
DESKRIPSI MATA KULIAH UT 2015.1 

1. PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN 

 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.  

 

 Akuntansi Biaya (3 SKS) 

Deskripsi: 

Mata kuliah ini membahas proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dan 

penyajian informasi biaya untuk menentukan harga pokok produksi, baik 

menggunakan metode harga pokok pesanan, metode biaya standar maupun 

menggunakan metode harga pokok proses pada perusahaan manufaktur, 

konsep activity based costing. 

 

 Penganggaran (3 SKS) 

Deskripsi: 

Mata kuliah ini membahas tentang proses penyusunan anggaran operasional 

dan keuangan perusahaan. Materi didalamnya meliputi: gambaran umum 

anggaran perusahaan yang diawali dari perencanaan dan fungsi anggaran 

hingga proses dan penyusunan anggaran seperti; anggaran penjualan, anggaran 

produksi, anggaran biaya-biaya komersial, standar biaya tidak langsung, 

anggaran utang-piutang, anggaran persediaan dan anggaran perubahan aktiva 

tetap, anggaran kas, penyusunan laporan anggaran, analisis keuangan dan 

akuntansi dalam penyusunan anggaran serta penganggaran nirlaba. 

 

 Riset Operasi (3 SKS) 

Deskripsi: 

Mata kuliah ini membahas masalah penugasan, pengendalian persediaan, 

linear programming (metode grafik dan simpleks), metode tranpotasi, jaringan 



kerja, teori antrian, teori keputusan serta game theory. 

 

 Studi Kelayakan Bisnis (3SKS) 

Deskripsi: 

Mata kuliah ini membahas tentang penelitian tentang layak tidaknya suatu 

rencana dan operasional suatu bisnis tertentu dalam mencapai keuntungan 

maksimal dalam waktu yang tidak ditentukan. Penelitian kelayakan tersebut 

menyangkut berbagai aspek yang meliputi baik aspek hukum, sosial, ekonomi, 

budaya, pasar dan pemasaran, teknis dan teknologi serta aspek manajemen dan 

keuangan, yang keseluruhannya itu digunakan sebagai dasar untuk mengambil 

keputusan apakah suatu proyek atau bisnis dapat dikerjakan atau ditunda dan 

bahkan tidak dijalankan. 

 

 Sistem Informasi Manajemen (3SKS) 

Deskripsi: 

Mata kuliah ini membahas tentang prinsip dasar sistem informasi manajemen; 

peranan sistem informasi dalam pengambilan keputusan manajemen; aplikasi 

sistem informasi di organisasi; pengembangan sistem informasi dengan 

metodologi pengembangan sistem terstruktur; penggunaan teknologi sistem 

komputer (computer system) yang terdiri dari perangkat keras (hardware) dan 

perangkat lunak (software); pemanfaatan sistem basis data dengan 

membedaakan organisasi file tradisional dan organisasi file basis data untuk 

menghasilkan suatu informasi; pengendalian secara umum dan khusus dengan 

keamanan sistem informasi (information systems control and security) serta 

pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya informasi dengan aplikasi internet 

untuk kepentingan bisnis. 



 

 

 Manajemen Kualitas (3 SKS) 

 Deskripsi 

Mata kuliah ini membahas tentang penerapan prinsip-prinsip manajemen 

kualitas dalam operasi perusahaan, alat-alat yang dapat digunakan untuk 

pengendalian kualitas serta audit kualitas internal. Pembahasan dimulai dari 

penjelasan tentang konsep manajemen kualitas, total quality management, just 

in time, total quality service, kepemimpinan kualitas, quality assurance,dan 

ISO 9000. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai alat-alat teknis yang 

dapat digunakan untuk pengendalian kualitas serta cara-cara melakukan audit 

kualitas internal. 

 

 Hukum Bisnis (2 SKS) 

 Deskripsi 

Mata kuliah ini membahas dasar-dasar hukum dan penjelasan pemahaman 

aspek hukum dalam kegiatan bisnis pada hukum perjanjian dan asuransi, 

hubungan hukum yang timbul dalam praktik kegiatan bisnis, hukum tentang 

perseroan terbatas dalam dunia usaha, hukum perbankan, perlindungan hukum 

atas kekayaan intelektual, hukum pasar modal dan hukum surat berharga, serta 

aspek hukum yang ditimbulkan pada persaingan usaha dan perlindungan 

konsumen, larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat 

termasuk KomisiPengawasan. 

 

 

 

2. PROGRAM STUDI S1 ILMU KOMUNIKASI 

 Pengantar Ilmu Politik (3SKS) 

Deskripsi: 

Mata kuliah ini membahas kedudukan ilmu politik sebagai salah satu cabang 

ilmu-ilmu sosial 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 pembaca, khususnya mahasiswa PS Ilmu Pemerintahan, 

mempunyai kemampuan menjelaskan konsep-konsep dasar dalam ilmu 

politik. 

 Perencanaan Program Komunikasi (3SKS) 

Deskripsi: 

Mata kuliah ini membahas tentang pengertian perencanaan dalam suatu 

program komunikasi, dan pendekatan-pendekatan komunikasi dalam suatu 

program, selain itu dikaji juga substansi tentang perencanaan sumber, 

perencanaan pesan, perencanaan media, perencanaan khalayak, dan 

perencanaan efek, selain itu bagaimana strategi membuat pesan serta 

bagaimana melakukan evaluasi terhadap suatu program komunikasi dikaji 

dalam mata kuliah ini. Melalui Mata kuliah ini diharapkan mahasiswa 

mempunyai kemampuan untuk membuat perencanaan berbagai program 

komunikasi, menerapkannya serta melakukan evaluasi terhadap program 

tersebut. 

 Komunikasi Organisasi (3SKS) 

Deskripsi: 

Mata kuliah ini berisi pokok bahasan tentang konsep dasar komunikasi 

organisasi/kelembagaan, serta jaringan komunikasi yang ada dalam suatu 

organisasi. Pembahasan diawali dengan konsep dasar komunikasi organisasi, 

dilanjutkan dengan peran komunikasi dan arus komunikasi dalam komunikasi 

organisasi, budaya organisasi, dimensi-dimensi komunikasi organisasi, 

manajerial dan gaya kepemimpinan, kebijakan dan iklim organisasi, 

manajemen konflik, perilaku dan jaringan komunikasi organisasi, serta 

diakhiri dengan strategi dan inovasi dalam komunikasi organisasi. Melalui 

mata kuliah ini diharapkan pembaca khususnya mahasiswa PS S-1 Ilmu 

Komunikasimempunyai kemampuan untuk menjelaskan konsep dasar 

komunikasi organisasi serta dapat menganalisis aktivitas yang ada pada 

organisasi. 

 Perbandingan sistem komunikasi (3SKS) 

Deskripsi: 



Mata kuliah ini berisi pokok bahasan tentang sistem sosial, sistem politik dan 

sistem komunikasi, pendekatan dalam perbandingan sistem komunikasi, 

perbandingan sistem serta hubungan antara sistem komunikasi, sistem sosial 

dan sistem politik, sistem komunikasi otoritarian, sistem komunikasi 

libertarian, sistem komunikasi komunis, sistem komunikasi tanggung jawab 

sosial, sistem komunikasi Indonesia dan bahasan diakhiri dengan sistem 

komunikasi di timur tengah. Melalui mata kuliah ini diharapkan pembaca 

khususnya mahasiswa PS S-1 Ilmu Komunikasi mempunyai kemampuan 

untuk dapat menjelaskan tentang perbandingan berbagai sistem komunikasi 

yang ada dan dipergunakan di berbagai negara. 

 Manajemen Hubungan Masyarakat (3 SKS) 

Deskripsi: 

Mata kuliah ini berisi pokok bahasan tentang konsep dasar manajemen humas, 

konteks keorganisasian praktik humas, penelitian dalam kegiatan kehumasan, 

perencanaan kegiatan humas, identifikasi dan segmentasi publik sasaran, 

rencana tindak dan komunikasi, penyusunan anggaran dan jadwal kegiatan 

kehumasan, evalusi kegiatan humas, dan manajemen komunikasi kritis dari 

perspektif humas. Melalui mata kuliah ini diharapkan pembaca khususnya 

mahasiswa PS S-1 Ilmu Komunikasi mempunyai kemampuan untuk 

menjelaskan cara pengelolaan hubungan antara organisasi dan pihak terkait 

(stake holders) dengan tujuan agar organisasi dapat tumbuh dan berkembang 

secara optimal. 

 

 


