
DESKRIPSI MATA KULIAH 

 

 

1. Program Studi S1 Manajemen 
 
 Manajemen Keuangan (3 SKS) 

Deskripsi: 
Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa untuk mengerti fungsi utama seorang 
manajer keuangan dan keputusan penting yang harus diambil melalui laporan 
keuangan dan analisis keuangan lainnya. Mahasiswa juga diharapkan menguasai 
konsep manajemen keuangan dan teknik yang diperlukan untuk 
mengimplementasikan konsep tersebut dalam dunia nyata, salah satunya pengaturan 
aktiva lancar dan pendanaan jangka pendek (manajemen modal kerja). Materi lain 
yang dibahas yaitu mengenai keputusan investasi, metode penilaian investasi serta 
keputusan pendanaan, yang menyangkut jenis pendanaan jangka menengah dan 
jangka panjang, kebijakan deviden, sumber pendanaan, merger dan akuisisi, 
reorganisasi dan likuidasi serta keuangan internasional. 
 

 Pemasaran Strategik (3 SKS) 
Deskripsi: 
Mata kuliah ini membahas tentang ruang lingkup pemasaran strategis, analisis situasi 
pasar, segmentasi pasar, pemilihan target pasar dan penentuan posisi merek. Materi 
lain yang dibahas adalah strategi produk, strategi harga, strategi promosi, strategi 
distribusi, strategi pemasaran untuk berbagai situasi, dan pengembangan organisasi 
yang digerakkan oleh pasar serta implementasi dan pengendalian strategi pemasaran. 
 

 Pemasaran Jasa (3 SKS) 
Deskripsi: 
Mata kuliah ini menjelaskan tentang pemasaran jasa dengan menggunakan 
pendekatan hubungan pelanggan yang berorientasi pada paradigm relationship 
marketing. Secara khusus, mata kuliah ini membahas tentang dinamika dan 
pentingnya pemasaran jasa, perilaku pelanggan serta bagaimana memahami harapan 
pelanggan, bauran pemasaran jasa, pengembangan jasa baru, kepuasan pelanggan 
dan manajemen kualitas jasa. Pembahasan selanjutnya dikembangkan pada peran 
penting SDM dalam bisnis jasa serta efek ekonomi dan financial dalam bisnis jasa. 
     

2. Program Studi S1 Sastra Inggris (Penerjemah) 
 
 Writing 1 (3 SKS) 

Deskripsi: 
Mata kuliah ini berisi pokok bahasan penulisan paragraf, penulisan catatan dan surat 
pribadi, penulisan surat resmi, dan pengisian formulir. Setelah menyelesaikan mata 
kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat memiliki kompetensi menulis bahasa Inggris 
pada tingkat dasar (elementary) 
 

 Writing 2 (3 SKS)  
Deskripsi: 
Mata kuliah ini berisikan penjelasan dan latihan menulis dengan berbagai topic. Hal-
hal lain yang juga dipelajari adalah mengenai grammar yang lebih tinggi tingkatannya, 
Language in Use juga disajikan untuk memperkaya dan mempertajam kemampuan 
menulis.  
 

 Reading 2 (3 SKS) 
Deskripsi: 
Mata kuliah ini berisi petunjuk dan latihan-latihan untuk meningkatkan keterampilan 
membaca pada tingkat menengah Pre-Intermediate dengan materi pembahasan: 
Bagaimana menangkap isi informasi dari sebuah teks atau wacana yang spesifik.  
 



 Structure 2 (4 SKS) 
Deskripsi: 
Mata kuliah ini membekali mahasiswa agar memiliki kompetisi menggunakan kalimat  
kompleks yang berisi pokok bahasan tentang sentence clauses, conjuctions, 
questions, passive sentences, infinitive and gerund I, infinitive and gerund II, 
comparisons, noun clauses, reported speech, adverbial clauses I, adverbial clauses II, 
adverbial clauses III. Untuk itu, melalui mata kuliah ini diharapkan pembaca, 
khususnya mahasiswa dapat mengkaji struktur kalimat sederhana, pasif dan struktur 
kalimat kompleks baik secara reseptif maupun produktif dalam berbahasa dan 
mengerjakan latihan-latihan dan tes formatif.  
  
 
 

3. Program Studi S1 Ilmu Komunikasi 
 
 Pengantar Statistik Sosial (3 SKS) 

Deskripsi: 
Mata kuliah ini sangat penting bagi mahasiswa yang ingin mendalami kegunaan 
statistika sebagai alat bantu dalam ilmu-ilmu sosial. Pembahasan dalam mata kuliah 
ini meliputi konsep-konsep dasar statistika, skala pengukuran, penyajian data kualitatif, 
penyajian data kuantitatif, ukuran dasar statistik, teori probabilita, distribusi probabilita 
diskret, distribusi probabilita kontinu, penarikan sampel, estimasi, uji hipotesis, uji 
hipotesis satu sampel, uji hipotesis perbedaan untuk dua sampel independen, uji 
hipotesis perbedaan untuk dua sampel dependen, uji statistic lebih dari dua sampel 
dan uji hipotesis perbedaan untuk dua populasi. Setelah mempelajari mata kuliah ini 
mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep-konsep dasar statistic sebagai 
alat bantu dalam penelitian social. 
 

 Pengantar Ilmu Komunikasi (3 SKS) 
Deskripsi: 
Mata kuliah ini berisi pokok bahasan yang berkaitan dengan konsep dan sejarah 
perkembangan komunikasi, proses berlangsungnya kegiatan komunikasi, model-
model komunikasi, konsep dan teori informasi serta komunikasi nonverbal. Selain itu, 
mata kuliah ini juga membahas tentang komunikasi berdasarkan konteks 
berlangsungnya kegiatan komunikasi yaitu komunikasi antarpribadi, komunikasi 
massa dan komunikasi antarbudaya. Sebagai penutup, melalui mata kuliah ini 
diharapkan mahasiswa mempunyai kemampuan untuk menjelaskan konsep, proses 
serta prinsip dasar tentang komunikasi antarmanusia. 
 

 Hubungan Masyarakat (3 SKS) 
Deskripsi: 
Mata kuliah ini berisi pokok bahasan tentang pengertian-pengertian dasar humas dan 
sejarahnya; konsep publik bagi organisasi: teori komunikasi, persuasi dan pendapat 
umum; proses kerja humas; teknik komunikasi dalam humas; penerapan humas 
dalam berbagai organisasi; profesionalisme dan etika humas baik yang bersifat teoritis 
maupun praktis. Melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mempunyai 
kemampuan untuk melakukan evolusi terhadap konsep dasar humas dan 
penerapannya dalam organisasi. 
 
 
 


