
DESKRIPSI MATA KULIAH 

 

 

1. Program Studi S1 Manajemen 
 
 Pengantar Bisnis (3 SKS) 

Deskripsi: 
Mata kuliah ini membahas berbagai prinsip dan konsep dasar bisnis yang terkait 
dengan pelaksanaan kegiatan operasional utama kegiatan bisnis (bidang sumber daya 
manusia, pemasaran, operasi, dan keuangan) dalam menghadapi situasi lingkungan 
dan praktek bisnis masa kini dan mendatang. Melalui mata kuliah ini diharapkan 
mahasiswa dapat mengetahui tentang bisnis dan lingkungannya, bentuk-bentuk badan 
usaha, proses manajemen, kewirausahaan, pengelolaan organisasi dan sumberdaya 
manusia dalam bisnis, motivasi, kepemimpinan, hubungan industrial, pengelolaan 
produksi/operasi dalam bisnis, ruang lingkup menajemen pemasaran, keputusan 
bauran pemasaran, pengelolaan keuangan perusahaan, pasar uang, pasar saham dan 
good corporate di Indonesia. 
 

 Manajemen (4 SKS) 
Deskripsi: 
Mata kuliah ini membicarakan topic-topik yang bertalian dengan upaya menajemen 
suatu organisasi dalam kegiatannya agar  tujuan organisasi tercapai dengan efisien 
dan efektif. Materi yang dibahas antara lain mengenai: planning, organizing, actuating, 
controlling. Selain itu dibahas pula bahasan tentang pengelolaan perubahan, 
globalisasi, good corporate governance, etika bisnis. 
 

 Matematika Ekonomi I (3 SKS) 
Deskripsi: 
Mata kuliah ini sebagai alat untuk menganalisis masalah-masalah ekonomi dengan 
menggunakan simbol-simbol matematika sehingga dapat digunakan dalam penjabaran 
dan pengembangan teori ekonomi. 
 

 Pengantar Akuntansi (4 SKS) 
Deskripsi: 
Mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip dan praktik-praktik akuntansi, siklus akuntansi 
yang dimulai dari proses pencatatan transaksi (jurnal), pembukuan (posting), neraca 
lajur, serta penyusunan laporan keuangan pada suatu unit usaha atau perusahaan. 
Mata kuliah ini juga membahas tentang akuntansi perusahaan dagang, persekutuan, 
perseroan, investasi jangka panjang, obligasi dan modal saham dan system akuntansi 
biaya pesanan serta pengendalian internnya. 
 

 Pengantar Ekonomi Mikro (3 SKS) 
Deskripsi: 
Mata kuliah ini membahas konsep dasar ekonomi dilihat dari sisi mikro yang meliputi 
teori perilaku konsumsi baik dengan pendekatan cardinal maupun dengan pendekatan 
ordinal, teori produksi dan struktur pasar baik pasar persaingan sempurna, pasar 
monopoli dan pasar persaingan tidak sempurna. Selain itu juga menggunakan analisis 
grafik, diagram dan juga matematik. 
 

 Statistika Ekonomi I  (3 SKS) 
Deskripsi: 
Mata kuliah ini meliputi materi tentang metode pengumpulan data, penyusunan data, 
analisis serta interpretasi, aplikasi data dalam bentuk grafik dan chart, menghitung 
berbagai nilai-nilai sentral, deret berkala (time series), angka indeks, probabilitas serta 
Anova. 

 



 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. 
 

 Organisasi (3 SKS) 
Deskripsi: 
Mata kuliah ini membahas berbagai pengertian dan konsep organisasi, lingkungan 
organisasi, efektifitas organisasi, birokrasi organisasi, kompleksitas organisasi, 
formalisasi, sentralisasi, teknologi organisasi, dan struktur organisasi.  
 

 Manajemen Operasi (3 SKS) 
Deskripsi: 
Mata kuliah ini membahas ruang lingkup manajemen operasi, peranan manajemen 
operasi dalam pasar global, strategi operasi, desain produk, perencanaan kapasitas 
produksi, perencanaan lokasi pabrik, desain proses produksi, perencanaan layout 
pabrik, penentuan jumlah mesin dan luas area, manajemen persediaan, perencanaan 
kebutuhan material, Just In Time (JIT), pengawasan kualitas dan konsep biaya relewan 
dalam keputusan produksi.  
 

 Manajemen Pemasaran (3 SKS) 
Deskripsi: 
Mata kuliah ini berisi tentang peran pemasaran dalam masyarakat/perusahaan, proses 
manajemen dan strategi pemasaran, perilaku konsumen, segmentasi pasar, penentuan 
sasaran pasar, dan pemosisian pasar, pengelolaan produk dan pengembangan produk 
baru, daur hidup produk, strategi harga, strategi distribusi, serta strategi promosi. 
 
     

2. Program Studi S1 Sastra Inggris (Penerjemah) 
 
 Reading I (3 SKS)  

Deskripsi: 
Mata kuliah ini berisi pokok bahasan tentang memahami informasi khusus dalam 
sebuah wacana, membedakan tingkat keformalan sebauh teks, dan narasi yang 



sederhana. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat 
memiliki kompetensi membaca teks bahasa Inggris tingkat dasar (elementary). 
 

 Writing I (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) 
 

 Structure I (4 SKS)  
Deskripsi: 
Mata kuliah ini membekali mahasiswa agar memiliki kompetensi menggunakan struktur 
bahasa Inggris baik secara lisan maupun tertulis pada part of speech yang meliputi: 
Nouns and pronouns (nomina dan pronominal), verbs, adjectives, preposition and 
articles, frasa (phrases), auxiliaries, agreement, the present tenses, past tenses, the 
future tense, degree of comparison of adjectives, and degree of comparison of adverbs. 
Untuk itu, melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mengkaji struktur part of 
speech tersebut.  

 
 Writing II (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 II (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 II (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.  
  

 Reading III (3 SKS) 
Deskripsi: 
Mata kuliah ini membekali mahasiswa agar memiliki kemampuan memahami wacana 
berbahasa Inggris tingkat lanjut berbentuk narasi, deskripsi, eksposisi dan argumentasi, 
baik fiksi maupun nonfiksi. Untuk mecapai kompetensi tersebut dilalui dengan 
mempelajari dan mengerjakan latihan dengan pokok bahasan yang berkaitan dengan 
keterampilan membaca bahasa Inggris tingkat lanjut mencakup critical reading skills, 
reading narration, description, exposition, comparison and contrast, analysis, cause 
and effect, argumentation, dan literary works.  
 

 Writing III (3 SKS) 
Deskripsi: 
Mata kuliah ini membekali mahasiswa agar memiliki kemampuan menulis berbahasa 
Inggris tingkat lanjut. Untuk mencapai kompetensi tersebut dilalui dengan mempelajari 
dan mengerjakan latihan dengan pokok bahasan yang berkaitan dengan peningkatan 
keterampilan menulis argumentative essai: a) paragraph (batasan dan macam 



paragraph, yaitu elements of paragraph, narrative, descriptive dan expository 
paragraph);  b) essay (batasan dan macam essay, yaitu elements of essay, example, 
comparison-and-constrast, classification, process-analysis, cause-and-effect-analysis, 
dan argumentation essay). Untuk itu mahasiswa diharapkan mengkaji dan berlatih 
menulis dalam bahasa Inggris. 
 

 Structure III (4 SKS) 
Deskripsi: 
Mata kuliah ini membekali mahasiswa agar memiliki kemampuan menggunakan 
berbagai struktur kalimat bahasa Inggris yang mencakup compound complex 
sentences, conditionals, two word verbs, ellipsi, serta fungsi dan jenis kata. Untuk 
mencapai kompetensi tersebut dilalui dengan mempelajari dan mengerjakan latihan 
dengan pokok bahasan yang berkaitan dengan pembahasan struktur kalimat 
mencakup Special uses of the ing form, Adjective clauses, Reduction of Adjective 
Clauses, Adverb clauses, Conditional sentences, Gerund and Infinitives,  dan 
Preposition combination. Untk itu mahasiswa diharapkan mengkaji konsep-konsep 
tersebut dan mengerjakan semua latihan dan tes formatif. 
 

 Cross Culture Understanding (2 SKS) 
Deskripsi: 
Mata kuliah ini membekali mahasiswa agar memiliki pemahaman tentang lintas budaya. 
Untuk mencapai kompetensi tersebut mahasiswa mempelajari konsep cross cultural 
yang berisi pokok bahasan yang berkaitan dengan konsep cross culture mencakup 
what is culture, cultural conflict and cultural adjustment, gender issues, live values, 
social relations, celebration days. Untuk itu mahasiswa diharapkan mengkaji konsep 
tersebut.  
 

3. Program Studi S1 Ilmu Komunikasi 
 
 Pengantar Sosiologi (3 SKS) 

Deskripsi: 
Dalam mata kuliah ini akan diuraikan berbagai konsep dasar yang dipergunakan dalam 
sosiologi meliputi ruang lingkup sosiologi, interaksi sosial, sosialisasi, stratifikasi sosial, 
kelayakan sosial, perilaku sosial, control sosial, tatanan sosial, perubahan sosial dan 
tiga prespektif dalam sosiologi. Melalui mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu 
menjelaskan konsep-konsep dasar yang digunakan dalam sosiologi.  
 

 Pengantar Ilmu Politik (3 SKS) 
Deskripsi: 
Mata kuliah ini membahas kedudukan ilmu politik sebagai salah satu cabang ilmu-ilmu 
social dan hal-hal yang dilakukan oleh para ahli ilmu politik untuk menjadikan ilmu 
tersebut lebih ilmiah. Juga dibahas mengenai perkembangan ilmu politik dengan 
kecenderungan-kecenderungan yang terjadi pada ilmu tersebut serta konsep dasar 
seperti: kekuasaan, sistem politik, struktur politik, teori politik dan kekuatan-kekuatan 
politik. Melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mempunyai kemampuan 
menjelaskan konsep-konsep dasar dalam ilmu politik. 

 
 Bahasa Inggris I (3 SKS)  

Deskripsi: 
Mata kuliah ini berisi pokok bahasan tentang synonym, analysis of word formation, 
references, sensitizing, previewing, anticipation, skimming, scanning, dan linguistic 
respon to the text. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat 
memiliki kompetensi dalam memahami dan membaca teks bahasa Inggris. 

 
 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. 
 
 

 Komunikasi Pemasaran (3 SKS) 
Deskripsi: 
Mata kuliah ini berisi pokok bahasan tentang konsep dasar komunikasi pemasaran, 
teori dasar komunikasi pemasaran, beberapa aspek dasar kunci analisis komunikasi 
pemasaran, promotional tools dalam komunikasi pemasaran, primary tools of 
promotion dalam komunikasi pemasaran, secondary tools of promotion  dan etika 
dalam komunikasi pemasaran melalui. Melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa 
mempunyai kemampuan untuk menjelaskan berbagai konsep, teori dan implementasi 
komunikasi pemasaran dalam kerangka bisnis dan nonbisnis. 
 

 Perencanaan Pesan dan Media (3 SKS) 
Deskripsi: 
Mata kuliah ini berisi pokok bahasan tentang konsep dasar dan strategi perencanaan, 
ruang lingkup dan pendekatan strategi dalam perencanaan, tahapan perencanaan 
komunikasi dan strategi pesan dalam perencanaan komunikasi, selain itu mata kuliah 
ini juga membahas tentang pengembangan strategi penyusunan pesan, perencanaan 
media, strategi penggunaan media komunikasi, pengembangan strategi komunikasi 
dan analisis konsep dan aplikasi dari perencanaan pesan dan media. Melalui mata 
kuliah ini diharapkan mahasiswa mempunyai kemampuan untuk dapat merancang 
suatu perencanaan serta strategi baik interpersonal, kelompok maupun massa pada 
aspek pesan dan media. 
 

 Komunikasi Bisnis (3 SKS) 
Deskripsi: 
Mata kuliah ini berisi pokok bahasan tentang konsep-konsep dasar komunikasi bisnis, 
fungsi komunikasi internal eksternal dalam komunikasi bisnis, pengumpulan dan 
penafsiran pesan komunikasi bisnis, perencanaan pesan komunikasi bisnis, kegiatan 
komunikasi tatap muka dan komunikasi massa dalam komunikasi bisnis, teknik lobi dan 
negosiasi, penulisan laporan dan proposal bisnis, korespondensi dan presentasi bisnis, 
dan diakhiri dengan bahasan tentang penyiapan materi komunikasi bisnis. Melalui mata 



kuliah ini diharapkan mahasiswa mempunyai kemampuan untuk dapat menjelaskan 
tentang penyiapan materi komunikasi bisnis. 
 


