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SISTEM PENDIDIKAN 

 Sistem pendidikan diselenggarakan dengan Sistem Kredit Semester 

(SKS). 

 

1. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, 

mencakup:  

• kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per 

minggu per semester;  

• kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 (lima puluh) 

menit per minggu per semester; dan  

• kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per 

semester. 

2. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk 

pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:  

• kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per 

semester; dan  

• kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per 

semester. 
 

 



SISTEM PENDIDIKAN 

3. satu sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik 

studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, 

pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk 

pembelajaran lain yang setara, adalah 160 (seratus 

enam puluh) menit per minggu per semester. 
 

 

 

 

 

 

 



 BEBAN DAN MASA STUDI 

Untuk menyelesaikan pendidikan  program sarjana (S1) mahasiswa 
diwajibkan menempuh minimal 144 sks yang dapat ditempuh dalam 
waktu 8 (delapan) semester (4 TAHUN) dan selama-lamanya 10 
(sepuluh) semester (5 TAHUN) setelah pendidikan menengah. 
 

Jumlah total SKS yang harus ditempuh mahasiswa adalah 144 sks  
• Mata kuliah wajib    :  132  sks (termasuk Magang, 

KKN dan Skripsi) 
• Mata kuliah pilihan                    
 Konsentrasi wajib :   9 sks 
 Bebas    :   3 sks   :  12 sks      

                 144 sks 
• Kegiatan wajib non sks adalah  Kuliah Kunjungan 

Perusahaan  
 

 

 

 

 

 

 



Keterangan: 
  
1. Wajib  (W)                      : Harus diambil oleh semua mahasiswa  
 sebagai syarat kelulusan 
2. Wajib Konsentrasi (WK) wajib diambil 9 sks 
    Harus diambil oleh mahasiswa sesuai minat dalam bidang konsentrasi 

tersebut. 
 WK. Keu: Wajib Konsentrasi Keuangan. 
 WK. Perpajakan: Wajib Konsentrasi Perpajakan 
 WK. AM: Wajib Konsentrasi Akuntansi Manajemen 
 
3. Pilihan Bebas (PB): harus diambil 3 SKS sesuai minat mahasiswa. 



Jumlah kredit yang dapat diambil ditentukan berdasarkan 

Indeks Prestasi semester sebelumnya dengan ketentuan 

sebagai berikut : 

IP semester 

sebelumnya 

Beban kredit 

maksimal 

3,00 - 4,00 

2,50 - 2,99 

2,00 - 2,49 

1,50 - 1,99 

24 SKS 

22 SKS 

20 SKS 

18 SKS 

0,00 - 1,49 16 SKS 



Selama menempuh studi, mahasiswa yang karena 

sesuatu alasan tidak dapat mengikuti kuliah pada 

semester tertentu dapat mengajukan cuti studi dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a.Cuti studi baru dapat diambil setelah mengikuti 

kuliah dua semester 

b.Cuti studi dapat dilakukan berturut-turut maksimal 

dua semester 

c. Hak cuti mahasiswa maksimal selama masa studi 

adalah :  4 (empat) semester  

Cuti Studi 



EVALUASI  STUDI 
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EVALUASI  STUDI 

 Evaluasi studi dilakukan melalui beberapa cara antara 

lain melalui UTS dan UAS 

Bobot dan Komponen penilaian (sesuai dengan yang 

ditentukan dalam kontrak kuliah di awal perkuliahan, 

misalnya: 

 

UTS    =  25 %  (minimal) 
UAS     =  25 %  (minimal) 
KEHADIRAN = 10 %  (maksimal) 
TUGAS     =  25 %  -  50% 

           100 % 



Indeks Prestasi  (IP) 

IP Semester =    Jumlah Mutu (Angka Mutu x bobot sks)  
        Total SKS yang diambil 
 

IP Kumulatif =    Jumlah Mutu (Angka Mutu x bobot sks) 
kumulatif     
                Total SKS kumulatif 
 



EVALUASI AKHIR STUDI 

Mahasiswa  berhak memperoleh ijazah Sarjana Ekonomi apabila 
(telah memenuhi syarat sesuai Keputusan Menteri Pendidikan 
Nasional No. 178/U/2001) sebagai berikut: 
• Menyelesaikan 144 sks dengan IP minimal 2,25  
• Tidak ada nilai E 
• Komposisi mata kuliah sesuai kurikulum  
• Nilai D maksimal 10 % dari seluruh jumlah mata kuliah.  
• Mata kuliah Pancasila, Agama, Kewarganegaraan, Metode 

Penelitian Bisnis, Ketamansiswaan, Statistik, Bahasa Indonesia, 
dengan nilai minimal C 

• Lulus Tugas Akhir  
• Menyelesaikan proses yudisium 



Ketentuan Angka MUTU 

 A = 4 

 A-=3,75 

 B+ = 3,25 

 B=3 

 B-+ 2,75 

 C=2 

 D=1 

 E=0 



EVALUASI HASIL STUDI  4 SEMESTER 
PERTAMA 

Mahasiswa yang dinyatakan layak melanjutkan studi 
adalah mahasiswa yang pada empat semester 
pertama minimal telah menyelesaikan 30 sks dengan  
IP komulatif 2,0.  
 
Untuk evaluasi ini diambil 30 sks dari mata kuliah 
yang pernah ditempuh dengan hasil nilai tertinggi. 
 
Mahasiswa yang tidak memenuhi kriteria tersebut di 
atas dinyatakan  tidak layak untuk melanjutkan  studi 
di Fakultas Ekonomi 



PREDIKAT KELULUSAN 

Kriteria IPK 
Lulus dengan Memuaskan 

Lulus dengan Sangat 

Memuaskan 

Lulus dengan Pujian 

(Cumlaude)* 

2.00 - 2,75 

2,76 - 3,50 

3,51 - 4,00 

*) Dengan masa studi maksimum yaitu n tahun (masa studi minimum) 

ditambah 1 tahun. Masa studi minimum untuk Program Studi Sarjana 

(S-1) adalah 3.5  tahun atau 7 semester.  




