisnis, antara lain: aspek
pasar dan pemasaran, aspek teknis/operasi, aspek manajemen,
aspek hukum, aspek keuangan, dan sebagainya.
41. Akuntansi Keuangan Menengah (KEA616201/4 (4-0)
Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memiliki kemampuan dan
pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep dan
prinsip-prinsip akuntansi. Cakupan materi perkuliahan meliputi:
teknis pembukuan transaksi finansial, cara mengklasifikasikannya
menjadi laporan keuangan untuk perusahaan jasa perdagangan
maupun industri. Cakupan materi perkuliahan meliputi: pengertian
tentang pos-pos dalam neraca, konsep-konsep dasar kas, investasi
jangka pendek, piutang, persediaan, investasi jangka panjang dan
saham, obligasi dan dana lain, pengendalian dan prioritas
penggunaan dana dan teori-teori yang melandasinya.
42. Akuntansi Keuangan Lanjut (KEA616202/4 (4-0)
Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memiliki pemahaman dan
keterampilan tentang prinsip-prinsip akuntansi di bidang khusus.
Cakupan materi perkuliahan meliputi: pembentukan usaha,
perubahan kepemilikan, likuidasi, perusahaan patungan, penjualan
angsuran, penjualan konsinyasi, hubungan kantor pusat dan
cabang, merger, hubungan perusahaan anak dani induk. Cakupan

materi perkuliahan meliputi: pembentukan usaha, perubahan
kepemilikan, likuidasi, perusahaan patungan, penjualan angsuran,
penjualan konsinyasi,hubungan kantor pusat dan cabang, merger,
hubungan perusahaan dan induk.
43. Teori Akuntansi (KEA616308/2 (2-0)
Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memiliki pemahaman dan
keterampilan dalam membahas berbagai teori akuntansi, dalam
ruang lingkup: falsafah, metodologi dan pengembangan teori-teori
akuntansi. Cakupan materi perkuliahan meliputi: metodologi teori
akuntansi, perkembangan teori akuntansi, konsep pengukuran dan
struktur teori akuntansi, konsep laca, pelaporan pengaruh tingkat
harga, aset dan pengukurannya, liabilities, revenue, expenses, gain
anda loses, disclousure, dan ruang lingkup teori akuntansi.
44. Akuntansi Manajemen (KEA616306/2 (2-0)
Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memahami dan memiliki
pengetahuan akuntansi biaya untuk pengendalian dan penyediaan
informasi pengambilan keputusan. Cakupan materi perkuliahan
meliputi: perspektif akuntansi manajemen, perencanaan dan
penganggaran, analisis biaya, analisis biaya volume laba,
penganggaran modal, analisa biaya relevan dan keputusan khusus
hakikat pengendalian.

