
SILABUS MATA KULIAH  

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS 

SEMESTER I 

MATA 

KULIAH 
KODE DESKRIPSI SKS 

EKONOMI 

MAKRO 
MAG211 

Ekonomi makro merupakan mata kuliah yang mempelajari 

berbagai konsep dasar kajian makro ekonomi yang meliputi 

pendapatan nasional, konsumsi, tabungan dan investasi, analisis 

penentuan pendapatan nasional keseimbangan, perdagangan 

internasional, uang dan bank, pembangunan dan pertumbuhan 

ekonomi, serta perencanaan ekonomi. 
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Manajemen 

SDM 

Agribisnis 

MAG212 

Peran SDM dalam manajemen strategic organisasi pengadaan 

SDM; pelatihan dan pengembangan; penilaian kinerja; evaluasi 

pekerjaan; karir; system imbal jasa dan hubungan industri 

Pancasila. 

3 

Manajemen 

Produksi 
MAG213 

Perancangan produk ; strategi proses ; kurva belanja (learing 

kurva) ; analisis dan perencanaan kerja; peramalan; perencanaan 

kapasitas; perencanaan fasilitas; job and standard; perencanaan 

agregat; penjadwalan; manajemenpersediaan; material 

requiretment palnning (MRP): TQC/TQM: value analysis/value 

engineering: industrial engineering: just–in–time; total production 

maintenance; 5 S (seri, seiton, season, shitsuke); flexible 

manufacturing system; lean production; ISO 9000; manajemen 

proyek 
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Etika Bisnis MAG214 

Dalam kaitannya dengan praktik manajemen perusahaan dan 

perkembangan karir seseorang, etika bisnis membahas banyak 

kaidah normatif. Namun penyampaian nilai-nilai etis dalam bisnis 

juga bisa bersifat deskriptif dengan membahas berbagai kasus 

nyata hubungan industrial. Maka pembahasan mengenai etika 

bisnis dalam kuliah akan menyangkut nilai-nilai sosial yang 

bersifat “non-ekonomis” seperti kode etik bisnis, tanggungjawab 

social perusahaan (corporate social responsibility), hingga 

perdebatan mengenai nilai-nilai dasar perusahaan yang terdapat 

dalam pertimbangan-pertimbangan etika bisnis seperti 

tanggungjawab pelaku industri terhadap lingkungan, persaingan 
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yang sehat antar perusahaan, dan sebagainya. 

Sistem 

Informasi 

Agribisnis 

MAG215 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan, 

keterampilan dan kemampuan kepada mahasiswa tentang 

permasalahan dan perkembangan serta peran Sistem Informasi 

Agribisnis dan Membahas kompleksitas system informasi dalam 

struktur dan fungsi Sistem Informasi serta merancang proses 

pengambilan keputusan agribisnis dengan pendekatan Sistim. 
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SEMESTER II 

MATA 

KULIAH 
KODE DESKRIPSI SKS 

Ekonomi Mikro MAG221 

Ekonomi mikro merupakan mata kuliah yang menguraikan 

atau menganalisis mengenai perilaku ekonomi individual baik 

mengenai perilaku konsumen, perilaku produsen maupun 

pasar. Materi perkuliahan dimulai dari konsep dasar teori 

ekonomi, konsep dasar permintaan dan penawaran serta harga 

keseimbangan, teori perilaku konsumen, teori produksi, teori 

biaya dan keseimbangan perusahaan baik di pasar persaingan 

sempurna maupun pasar persaingan tidak sempurna 
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Ekonomi 

Manajerial 
MAG222 

Konsep permintaan, produksi dan analisa marginal : konsep 

laba serta optimisasi laba, elastisitas, dan economies of scale, 

struktur pasar, penetapan harga, lima kekuatan persaingan, 

hubungan biaya volume laba, analisis komparatif statik. 
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Fisafat dan 

Metode 

Penelitian 

Agribisnis 

MAG223 

Pengertian konsep, cara menemukan kebenaran (filsafat 

berpikir ilmiah, logika deduktif, lokgika induktif). Ruang 

lingkup penelitian agribisnis, Metode deduktif, Metode 

induktif, Proses pembuatan hipotesis. Jenis-jenis penelitian 

ilmu social dan eksakta. Data Kuantitatif, Data Kualitatif, 

Kuantifikasi data kualitatif. Analisis data non paramatrik, 

analisis data paramatrik, populasi dan sampel, teknik 

pengambilan sampel. Data primer, Data Sekunder, Proses 

pengambilan data primer, Data sekunder, Proses pengambilan 

data primer, proses pengambilan data sekunder, Searching data 

dari internet, Pembuatan daftar pustaka dan lampiran, 

Pembuatan table dan narasi dari data deskriptif, Uji klasik, Uji 
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F, Uji t, Uji Khi kuadrat, Signifikansi. Regresi dan korelasi, 

Koefisiensi regresi dan R2, Penggunaan SPSS dalam analisis 

statistic, teknik input data, hasil pengolahan data dan cara 

membacanya, pembahasan hasil penelitian, Hasil-hasil 

penelitian sebelumnya, dan hasil-hasil penelitian yang 

menguatkan penarikan kesimpulan. Teknik penulisan ilmiah, 

Pembuatan Abstrak, Pembuatan artikel ilmiah untuk jurnal. 

Manajemen 

Strategi dan 

Kebijakan 

Agribisnis 

MAG224 

Pengertian strategi bisnis dan strategi agribisnis, 

kecenderungan bisnis dimasa depan, komponen pendukung 

keberhasilan agribisnis masa depan, perencanaan strategi, 

variabel perencanaan strategi, penyusunan perencanaan strategi 

agribisnis, visi kebijakan agribisnis masa depan, misi agribisnis 

pada level pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Analisis 

dan variabel-variabel penyusunan implementasi, contoh 

implementasi kebijakan strategi agribisnis. 
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SEMESTER III 

MATA KULIAH KODE DESKRIPSI SKS 

Analisis Kelayakan 

Agribisnis 
MAG231 

Analisis kelayakan merupakan suatu kegiatan pengkajian 

secara sistematis dari suatu proyek atau rencana usaha, baik 

baru maupun rencana pengembangan usaha yang sudah ada. 

Studi kelayakan usaha dilakukan bertujuan untuk membantu 

para pengusaha, pemilik modal dan lain-lain untuk 

menentukan apakah usaha layak dilaksanakan atau tidak. 

Kegunaan studi kelayakan antara lain adalah untuk 

mengetahui apakah usaha mempunyai manfaat dan 

keuntungan dan sebagai pedoman kerja serta instrumen 

pengawasan ketika usaha berjalan. 
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Leadership dan 

Entrepreneurship 
MAG232 

Leadership dan Entrepreneurship bertujuan untuk dapat 

memahami, menganalisis, menjelaskan tentang 

kepemimpinan, kewirausahaan, kewiraswastaan, 

permasalahan, analisis, pemecahan masalah serta 

mempertanggungjawabkan. 
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Analisis Kebijakan 

Pembangunan 

Agribisnis 

MAG233 Mempelajari dan membahas berbagai aspek yang 

diperlukan dalam pengambilan keputusan tentang kebijakan 

pembangunan agribisnis, baik pada skala regional, nasional, 

maupun internasiomal. Aspek yang dipelajari meliputi 

Pengertian kebijakan dan analisis kebijakan, Alat-alat 

kebijakan, Tantangan pembangunan agribisnis dan 

agroindustri, Kebijakan pembangunan agribisnis di 

Indonesia, Peran teknologi dan sistem informasi pasar 

dalam pengembangan agribisnis dan agro-industri, 

Kebijakan perdagangan produk pertanian internasional, 

Peran pemerintah dalam penciptaan iklim usaha, Dampak 

pembangunan agribisnis dan agroindustri, dan Kebijakan 

pembangunan agribisnis di tingkat regional Sumatera Utara. 

 

 

 

 

 

SEMESTER KULIAH PILIHAN SEMESTER II 

MATA 

KULIAH 
KODE DESKRIPSI SKS 

Agribisnis 

Pangan dan 

Perkebunan 

MAG225 

Kebijakan Pemerintah dan Rencana Strategis, Pengembangan 

pangan dan Perkebunan, Kondisi Objektif persoalan pangan 

dan perkebunan di Indonesia dan Sumatera Utara, Persoalan-

persoalan agribisnis pangan dan perkebunan ditingkat onfarm 

dan off farm, Kontribusi Sektor Pangan dan Perkebunan dalam 

Penyerapan Tenaga Kerja. Persoalan pengelola bisnis investasi 

dan pemasaran produk pangan dan perkebunan, Prediksi 

pengembangan pangan dan perkebunan serta system 

agribisnisnya tahun 2020-2025. 
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Agribisnis 

Perikanan dan 

Peternakan 

MAG226 

Kebijakan Pemerintah dan Rencana Strategis, Pengembangan 

Perikanan dan Peternakan, Kondisi Objektif persoalan 

Perikanan dan Peternakan di Indonesia dan Sumatera Utara, 

Persoalan- persoalan agribisnis Perikanan dan Peternakan 

ditingkat onfarm dan off farm, Kontribusi Sektor Perikanan dan 

Peternakan dalam Penyerapan Tenaga Kerja. Persoalan 

pengelola bisnis investasi dan pemasaran produk Perikanan dan 

Peternakan, Prediksi pengembangan Perikanan dan Peternakan 

serta system agribisnisnya tahun 2020-2025. 
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Agribisnis 

Kehutanan dan 

Hortikultura 

MAG227 

Kebijakan Pemerintah dan Rencana Strategis, Pengembangan 

Kehutanan dan Hortikultura, Kondisi Objektif persoalan 

Kehutanan dan Hortikultura di Indonesia dan Sumatera Utara, 

Persoalan-persoalan agribisnis Kehutanan dan Hortikultura 

ditingkat onfarm dan off farm, Kontribusi Sektor Kehutanan 

dan Hortikultura dalam Penyerapan Tenaga Kerja. Persoalan 

2 



pengelola bisnis investasi dan pemasaran produk Kehutanan 

dan Hortikultura, Prediksi pengembangan Kehutanan dan 

Hortikultura serta system agribisnisnya tahun 2020-2025. 

SEMESTER KULIAH PILIHAN SEMESTER III 

MATA 

KULIAH 
KODE DESKRIPSI SKS 

Agribisnis 

Internasional 
MAG234 

Kesepakatan-kesepakatan Internasional/regional dalam 

perdagangan dan Pajak (tax) antar negara dalam bidang 

agribisnis, Multinasional Corporative (MNC) dan 

Transnasional Corporation (TNC). Pusat-pusat pertumbuhan 

ekonomi internasional, Daya saing negara dalam bidang 

agribisnis internasional (Komparatif dan Kompetitif) Daya 

saing negara dalam bidang agribisnis Internasional (Komparatif 

dan Kompetitif). Pengelolaan manajemen sumberdaya 

manusia, Teknologi dan Marketing Dalam Agribisnis 

Internasional, Pengelolaan aspek lingkungan, keberlangsungan 

(Sustainability), hukum internasional, corporate culture dan 

politik dalam agribisnis internasional, Perhitungan investasi 

jangka panjang agribisnis Internasional, contoh-contoh sukses 

pengelolaan agribisnis internasional. 
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Industri 

Agrowisata 
MAG235 

Konsep bisnis agrowisata, potensi bisnis agrowisata di 

Sumatera Utara dan Indonesia. Perhitungan kelayakan bisnis 

agrowisata, Perhitungan kelayakan bisnis agrowisata. 

Informasi struktur dan pembentukan kluster bisnis agrowisata 

sumatera Utara dan Indonesia. Kebijakan pemerintah dalam 

bidang industry agrowisata Sepuluh tahun kedepan. Rencana 

strategis pengembangan industri agrowisata di Sumatera Utara 

dan Indonesia. Model pemasaran produk dan jasa industri 

agrowisata. Pengelolaan manajemen, sumberdaya manusia dan 

teknologi dalam industri agrowisata. Pengelolaan aspek 

hukum, budaya, politik lokal dalam industry agrowisata. 

Pengelolaan aspek hukum, budaya, politik lokal dalam industri 

agrowisata. Model investigasi jangka panjang dalam bisnis 

industri agrowisata contoh industri agrowisata skala lokal dan 

internasional, Penyediaan tenaga kerja dan serapan kerja 

industry agrowisata, aspek keberlanjutan industry agrowisata. 
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Pembangunan 

UKM dan 

Koperasi 

MAG236 

Konsep dan posisi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan 

koperasi dalam perekonomian Indonesia. Peraturan pemerintah 

dalam bisnis skala kecil dan koperasi, Nilai strategis 

pengembangan UKM, UMKM dan koperasi di Indonesia. 

Potensi UKM dan UMKM di Indonesia dan Potensi 

pengembangan Koperasi dalam agribisnis, Analisis SWOT 

dalam pengembangan UKM dan UMKM di Sumatera Utara, 

2 



Analisis SWOT dalam pengembangan koperasi di Sumatera 

Utara, Pengelolaan manajemen dan pengelolaan keuangan 

bisnis skala kecil, Persoalan modal dalam bisnis skala kecil dan 

model pembiayaannya. Kelayakan usaha dalam bisnis skala 

kecil, Persyaratan dalam mendirikan bisnis kecil, Persyaratan 

dalam mendirikan bisnis skala kecil, Persyaratan dalam 

mendirikan koperasi, Contoh : Bisnis skala kecil dalam 

agribisnis, KOperasi yang berhasil dalam agribisnis. 

 


