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Guna menrlrjang progmm Merdeka Belajar Kampus Merdeka GIAKM) serta merujuk pada
rapat koordinasi Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FeB) dan Segenap Ketua Program Studi
tanggal 3l Januari 2022, dengan ini diberitahukan kepada selunrh mahasiswa beberapa hal
sebagai berikut :

1. Pendaftaran mata kuliah MBKM dapat dilakukan melalui poRTAL MBKM.
2. Pendaftaran dilakukan mulai tanggal 10-22 Februari 2022.

3. Tata cara melakukan pendaftaran sebagaimana panduan video yang dapat diunduh
melalui SIMAS.

4. Perkuliahan MBKM semester genap 202112022 akan dilaksanakan secara hybrid

5. Mata kuliah yang dapat ditempuh dan konversikan nilainya pada program MBKM
sebagaimana larrrpiran surat edamo ini.

6. Mata Kuliah yang tidak bias dikonversi ke semua prodi, tidak dapat ditempuh oleh
matrasiswa Universitas Hayam Wunrk Perbanas.

Demikian untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Surabaya, 4Febnni2022
Pimpinan Univ. Hayam Wuruk Surabayar{
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No
Prodi

Penyelenggara
Kode MX Nama MK Kelas Deskripsi MK Nama MK Kelas

I S1 Manajemen M551928
Manajemen
lnvestasi &
Portfolio

AA

Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan
pemahaman kepada mahasiswa mengenai bidang
investasi. Pemahaman ini penting karena setiap
individu harus mengambil keputusan investasi
dalam hidupnya. Topik bahasan yang akan dicakup
dalam mata kuliah adalah proses keputusan
investasi, risk dan return dalam investasi,
mekanisme transaksi dan instrumen pasar modal,
penilaian serta pemilihan saham dan obligasi,
pembentukan portofolio serta analisis kinerja
portfolio.

s1
Akuntansi

Manajemen
lnvestasi &
Pasar Modal

AA

2 51 Manajemen M541925 AA
Jumat

(15:00:00 -
17:30:00)

Matakuliah ini dirancang untuk memberikan
mahasiswa kemampuan yang memadai untuk
mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan. Pokok
bahasan yang dicakup dalam matakuliah ini
meliputi bagaimana aktivitas bisnis disajikan dalam
laporan keuangan, analisis laporan keuangan
perusahaan, dan analisis kredit.

s1
Akuntansi

AS51926
Analisa
Laporan
Keuangan

AA

3 S1 Manajemen MS81940
Manajemen
Stratejik

AA
Kamis

(15:00:00 -

17:30:00)

Mata kuliah ini membahas tentang konsep-konsep
manajemen stratejik dan membahas tentang
perencanaan dan pengelolaan kegiatan bisnis
dalam menghadapi persaingan

51

Akuntansi
AS71940

Manajemen
stratejik

AA

4 S1 Manajemen M521921
Hukum
Komersial

AA

Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa akan
dapat memahami secara komprehensif tentang
Hukum yang berkaitan dengan bisnis mulai dari
dasar yaitu mahasiswa memahami hokum apa saja
yang termasuk dalam bisnis. Kemudian Mahasiswa
dapat memahami tentang perjanjian, Bentu k-
bentuk Perusahaan, Haki, hokum yang berkaitan
dengan perbankan, Perlindungan Konsumen dll

S1

Akuntansi
Hukum
Komersial

Jadwal Prodi
Konversi

Kode MK

Kamis
(09:00:00 -
11:30:00)

AS51928

Analisa
Laporan
Keuangan

Selasa
(12:00:00 -

13:40:0O)
AS21921 AA
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Prodi

Penyelenggara
Kode MK Nama MK Kelas Jadwal Deskripsi MK Nama MK Kelas

5 S1 Manajemen MSs19s5
Manajemen
Pemasaran
Bank

AA
Kamis

(15:00:00 -
17:30:00)

s1
Akuntansi

AS31934
Manajemen
Pemasaran

S1 Manajemen M551936 Bisnis Digital AA
Selasa

(12:00:00 -
14:30:00)

Mata kuliah ini bertujuan untuk mengenalkan pada
mahasiswa bagaimana perkembangan teknologi
internet dalam mendukung Bisnis Digital pada era
lndustri 4.0, Beberapa materi dalam mata kuliah ini
bersifat keterampilan mengenali dan
menggambarkan kebutuhan Bisnis Digital terkini
beserta terapannya seperti Perkembangan lndustri
dan Perkembangannya, Peluang, Perencanaan,
Pemasaran dan keberlanjutan dalam Bisnis Digital,
e-commerce dalam berbagai area fungsional dunia
usaha

s1
Akuntansi

AS71936 Digital Bisnis AA

7 S1 Manajemen M581968
Manajemen
Penjualan

AA
Senin

(05:15:00 -
08:45:00)

Mata kuliah ini akan mendiskusikan studi
manajemen penjualan produk dalam bidang kajian
pemasaran. Pembahasan materi perkuliahan dan
penjualan dalam mata kuliah ini menggunakan
pendekatan disiplin ilmu yang relevan dalam
kelompok kajian pemasaran. Pemahaman yang
mendalam atas beberapa konsep penting dalam
masing-masing disiplin ilmu sangat diperlukan.

s1
Akuntansi

AS31934
Manajemen
Pemasaran

AA

Prodi
Konve6i

Kode MK

Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada
mahasiswa untuk menyusun rencana pemasaran
(Marketing Plan) dengan didasari konsep-konsep
bisnis dan pemasaran jasa yaitu perbankan,
memahami lingkungan pemasaran bank,
menganalisis strategi segmentation, targeting &
positioning, menganalisis bauran pemasaran jasa
meliputi benefit serta fitur produk, penetapan
harga, promosi, distribusi, people, process dan
physical evidence dari simpanan Bank Umum/Bank
Perkreditan. Memahami bisnis dan pemasaran bank

AA

6
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Prodi
l(onversi

Kode MK Nama MK Kelas

8 S1 Manajemen MS81930
Perencanaan
Keuangan

AA
Senin

(15:00:00 -
17:30:ff))

Mata kuliah ini membahas berbagai topik yang
dihadapai oleh individu dan perencana keuangan
dalam wealth management. Materi yang dicakup
dalam mata kuliah ini adalah konsep dasar dalam
perencanaan keuangan, perencanaan investasi,
perencanaan pajak penghasilan, perencanaan
pensiun, serta perencanaan asuransi.

S1 Ekonomi

Syariah
rs61941

Wealth
Management

AA

S1 Manajemen M571969
Pengeloaan
Sdm Milenial

AA
Kamis

(12:fi):00 -
14:30:00)

Mata kuliah ini mempelajari pengelolaan
SDM untuk karyawan milenial yang mempunyai
karakteristik yang berbeda dengan generasi
sebelumnya, pengelolaan dalam proses rekrutmen
online dan mempertahannya melalui strategi
engagement yang memungkinkannya mampu
menyusun strategi untuk mempertahankan dan
mengemba n karyawan milenial

S1 Ekonomi
Syariah

ts41953
Sumber Daya

lnsani Dan

Leadership
AA

10 51 Manajemen M561928
Manajemen
lnvestasi &
Portfolio

AA
Kamis

(09:00:00 -
11:30:00)

Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan
pemahaman kepada mahasiswa mengenai bidang
investasi. Pemahaman ini penting karena setiap
individu harus mengambil keputusan investasi
dalam hidupnya, Topik bahasan yang akan dicakup
dalam mata kuliah adalah proses keputusan
investasi, risk dan return dalam investasi,
mekanisme transaksi dan instrumen pasar modal,
penilaian serta pemilihan saham dan obligasi,
pembentukan portofolio serta analisis kinerja
portfolio.

rs61928
Pasar Modal
Dan lnvestasi
Syariah

AA

9

S1 Ekonomi
Syariah
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Prodi
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Kode MK Nama MK Kelas Jadwal Deskripsi MK

Prodi
Konversi

Kode MK Nama MK Kelas

t7 51 Manajemen M581968
Manajemen
Penjualan

AA

Mata kuliah ini akan mendiskusikan studi
manajemen penjualan produk dalam bidang kajian
pemasaran, Pembahasan materi perkuliahan dan
penjualan dalam mata kuliah ini menggunakan
pendekatan disiplin ilmu yang relevan dalam
kelompok kajian pemasaran. Pemahaman yang
mendalam atas beberapa konsep penting dalam
masing-masing disiplin ilmu sangat diperlukan.

51 Ekonomi

Syariah
Manajemen
Pemasaran

AA

t2 S1 Manajemen Bisnis Digital AA
Selasa

(12:00:00 -

14:30:00)

S1 Ekonomi
Syariah

rs51975
Pemanfaatan
Data Bisnis

AA

S1 Manajemen
MS61932
P

Metodologi
Penelitian
(pemasaran)

AA
Kamis

(12:00:00 -

14:30:00)

Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada
mahasiswa mengenai metodologi penelitian di
bidang manajemen pemasaran mulai dari
bagaimana memilih topik penelitian, mencari
sumber referensi pendukung, merumuskan masalah
dan tujuan penelitian, melakukan elaborasi kajian
teori, menyusun kerangka konseptual, menetapkan
rancangan dan instrumen penelitian, populasi dan
teknik sampling dan memilih alat analisis yang tepat
sehingga mahasiswa dapat menyusun proposal
penelitian untuk Tugas Akhir di bidang Manajemen
pemasaran

51 Ekonomi
Syariah

rs61932
Metodologi
Penelitian

AA

Senin
(05:15:00 -
08:45:ff))

rs51934

M551936

Mata kuliah ini bertujuan untuk mengenalkan pada
mahasiswa bagaimana perkembangan teknologi
internet dalam mendukung Bisnis Digital pada era
lndustri 4.0. Beberapa materi dalam mata kuliah ini
bersifat keterampilan mengenali dan
menggambarkan kebutuhan Bisnis Digital terkini
beserta terapannya seperti Perkembangan lndustri
dan Perkembangannya, Peluang, Perencanaan,
Pemasaran dan keberlanjutan dalam Bisnis Digital.
e-commerce dalam berbagai area fungsional dunia
usaha

13
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Prodi

Penyelenggara
Nama MK Kelas Jadwal Deskripsi MK Nama MK Kelas

51 Manajemen MS51981
Pemasaran
Global

AA
Rabu

(15:00:00 -
17:30:00)

Mata kuliah ini membahas konsep-konsep tentang
pemasaran yang diimplementasikan dalam aktifitas
pemasaran pada perusahaan global yang

menyelenggarakan kegiatan bisnis lintas negara
yang meliputi tantangan & lingkungan pemasaran
global, aspek budaya, praktek bisnis, serta hukum
internasional, pengembangan visi global melalui
riset pasar, pasar multinasional & kelompok pasar,
manajemen pemasaran global, penciptaan produk
global, pemasaran produk jasa & industri, sistem
distribusi dan promosi global, personal selling &
manajemen sales serta penentuan harga di pasar
internasional.

51 Ekonomi
Syariah

rss1934
Manajemen
Pemasaran

AA

15 51 Mana.iemen M521921
Hukum
Komersial

AA
Selasa

(12:00:00 -
13:40:00)

Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa akan
dapat memahami secara komprehensif tentang
Hukum yang berkaitan dengan bisnis mulai dari
dasar yaitu mahasiswa memahami hokum apa saja
yang termasuk dalam bisnis. Kemudian Mahasiswa
dapat memahami tentang perjanjian, Bentu k-
bentuk Perusahaan, Haki, hokum yang berkaitan
dengan perbankan, Perlindungan Konsumen dll

S1 Ekonomi
Syariah

1s21921
Hukum
Komersial

AA

16 51 Manajemen
M551932
B

Metodologi
Penelitian
(perbankan)

AA
Kamis

(09:00:00 -

11:30:00)

Mata kuliah ini bertujuan agar ahasiswa mampu
menerapkan berbagai jenis penelitian untuk
menyusun usulan/proposal penelitian bidang
manajemen perbankan dalam rangka
mempersiapkan diri melaksanakan peneliltian
Tugas Akhir sebagai persyaratan menyelesaikan
studi pada jenjang Strata 1 melalui kinerja
individual.

51 Ekonomi
Syariah

t561932
Metodologi
Penelitian

AA

Kode MK Prodi
Konversi

Kode MK

L4
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L7 51 Manajemen M541954
Komunikasi
Bisn is

AA
Rabu

(12:00:00 -
14:30:0O)

Mata Kuliah ini memberikan pemahaman kepada
mahasiswa tentang berbagai macam komunikasi
yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup
berbagai bentuk komunikasi, baik komunikasi
verbal maupun komunikasi non verbal, sehingga
mahasiswa mampu mengembangkan kemampuan
dan ketrampilan dalam berkomunikasi dengan baik
dalam bidang bisnis dengan memanfaatkan
perkembangan tehnologi informasi guna mencapai
tujuan organisasi.

S1 Ekonomi
Syariah

ts81976
Komunikasi
Bisnis &
Networking

AA

18 51 Manajemen M561967
Manajemen
Risiko Bank

Umum
AA

Selasa
(12:00:00 -

13:40:00)

Mata kuliah ini memaparkan materi-materi yang
menjadi bahan ujian sertifikasi manajemen risiko
yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi
Profesi Perbankan (LSPP)

51 Ekonomi
Sya riah

ts61967
Manajemen
Risiko

Syariah
AA

19 51 Manajemen M541926
Analisa
Laporan
Keuangan

AA
Jumat

(15:00:00 -
17:30:fi))

Matakuliah ini dirancang untuk memberikan
mahasiswa kemampuan yang memadai untuk
mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan. Pokok
bahasan yang dicakup dalam matakuliah ini
meliputi bagaimana aktivitas bisnis disajikan dalam
laporan keuangan, analisis laporan keuangan
perusahaan, dan analisis kredit.

Penilaian
Kinerja
Badan Usaha

AA

20 S1 Manajemen
M551932
K

Metodologi
Penelitian
(keuangan)

AA

Mata kullah ini menguraikan tentang hal-hal yang
terkait langsung dengan 'Proses Penelitian
(Keuangan)',yang perlu diketahui oleh peneliti.
Materi perkuliahan meliputi konsep-konsep dan
aplikasi mulai dari Tinjauan Umum Penelitian serta
ruang lingkup penelitian bisnis dan keuangan,
Masalah Penelitian, Telaah Teori dan Hipotesis,
Rancangan Penelitian, Teknik Sampling, Data dan
Teknik Pengumpulan Data sampai dengan Teknik
Analisis Data

51 Ekonomi
Syariah

1s61932
Metodologi
Penelitian

AA

S1 Ekonomi
Syariah

ts51926

Selasa
(15:00:00 -

17:30:00)
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Konversi

Kode MK Nama MK Kelas

2t Sl Manajemen
M561932
M

Metodologi
Penelitian
(sdm)

AA
Selasa

(15:00:00 -
17:30:00)

Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada
mahasiswa mengenai metodologi penelitian di
bidang manajemen pemasaran mulai dari
bagaimana memilih topik penelitian, mencari
sumber referensi pendukung, merumuskan masalah
dan tujuan penelitian, melakukan elaborasi kajian
teori, menyusun kerangka konseptual, menetapkan
rancangan dan instrumen penelitian, populasi dan
teknik sampling dan memilih alat analisis yang tepat
sehingga mahasiswa dapat menyusun proposal
penelitian untuk Tugas Akhir di bidang Manajemen
pemasaran

Sl Ekonomi
Syariah

ts61932
Metodologi
Penelitian

AA

22 Sl Manajemen M551973

Perencanaan
Dan

Pengadaan
Sdm

AA
Jumat

(09:00:00 -
11:30:00)

Mata kuliah ini mempelajari siklus perencanaan
dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM)
yang meliputi analisa jabatan yang hasilnya berupa
diskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan yang
menjadidasar bagi pengelolaan SDM lainnya
seperti rekrutmen dan seleksi serta penempatan
karyawan. Melalui pembahasan tentang teori dan
praktik perencanaan SDM, diharapkan pembelajar
dapat menganalisa dan menggunakan konsep
sistem dan prosedur Perencanaan SDM untuk
melakukan perencanaan SDM, dengan
menggunakan ilustrasi pengelolaan SDM di sebuah
organisasi bisnis dan perbankan secara tepat.
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Konversi
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23 S1 Manajemen MS51955
Manajemen
Bank

AA
Jumat

(15:00:00 -
17:30:00)

Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu
mengevaluasi kinerja/tingkat kesehatan bank
dengan melakukan penilaian atas laporan keuangan
yang terpublikasi. Mahasiswa juga diharapkan
mampu menyusun alternatif solusi pemecahan atas
masalah yang teridentifi kasi, dengan
memperhatikan regulasi yang berlaku di industri
perbankan nasional, tatakelola yang baik dan
prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan aset dan
liabilitas

24 S1 Manajemen MS71931 AA

Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu
melakukan proses pengelolaan manajemen
perkreditan bank untuk mengurangi kejadian dan
kerugian kredit bermasalah

25 51 Manajemen Analisis Kredit AA
Selasa

(09:00:00 -
11:30:00)

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan
ketrampilan kepada mahasiswa tentang tugas-tugas
dan tanggung jawab Account Officer pada Bank
Umum terhadap pembinaan nasabah mulai dari
tahap inisiasi sampai dengan penyusunan proposal
pemberian kredit.

Manajemen
Perkreditan
Bank

Jumat
(05:15:00 -

08:45:00)

M551930
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Konversi

Kode MK Kelas

26 51 Manajemen M561983

Manajemen
Pelatihan Oan
Pengembanga
n

AA
Rabu

(06:15:fi) -
08:45:fl))

Mata kuliah Manajemen Pelatihan dan Karir di
rancang untuk membekali mahasiswa dengan teori
dan prektek pengelolaan Pelatihan dan
Pengembangan SDM di perusahaan. Setelah
mempelajari mata kuliah ini mahasiswa diharapkan
memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang
komprehensif tentang konsep dasar, strul(tur dan
proses pengelolaan Pelatihan dan Pengembangan
dalam perusahaan. Melalui pembahasan tentang
teori dan praktik diharapkan mahasiswa mampu
menganalisa dan menggunakan konsep sistem dan
prosedur pengelolaan Pelatihan dan
Pengembangan 5DM di sebuah organisasi bisnis
dan perbankan secara tepat melalui kinerja individu
dan kinerja kelompok melalui kerjasama tim.

27 51 Akuntansi AS31937
Sistem
lnformasi
Manajemen

FA

Kamis
(12:00:00 -
14:30:00)

Mata kuliah ini bertujuan untuk mengenalkan pada
mahasiswa bagaimana sebuah data disusun dan
diproses menjadi informasi untuk pengambilan
keputusan bagi manajemen didukung teknologi
informasi dengan memperhatikan aspek etika,
perilaku dan hukum yang berlaku. Beberapa materi
dalam mata kuliah ini bersifat ketrampilan
mengenali dan menggambarkan kebutuhan
informasi dalam berbagai area fungsional dalam
Organisasi untuk proses perancangan dan
pengembangan sistem.

s1
Manajemen

M541937
Sistem
lnformasi
Manajemen

FA

Nama MK
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28 51 Akuntansi AS4t927
Akuntansi
Perbankan

FA

Rabu
(12:00:00 -

l4:30:00)

Mata kuliah initerutama membahas konsep dan
perlakukan akuntansi pada produk funding yang
terdiri dari: Giro, tabungan, deposito, sertifikat
deposito dan produk lending yang terdiri dari
pinjaman konsumsi (installment), pinjaman regular
(kredit modal kerja), kartukredit, jasa bank lainnnya
seperti, transfer, kliring, akuntansi valuta asing
sampaidengan pemahama yang berkaitan dengan
laporankeuangan bank yaitu: laporan laba rugi,
perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan , arus
kas dan catatan atas laporan keuangan bank.

s1
Manajemen

MSS1927
Akuntansi
Perbankan

FA

29 51 Akuntansi AS41941
Akuntansi
Manajerial

FA

Selasa

(12:00:00 -
14:30:00)

Mata kuliah ini banyak menekankan kepada upaya
penyajian informasi bagi kepentingan manajemen
untuk pengambilan keputusan kegiatan operasional
sehari-hari maupun strategis. Akuntansi Manajerial
memilikitiga tujuan luas yaitu: (1) untuk
menyediakan informasi untuk menentukan biaya
produk, layanan, dan objek biaya lainnya, (2) untuk
memberikan informasi untuk perencanaan,
pengendalian, evaluasi, dan peningkatan perbaikan
berkelanjutan, dan (3) untuk memberikan informasi
untuk pengambilan keputusan. Saat ini, secara
khusus, mata kuliah inijuga membahas analisis
biaya dan informasi lainnya untuk mengembangkan
strategi unggulan untuk mendapatkan keunggulan
kompetitif yang berkelanjutan.

s1
Manajemen

M541941
Akuntansi
Biaya

FA
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Prodi
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30 S1 Akuntansi AS51922 Perpajakan FA

Selasa

(09:00:00 -
11:30:00)

Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan
pemahaman tentang kewajiban pajak dan
perhitungan pajak pada jenis pajak tertentu. Materi
disampaikan mulai dari pengenalan jenis-jenis
pemungutan pajak, jenls pajak yang berlaku di
lndonesia, pendaftaran sampai pelaporan SPT

sesuai KUP. Juga dikenalkan tata cara perhitungan
pajak secara sederhana mulai PPh21,22,23,24,
PPh final, 25,29 dan pengantar PPN/PPnBM.

s1
Manajemen

Perpajakan FA

31 S1 Akuntansi
Analisa
Laporan
Keuangan

FA

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan
pemahaman terhadap proses penyusunan laporan
keuangan, analisis terhadap laporan keuangan
perusahaan, pemahaman terhadap kondisi bisnis,
industri dan ekonomi yang melingkupi perusahaan
serta pemahaman tentang strategi yang dijalankan
perusahaan

s1
Manajemen

MS41925
Analisa
Laporan
Keuangan

FA

32 Sl Akuntansi AS51904
Etika Bisnis &
Profesi
Akuntansi

FA

Mata ajaran ini bertujuan untuk memberikan
pemahaman nilai-nilai, kesadaran etika, kode etik
profesi akuntan, akuntan publik, akuntan
manajemen, serta akuntan pemerintah dalam bisnis
dan profesi akuntan. Termasuk di dalamnya
pemahaman awal tentang tata kelola organisasi dan
kejahatan kerah putih. Dalam rangka
mempersiapkan akuntan professional beretika
tinggi. Mata ajaran inijuga membahas isu utama
dalam masalah etika bisnis dan perkembangan

etika.

s1
Manajemen

MS71904 Etlka Bisnis FA

M561982

AS51926
Senin

(12:00:00 -
14:30:00)

Rabu
(09:00:00 -

11:30:00)
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33 Sl Akuntansi AS71935 Digital Bisnis FA

Kamis
(06:15:00 -
08:45:fl))

Mata kuliah ini bertujuan untuk mengenalkan pada
mahasiswa bagaimana perkembangan teknologi
internet dalam mendukung Bisnis Digital pada era
lndustri 4.0. Beberapa materi dalam amat kuliah ini
bersifat keterampilan mengenali dan
menggambarkan kebutuhan Bisnis Digital terkini
beserta terapannya seperti Perkembangan lndustri
dan Perkembangannya, Peluang, Perencanaan,
Pemasaran dan keberlanjutan dalam Bisnis Digital,
e-commerce dalam berbagai area fungsional dunia
usaha

s1
Manajemen

MS51936 Bisnis Digital FA

34 S1 Akuntansi AS51923
Akuntansi
lnternasional

FA

Senin
(15:00:00 -
17:30:00)

s1
Manajemen

M541941
Akuntansi
Biaya

FA

35 S1 Akuntansi AS51925
Analisa
Laporan
Keuangan

FA

Senin
(12:00:00 -
14:30:00)

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan
pemahaman terhadap proses penyusunan laporan
keuangan, analisis terhadap laporan keuangan
perusahaan, pemahaman terhadap kondisi bisnis,
industri dan ekonomi yang melingkupi perusahaan
serta pemahaman tentang strategi yang dijalankan
perusahaan

S1 Ekonomi
Syariah

ts51925
Penilaian
Kinerja
Badan Usaha

FA

Kode MK

Mata kuliah Akuntansi lnternasional merupakan
mata kuliah yang membahas mengenai: dimensi
internasional dalam akuntansi sebagai pengguna
(users), hal-hal yang berkaitan dengan
permasalahan akuntansi dari prespektif
internasional (global) serta aturan-aturan dan
standar akuntansi pada beberapa negara.
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36 Sl Akuntansi AS51927
Laboratorium
Akuntansi
Perbankan

FA

Rabu
(06:15:00 -

08:45:00)
dan

Jumat
(06:15:00 -

08:45:00)

Dengan memprogram dan mengikuti semua proses
pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa akan
dapat memahami secara langsung praktek transaksi
Akuntansi Perbankan dengan menggunakan
software modul akuntansi perbankan untuk
megelola siklus praktik akuntansi perbankn yang
meliputi praktik akuntansi giro, tabungan, deosito,
sertifikat deposito, kredit yang diberikan, kartu
kredit, bank garansi, transfer, kliring, valas, SKBDN

dan transaksi ekspor impor sehingga suasana
proses pembelajaran lebih nyata, dinamis dengan
sajian model transaksi akuntansi terkini yang terjadi
di perbankan konvensional

37 A561947
Audit
Teknologi
lnformasi

FA

Jumat
(15:00:00 -
17:30:00)

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan
pemahaman terhadap proses penyusunan laporan
keuangan, analisis terhadap laporan keuangan
perusahaan, pemahaman terhadap kondisi bisnis,
industri dan ekonomi yang melingkupi perusahaan
serta pemahaman tentang strategi yang dijalankan
perusahaan

38 Sl Akuntansi AS51943 FA

Selasa
(06:15:fl) -
08:45:00)

Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan
pengetahuan mengenai profesi akuntan publik dan
kemampuan yang harus dikuasai untuk menjadi
seorang akuntan publik. Pemahaman yang harus
dimiliki menyangkut standar-standar yang tertuang
dalam lnternational Standar Auditing (lSA).

39 Sl Akuntansi AS41937
Sistem
lnformasi
Akuntansi

FA

Kamis
(12:00:00 -
14:30:00)

Mata Kuliah ini memuat pengetahuan mengenai
proses bisnis, teknik dasar pendokumentasian data
akuntansi berbasis database dan paper based,
pengendalian internal serta overview penggunaan
software ERP. Tujuan mata kuliah ini adalah
memberikan pemahaman kepada mahasiswa
mengenai proses bisnis, teknik dasar

Kelas

Sl Akuntansi

Pengauditan
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pendokumentasian data akuntansi dan
pengendalian internal. Tujuan lainnya adalah
memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk
menggunakan software Enterprose Resource
Planning (ERP) khususnya pada penggunaan Modul
Fundamental MySAP ERP. Pada periode akhir
semester akan dilakukan kuliah tamu dengan
tujuan untuk menambah wawasan mahasiswa
tentang system informasi akuntansi dengan
mengundang praktisi sebagai pembicara.

40 51 Akuntansi AS71929

Akuntansi
Perbankan
Syariah

FA

Senin
(09:00:00 -
11:30:00)

Mahasiswa mampu menjelaskan dan memecahkan
transaksi akuntansi penghimpunan dana, akuntansi
penempatan dana dan akuntansi jasa bank syariah
dengan mengerjakan tra nsa ksi be rdasarkan kinerja
individu maupun secara berkelompok dalam
kerjasama tim.

4L 51 Akuntansi AS41963
Laboratorium
Akuntansi

FA

Senin
(12:00:00 -
14:30:00)
dan Kamis
(06:15:00 -
08:45:@)

Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan
pengetahuan dan keterampilan tentang: 1)
Menganalisis transaksi penjualan, pembelian,
penerimaan dan pengeluaran kas, pemakaian
barang serta transaksi umum yang terkait dengan
keua ngan perusahaan ma n ufaktur; 2) Pengeta huan
dan keterampilan menjurnal dan menyusun laporan
keuangan dengan cara manual maupun dengan
menggunakan alat bantu (spreadsheet exce! for
accounting) termasuk alokasi biaya dan
perhitungan harga pokok produksi.

42 51 Akuntansi AS51915

Akuntansi
Keuangan
Lanjutan I

FA

Jumat
(09:00:00 -
11:30:00)

Mahasiswa mampu secara mandiri menganalisa,
menghitung dan menyusun jurnal transaksi sampai
laporan keuangan yang dibutuhkan pada transaksi
akuntansi pembentukan, operasional, perubahan
dan likuidasi persekutuan, akuntansi joint venture,
konsinyasi, penjualan angsuran dan akuntansi
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kantor pusat, agen dan cabang,

51 Akuntansi AS51946
Laboratorium
Audit

FA

Selasa
(06:15:00 -

08:45:fi))
dan Kamis
(06:15:00 -
08:45:00)

Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan
ketrampilan praktis auditing yang dilakukan oleh
akuntan publik. Mahasiswa diberikan kasus lengkap
suatu perusahaan di lndonesia yang terkait dalam
proses pengauditan, juBa disertai kertas kerja
pemeriksaan yang harus diselesaikan mahasiswa.
Selanjutnya, mahasiswa diminta melakukan audit
laporan keuangan perusahaan yang dimulai dari
pemahaman business cycle perusahaan,
pemahaman akun-akun terkait, penyusunan
program audit, penyelesaian kertas kerja sampai
penyusunan opini auditor independen dan laporan
keua ngan auditan.

M 51 Ekonomi
Syariah

rs41929
Manajemen
Keuangan
lslam

RA1

Senin
(09:00:00 -
11:30:00)

Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan
pemahaman kepada mahasiswa tentang keputusan
dalam manajemen keuangan yang harus diambil
meliputi keputusan investasi, keputusan
pendanaan, keputusan modal kerja, dan keputusan
dividen pada perusahaan sesuai dalam perspektif
kaidah lslam

S1

Manajemen
MS31929

Manajemen
Keuangan

45
S1 Ekonomi
Syariah

ts519s5
Manajemen
Bank Syariah

RA1

Rabu
(09:@:00 -
11:30:00)

Matkul ini mengevaluasi kinerja dan tingkat
kesehatan bank dengan melakukan penilaian atas
laporan keuangan yang terpublikasi. Mahasiswa
juga diharapkan mampu menyusun alternatif solusi
pemecahan atas masalah yang teridentifikasi,
dengan memperhatikan regulasi yang berlaku di
industri perbankan syariah, tatakelola yang baik dan
prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan aset dan
liabilitas

s1
Manajemen M561955

Manajemen
Bank

RA1

UI{IVERSITAS HAYAiI WURUl(

No Nama MK

43

RA1
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46
S1 Ekonomi
Syariah

t541953
Sumber Daya

lnsani Dan

Leadership
RA1

(amis
(15:00:00 -
17:30:00)

S1

Manajemen RA1

47
S1 Ekonomi
Syariah

1s61928

Pasar Modal
Dan lnvestasi
Syariah

Kamis
(06:15:00 -
08:45:00)

Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan
pemahaman kepada mahasiswa mengenai bidang
investasi khususnya di Pasar Modal Syariah . Topik
bahasan terdiri dari proses keputusan investasi, risk
dan return dalam investasi, mekanisme transaksi
dan instrumen pasar modal, penilaian serta
pemilihan saham dan obligasi, pembentukan
portofolio serte analisis kinerja portfolio.

s1
Manajemen

MS61955
Manajemen
lnvestasi &
Portfolio

RA1

48
S1 Ekonomi
Syariah

ts21920

Bank Dan

Lembaga

Keuangan
Syariah

RA1

Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan
pengetahuan tentang system keuangan dan
lembaga keuangan dalam konteks sistem keuangan
syariah di lndonesia.

s1
Manajemen

M531953

Bank &
Lembaga

Keuangan
Lain

RA1

S1 Ekonomi
Syariah

1s47927
Akuntansi
Perbankan
Syariah

RA1

Rabu
(15:00:00 -

17:30:00)

Mata kuliah ini menjelaskan dan memecahkan
transaksi akuntansi penghimpunan dana, akuntansi
penempatan dana dan akuntansijasa bank syariah

s1
Manajemen

MS61928
Akuntansi
Perbankan

RA1

50
51 Ekonomi
Syariah

ts61934

Pemasaran
Produk
Keuangan
Syariah

RA1

Senin
(09:00:00 -
11:30:00)

Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan
pemahaman konsep terhadap pemasaran jenis-
jenis produk dan jasa pada bank syariah, termasuk
strategis bank, aspek legal pada perbankan, early
warninS signal pengetahuan pemasaran serta
penyiapan proposal pembiayaan pemasaran bank
syariah dalam upaya mendukung bisnis bank yang
berkelanjutan dan kompetitif

s1
Akuntansi

M531920
Manajemen
Pemasaran

RA1

Kelas

Mahasiswa mampu menggunakan konsep aspek-
aspek organisasi serta sistem dan prosedur
pengelolaan MSDI berbasis syariah lslam untuk
melakukan evaluasi pengelolaan SDI di sebuah
organisasi bisnis dan perbankan lslam

MS31929
Manajemen
Sumber Daya

Manusia

RA1

Jumat
(09:00:00 -
11:30:00)

49
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51
S1 Ekonomi
Syariah

ts47927
Akuntansi
Perbankan
Syariah

RA1

Rabu
(15:00:00 -
17:30:00)

Mata kuliah ini menjelaskan dan memecahkan
transaksi akuntansi penghimpunan dana, akuntansi
penempatan dana dan akuntansijasa bank syariah

s1
Akuntansi

MS51927
Akuntansi
Perbankan
Syariah

RA1

52
51 Ekonomi
Syariah

ts41929
Manajemen
Keuangan
lslam

Senin
(09:00:00 -
11:30:00)

Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan
pemahaman kepada mahasiswa tentang keputusan
dalam manajemen keuangan yang harus diambil
meliputi keputusan investasi, keputusan
pendanaan, keputusan modal kerja, dan keputusan
dividen pada perusahaan sesuai dalam perspektif
kaidah lslam

S1

Akuntansi
Manajemen
Keuangan

RA1

53
S1 Ekonomi
Syariah

rs61955
Manajemen
Bank Syariah

RA1

Rabu
(09:00:00 -
11:30:00)

Matkul ini mengevaluasi kinerja dan tingkat
kesehatan bank dengan melakukan penilaian atas
laporan keuangan yangterpublikasi. Mahasiswa
juga diharapkan mampu menyusun alternatif solusi
pemecahan atas masalah yang teridentifikasi,
dengan memperhatikan regulasi yang berlaku di
industri perbankan syariah, tatakelola yang baik dan
prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan aset dan
liabilitas

S1

Akuntansi
AS71929

Akuntansi
Perbankan
Syariah

RA1

54 rs61928
Pasar Modal
Dan lnvestasi
Sya riah

Kamis
(05:15:00 -
08:45:00)

Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan
pemahaman kepada mahasiswa mengenai bidang
investasi khususnya di Pasar Modal Syariah . Topik
bahasan terdiri dari proses keputusan investasi, risk
dan return dalam investasi, mekanisme transaksi
dan instrumen pasar modal, penilaian serta
pemilihan saham dan obligasi, pembentukan
portofolio serta analisis kinerja portfolio.

s1
Akuntansi

AS31929
Manajemen
lnvestasi &
Pasar Modal

RA1

55
51 Ekonomi
Syariah

ts21920

Bank Dan

Lembaga
Keuangan
Syariah

RA1

Jumat
(09:00:00 -

11:30:00)

Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan
pengetahuan tentang system keuangan dan
lembaga keuangan dalam konteks sistem keuangan
syariah di lndonesia.

s1
Akuntansi

Akuntansi
Perbankan
Syariah

RA1

Nama MK

RA1 AS31934

S1 Ekonomi
Syariah

RA1

AS7t929
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56
S1 Ekonomi
Syariah

rs31928
Akuntansi
Syariah
Lanjutan

RA1

Jumat
(15:00:00 -
17:30:fi))

Mata kuliah membahas tentang Akuntansi atas
Aktiva Tetap, Akuntansi atas lnvestasiJangka
Panjan& Akuntansi atas Utang Murabahah,
Akuntansi atas Utang Salam, Akuntansi atas Utang
lstishna', Akuntansi atas Utang ljarah, Akuntansi
atas UtanB Qardh, Akuntansi atas Dana Syirkah
Temporer Mudharabah, Akuntansi atas Dana

Syirkah Temporer Musyarakah, dan Akuntansi atas
Modal/Ekuitas

57
51 Ekonomi

Syariah
rs61935

Manajemen
Zakat lnfak
Shadaqah Dan

Waqaf

RA1
Rabu

(12:00:00 -
14:30:00)

Mata kuliah ini dirancang agar mahasiswa mampu
menetapkan, dan mengelola keuangan terkait
Zakat, infak, shadaqah dan waqaf dalam konteks
organisasi.

58
51 Ekonomi
Syariah

Produk Dan

Jasa

Perbankan
Syariah

RA1

Rabu
(12:00:fi) -
14:30:fi))

Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan
pemahaman konsep terhadap jenis-jenis produk
dan jasa pada bank syariah, termasuk standard
layanan pada perbankan syariah, etika
berkomunikasi dan pengetahuan dasar dalam
upaya mendukung bisnis bank syariah yang
mencakup teknologi informasi, kepatuhan dan
manajemen risiko bank syariah.

rs419291

Asistensi
Manajemen
Keuangan
lslam

RA1

Jumat
(09:00:00 -
11:30:00)

Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan
pemahaman kepada mahasiswa tentang keputusan
dalam manajemen keuangan yang harus diambil
meliputi keputusan investasi, keputusan
pendanaan, keputusan modal kerja, dan keputusan
dividen pada perusahaan sesuai dalam perspektif
kaidah lslam

60
S1 Ekonomi
Syariah

1s51974
Fiqih
Muamalah

RA1

Kamis
(12:00:00 -
14:30:00)

Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan dan
menganalisis Fikih Muamalat terutama mengenai
harta, hak milik, akad, khiyar, bai, wadiah, dan
syirkah

rs31920

59
51 Ekonomi
Syariah
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6L
S1 Ekonomi
Syariah

rs41909
Bahasa Arab
Bisnis Dan

Perbankan
RA1

Selasa
(05:15:00 -
07:55:00)

Dalam mata kuliah ini mahasiswa akan mempelajari
Kecakapan Berbicara, Mendengar, Menulis dan
Membaca tentang Bank Syariah, Anjungan Tunai
Mandiri (ATM) dan Kartu ATM, Layanan Elektronik
di Perbankan Syariah

62
51 Ekonomi
Syariah

ts419091

Laboratorium
Bahasa Arab
Bisnis Dan

Perbankan

Kamis
(12:00:00 -

14:30:00)

Dalam mata kuliah ini mahasiswa akan mempelajari
Kecakapan Berbicara, Mendengar, Menulis dan
Membaca tentang Bank Syariah, Anjungan Tunai
Mandiri (ATM) dan Kartu ATM, Layanan Elektronik
di Perbankan riah

S1 Ekonomi
Syariah

1s71954
Manajemen
Pembiayaan
Syariah

RA1
Selasa

(15:00:00)

Mata kuliah yang akan menjelaskan mengenai
proses manajemen pembiayaan syariah dan
bagaimana merancanB proposal pembiayaan
syariah sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip
pembiayan syariah

RA1

63


