
DESKRIPSI MATA KULIAH 

Nama Mata Kuliah : Pancasila 
Kode Mata Kuliah : INS1107 

SKS : 2 

Semester : 1 

Capaian Pembelajaran : 1. Mampu memahami kebenaran ilmiah-falsafati yang terdapat dalam 
pancasila. 

2. Mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya untuk 
menggalang persatuan Indonesia. 

3. Mampu menganalisis persoalan-persoalan social politik, 
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan 
berparadigma pada Pancasila. 
Mampu menunjukan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-

nilai pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. 
Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah ini membahas tentang landasan dan tujuan pendidikan 

pancasila, pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa 

Indonesia, pancasila sebagai system filsafat, fancasila sebagai etika 

politik dan ideologi nasional, pancasila dalam konteks ketatanegaraan 

RI, pancasila sebagai paradigma hidup bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. 

 

Nama Mata Kuliah : Bahasa Indonesia  
Kode Mata Kuliah : INS1109 

SKS : 3 

Semester : I 

Capaian Pembelajaran : 1.Menjelaskan perkembangan bahasa Indonesia, kedudukan, dan 
fungsi bahasa Indonesia   

2.Menggunakan ragam bahasa lisan dan tulisan sesuai konteks 
3.Mengkritik  dan mengaudit penulisan yang tidak sesuai dengan Ejaan 

Yang Disempurnakan 
4.Memilih diksi atau pilihan kata berdasarkan topik karangan 
5.Menyusun kalimat efektif, logis, dan sesuai kaidah 
6.Mengembangkan paragraf akademik 
7.Mengaplikasikan penalaran dalam mengorganisasikan karangan 
8.Menetukan topik karangan ilmiah yang baik 
9.Mengaplikasikan konvensi naskah karya ilmiah 
10.Membuat kerangka karya ilmiah sederhana 
11.Menyusun pengutipan  dan daftar pustaka 

Deskripsi Mata Kuliah : Bahasa Indonesia menjadi salah satu instrumen pengembangan 
kepribadian mahasiswa menuju terbentuknya insan terpelajar yang 
mahir berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Mata kuliah Bahasa 
Indonesia diharapkan dapat membantu mahasiswa memantapkan 



kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai 
dasar cinta tanah air, kebangsaan, dan kebudayaan Indonesia. Dalam 
ranah akademik, mahasiswa diharapkan mampu menguasai, 
menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 
seni dengan rasa bertanggung jawab melalui Bahasa Indonesia ragam 
formal atau ragam ilmiah 

 

 

Nama Mata Kuliah : B. Arab  
Kode Mata Kuliah : INS2106 

SKS : 3 

Semester : I 

Capaian Pembelajaran : Mahasiswa diharapkan dapat memahami gramatika bahasa dan 
memiliki kemampuan menerapkan tata bahasa Arab dengan terampil 
dalam menjalankan proses pembelajaran Bahasa Arab. 
Mahasiswa memahami, menganalisis kalimat Arab dengan tata bahasa 
yang baik dan benar. 
Mahasiswa mampu menggunakan Bahasa Arab secara aktif dengan 
kaidah tata bahasa yang baik dan benar. 

Deskripsi Mata Kuliah : Mata Kuliah Bahasa Arab  adalah mata kuliah yang mengajarkan 
tentang pengetahuan isim. Dimana mahasiswa diharapkan dapat 
memahami tentang isim yang disifati ataupun isim sifat, isim mudzakar, 
isim maqshuuru, isim almandzudzu, isim al mangqusu, isim jinsi, isim 
‘alam, isim maushul, isim istifham, isim kinayah, isim ma’rifat, isim 
nakiroh dan isim-isim fi’il. Kesemuanya isim tersebut akan dirinci secara 
berurutan satu persatu sehingga dapat diterima dengan baik oleh 
mahasiswa dengan mudah dan cepat. 

 

Nama Mata Kuliah : B. INGGRIS  
Kode Mata Kuliah : INS2107 

SKS : 3 

Semester : I 

Capaian Pembelajaran : Mahasiswa mampu menggunakan Bahasa Inggris yang mereka dapatkan 

di kelas dan mempraktekannya langsung di masyarakat. Mahasiswa 

diberikan pembekalan dimulai dari penggunaan struktur yang paling 

sederhana sampai ke struktur yang lebih rumit. 
Deskripsi Mata Kuliah : Mata Kuliah Bahasa Inggris 2 merupakan mata kuliah yang membekali 

pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dengan mengedepankan 

penguasaan topik utama yaitu penguasaan Bahasa Inggris secara lisan 

maupun tulisan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris 

khususnya dalam meningkatkan nilai TOEFL 

 

Nama Mata Kuliah : Pengantar Studi Islam  
Kode Mata Kuliah : INS2108 



SKS : 2 

Semester : I 

Capaian Pembelajaran : Memahami Islam sebagai sebuah agama dari berbagai aspek dan sudut 
pandang secara utuh, integral, dan komprehensif sehingga mahasiswa 
memiliki akidah yang benar dan kokoh serta wawasan yang luas dan 
sikap yang luwes, sebagai wujud kepribadian utama yang dapat 
melahirkan amalan shalih dalam kehidupan individu dan sosialnya. 

Deskripsi Mata Kuliah : Islam merupakan ajaran yang memberikan petunjuk hidup manusia 
sepanjang masa dan di mana pun. Fungsi ajaran Islam tersebut 
menempatkan Islam sebagai agama yang relevan bagi siapa pun, di 
mana pun berada dan kapan saja. Pertanyaan yang timbul adalah;  
bagaimana ajaran  Islam bersumber pada wahyu al-Qur’an yang 
diturunkan 15 abad yang lalu tetap relevan dengan kehidupan manusia 
yang bersifat dinamis? Wahyu adalah ajaran Islam yang normatif yang 
bersifat mutlak dan abadi, sedang kehidupan manusia bersifat relatif 
dan terikat dengan waktu dan lokasi. Untuk dapat mendekatkan 
kehidupan manusia yang relatif kepada wahyu yang mutlak diperlukan 
penelitian dan pengkajian terhadap Islam. penelitian Islam tidak  
berarti mempertanyakan  keberadaan wahyu  sebagai sumber ajaran 
Islam, melainkan mengkaji pemahaman terhadap Islam dan fenomena 
yang terjadi dari agama Islam itu yang senantiasa berkembang. 

 

Nama Mata Kuliah : Studi Al-quran  
Kode Mata Kuliah : INS2104 

SKS : 2 

Semester : I 

Capaian Pembelajaran : Memahami Islam sebagai sebuah agama dari berbagai aspek dan sudut 
pandang secara utuh, integral, dan komprehensif sehingga mahasiswa 
memiliki akidah yang benar dan kokoh serta wawasan yang luas dan 
sikap yang luwes, sebagai wujud kepribadian utama yang dapat 
melahirkan amalan shalih dalam kehidupan individu dan sosialnya. 

Deskripsi Mata Kuliah : Islam merupakan ajaran yang memberikan petunjuk hidup manusia 
sepanjang masa dan di mana pun. Fungsi ajaran Islam tersebut 
menempatkan Islam sebagai agama yang relevan bagi siapa pun, di 
mana pun berada dan kapan saja. Pertanyaan yang timbul adalah;  
bagaimana ajaran  Islam bersumber pada wahyu al-Qur’an yang 
diturunkan 15 abad yang lalu tetap relevan dengan kehidupan manusia 
yang bersifat dinamis? Wahyu adalah ajaran Islam yang normatif yang 
bersifat mutlak dan abadi, sedang kehidupan manusia bersifat relatif 
dan terikat dengan waktu dan lokasi. Untuk dapat mendekatkan 
kehidupan manusia yang relatif kepada wahyu yang mutlak diperlukan 
penelitian dan pengkajian terhadap Islam. penelitian Islam tidak  
berarti mempertanyakan  keberadaan wahyu  sebagai sumber ajaran 
Islam, melainkan mengkaji pemahaman terhadap Islam dan fenomena 



yang terjadi dari agama Islam itu yang senantiasa berkembang. 
 

Nama Mata Kuliah : KEPESANTRENAN  
Kode Mata Kuliah : INS2101 

SKS : 2 

Semester : I 

Capaian Pembelajaran : . 
Deskripsi Mata Kuliah :  

 

Nama Mata Kuliah : LOGIKA   
Kode Mata Kuliah : INS2102 

SKS : 2 

Semester : I 

Capaian Pembelajaran : Mahasiswa dapat memahami kaidah-kaidah dasar berpikir logis yang 
dapat diaplikasikan untuk berpikir ilmiah, yakni: 
1.Memahami kaidah Silogisme (Qiyas) 
2.Memahami kaidah induksi 
3.Memahami kaidah deduksi 

Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah ini membahas tentang kaidah-kaidah dasar berpikir logis 
dalam mencapai kebenaran ilmiah. 

 

 

Nama Mata Kuliah : PENGANTAR EKONOMI ISLAM  
Kode Mata Kuliah : PBS2101 

SKS : 2 

Semester : I 

Capaian Pembelajaran : 1. Mahasiswa memahami konsep dasar dan ruang lingkup ilmu 
ekonomi dan bisnis. 

2. Mahasiswa dapat menerapkan pemahamannya tentang ekonomi 
dan bisnis dalam aplikasi. 

Deskripsi Mata Kuliah : Mata Kuliah membahas tentang konsep dasar dan ruang lingkup ilmu 
ekonomi (konsep permintaan, penawaran, elastisitas, pasar, produksi, 
pendapatan nasional, kebijakan fiskal, moneter, pertumbuhan dan 
perkembangan ekonomi, ekonomi internasional serta sistem ekonomi) 
dan bisnis (gambaran umum dunia bisnis, lingkungannya, unsur pokok 
dan pelengkap dalam mengelola perusahaan, serta hubungan bisnis 
dan negara). 

 

Nama Mata Kuliah : KEWARGANEGARAAN  
Kode Mata Kuliah : ONS1108 

SKS : 2 

Semester : I 

Capaian Pembelajaran : Mahasiswa memiliki wawasan, sikap dan perilaku yang mampu 
mengimplementasikan teori, konsep dan prinsip-prinsip kehidupan 



kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Pancasila dan konsitusi 
Undang-Undang Dasar 1945 yang demokratis, berjiwa nasionalisme, 
cinta tanah air, cinta damai dan berkeadaban (taat: nilai, norma, dan 
hukum) dan keutuhan wilayah (yuridis –yurisdiksi nasional), partisipatif 
dalam aktivitas pembangunan masyarakat bangsa dan negara bangsa 
sesuai geopolitik dan geostragi Indonesia, guna mencapai tujuan dan 
cita-cita bangsa.  

Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah ini membahas tentang hak dan kewajiban warga negara, 
pendidikan bela negara, demokrasi Indonesia, wawasan nusantara 
sebagai geopolitik Indonesia, ketahanan nasional sebagai geostrategic 
Indonesia, politik dan stategi nasional sebagai implementasi geostrategi 
Indonesia, dan Hak Asasi Manusia. 

 

Nama Mata Kuliah : SEJARAH PERADABAN ISLAM  
Kode Mata Kuliah : INS2201 

SKS : 2 

Semester : II 

Capaian Pembelajaran : 1. Mahasiswa memahami konsep dasar dan ruang lingkup ilmu 
ekonomi dan bisnis. 

2. Mahasiswa dapat menerapkan pemahamannya tentang ekonomi 
dan bisnis dalam aplikasi. 

Deskripsi Mata Kuliah : Mata Kuliah membahas tentang konsep dasar dan ruang lingkup ilmu 
ekonomi (konsep permintaan, penawaran, elastisitas, pasar, produksi, 
pendapatan nasional, kebijakan fiskal, moneter, pertumbuhan dan 
perkembangan ekonomi, ekonomi internasional serta sistem ekonomi) 
dan bisnis (gambaran umum dunia bisnis, lingkungannya, unsur pokok 
dan pelengkap dalam mengelola perusahaan, serta hubungan bisnis 
dan negara). 

 

 

Nama Mata Kuliah : Filsafat Ilmu  
Kode Mata Kuliah : INS2203 

SKS : 3 

Semester : II 

Capaian Pembelajaran : Memahami secara luass dan mendalam tentang hakikat, proses, dan 

perkembangan pemikiran filsafat dan ilmu pengetahuan serta 

menerapkannya dalam kegiatan penelitian. 
Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah ini sebagai landasan pemahaman dan kemampuan 

pengelolaan materi Filsafat ilmu dengan baik. Mahasiswa dapat 
menerapkannya dalam ilmu kebahasaan dan kesusasteraan dengan 
lancar. Adapun isi pokok matakuliah ini meliputi sejarah ilmu 
pengetahuan, perkembangan ilmu pengetahuan, ilmu dan jenis-
jenisnya, cara berpikir filosofis, sarana berpikir ilmiah, ilmu dan filsafat, 



landasan ilmu filosofis, metode ilmu pengetahuan, metode ilmiah, 
pragmatisme dan realisme modern, kebenaran ilmu pengetahuan, ilmu 
dan kebudayaan, ilmu dan bahasa 

 

Nama Mata Kuliah : Tauhid 
Kode Mata Kuliah : INS1201 

SKS : 2 

Semester : II 

Capaian Pembelajaran : 1. Mampu memahami konsep akidah Islamiyah dan ruang lingkupnya. 
2. Mampu mengimplementasikan ilmu tauhid untuk peningkatan 

iman dan takwa. 
3. Mampu mengimplementasikan ilmu tauhid sebagai basis 

pengembangan ilmu pengetahuan. 
Mampu mengimplentasikan ilmu tauhid sebagai peningkatan 

kesadaran eksistensial. 
Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah tauhid ini mempelajari konsep akidah Islamiyah dan ruang 

lingkupnya, tauhid sebagai basis ontologi-epistemologi-aksiologi ilmu 

pengetahuan dan kesadaran eksistensial. 
 

 

Nama Mata Kuliah : Studi Hadis 
Kode Mata Kuliah : INS2205 

SKS : 2 

Semester : II 

Capaian Pembelajaran : 1. Memahami pengertian dari hadis, sunnah, khabar, dan atsar 
2. Memahami kedudukan hadis sebagai salah satu sumber ajaran 

Islam 
3. Memahami tentang sejarah hadis, baik sebelum atau setelah 

kodifikasi 
Mampu menjelaskan tentang sejarah perkembangan hadis, baik 

pada awal pembukuan sampai pada masa sekarang 
Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah ini membahas tentang pengertian dari ulum al-hadis itu 

sendiri, begitu juga mampu membedakan antara hadis, sunnah, 

khabar, dan atsar. Serta mengetahui kedudukan hadis sebagai sumber 

hukum kedua setelah al-Qur’an, macam-macam hadis jika dilihat dari 

jumlah perawi, diterima atau ditolaknya, sejarah perkembangan ‘ulum 

al-hadis, syarat-syarat perawi, takhrij al hadis dan sebagainya. 
 

Nama Mata Kuliah : Manajemen Perbankan Syariah 
Kode Mata Kuliah : PBS1202 

SKS : 3 

Semester : II 



Capaian Pembelajaran : 1. Mahasisw memahami aktivitas-aktivitas manajemen perbankan 
syariah. 

2. Mahasiswa mangaplikasikan konsep-konsep manajemen 

perbankan syariah. 
Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah ini membahas tentang beberapa metode, teori dan konsep 

manajemen perbankan yang menggunakan prinsip syariah yang 

meliputi, analisis, perencanaan keuangan, resiko dan pembiayaan pada 

lembaga perbankan syariah. 

 

 

Nama Mata Kuliah : Aplikasi Komputer 
Kode Mata Kuliah : INS2210 

SKS : 3 

Semester : II 

Capaian Pembelajaran : 1. Memahami basic komputer baik hardware maupun software. 

2. Memahami berbagai fungsi aplikasi komputer sehingga mahasiswa 

dapat mempunyai ketrampilan dalam berbagai masalah yang 

menyangkut penggunakan sistem oprasi, aplikasi presentasi, 

analisis statistic, perkantoran dan bisnis.  

2. Memiliki mindset teknopreneur yang mampu mendesain proposal 

bisnis dengan memanfaatkan peluang bisnis, ide bisnis dan 

teknologi untuk kemudian merancang start-up business-nya. 
Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah ini merupakan mata kuliah praktikum yang mempelajari 

pengenalan basic komputer dan penggunaan beberapa macam aplikasi 

komputer mulai dari penggunakan dan optimalisasi sistem oprasi, 

fungsi-fungsi dalam program aplikasi presentasi, analisis statistic, 

perkantoran dan bisnis, serta pemograman. 

 

Nama Mata Kuliah : Fiqh 
Kode Mata Kuliah : INS1202 

SKS : 2 

Semester : II 

Capaian Pembelajaran : 1. Memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip 
pensyari`atan hukum Islam dan tujuan utama hukum Islam. 

2. Memiliki wawasan luas tentang sumber dan dalil-dalil hukum Islam 
serta perbedaan pendapat yang menyertainya 

3. Memiliki pemahaman tentang metodologi pembentukan hukum 
Islam 

4. Mampu bersikap ilmiah terhadap perbedaan pendapat dalam 

metode istinbat hukum Islam dan fiqh yang dihasilkan 
Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan tentang 



sumber dan dalil-dalil hukum Islam serta dua metode penggalian dan 
penemuan hukum Islam (istinbath al-ahkam). Diharapkan dapat 
mengantarkan mahasiswa mampu membedakan antara sumber dan 
dalil hukum, memahami metodologi hukum Islam, dan mampu 
mengaplikasikannya dengan ijtihad ta`lili dan istishlahi. 

 

 

Nama Mata Kuliah : Human Relation 
Kode Mata Kuliah : EBI1307 

SKS : 2 

Semester : III 

Capaian Pembelajaran : 1. Mahasiswa memiliki pemahaman dasar tentang sejarah dan operasi 
kerja public relations, memiliki pemahaman tentang strategi 
mengelola aktifitas public relartions, mengetahui etika 
profesionalisme bagi praktisi public relations. 

2. Mahasiswa mampu menerapkan PR sebagai pembimbing jamaah 

haji, manajer biro jasa perjalanan haji & umroh, dan manajer lembaga 

keuangan syariah. 
Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah ini membahas pengertian, sejarah teori-teori dasar  public 

relations, fungsi dan media public relations, public relations dalam 
berbagai hubungan, opini publik, aktivitas public relations, manajemen 
public relations, praktek public relations, dan etika profesinalisme. 

 

Nama Mata Kuliah : Akhlak Tasawuf 
Kode Mata Kuliah : INS2302 

SKS : 2 

Semester : III 

Capaian Pembelajaran : Mahasiswa dapat memiliki dan berakhlak mulia sehingga mereka dapat 

menjadi contoh yang baik dalam lingkungan kerja, kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara. 
Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah ini menjelaskan tentang; pengertian, ruang lingkup dan 

standar nilai akhlak, akhlak sebagai epistemology, dan akhlak sebagai 

basis etika profesi, serta aplikasi akhlak dalam kehidupan berkeluarga, 

bermasyarakat, dan bernegara akhlak kepada Allah, Rasul, serta akhlak 

terhadap lingkungan. 

 

 

 

Nama Mata Kuliah : Statistik Ekonomi 
Kode Mata Kuliah : PBS1323 

SKS : 3 

Semester : III 



Capaian Pembelajaran : Mahasiswa dapat mengetahui, memahami, dan mengaplikasikan serta memiliki sikap 

yang positif dalam menggunakan statistik deskriptif untuk kepentingan pengolahan 

data hasil penelitian. 
Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah yang memberikan pengetahuan dasar-dasar analisis berdasarkan 

statistika yang meliputi pengukuran bilangan skala, pengorganisasian data, penyajian 

data, kecenderungan memusat, pengukuran dispersi, uji normalitas, korelasi dan 

regresi linier sederhana. 
 

 

Nama Mata Kuliah : Mikro Ekonomi 
Kode Mata Kuliah : EBI1301 

SKS : 2 

Semester : III 

Capaian Pembelajaran : 1. baik secara verbal, grafis maupun matematis, serta hubungan di 

antaranya 

2. Mengetahui dan memahami prinsip dasar hukum supply demand 

dan mampu menerapkan dalam konteks teori elastisitas 

3. Mengetahui dan memahami seluk beluk perilaku semua pihak yang 

terlibat dalam aktivitas ekonomi, baik konsumen maupun produsen 

4. Memahami keberadaan struktur pasar sebuah produk dalam 

konteks persaingan usaha 

5. Memahami peranan faktor input dalam kegiatan ekonomi, 

termasuk juga aspek modal dan investasi 

6. Mempelajari kelemahan ilmu ekonomi mikro dalam terapan di 

lapangan, juga memahami latar belakang munculnya peran 

pemerintah dalam aktivitas perekonomian. 

7. Mampu berkomunikasi melalui bahasa tertulis secara jelas, dan 

terstruktur dalam menyampaikan gagasan ataupun analisa 

pemikiran 

8. Mampu berkomunikasi lesan secara jelas dan efektif dalam 

menyampaikan gagasan ataupun analisa pemikiran 

9. Mampu mengembangkan daya analisa dengan memanfaatkan dan 

mengkolaborasikan berbagai sumber referensi yang tersedia 

10. Mampu bekerja terintegratif secara tim. 
Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah yang membahas Ekonomi dalam skala mikro atau pelaku 

dari tindakan ekonomi dan interaksi antar pelaku ekonomi 
 

Nama Mata Kuliah : Ushul Fiqh 
Kode Mata Kuliah : INS1303 

SKS : 2 

Semester : III 



Capaian Pembelajaran : 1. Memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip 
pensyari`atan hukum Islam dan tujuan utama hukum Islam. 

2. Memiliki wawasan luas tentang sumber dan dalil-dalil hukum Islam 
serta perbedaan pendapat yang menyertainya 

3. Memiliki pemahaman tentang metodologi pembentukan hukum 
Islam 

Mampu bersikap ilmiah terhadap perbedaan pendapat dalam metode 

istinbat hukum Islam dan fiqh yang dihasilkan 
Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan tentang 

sumber dan dalil-dalil hukum Islam serta dua metode penggalian dan 
penemuan hukum Islam (istinbath al-ahkam). Diharapkan dapat 
mengantarkan mahasiswa mampu membedakan antara sumber dan 
dalil hukum, memahami metodologi hukum Islam, dan mampu 
mengaplikasikannya dengan ijtihad ta`lili dan istishlahi. 

 

Nama Mata Kuliah : Manajemen Bisnis Syariah 
Kode Mata Kuliah : PBS1305 

SKS : 2 

Semester : III 

Capaian Pembelajaran : 1. Mahasiswa dapat memahami manajemen bisnis syariah secara 
komprehensif. 

2. Mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep manajemen 

bisnis syariah dalam kegiatan menejerial pada bisnis syariah. 
Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah ini membahas tentang aspek manajerial dari bisnis syariah 

yang meliputi kepemimpinan dan pengelolaan bisnis syariah, studi 
kelayakan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan 
pengawasan bisnis syariah. 

 

 

Nama Mata Kuliah : Manajemen SDM Syariah 
Kode Mata Kuliah : PBS1306 

SKS : 2 

Semester : III 

Capaian Pembelajaran : Memahami teori dan konsep Manajemen SDM, yang berkaitan dengan 

fungsi manajerial dan operasional dalam Manajemen SDM dan mampu 

mengaplikasikan konsep-konsep tersebut dalam kasus-kasus terkait 
Deskripsi Mata Kuliah : Matakuliah manajemen sumberdaya manusia mencakup pembahasan 

mengenai lingkungan bisnis yang bersifat dinamis dan pengaruhnya 

pada orientasi manajemen sumberdaya manusia di dalam perusahaan 

atau instansi, peran manajemen sumberdaya manusia di dalam 

perusahaan, dan pedoman pelaksanaan fungsi operasional manajemen 

sumberdaya manusia yang meliputi perencanaan, rekrutmen, seleksi, 



orientasi, pelatihan dan pengembangan, kompensasi, serta kesehatan 

dan keselamatan kerja, dan serikat pekerja. 
 

Nama Mata Kuliah : Aspek Hukum Dalam Bisnis 
Kode Mata Kuliah : EBI1410 

SKS : 2 

Semester : IV 

Capaian Pembelajaran : 1. Mampu menjelaskan definisi syariah Islamiyah dan penyebab 
terjadinya perbedaan pendapat antar madzhab. 

2. Menjelaskan definisi eknonomi Islam, prinsip, prospek, dan 
mengetahui wacana pemikiran ekonomi Islam secara historis. 

3. Mengetahui karakteristik dan keunggulan ekonomi Islam dan 
mengetahui tinjauan hukumnya menurut al-Qur’an, Sunnah, 
Itjihad, Ijma’, qiyas, urf, istihsan, istislah, istishab, dan almaslahatul 
mursalah. 

4. Mampu menjelaskan tentang harta dan kepemilikan dalam Islam. 
Memahami dan menguasai distribusi perekonomian menurut ekonomi 

Islam dan memahami riba dan bunga menurut hukum ekonomi Islam. 
Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah ini mempelajari tentang pemahaman syariah Islamiyah dan 

bisnis syariah baik dari segi prinsip, prospek, keunggulan dan 

bagaimana dasar hukumnya menurut Al-Qur’an, Sunnah, Ijtihad, Ijma’, 

qiyas, urf, istihsan, istislah, istishab, dan almaslahatul mursalah, serta 

mempelajari juga tentang konsep harta dan kepemilikan, distribusi 

serta riba dan bunga menurut hukum ekonomi Islam. 

 

Nama Mata Kuliah : Fiqh Muamalah 
Kode Mata Kuliah : EBI1410 

SKS : 3 

Semester : IV 

Capaian Pembelajaran : 1. Mahasiswa mampu memahami praktek-praktek muamaah dalam 
Islam pada masa klasik dan modern serta menganalisis praktek-
praktek muamalah tersebut dari sisi ekonomi Islam. 

2. Mahasiswa mampu menguasai materi dasar fiqih muamalah secara 
komprehensif, baik pada tetaran teoretik maupun aplikatif. 

3. Mahasiswa memiliki keterampilan problem solving terhadap 

masalah dan isu-isu terkini yang berhubungan dengan masalah 

muamalah.. 
Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah ini membahas konsep-konsep umum dalam kajian fiqih 

muamalah seperti pengelolaan harta, hak milik dan akad serta berbagai 

jenis transaksi berbasis syariah. 

 

 



Nama Mata Kuliah : Matematika Ekonomi 
Kode Mata Kuliah : PBS2410 

SKS : 2 

Semester : IV 

Capaian Pembelajaran : Mahasiswa dapat mengetahui, memahami, menguasai dan mampu 

mengimplementasikan teori, konsep dan praktik matematika ekonomi 

dalam kegiatan ekonomi dan bisnis untuk pengambilan keputusan 
Deskripsi Mata Kuliah : Matematika merupakan alat untuk menyederhanakan penyajian dan 

pemahaman masalah. Di dalam mata kuliah ini dibahas dasar-dasar 

matematika yang diperlukan untuk menganalisa dan memahami 

fenomena ekonomi yang terjadi. 

 

Nama Mata Kuliah : Metodologi Penelitian Bisnis 
Kode Mata Kuliah : EBI1410 

SKS : 2 

Semester : IV 

Capaian Pembelajaran : 1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan secara sistematik 
metode penelitian bisnis. 

2.  mampu menerapkan metode penelitian bisnis dalam kegiatan 

penelitian. 
Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan teoretis dan 

praktis kepada mahasiswa agar dapat memahami berbagai konsep dan 

sistem kerja penelitian bisnis dan mampu menerapkannya dalam 

kegiatan penelitian yang dilakukan. 

 

Nama Mata Kuliah : Studi Kelayakan Bisnis 
Kode Mata Kuliah :  

SKS :  

Semester : IV 

Capaian Pembelajaran : 1. Mahasiswa mampu memahami konsep (manajemen dan metode) 
studi kelayakan bisnis syariah secara komprehensif. 
2. Mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep studi kelayakan 

usaha dalam perencanaan bisnis syariah. 
Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah ini membahas tentang aspek-aspek yang menjadi 

pertimbangan kelayakan suatu bisnis dalam Islam. Penilaian kelayakan 

suatu rencana proyek dalam organisasi Islam. Pembahasan difokuskan 

pada upaya menganalisis suatu proyek usaha yang dilihat dari berbagai 

aspek: aspek teknis, ekonomi, keuangan, hokum, manajemen pasar 

dalam skala mikro dan makro dalam perspektif ekonomi konvensional 

dan Islam. 

 

 



Nama Mata Kuliah : Manajemen Keuangan Syariah 
Kode Mata Kuliah : PBS1411 

SKS : 3 

Semester : IV 

Capaian Pembelajaran : 1. Mahasisw memahami aktivitas-aktivitas manajemen keuangan 
syariah. 

2. Mahasiswa mangaplikasikan konsep-konsep manajemen 

keuangan syariah. 
Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah ini membahas tentang beberapa metode, teori dan konsep 

manajemen keuangan yang menggunakan prinsip syariah yang 

meliputi, analisis, perencanaan keuangan, resiko dan pembiayaan pada 

lembaga keuangan dan bisnis syariah 

 

 

Nama Mata Kuliah : Manajemen Kepemimpinan dan Teknik Pengambilan Keputusan 
Kode Mata Kuliah : PBS1503 

SKS : 3 

Semester : V 

Capaian Pembelajaran : 1. Mampu memahami konsep-konsep dasar manajemen dan 
kepemimpinan serta teknik pengambilan keputusan dalam 
organisasi. 

2. Mampu menerapkan konsep-konsep dasar manajemen dan 

kepemimpinan serta teknik pengambilan keputusan dalam 

organisasi 
Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah ini membahas tentang konsep-konsep dasar manajemen 

dan kepemimpinan serta teknik pengambilan keputusan dalam 

organisasi. 

 

 

Nama Mata Kuliah : Komunikasi Bisnis 
Kode Mata Kuliah : PBS2514 

SKS : 2 

Semester : V 

Capaian Pembelajaran : 1. Menguasai teori dan teknik dasar komunikasi secara efektif, 

meliputi kemampuan menganalisis, memecahkan masalah bisnis, 

memahami audience, membangun empati dalam berkomunikasi, 

memahami trend komunikasi dalam bisnis, berkomunikasi dalam 

konteks lintas budaya dan bekerja dalam tim. 

2. Mampu membuat suatu rancangan dokumen bisnis dengan baik, 

memanfaatkan desain untuk mendukung kualitas dokumen bisnis, 

mengintegrasikan visual dan data display dalam dokumen bisnis 



dan menyusunnya dalam sebuah presentasi yang menarik. 

3. Menyusun suatu bentuk komunikasi yang persuasif dengan 

memanfaatkan sharing information dalam organisasi, mengelola 

negative messages. 

4. Menyusun suatu proposal dan report bisnis yang komprehensif. 

5. Mampu menunjukkan kompetensi diri dalam bentuk resume 

kualifikasi dalam berbagai keperluan job application, 

pengembangan bisnis dan interviewing 
Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah yang memberikan pemahaman kepada mahasiswa 

mengenai bagaimana berpikir secara kritis, berkomunikasi secara 

efektif dan mengembangkan kemampuan dalam berkomunikasi baik 

secara tulisan dan lisan dalam konteks bisnis 

 

 

Nama Mata Kuliah : PPL I 
Kode Mata Kuliah : PBS2516 

SKS : 4 

Semester : V 

Capaian Pembelajaran : Mahasiswa mampu memanage bisnis dan siap menjadi tenaga 

manajerial yang professional. 
Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah ini merupakan mata kuliah praktik yang melaksanakan 

praktik menajerial di bidang-bidang bisnis syariah. 

 

 

Nama Mata Kuliah : Manajemen Pemasaran Syariah 
Kode Mata Kuliah : PBS1517 

SKS : 2 

Semester : V 

Capaian Pembelajaran : 1. Mahasiswa Memahami mengenai teori dan aplikasi dari 

Manajemen pemasaran syariah 

2. Memahami mengenai implementasi manajemen pemasaran 

syariah di perusahaan 

3. Merancang strategi pemasaran yang diperlukan oleh 

perusahaannya beserta bauran dari pemasaran 

4. Mampu memahami fungsi pemasaran untuk menghadapi 

persaingan antar perusahaan 

5. Mampu mengalokasikan sumber daya untuk kebutuhan strategi 

pemasaran. 
Deskripsi Mata Kuliah : Mata Kuliah yang memberikan pengetahuan mengenai pengelolaan 

program pemasaran perusahaan dan peran pemasaran pada aktivitas 



bisnis secara syari 
 

Nama Mata Kuliah : Manajemen Kreativitas dan Inovasi 
Kode Mata Kuliah : EBI1506 

SKS : 2 

Semester : V 

Capaian Pembelajaran : 1. Mahasiswa memahami mindset kreativitas dan inovasi 
2. Mahasiswa dapat memanage pikiran kreatif dan inovatifnya 

3. Mahasiswa dapat menerapkan mindset kreativitas dan inovasinya ke semua aspek 

bisnis dan organisasi. 
Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah ini membahas tentang mindset kreatif dan inovatif serta 

memberikan pendalaman berbagai persoalan mendasar terkait dengan 

manajemen kreativitas dan inovasi untuk semua aspek bisnis dan 

organisasi. 
 

 

Nama Mata Kuliah : Ekonometrika 
Kode Mata Kuliah : EBI2064 

SKS : 2 

Semester : VI 

Capaian Pembelajaran : 1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep 
ekonometrika. 

2. Mahasiswa dapat menerapkan konsep ekonometrika untuk 

meramalkan gejala ekonomi dan menguji validitas teori ekonomi 

berdasarkan data empiris. 
Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah ini merupakan analisis kuantitatif dari gejala dan teori 

ekonomi yang dirumuskan secara matematis, serta penggunaan 

metode statistic untuk mengukur hubungan antar variable dan atau 

pengujian validitas teori berdasarkan data empiris. 
 

 

 

 

 

 

 

Nama Mata Kuliah : Neuroekonomik 
Kode Mata Kuliah : EBI2609 

SKS : 2 

Semester : VI 



Capaian Pembelajaran : 1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar teori neuroekonomik. 
2. Mahasiswa mampu memahami mekanisme kerja neuroekonomik. 

3. Mahasiswa mampu mengimplementasikan cara kerja 

neuroekonomik dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. 
Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar teori neuroekonomik 

dan cara kerja menakjubkan neuroekonomik dalam kegiatan ekonomi 

dan bisnis. 
 

Nama Mata Kuliah : PPL II 
Kode Mata Kuliah : PBS2625 

SKS : 3 

Semester : VI 

Capaian Pembelajaran : 1. Mahasiswa mampu membuat start-up bisnis bebasis syariah. 

2. Mahasiswa mampu menjalankan dan mengelola start-up bisnis 

syariah rintisannya. 
Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah ini merupakan mata kuliah praktik membuat dan 

menjalankan start-up bisnis berbasis syariah. 
 

 

Nama Mata Kuliah : Proposal Skripsi 
Kode Mata Kuliah : INS1711 

SKS : 4 

Semester : VII 

Capaian Pembelajaran : Mampu mempertahankan hasil rancangan karya tulis ilmiah di hadapan 

penguji dengan mepertimbangkan konten & metodologi riset. 
Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah ini merupakan mata kuliah praktik menyusun rencana kerja 

penelitian bagi tugas akhir (skripsi). 
 

 

Nama Mata Kuliah : P2M 
Kode Mata Kuliah : INS1812 

SKS : 4 

Semester : VIII 

Capaian Pembelajaran : Mengaplikasikan teori dan ilmu di ruang kuliah dengan melakukan 

praktek pendekatan & pemberdayaan masyarakat unk orientasi 

pembangunan 
Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah ini merupakan mata kuliah praktek pengabdian kepada 

masyarakat sebagai intelektual organik. 
 

Nama Mata Kuliah : Skripsi 
Kode Mata Kuliah : INS1813 

SKS : 6 



Semester : VIII 

Capaian Pembelajaran : Mampu menyusun karya ilmiah di bidang yang menjadi konsentrasinya 

dan mempertahankan argumen dlm karya tulis ilmiah yang disusunya 

berdasarkan kebenaran konten & metodologi penelitian yang dibangun. 
Deskripsi Mata Kuliah : Mata kuliah ini merupakan mata kuliah praktik melakukan penelitian 

yang sesuai dengan program studinya sebagai tugas akhir pada 

program pendidikan sarjana. 

 


