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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2016 lalu 

bertujuan untuk meningkatkan perekonomian kawasan Asia Tenggara melalui upaya 

penguatan daya saing di kancah regional dan internasional agar tercipta pemerataan 

pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan taraf kesejahteraan hidup masyarakat 

ASEAN. Rencana jangka panjang terkait hal ini kemudian dituangkan lebih lanjut dalam 

ASEAN Economic Community Blueprint 2025. Salah satu dampak dari MEA adalah 

kebebasan transaksi barang modal dan jasa (free flow of capital and labor) di antara negara-

negara ASEAN. Terkait dengan fasilitas kebebasan untuk sektor jasa (atau tenaga terampil), 

MEA secara spesifik merumuskan hal tersebut dalam Mutual Recognition Arrangements on 

Services (MRA), salah satunya adalah untuk jasa akuntansi.  

 

Program Sarjana Akuntansi Universitas Katolik Parahyangan (Prodi Akuntansi) sebagai salah 

satu institusi pendidikan yang menghasilkan para akuntan Indonesia harus menyesuaikan diri 

terkait dengan MEA secara khusus, maupun persaingan global secara umum. Untuk itu, 

terdapat sejumlah upaya yang dilakukan oleh Prodi Akuntansi untuk menghadapi kondisi 

tersebut, yaitu: 

1. Peninjauan dan perbaikan kurikulum (mencakup pula kegiatan ko-kurikuler dan 

ekstra kurikuler) 

2. Penguatan (empowerment) dosen, baik secara kualitas maupun kuantitas 

3. Pembinaan dan perluasan kerjasama dengan para stakeholders 

4. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung 

Upaya-upaya ini perlu dilakukan agar pada akhirnya Prodi Akuntansi dapat terus 

berkontribusi dalam menghasilkan para lulusan yang kompeten di bidangnya sehingga dapat 

memenangkan Indonesia dalam kancah persaingan di tingkat MEA maupun global.   

 

Sehubungan dengan upaya pertama, yaitu peninjauan dan perbaikan kurikulum, Prodi 

Akuntansi menjalankannya dengan mengacu kepada: 

1. Peraturan terkait di bidang pendidikan tinggi yang dikeluarkan oleh Pemerintah 

Republik Indonesia, misalnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi 

2. Rumusan yang dihasilkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 

3. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

4. Masukan dari para pengguna lulusan 

5. Kurikulum/ silabus dari beberapa asosiasi profesi internasional 

6. Spiritualitas dan Nilai Dasar Universitas Katolik Parahyangan (SINDU) 

7. Rencana pengembangan Prodi Akuntansi 2017-2021 

8. Evaluasi atas kurikulum yang berlaku sebelumnya, yaitu kurikulum 2013 

9. Masukan dari para pemangku kepentingan lainnya 

 

Dalam penyusunan kurikulum tersebut, terdapat sejumlah tahapan yang dilewati, yaitu: 

1. Penyusunan analisis strength-weakness-opportunity-threat (SWOT) dan pemanfaatan 

hasil evaluasi pelaksanaan kurikulum 
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2. Pemanfaatan hasil pengolahan data dan informasi melalui pelaksanaan pelacakan 

lulusan dan survey kepuasan dari pengguna lulusan dan/ atau asosiasi profesi 

3. Pengumpulan dan analisis berbagai bahan pustaka serta peraturan yang relevan  

4. Pengevaluasian atas kurikulum yang sedang berjalan 

5. Penyusunan capaian pembelajaran lulusan program studi 

6. Penjabaran capaian pembelajaran lulusan program studi menjadi bahan kajian yang 

disalurkan melalui pembelajaran berbagai mata kuliah 

7. Penyusunan peta kurikulum yang memperlihatkan struktur, isi dan bobot kurikulum 

8. Penyelenggaraan berbagai pertemuan ilmiah dalam rangka penyusunan kurikulum 

9. Pelaksanaan sosialisasi hasil penyusunan kurikulum kepada para pemangku 

kepentingan, baik internal maupun eksternal 

10. Persiapan aturan transisi kurikulum lama ke baru 

11. Pendokumentasian semua kegiatan penyusunan kurikulum 
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BAB 2 EVALUASI KURIKULUM 2013 

 

Kurikulum 2013 dibangun dengan karakteristik sebagai berikut: 

1. Sistem pembelajaran 

Sistem pembelajaran dilakukan dengan sistem kredit semester (sks) dengan beban 

kredit total minimal 144 sks dan dapat diselesaikan dalam 8 semester. 

 

2. Fleksibilitas bagi mahasiswa 

Kurikulum terdiri dari: 

a) Mata kuliah wajib (118 sks) bagi semua mahasiswa  

b) Mata kuliah bidang kajian (14-15 sks) yang merupakan mata kuliah wajib bagi 

mahasiswa yang memilih bidang kajian tersebut 

c) Mata kuliah pilihan akuntansi (8-10 sks) 

d) Mata kuliah pilihan umum (4-6 sks) 

Adanya mata kuliah bidang kajian serta mata kuliah pilihan dimaksudkan untuk 

mengakomodir kebutuhan mahasiswa yang berbeda-beda, disesuaikan dengan 

kompetensi yang diperlukan pada bidang yang akan dipilihnya ketika mahasiswa 

tersebut lulus. 

 

3. Cakupan ranah pembelajaran 

Kurikulum disusun mencakup 4 ranah pembelajaran, yaitu kognisi, afeksi, 

psikomotorik, dan kooperasi dengan 5 elemen kompetensi, yaitu landasan 

kepribadian, penguasaan ilmu dan keterampilan, kemampuan berkarya, sikap dan 

perilaku berkarya, serta pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat. 

 

4. Kesesuaian dengan kebutuhan dunia kerja 

Prodi Akuntansi menyelenggarakan 6 pilihan bidang kajian, disesuaikan dengan 

kebutuhan dunia kerja dalam profesi akuntan dan lingkungan sertifikasi akuntansi 

baik nasional maupun internasional, yaitu Akuntansi Keuangan, Akuntansi 

Manajemen, Audit Keuangan, Audit Manajemen, Perpajakan, serta Sistem Informasi 

Akuntansi, sehingga memungkinkan lulusan segera berkarya dalam masyarakat, 

sesuai dengan bidang yang dipilihnya. 

 

5. Keberlanjutan 

Kurikulum 2013 mengantisipasi perubahan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

kebutuhan jaman. Kurikulum ini juga menekankan tata nilai dalam kehidupan profesi 

dan masyarakat pada umumnya dengan mengedepankan pentingnya etika dan moral 

serta nilai-nilai Unpar. 

 

6. Kesinambungan 

Kurikulum ini dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan 

dasar yang memadai untuk melanjutkan studi ke jenjang berikutnya. 

 

7. Sumber ajar 

Sumber ajar terdiri dari buku teks yang umumnya beredar secara internasional, buku-

buku/ data/ laporan yang terkait materi bahasan dari berbagai lembaga nasional dan 
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internasional, serta artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal ilmiah nasional 

maupun internasional. 

 

8. Keseimbangan antara hard skill dan soft skill 

Selain mengasah kemampuan hard skill mahasiswa melalui kegiatan perkuliahan, 

selama studi di Prodi Akuntansi, mahasiswa pun dituntut untuk mengembangkan soft 

skill, seperti kemampuan berorganisasi, bekerjasama, komunikasi, negosiasi, 

mengemukakan pendapat, kepemimpinan, dan lain-lain. Agar hal ini dapat tercapai, 

mahasiswa diharuskan memiliki satuan kredit partisipatif (SKP). SKP ini menjadi 

salah satu syarat agar mahasiswa dapat mendaftarkan diri mengikuti sidang sarjana. 

Mahasiswa diwajibkan memiliki setidaknya 8 SKP. 

 

Semenjak pengimplementasian kurikulum 2013 pada semester ganjil 2013/2014, telah 

dilakukan beberapa kali evaluasi. Evaluasi pertama kali diadakan pada lokakarya tanggal 21 

Maret 2014, dengan rangkuman sebagai berikut: 

- Dilakukan evaluasi atas beberapa mata kuliah yang diselenggarakan, yaitu terkait 

materi, mata kuliah prasyarat, silabus dan satuan acara perkuliahan. Terdapat kendala 

yang dihadapi pada beberapa mata kuliah, seperti materi yang dirasa terlalu berat, 

silabus dan satuan acara perkuliahan yang belum terdokumentasi dengan baik, dan 

susunan mata kuliah yang dirasa kurang tepat 

- Peninjauan atas syarat pengambilan bidang kajian. Berdasarkan evaluasi, dilakukan 

penambahan beberapa mata kuliah prasyarat (minimum mendapatkan nilai C) untuk 

setiap bidang kajian. Selain itu, penetapan bidang kajian oleh Prodi Akuntansi juga 

diharapkan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan jumlah 

mahasiswa antar bidang kajian 

- Format mata kuliah Seminar perlu disepakati, karena pada praktiknya masih terdapat 

perbedaan format antara kelas yang satu dengan yang lain 

- Ketentuan mengenai penelitian bersama dosen dengan mahasiswa perlu diperjelas. 

Pihak LPPM dapat diundang untuk menjadi narasumber. 

- Pembahasan terkait skripsi dan sidang, dengan hasil antara lain tidak ada lagi skripsi 

informal serta penegasan mengenai aturan-aturan teknis terkait penyelenggaraan 

sidang sarjana 

 

Evaluasi berikutnya diselenggarakan pada lokakarya tanggal 9 Oktober 2015. Sejumlah hal 

terkait kurikulum yang dibahas dalam pertemuan ini antara lain adalah: 

- Pemaparan tentang visi, misi dan tujuan Prodi Akuntansi 

- Pemaparan tentang arti dan tujuan kurikulum 

- Pemaparan materi terkait kurikulum hasil dari Simposium Nasional Akuntansi XVIII 

tahun 2015 

- Usulan terkait kompetensi lulusan, yang terdiri dari kompetensi utama dan pendukung 

- Pembentukan tim kurikulum baru 

 

Selanjutnya, pada tanggal 6-7 Oktober 2016 diadakan kunjungan ke para pengguna utama 

lulusan (kantor akuntan publik Big Four, yaitu PwC, EY, KPMG dan Deloitte) serta asosiasi 

profesi internasional. Dalam kunjungan ini, dibahas mengenai kekuatan dan kelemahan 

alumni Prodi Akuntansi, masukan dari pengguna lulusan terkait kurikulum, evaluasi atas 
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kerjasama yang telah terjalin selama ini, bentuk kerjasama yang dapat ditingkatkan, dan 

sebagainya. Kurikulum baru ini disusun dengan mempertimbangkan masukan dari para 

pengguna lulusan tersebut.  

 

Pada tanggal 25-26 Agustus 2017, Prodi Akuntansi kembali mengadakan lokakarya terkait 

revisi kurikulum. Secara garis besar, pada lokakarya ini dibahas mengenai usulan mata kuliah 

beserta penempatannya pada kurikulum mendatang. Satu kesimpulan penting dari lokakarya 

ini adalah akan dihapuskannya bidang kajian pada kurikulum baru. Kemudian, pada tanggal 

25 September 2017 diadakan lokakarya dengan topik pembelajaran aktif, penyusunan 

rencana pembelajaran semester (RPS) dan evaluasi hasil pembelajaran.  

 

Selain dalam bentuk lokakarya dan pertemuan khusus tersebut di atas, Prodi Akuntansi juga 

telah beberapa kali menyelipkan agenda terkait evaluasi kurikulum dalam kegiatan-kegiatan 

yang dilaksanakan dengan para stakeholders. Beberapa di antaranya adalah dalam kegiatan 

kuliah umum dan campus recruitment, pertemuan dengan alumni, pertemuan dengan mitra 

terkait pembahasan kerjasama, dan sebagainya. 

 

Berdasarkan evaluasi atas kurikulum 2013, dilakukan analisis SWOT (Strength-Weakness-

Opportunity-Threat) sebagai berikut: 

 

Strengths 

Kekuatan dari kurikulum 2013 adalah sebagai berikut: 

- Kurikulum disusun dengan mempertimbangkan unsur fleksibilitas untuk 

mengakomodir kebutuhan mahasiswa yang berbeda-beda. Fleksibilitas ditunjukkan 

melalui pemilihan bidang kajian dan tersedianya mata kuliah pilihan 

- Menyediakan 6 bidang kajian yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dalam 

profesi akuntan dan lingkungan sertifikasi akuntansi baik nasional maupun 

internasional 

- Mengantisipasi perubahan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebutuhan jaman 

- Dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan dasar yang 

memadai untuk melanjutkan studi ke jenjang berikutnya 

- Kurikulum disusun secara komprehensif dengan memperhatikan ranah pembelajaran 

dan kompetensi, serta hard skill dan soft skill 

- Sumber ajar yang mutakhir 

- Kualitas dosen yang baik 

 

Weaknesses 

Kelemahan dari kurikulum 2013 adalah sebagai berikut: 

- Terdapat mata kuliah pilihan yang jarang dibuka 

- Adanya 6 bidang kajian dapat mengakibatkan mahasiswa berpikir terkotak-kotak pada 

bidang kajian masing-masing sehingga pemahaman kurang komprehensif 

- Kurangnya daya juang dan ketekunan mahasiswa 

- Fasilitas untuk ruang belajar bersama bagi mahasiswa dirasakan kurang memadai 

- Pendekatan student-centered learning dirasakan masih kurang diterapkan 

- Proses pembelajaran masih cenderung bersifat konvensional (kunjungan perusahaan 

maupun exposure pada dunia praktik masih jarang dilakukan) 
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- Terdapat materi antar mata kuliah yang saling tumpang tindih (overlap)  

- Kurangnya kemampuan mahasiswa dalam hal analisis, judgment dan aplikasi teori ke 

dalam praktik 

 

Opportunities 

Kesempatan untuk mengembangkan kurikulum 2013 adalah sebagai berikut: 

- Alumni maupun para stakeholders lainnya yang sangat terbuka ketika dimintai 

masukan terkait pengembangan kurikulum 

- Kerjasama yang baik dengan pengguna lulusan maupun asosiasi profesi  

- Pengguna lulusan dan masyarakat mempercayai kualitas lulusan Prodi Akuntansi  

- Kebutuhan akan akuntan masih tinggi 

 

Threats 

Ancaman terhadap kurikulum 2013 adalah sebagai berikut: 

- Semakin ketatnya persaingan dalam profesi akuntan, terutama dalam era MEA saat ini 

- Dinamisnya dunia bisnis sehingga dapat memperbesar gap antara dunia praktik 

dengan perkuliahan 

- Adanya perguruan tinggi lain yang lebih mengikuti perkembangan bisnis dan 

teknologi dan lebih proaktif dalam hal pengembangan diri dan inovasi 

- Kualitas pelamar mahasiswa yang cenderung mengalami penurunan 

 

Berdasarkan SWOT di atas, dibuatlah matriks strategi sebagaimana yang dapat dilihat pada 

Tabel 2.1: 
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Tabel 2.1 Matriks Strategi berdasarkan SWOT 

 

 Strengths 

- Kurikulum disusun dengan 

mempertimbangkan unsur 

fleksibilitas untuk 

mengakomodir kebutuhan 

mahasiswa yang berbeda-

beda. Fleksibilitas 

ditunjukkan melalui 

pemilihan bidang kajian dan 

tersedianya mata kuliah 

pilihan 

- Menyediakan 6 bidang kajian 

yang disesuaikan dengan 

kebutuhan dunia kerja dalam 

profesi akuntan dan 

lingkungan sertifikasi 

akuntansi baik nasional 

maupun internasional 

- Mengantisipasi perubahan 

ilmu pengetahuan, teknologi 

dan kebutuhan jaman 

- Dirancang untuk 

menghasilkan lulusan yang 

memiliki pengetahuan dasar 

yang memadai untuk 

melanjutkan studi ke jenjang 

berikutnya 

- Kurikulum disusun secara 

komprehensif dengan 

memperhatikan ranah 

pembelajaran dan 

kompetensi, serta hard skill 

dan soft skill 

- Sumber ajar yang mutakhir 

- Kualitas dosen yang baik 

 

Weaknesses 

- Terdapat mata kuliah 

pilihan yang jarang dibuka 

- Adanya 6 bidang kajian 

dapat mengakibatkan 

mahasiswa berpikir 

terkotak-kotak pada bidang 

kajian masing-masing 

sehingga pemahaman 

kurang komprehensif 

- Kurangnya daya juang dan 

ketekunan mahasiswa 

- Fasilitas untuk ruang 

belajar bersama bagi 

mahasiswa dirasakan 

kurang memadai 

- Pendekatan student-

centered learning 

dirasakan masih kurang 

diterapkan 

- Proses pembelajaran masih 

cenderung bersifat 

konvensional (kunjungan 

perusahaan maupun 

exposure pada dunia 

praktik masih jarang 

dilakukan) 

- Terdapat materi antar mata 

kuliah yang saling tumpang 

tindih (overlap)  

- Kurangnya kemampuan 

mahasiswa dalam hal 

analisis, judgment dan 

aplikasi teori ke dalam 

praktik 

 

Opportunities 

- Alumni maupun para 

stakeholders lainnya 

yang sangat terbuka 

ketika dimintai 

masukan terkait 

pengembangan 

kurikulum 

- Kerjasama yang baik 

dengan pengguna 

lulusan maupun 

asosiasi profesi  

- Meningkatkan kerjasama 

dengan para mitra yang saat 

ini telah ada serta membina 

kerjasama baru dengan mitra 

yang potensial 

 

- Mengadakan kegiatan forum 

diskusi/ pelatihan/ 

knowledge update maupun 

bentuk lainnya bagi para 

dosen 

 

- Meningkatkan partisipasi 

dan kontribusi dari para 

alumni maupun 

stakeholders lainnya dalam 

penyusunan kurikulum 

 

- Meningkatkan 

penyelenggaraan kegiatan 

kuliah lapangan/ kunjungan 

perusahaan untuk 

memberikan exposure 

dunia praktik pada 
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- Pengguna lulusan dan 

masyarakat 

mempercayai kualitas 

lulusan Prodi Akuntansi  

- Kebutuhan akan 

akuntan masih tinggi 

 

mahasiswa 

 

Threats 

- Semakin ketatnya 

persaingan dalam 

profesi akuntan, 

terutama dalam era 

MEA saat ini 

- Dinamisnya dunia 

bisnis sehingga dapat 

memperbesar gap 

antara dunia praktik 

dengan perkuliahan 

- Adanya perguruan 

tinggi lain yang lebih 

mengikuti 

perkembangan bisnis 

dan teknologi dan lebih 

proaktif dalam hal 

pengembangan diri dan 

inovasi 

- Kualitas pelamar 

mahasiswa yang 

cenderung mengalami 

penurunan 

 

- Menyusun kurikulum 

dengan mengacu pada 

silabus sertifikasi 

profesional agar lulusan 

mampu bersaing, baik di 

kancah nasional maupun 

global 

 

- Menyelenggarakan kegiatan 

kuliah tamu/ kuliah umum/ 

workshop/ seminar maupun 

bentuk lainnya untuk 

memberikan update bagi 

mahasiswa mengenai 

kondisi riil di dunia bisnis 

 

- Menerapkan metode 

pembelajaran inovatif 

sehingga dapat 

mengembangkan 

kemampuan mahasiswa 

dalam hal pemikiran 

komprehensif, daya 

analisis, judgment, serta 

aplikasi teori ke dalam 

praktik 

 

- Meningkatkan sarana dan 

fasilitas, termasuk 

teknologi informasi, untuk 

mendukung kegiatan 

pembelajaran di kampus  
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BAB 3 PROFIL LULUSAN PROGRAM STUDI 

 

Sebelum dijabarkan mengenai profil lulusan, berikut adalah visi, misi dan tujuan Program 

Studi Sarjana Akuntansi Universitas Katolik Parahyangan: 

 

Visi 

Menjadi komunitas akademik yang humanum pada bidang Ilmu Akuntansi, yang 

bersemangat kasih dalam kebenaran untuk mengembangkan potensi lokal menuju tataran 

internasional demi peningkatan martabat manusia dan keutuhan alam ciptaan, berdasarkan 

sesanti Bakuning Hyang Mrih Guna Santyaya Bhakti. 

 

Misi 

1. Membangun komunitas akademik yang humanum pada bidang Ilmu Akuntansi, yang 

bersemangat kasih dalam kebenaran dengan menggali, menginternalisasikan, dan 

mengimplementasikan nilai-nilai dasar dan spiritualitas Unpar 

2. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang memadukan keunggulan 

akademik dan pembentukan karakter mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Unpar 

3. Mengembangkan ilmu pengetahuan pada bidang Ilmu Akuntansi, teknologi, dan seni 

yang relevan bagi pembangunan bangsa dan keutuhan alam ciptaan dengan menggali 

potensi lokal untuk dibawa ke tataran internasional 

4. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang 

keahliannya agar dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan 

masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional 

Tujuan 

1. Aspek Input 

a) Memperoleh calon mahasiswa berkualitas dari berbagai provinsi di Indonesia 

b) Memperoleh dosen baru yang berkualitas untuk memenuhi nisbah dosen di 

Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi 

c) Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai 

2. Aspek Proses 

a) Menyelenggarakan Program Studi S1 Akuntansi sesuai dengan good governance 

(tata kelola yang baik) 

b) Menyelenggarakan pengelolaan Program Studi S1 Akuntansi dengan efektif dan 

efisien sehingga mencapai surplus 

c) Mendidik mahasiswa menjadi seseorang manusia yang utuh dalam suasana 

pendidikan dan pembelajaran yang kondusif berdasarkan semangat kasih dalam 

kebenaran 

3. Aspek Output 

a) Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi kognitif, psikomotorik, afektif, 

dan kooperatif, sehingga menguasai bidang ilmu akuntansi, memiliki kepribadian 

yang unggul, wawasan yang luas, sikap terbuka, serta semangat mengabdikan diri 

bagi kepentingan masyarakat, khususnya bagi mereka yang tersisih 

b) Menghasilkan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni yang relevan dengan permasalahan di masyarakat yang 



12 

 

berdampak secara langsung dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik di 

tingkat lokal, nasional, maupun internasional 

c) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dengan cara melibatkan diri 

secara aktif dalam penyelesaian berbagai permasalahan di tengah masyarakat, baik 

di tingkat lokal, nasional, maupun internasional 

 

Profil Lulusan 

Profil lulusan Program Studi Sarjana Akuntansi adalah sebagai berikut:  

- Akuntan publik 

- Akuntan internal 

- Auditor internal 

- Konsultan akuntansi dan keuangan (di bidang Sistem Informasi, Perpajakan, 

Akuntansi maupun Manajemen) 

- Akuntan pendidik 

- Lain-lain, seperti wirausahawan 

 

Sejalan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 

2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, kurikulum Prodi 

Akuntansi disusun dengan memperhatikan jenjang kualifikasi 6, yaitu: 

- Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan/ atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu 

beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi 

- Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep 

teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta 

mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural 

- Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan 

mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri 

dan kelompok 

- Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas 

pencapaian hasil kerja organisasi 

 

Untuk dapat mencapai kemampuan pada level 6 tersebut, disusunlah kompetensi yang 

diharapkan dapat dicapai oleh para lulusan Prodi Akuntansi. Kompetensi lulusan Prodi 

Akuntansi dibagi menjadi kompetensi utama, penunjang dan lain-lain: 

 

Kompetensi Utama 

 

1. Mampu menguasai konsep akuntansi keuangan secara menyeluruh, yang meliputi 

kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan; kebijakan dan prinsip-

prinsip akuntansi; siklus akuntansi; pengakuan, pengukuran, penyajian dan 

pengungkapan elemen-elemen laporan keuangan; analisis laporan keuangan; dengan 

menekankan pada penanganan akuntansi secara manual dan berbasis komputer pada 

perusahaan perorangan, korporasi, cabang, lembaga pemerintahan dan nirlaba 

2. Mampu menguasai konsep perhitungan dan pengendalian biaya produk dan jasa, 

perencanaan dan penganggaran, manajemen berbasis aktivitas, pengukuran dan 

pengendalian kinerja, serta pengambilan keputusan manajerial berdasarkan informasi 

biaya 
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3. Mampu menguasai konsep perencanaan, prosedur, pelaporan dan standar audit, 

mengaplikasikan metode audit berbasis risiko dalam setiap siklus bisnis serta mampu 

mengambil keputusan yang sesuai dengan etika profesi auditor 

4. Mampu menguasai konsep dan peraturan perpajakan dan hukum bisnis dan 

penerapannya serta memahami hak, kewajiban, sanksi di bidang perpajakan dan 

mampu menyusun SPT secara manual maupun komputerisasi 

5. Mampu menguasai teori dan konsep sistem, memahami proses bisnis standar dan 

pengendaliannya, serta mengaplikasikannya dalam pembuatan sistem informasi 

akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan manajemen sehingga dapat mendukung 

pengambilan keputusan 

6. Mampu menguasai konsep audit manajemen, menganalisis dan memeriksa proses 

bisnis dari sudut pandang operasional sampai dengan membuat pelaporan dan 

pengambilan keputusan berkaitan dengan hasil pemeriksaan 

7. Mampu menguasai konsep dan melakukan perhitungan keuangan yang meliputi nilai 

waktu uang, penganggaran modal, struktur modal, biaya modal dan pembiayaan, 

kebutuhan modal kerja, analisis arus kas serta pengambilan keputusan dalam bidang 

keuangan 

8. Mampu menguasai konsep dan prinsip tentang organisasi, tata kelola, manajemen 

risiko, manajemen strategi serta pengendalian internal  

 

Kompetensi Penunjang 

 

1. Mampu menguasai bahasa Inggris, baik secara aktif maupun pasif 

2. Menguasai teknik, prinsip dan pengetahuan prosedural tentang penggunaan teknologi 

informasi serta mampu memanfaatkannya secara tepat guna 

3. Mampu memahamai aspek hukum dan lingkungan bisnis 

4. Mampu menguasai konsep dan prinsip ilmu ekonomi 

5. Mampu melakukan komunikasi bisnis dengan efektif 

6. Mampu memahami gambaran umum tentang manajemen dan praktiknya, termasuk di 

dalamnya manajemen kualitas 

7. Mampu mengambil keputusan sesuai dengan nilai, norma dan etika yang berlaku, 

khususnya etika bisnis dan kode etik profesi akuntan 

8. Mampu menguasai prinsip-prinsip investasi pada aset keuangan 

9. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam 

mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapat memberikan 

kontribusi nyata bagi masyarakat, khususnya dalam pengembangan Ilmu Akuntansi 

 

Kompetensi Lain-lain 

 

1. Mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri dalam situtasi yang berubah secara cepat 

2. Mampu berkompetisi secara sehat dalam lingkungan global 

3. Mampu menyelesaikan masalah dalam pekerjaan secara mandiri 

4. Mampu bekerjasama dalam kelompok 

5. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja  
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BAB 4 CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN PROGRAM STUDI 

 

Capaian pembelajaran lulusan Program Studi Sarjana Akuntansi diperoleh dari hasil 

perumusan yang telah dilakukan oleh IAI. Di samping itu, terdapat pula capaian 

pembelajaran di luar perumusan IAI tersebut, yang merupakan kekhasan Unpar. Terdapat 4 

bagian yang menyusun capaian pembelajaran, yaitu sikap, penguasaan pengetahuan, 

keterampilan umum, dan keterampilan khusus. 

 

Sikap 

 

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius 

2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, 

moral, dan etika 

3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila 

4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa 

5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta 

pendapat atau temuan orisinal orang lain 

6. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan 

lingkungan 

7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara 

8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 

9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara 

mandiri 

10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan 

11. Menjadi cendekia yang menjunjung tinggi kebenaran, kebaikan dan keindahan 

12. Mampu melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan 

hukum 

13. Menunjukkan sikap jujur, luhur dan setia dalam menjalankan profesi dan 

pekerjaannya 

14. Menunjukkan sikap saling percaya, saling melayani, dan menjunjung tinggi 

kesetaraan dalam profesi dan pekerjaannya  

15. Menginternalisasi prinsip-prinsip etika bisnis dan profesi akuntan  

 

Penguasaan Pengetahuan 

 

1. Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang perencanaan, prosedur, dan 

pelaporan audit 

2. Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang: 

a) Kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan 

b) Kebijakan dan prinsip-prinsip akuntansi 

c) Siklus akuntansi 

d) Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan elemen-elemen laporan 

keuangan 

e) Analisis laporan keuangan 

3. Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang: 
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a) Penghitungan dan pengendalian biaya produk dan jasa 

b) Perencanaan dan penganggaran 

c) Manajemen berbasis aktivitas 

d) Pengukuran dan pengendalian kinerja 

4. Menguasai konsep teoritis secara umum manajemen kualitas 

5. Memahami etika bisnis dan kode etik profesi akuntansi 

6. Menguasai konsep, prinsip, dan teknik manajemen keuangan yang meliputi: 

a) Keputusan keuangan 

b) Nilai waktu uang 

c) Penganggaran modal 

d) Struktur modal, biaya modal, dan pembiayaan 

e) Kebutuhan modal kerja 

f) Analisis arus kas 

7. Menguasai prinsip-prinsip investasi pada aset keuangan 

8. Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang kebutuhan informasi untuk 

pengambilan keputusan 

9. Menguasai teknik, prinsip, dan pengetahuan prosedural tentang penggunaan teknologi 

informasi 

10. Menguasai konsep dan peraturan perpajakan dan hukum bisnis 

11. Menguasai konsep dan prinsip ilmu ekonomi 

12. Menguasai konsep dan prinsip tentang: 

a) Organisasi 

b) Tata kelola 

c) Manajemen risiko 

d) Manajemen strategi 

e) Pengendalian internal 

f) Lingkungan bisnis 

13. Menguasai konsep akuntansi keberlanjutan 

14. Mengenal identitas diri sebagai warga negara Indonesia, sarjana, cendikia, dan agen 

perubahan sosial (social entrepreneur) (hominisasi) 

15. Memahami, mengaplikasikan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

seni dalam bidang ilmunya masing-masing sesuai dengan profesi dan pekerjaannya. 

(humanisasi) 

16. Menguasai filosofi keilmuan, teori dan teori aplikasi, dan konsep-konsep teoretis 

sesuai dengan ilmu, teknologi, dan seni yang dipelajari (humanisasi) 

17. Mensintesiskan dan mengintegrasikan ilmu sebagai satu kesatuan organik ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni untuk mencapai Kebenaran Sejati (divinisasi) 

 

Keterampilan Umum 

 

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks 

pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang 

keahliannya 

2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur 
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3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan 

keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka 

menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni 

4. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau 

laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi 

5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di 

bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data 

6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, 

sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya 

7. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 

supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada 

pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya 

8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di 

bawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri 

9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali 

data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi 

10. Mampu mengkombinasikan kompetensi teknikal dan keahlian profesional untuk 

menyelesaikan penugasan kerja 

11. Mampu mempresentasikan informasi dan mengemukakan ide dengan jelas, baik 

secara lisan maupun tertulis, kepada pemangku kepentingan 

12. Mampu menyeimbangkan pemahaman ilmu, teknologi, dan seni dengan nilai-nilai 

katolisitas (humanisasi) 

13. Mampu mendialogkan sains, teknologi, seni dengan iman kepada Tuhan dalam upaya 

mencapai Kebenaran Sejati (divinisasi) 

14. Mengupayakan dan mengembangkan kajian interdisipliner, etika, dan moralitas yang 

mendorong keutuhan martabat manusia sebagai pribadi (humanisasi) 

15. Mengabdikan ilmu, teknologi, dan seni untuk penyadaran dan pemberdayaan 

masyarakat (humanisasi) 

16. Memaknai identitas diri sebagai orang Indonesia, cendikia dan agen perubahan sosial 

(social entrepreneur) (hominisasi) 

 

Keterampilan Khusus 

 

1. Mampu secara mandiri menyusun kertas kerja audit melalui pengumpulan dan 

pengikhtisaran bukti audit atas laporan keuangan entitas komersial sesuai dengan 

standar audit dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam audit atas 

laporan keuangan 

2. Mampu di bawah supervisi mengevaluasi bukti audit atas laporan keuangan entitas 

komersial sesuai dengan standar audit dan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku dalam audit atas laporan keuangan 

3. Mampu secara mandiri menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi laporan 

keuangan entitas tersendiri dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transaksi 

sesuai dengan standar akuntansi keuangan umum dan standar akuntansi keuangan 

ETAP yang berlaku 
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4. Mampu di bawah supervisi menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi laporan 

keuangan entitas konsolidasian dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas 

transaksi sesuai standar akuntansi keuangan umum dan standar akuntansi keuangan 

ETAP yang berlaku 

5. Mampu secara mandiri menyusun laporan hasil analisis atas informasi keuangan dan 

non keuangan serta pengungkapan terkait yang relevan dan andal untuk pengambilan 

keputusan manajerial dengan menerapkan teknik dan metode analisis akuntansi dan 

keuangan 

6. Mampu di bawah supervisi menyusun laporan investasi dan pendanaan, yang meliputi 

laporan kebutuhan kas dan modal kerja, proforma laporan keuangan, laporan 

penganggaran modal, yang relevan untuk pengambilan keputusan keuangan dan 

investasi dengan mengaplikasikan teknis manajemen keuangan dan investasi 

7. Mampu secara mandiri menyusun dan menganalisis laporan akuntansi manajemen, 

meliputi perencanaan dan penganggaran, manajemen biaya, pengendalian kualitas, 

pengukuran kinerja, dan benchmarking, yang relevan dan andal dalam mendukung 

pengambilan keputusan dan pengendalian manajemen dengan menerapkan teknik-

teknik akuntansi manajemen 

8. Mampu secara mandiri mendisain proses bisnis dalam suatu sistem informasi 

akuntansi yang mendukung penyediaan informasi berbasis teknologi informasi untuk 

mendukung pengendalian manajemen dan pengambilan keputusan organisasi dengan  

menggunakan pendekatan siklus pengembangan sistem (System Development Life 

Cycle/ SDLC) 

9. Mampu secara mandiri menyusun laporan kewajiban perpajakan baik untuk wajib 

pajak individu maupun badan dengan cara menghitung dan melakukan rekonsiliasi 

perpajakan sesuai perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia 

10. Mampu secara mandiri mengoperasikan dan memanfaatkan piranti lunak dalam 

rangka penyusunan laporan keuangan, anggaran, administrasi perpajakan, 

pengauditan, dan penelitian 

11. Mampu menginternalisasi nilai-nilai spiritual, moral, sosial dan kultural melalui 

proses pendidikan dan pengajaran (humanisasi) 

12. Mampu mewujudkan nilai-nilai spiritual, moral sosial dan kultural dalam profesi dan 

pekerjaan sesuai dengan bidang ilmu dan keahlian masing-masing (humanisasi) 

13. Mampu mengintegrasikan keragaman pengetahuan, disiplin ilmu secara terpadu 

sesuai konteks, multidimensi dan keberlanjutan demi masa depan ekologi. 

(humanisasi) 

14. Mampu mengabdikan pengetahuan dan keterampilannya untuk menemukan dan 

mengalami Kebenaran Sejati melalui tindakan Kasih (divinisasi) 

15. Mampu membangun dan menampilkan kepribadian yang kuat berdasarkan nilai-nilai 

spiritual, moral, sosial dan kultural (humanisasi) 

16. Mampu menampilkan identitas diri yang selaras dengan spiritualitas dan nilai dasar 

UNPAR (hominisasi) 
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BAB 5 BAHAN KAJIAN 

 

Di dalam Prodi Akuntansi, terdapat 13 bahan kajian, yaitu: 

1. Akuntansi Keuangan 

2. Audit Manajemen 

3. Audit Keuangan 

4. Sistem Informasi Akuntansi 

5. Perpajakan 

6. Akuntansi Manajemen 

7. Penguasaan Teknologi Informasi 

8. Bisnis dan Manajemen 

9. Pengetahuan Ekonomi dan Hukum 

10. Penguasaan Bahasa 

11. Kemampuan Logis 

12. Pembentukan Karakter 

13. Penggunaan Alat untuk Mendukung Pekerjaan 

 

Selain meliputi bahan kajian terkait bidang ilmu Akuntansi secara spesifik, di dalam 

kurikulum 2018 juga terdapat bahan kajian yang bersifat akuntansi umum (tidak spesifik 

bidang ilmu tertentu), kajian ekonomi/ manajemen, serta wajib universitas. Hal ini diperlukan 

agar mahasiswa diperlengkapi tidak saja oleh pengetahuan serta kemampuan terkait 

akuntansi, tetapi juga terkait ekonomi, manajemen, dan pembentukan karakter.  

 

Berikut ini adalah daftar Mata Kuliah di setiap Bahan Kajian: 

 

Tabel 5.1 Daftar Mata Kuliah per Bahan Kajian 

 

Bahan Kajian Mata Kuliah 

Akuntansi Keuangan 

Akuntansi Keuangan Dasar (+RW) 

Akuntansi Keuangan Menengah I 

Akuntansi Keuangan Menengah II 

Akuntansi Keuangan Lanjut I (+RT) 

Akuntansi Keuangan Lanjut II 

Praktikum Penyusunan Laporan Keuangan - Manual 

Praktikum Penyusunan Laporan Keuangan - 

Komputer 

Analisis Laporan Keuangan 

Teori Akuntansi 

Akuntansi Sektor Publik 

Akuntansi Internasional 

Analisis Laporan Keuangan Lanjut 

Akuntansi Perbankan 

Kapita Selekta Akuntansi Keuangan 

Akuntansi Syariah 

Akuntan dan Pasar Modal 
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Wawasan Akuntan 

Skripsi 

Akuntansi Manajemen 

Akuntansi Biaya (+RW) 

Keuangan I 

Akuntansi Manajemen (+RW) 

Keuangan II 

Manajemen Stratejik untuk Akuntan 

Akuntansi Manajemen Lanjut 

Manajemen Biaya Strategik 

Akuntansi Keperilakuan 

Akuntansi Keberlanjutan 

Kapita Selekta Akuntansi Manajemen 

Wawasan Akuntan 

Skripsi 

Audit Keuangan 

Audit Keuangan I 

Audit Keuangan II 

Praktikum Audit Keuangan - Manual 

Praktikum Audit Keuangan - Komputer 

Audit Kecurangan 

Kapita Selekta Akuntansi Keuangan 

Wawasan Akuntan 

Skripsi 

Audit Manajemen 

Audit Manajemen 

Sistem Pengendalian Manajemen 

Audit Manajemen Lanjut 

Tata Kelola, Risiko dan Pengendalian (GRC) 

Audit Kecurangan 

Audit Sistem Informasi 

Kapita Selekta Akuntansi Manajemen 

Wawasan Akuntan 

Skripsi 

Bisnis dan Manajemen 

Manajemen Bisnis 

Pengantar Manajemen Operasi 

Pengantar Manajemen Pemasaran 

Kemampuan Logis Logika 

Pembentukan Karakter 

Pendidikan Kewarganegaraan 

Pendidikan Agama (Katolik) 

Pendidikan Agama (Fenomenologi) 

Etika 

Pendidikan Pancasila 

Estetika 

Pengetahuan Ekonomi Pengantar Ekonomi  
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dan Hukum Lingkungan Bisnis dan Hukum Komersial 

Penggunaan Alat untuk 

Mendukung Pekerjaan 

Statistika 

Metode Penelitian Akuntansi (+RW) 

Praktikum Manajemen Basis Data 

Praktikum Pengolahan Informasi 

Penguasaan Bahasa 
Bahasa Inggris Akuntansi 

Bahasa Indonesia 

Penguasaan Teknologi 

Informasi 

Praktikum Aplikasi Komputer 

Analisis Data 

Praktikum Aplikasi Komputer Lanjut 

Perpajakan 

Perpajakan I (+RW) 

Perpajakan II (+RW) 

Perpajakan Internasional 

Manajemen Pajak 

Kapita Selekta Akuntansi Keuangan 

Wawasan Akuntan 

Skripsi 

Sistem Informasi 

Akuntansi 

Praktikum Manajemen Basis Data 

Sistem Informasi Manajemen 

Sistem Informasi Akuntansi 

Integrasi Sistem Informasi 

Praktikum Pengolahan Informasi 

Praktikum Disain Sistem Informasi Akuntansi 

Audit Sistem Informasi 

Proyek Analisis dan Disain Sistem 

Analisis Data 

Praktikum Aplikasi Komputer Lanjut 

Tata Kelola Sistem Informasi Akuntansi 

Tata Kelola, Risiko dan Pengendalian (GRC) 

Kapita Selekta Akuntansi Manajemen 

Wawasan Akuntan 

Skripsi 

 

Untuk masing-masing kelompok bahan kajian ini, terdapat sejumlah rangkaian mata kuliah 

yang disusun agar kompetensi lulusan dapat tercapai. Total sks minimum yang harus 

ditempuh oleh setiap mahasiswa untuk dapat lulus sebagai sarjana adalah 144 sks, yang 

terdiri dari 120 sks mata kuliah wajib dan 24 sks mata kuliah pilihan. Detail lebih lanjut 

terkait mata kuliah dapat dilihat pada bab 6.  

 

Matriks mata kuliah dengan capaian pembelajaran dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini: 
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Tabel 5.2 Matriks Mata Kuliah dengan Capaian Pembelajaran Sikap dan Penguasaan 

Pengetahuan 
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Tabel 5.3 Matriks Mata Kuliah dengan Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum 

dan Keterampilan Khusus 
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BAB 6 MATA KULIAH 

 

Mata kuliah yang ada pada kurikulum 2018 terdiri dari mata kuliah wajib dan pilihan dengan 

perincian per semester sebagai berikut: 

 

Tabel 6.1 Susunan Mata Kuliah Prodi Akuntansi Kurikulum 2018 

 

No. Semester Kode Nama Mata Kuliah SKS Status 

Semester 1   

1 1 ESA181211-06 Akuntansi Keuangan Dasar (+RW) 6 WU 

2 1 ESA181411-01 Praktikum Aplikasi Komputer 1 WU 

3 1 ESM181011-04 Manajemen Bisnis 4 WU 

4 1 ESA181421-03 Pengantar Ekonomi  3 WU 

5 1 MKU180120-02 Logika 2 WU 

6 1 ESA181431-02 Bahasa Inggris Akuntansi 2 WU 

7 1 ESA181441-02 Statistika 2 WU 

      Total 20   

Semester 2   

1 2 ESA181212-04 Akuntansi Keuangan Menengah I 4 WU 

2 2 ESA181312-01 Praktikum Manajemen Basis Data 1 WU 

3 2 ESA181222-02 Perpajakan I (+RW) 2 WU 

4 2 ESA181322-03 Sistem Informasi Manajemen 3 WU 

5 2 ESM182041-03 Pengantar Manajemen Operasi 3 WU 

6 2 ESM182031-03 Pengantar Manajemen Pemasaran 3 WU 

7 2 MKU180110-02 Pendidikan Kewarganegaraan 2 WU 

8 2 MKU180130-02 Bahasa Indonesia 2 WU 

      Total 20   

Semester 3   

1 3 ESA182213-03 Akuntansi Keuangan Menengah II 3 WU 

2 3 ESA182313-03 Akuntansi Biaya (+RW) 3 WU 

3 3 ESA182323-03 Sistem Informasi Akuntansi 3 WU 

4 3 ESA182223-02 Perpajakan II (+RW) 2 WU 

5 3 ESA182233-03 Keuangan I 3 WU 

6 3 MKU180370-02 Pendidikan Agama (Katolik) 2 PWU 

      Atau     

  3 MKU180380-02 Pendidikan Agama (Fenomenologi)   PWU 

7 3 MKU180240-02 Etika 2 WU 

8 3 MKU180250-02 Pendidikan Pancasila 2 WU 

      Total 20   

Semester 4   

1 4 ESA182214-01 

Praktikum Penyusunan Laporan 

Keuangan - Manual 1 WU 

2 4 ESA182224-03 Akuntansi Keuangan Lanjut I (+RT) 3 WU 

3 4 ESA182234-03 Audit Keuangan I 3 WU 
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4 4 ESA182314-03 Audit Manajemen 3 WU 

5 4 ESA182324-03 Akuntansi Manajemen (+RW) 3 WU 

6 4 ESA182244-03 Keuangan II 3 WU 

7 4 ESA182254-00 Responsi Akuntansi Keuangan Lanjut I 0 RT 

8 4 MKU180360-02 Estetika 2 WU 

      Total 18   

Semester 5   

1 5 ESA183215-03 Akuntansi Keuangan Lanjut II 3 WU 

2 5 ESA183315-02 Integrasi Sistem Informasi 2 WU 

3 5 ESA183325-01 

Praktikum Penyusunan Laporan 

Keuangan - Komputer 1 WU 

4 5 ESA183225-03 Analisis Laporan Keuangan 3 WU 

5 5 ESA183235-03 Audit Keuangan II 3 WU 

6 5 ESA183245-01 Praktikum Audit Keuangan - Manual 1 WU 

7 5 ESA183335-03 Sistem Pengendalian Manajemen 3 WU 

8 5 ESA183255-03 Teori Akuntansi 3 WU 

      Total 19   

Semester 6   

1 6 ESA183116-03 Manajemen Stratejik untuk Akuntan 3 WU 

2 6 ESA183416-01 Praktikum Pengolahan Informasi 1 WU 

3 6 ESA183426-03 

Lingkungan Bisnis dan Hukum 

Komersial 3 WU 

4 6 ESA183216-03 Akuntansi Sektor Publik 3 WU 

5 6 ESA183316-01 

Praktikum Disain Sistem Informasi 

Akuntansi 1 WU 

6 6   Mata Kuliah Pilihan Akuntansi 9 PA 

      Total 20   

Semester 7   

1 7   Mata Kuliah Pilihan Akuntansi 4 PA 

2 7   Mata Kuliah Pilihan Umum 8 PU 

3 7 ESA184117-03 Wawasan Akuntan 3 WU 

4 7 ESA184127-03 Metode Penelitian Akuntansi (+RW) 3 WU 

      Total 18   

Semester 8   

1 8 ESA184118-06 Skripsi 6 WU 

2 8   Mata Kuliah Pilihan Akuntansi 3 PA 

      Total 9   

      Grand Total 144   
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Tabel 6.2 Daftar Mata Kuliah Pilihan Akuntansi 

 

Mata Kuliah Pilihan Akuntansi Status 

1   ESA183226-03 Akuntansi Internasional 3 PA 

2   ESA183326-03 

Tata Kelola, Risiko dan Pengendalian 

(GRC) 3 PA 

3   ESA183336-02 Audit Sistem Informasi 2 PA 

4   ESA183346-03 Akuntansi Manajemen Lanjut 3 PA 

5   ESA183236-03 Perpajakan Internasional 3 PA 

6   ESA183246-03 Analisis Laporan Keuangan Lanjut 3 PA 

7   ESA183356-03 Audit Manajemen Lanjut 3 PA 

8   ESA183256-03 Audit Kecurangan 3 PA 

9   ESA183366-03 Proyek Analisis dan Disain Sistem 3 PA 

10   ESA183376-03 Manajemen Biaya Strategik 3 PA 

11   ESA183266-02 Manajemen Pajak 2 PA 

12   ESA183276-01 Praktikum Audit Keuangan - Komputer 1 PA 

13   ESA184217-03 Akuntansi Perbankan 3 PA 

14   ESA184317-03 Analisis Data 3 PA 

15   ESA184137-03 Akuntansi Keperilakuan 3 PA 

16   ESA184147-03 Akuntansi Keberlanjutan 3 PA 

17   ESA184227-03 Kapita Selekta Akuntansi Keuangan 3 PA 

18   ESA184327-03 Kapita Selekta Akuntansi Manajemen 3 PA 

19   ESA184218-03 Akuntansi Syariah 3 PA 

20   ESA184418-01 Praktikum Aplikasi Komputer Lanjut 1 PA 

21   ESA184318-02 Tata Kelola Sistem Informasi Akuntansi 2 PA 

22   ESA184128-03 Akuntan dan Pasar Modal 3 PA 

 

Keterangan:  

WU = wajib umum 

PWU = pilihan wajib umum 

PA = pilihan akuntansi 

RT = responsi tidak wajib 

 

Untuk mata kuliah wajib, terdiri dari mata kuliah yang diampu oleh Prodi Akuntansi (mata 

kuliah yang memiliki kode ESA) maupun oleh prodi lain (Manajemen, Ekonomi 

Pembangunan) atau mata kuliah umum (MKU) yang bersifat wajib universitas.  Sementara 

itu, untuk mata kuliah pilihan terdiri dari 2 jenis, yaitu pilihan akuntansi (diselenggarakan 

oleh Prodi Akuntansi) dan pilihan umum (diselenggarakan oleh prodi lain). Untuk mata 

kuliah pilihan akuntansi, daftarnya terdapat pada Tabel 6.2 di atas. Mahasiswa harus 

menempuh minimal 16 sks mata kuliah pilihan akuntansi dan maksimal 8 sks mata kuliah 

pilihan umum. Untuk pilihan umum, mahasiswa diperkenankan mengisinya dengan pilihan 

akuntansi. 

  



30 

 

Deskripsi singkat untuk setiap mata kuliah adalah sebagai berikut: 

 

1. Akuntansi Keuangan Dasar (+RW) 

Mata kuliah ini membahas mengenai siklus akuntansi untuk perusahaan jasa dan 

perusahaan dagang, pengenalan perkiraan kas dan bank, piutang, persediaan, aktiva 

tetap, hutang lancar, akuntansi untuk perusahaan perseroaan terbatas, akuntansi 

hutang jangka panjang (obligasi), investasi dalam bentuk saham maupun obligasi, dan 

pengenalan mengenai akuntansi manajemen khususnya untuk perusahaan manufaktur. 

 

2. Praktikum Aplikasi Komputer 

Mata kuliah ini membahas tentang dasar-dasar komputer, dan aplikasi-aplikasi yang 

umum digunakan yaitu pengolah kata (wordprocessor), kertas kerja (spreadsheet), 

dan perangkat lunak presentasi (presentation program). 

 

3. Manajemen Bisnis 

Mata kuliah ini memaparkan bagaimana seorang pengusaha menjalankan aktivitas-

aktivitas bisnisnya di lingkungan persaingan bisnis yang senantiasa berubah.  

Menyampaikan bahasan antara lain aspek pemasaran, aspek operasional, aspek 

organisasi dan SDM, dan aspek keuangan, etika dan lingkungan bisnis, serta 

perkembangan teknologi dalam bisnis. Mata kuliah ini dirancang agar para mahasiswa 

memahami bahwa management adalah proses bekerja dengan orang-orang serta 

memanfaatkan sumber daya dengan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Proses 

tersebut dilaksanakan dengan menerapkan fungsi management (POLC). Mata kuliah 

ini membahas rangkaian kegiatan yang sistematis dan logis berupa fungsi-fungsi 

manajerial yang harus dipenuhi oleh setiap manajer di tengah-tengah lingkungan yang 

dinamis. Kegiatan-kegiatan tersebut perlu dilakukan agar setiap organisasi dapat 

mewujudkan visi dan misinya. 

 

4. Pengantar Ekonomi 

Membahas pelaku ekonomi individual, kegiatan ekonomi yang dilakukannya, dan 

dampak dari keputusan yang dibuat. Mahasiswa diperkenalkan pada konsep-konsep 

konsumsi optimum, permintaan, elastisitas permintaan, produksi optimum, 

penawaran, elastisitas penawaran, pasar, persaingan, efisiensi ekonomi, keseimbangan 

pasar, dan peran pemerintah. Mahasiswa sebagai perorangan maupun anggota 

kelompok diharapkan aktif berpartisipasi dengan membaca bahan kuliah wajib dan 

mampu menyusun argumentasi dan merumuskan inti pembicaraan dalam berdiskusi 

di kelas. Selain itu, juga membahas tentang kegiatan ekonomi secara agregat dan 

berbagai kebijakan ekonomi untuk mencapai tujuan ekonomi makro. Mahasiswa 

diperkenalkan pada konsep-konsep permintaan agregat, penawaran agregat, produk 

nasional, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, kebijakan fiskal, dan 

kebijakan moneter. 

 

5. Logika 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan keterampilan berpikir yang rasional dan 

sistematis. Termasuk di sini, kemampuan berpikir deduktif dan induktif seperti 

silogisme, argumen analogis, dan generalisasi induktif. Diskusi dalam hal teori 
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disertai dengan pelatihan yang berfokus pada proses berpikir. Untuk mempertajam 

kemampuan berpikir, mahasiswa dilatih untuk mengidentifikasi kesalahan-kesalahan 

(fallacies) dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks ilmiah. 

 

6. Bahasa Inggris Akuntansi 

Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan untuk dapat mengerti dan menerapkan 

Bahasa Inggris dengan baik dalam penulisan karya ilmiah, menyusun laporan 

penelitian dalam komunkasi dunia bisnis maupun komunikasi secara umum. 

 

7. Statistika 

Mata kuliah ini membahas tentang statistika sebagai alat pengolah data untuk 

keperluan penelitian atau pengambilan keputusan dalam bidang akuntansi. 

 

8. Akuntansi Keuangan Menengah I 

Mata kuliah ini membahas mengenai standar akuntansi keuangan, kerangka 

konseptual akuntansi keuangan dalam menyusun laporan keuangan (Income Statement 

dan Statement of Financial Position) serta pembahasan elemen dari laporan keuangan 

(kas, piutang, inventori, aktiva tetap dan penyusutan, hutang jangka pendek dan 

kontijensi, investasi, dan aktiva tidak berwujud). Serta pemahaman mengenai aturan-

aturan yang terdapat di IFRS dan SAK untuk topik-topik yang dibahas dalam mata 

kuliah ini. 

 

9. Praktikum Manajemen Basis Data 

Mata kuliah ini membahas tentang apa hakekat dari database, mengapa database 

sangat penting bagi perusahaan. Mahasiswa mempelajari cara membuat dan 

menggunakan database sederhana. Penekanan mata kuliah ini adalah pada teknik-

teknik pencarian data dalam database (query) dengan menggunakan dua metode: 

QBE dan SQL. Terutama tentang SQL dibahas hingga tingkat kemahiran yang cukup 

tinggi. Akhirnya juga dibahas cara menyiapkan sistem pengelolaan database dengan 

cara sederhana. 

 

10. Perpajakan I (+RW) 

Mata kuliah ini membahas mengenai pengetahuan tentang pajak yang berlaku di 

Indonesia, baik Pajak Negara maupun Pajak Daerah, dasar-dasar perpajakan, berbagai 

kewajiban, sanksi dan hak yang melekat pada Wajib Pajak, serta mampu menghitung 

besarnya pajak yang terutang dan melaporkannya, khususnya Pajak Pertambahan 

Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 

 

11. Sistem Informasi Manajemen 

Mata kuliah ini membahas tentang peran teknologi informasi dalam dunia usaha pada 

masa kini. Termasuk tema yang dibahas adalah peran data dan informasi dalam 

perusahaan, dukungan teknologi informasi bagi perusahaan secara keseluruhan, 

dukungan TI bagi kegiatan operasional perusahaan, dukungan TI bagi kegiatan 

pengambilan keputusan, sistem-sistem informasi berbasis komputer untuk e-business 

dan e-commerce. Juga dibahas sekilas tentang cara mengembangkan, merawat 
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(maintenance), dan menjaga keamanan dari sistem informasi berbasis komputer 

perusahaan. 

 

12. Pengantar Manajemen Operasi 

Mata kuliah ini membahas peran umum Manajemen Operasi dalam suatu perusahaan 

untuk meningkatkan daya saing melalui peningkatan kualitas, produktivitas, serta 

efisiensi. Selain itu membahas juga bagaimana menentukan strategi operasi, cara 

beroperasi dalam lingkungan global, cara mendisain barang dan jasa, cara membuat 

perencanaan fasilitas dan proses konversi input menjadi output, penghitungan waktu 

standar, pemilihan mesin, lokasi, tata letak, penanganan material, perencanaan dan 

pengendalian produksi, jaringan kerja, pengelolaan persediaan, pengelolaan kualitas, 

dan pemeliharaan fasilitas produksi. Pengantar Manajemen Operasi menekankan pada 

pengertian dasar sebagai landasan untuk dapat melanjutkan ke Manajemen Operasi. 

 

13. Pengantar Manajemen Pemasaran 

Mata kuliah ini membahas konsep dasar Manajemen Pemasaran seperti pengertian-

pengertian dasar pemasaran, proses pemasaran, sasaran kegiatan Manajemen 

Pemasaran, perencanaan pemasaran, sistem informasi pemasaran, strategi pemasaran-

bauran pemasaran.  Selain itu membahas juga tentang perilaku pasar baik pasar 

konsumen maupun pasar bisnis. Pengantar Manajemen Pemasaran menekankan pada 

pengertian dasar sebagai landasan yang kokoh untuk dapat melanjutkan ke 

Manajemen Pemasaran. 

 

14. Pendidikan Kewarganegaraan 

Mata kuliah ini menggarisbawahi pentingnya pemahaman akan identitas nasional 

Indonesia, hak serta kewajiban warga Negara dan kaitannya dengan hak asasi 

manusia, wawasan nusantara, ketahanan nasional, strategi politik dan strategi nasional 

lainnya. Juga dibahas tentang bagaimana implementasi pemahaman itu dalam 

kehidupan bermasyarakat.  

 

15. Bahasa Indonesia 

Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan untuk dapat mengerti dan menerapkan 

Ejaan Bahasa Indonesia baik dalam penulisan karya ilmiah, menyusun laporan 

penelitian dalam komunikasi dunia bisnis maupun komunikasi secara umum. 

 

16. Akuntansi Keuangan Menengah II 

Mata kuliah ini membahas mengenai stockholders’ equity, dilutive securities dan 

earnings per share, pengakuan pendapatan, sewa guna usaha, statement of cash flow, 

perubahan akuntansi dan analisisnya, akuntansi untuk pensiun dan imbalan kerja, dan 

pengungkapan. Serta pemahaman mengenai aturan-aturan yang terdapat di US 

GAAP, IFRS dan SAK untuk topik-topik yang dibahas dalam mata kuliah ini. Juga 

dibahas mengenai akuntansi untuk pajak penghasilan. 

 

17. Akuntansi Biaya (+RW) 

Mata kuliah ini membahas bagaimana peran akuntansi dalam penyediaan informasi 

yang dibutuhkan manajemen, pengertian biaya, alokasi, sistem dan metode, serta 
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prosedur akumulasi dan pembebanan biaya yang digunakan dalam penyusunan 

laporan keuangan dan pengambilan keputusan. 

 

18. Sistem Informasi Akuntansi 

Dengan memberi tekanan pada masalah informasi, metoda dan media komunikasi 

yang berkait dengan proses bisnis, siklus transaksi dan proses pengendalian intern, 

ingin diperoleh suatu pemahaman bagi peserta kuliah tentang pentingnya sistem 

informasi akuntansi bagi manajemen dalam hubungannya dengan kepentingan 

pemeriksaan akuntansi, pekerjaan profesional sehubungan dengan sistem perusahaan 

dan sistem pengendalian pada umumnya – termasuk lingkungan ekstern perusahaan. 

 

19. Perpajakan II (+RW) 

Mata kuliah ini membahas dasar-dasar Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku di 

Indonesia, menghitung PPh terutang baik untuk orang pribadi maupun badan serta 

memotong/memungut pajak dari pihak ketiga dan melaporkan PPh terutang dalam 

Surat Pemberitahuan PPh. 

 

20. Keuangan I 

Mata kuliah ini bertujuan memberikan pengetahuan terkait peran dan lingkungan 

manajemen keuangan, arus kas dan perencanan keuangan baik jangka pendek maupun 

jangka panjang, rasio keuangan, konsep nilai waktu dari uang, risiko dan 

pengembalian, teknik penganggaran modal, dan juga biaya modal.  

 

21. Pendidikan Agama (Katolik) 

Bertujuan untuk membentuk karakter religius melalui pemahaman yang lebih 

mendalam tentang agama dan kehidupan beragama. Mata kuliah ini berpusat pada 

mendeteksi wahyu Tuhan dalam hidup maupun kepercayaan seseorang, serta 

pemahaman akan hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama. Mahasiswa juga 

diperkenalkan pada arti keselamatan melalui kerajaan Allah, dan bagaimana 

mewartakan karya Tuhan dalam pelayanan kepada sesama. 

 

22. Pendidikan Agama (Fenomenologi) 

Mata kuliah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari analisa filosofis, kritis, 

rasional dan obyektif tentang pendidikan dan intisari agama. Fenomenologi agama 

adalah bidang empiris yang menganalisis dinamika kehidupan manusia secara kritis 

dan rasional, mulai dari upaya untuk menjadikan Tuhan sebagai obyek pemujaan 

sampai menempatkan Tuhan sebagai dasar pembenaran untuk bertindak melawan 

perintah Tuhan. Dari sudut pandang itu, mata kuliah ini menekankan kritik konstruktif 

akan perilaku manusia beragama. Kemauan untuk self-criticize dalam hal agama 

memiliki kaitan kuat dengan usaha menemukan kembali nilai-nilai utama agama 

ataupun otentisitas kehidupan beragama. 

 

23. Etika 

Melalui mata kuliah ini mahasiswa didorong untuk memahami nilai dan prinsip-

prinsip moral, mengartikan tujuan hidup untuk memiliki kemampuan kritis dalam 

menghadapi situasi konkret, dan untuk bertindak atas dasar pertimbangan dan nalar 
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rasional. Materi: persoalan-persoalan etika kontemporer; pemahaman dan ruang 

lingkup etika; kebebasan dan tanggung jawab, nalar, dan langkah-langkah kesadaran 

moral; etika normatif, prinsip-prinsip moral; etika profesi, etika dan bisnis dalam 

dunia modern, dan persoalan- persoalan etis dalam bisnis. 

 

24. Pendidikan Pancasila 

Mata kuliah ini membahas berbagai fenomena kehidupan bernegara di Indonesia 

dengan menggunakan pendekatan hermeneutik dan pedagogis. Melalui hermenutika, 

mahasiswa didorong untuk menampilkan sikap kritis terhadap ideologi Pancasila; 

melalui pedagogi, mahasiswa dilatih untuk memiliki nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai 

pengembangan diri yang terkait dengan hubungan intra dan inter personal dapat 

dicapai melalui pendidikan Pancasila, yang memiliki tujuan untuk pengembangan 

martabat dan integritas. 

 

25. Praktikum Penyusunan Laporan Keuangan – Manual 

Mata kuliah ini melatih mahasiswa memiliki keterampilan dalam menyusun laporan 

keuangan sesuai SAK secara manual dari berbagai transaksi yang terjadi dalam suatu 

periode akuntansi tertentu pada sebuah perusahaan. 

 

26. Akuntansi Keuangan Lanjut I (+RT) 

Mata kuliah ini membahas mengenai konsep-konsep yang mendasari teori atau 

praktik penggabungan badan usaha dengan metode acquisition, akuntansi untuk share 

investment pada anak perusahaan serta pelaporannya, laporan keuangan untuk 

perusahaan konsolidasian (consolidated company), teknik dan prosedur dalam 

melakukan penggabuangan badan usaha, transaksi antar perusahaan afiliasi: 

inventory, plant assets, bonds payable, perubahan kepemilikan dalam perusahaan 

konsolidasian, indirect dan mutual holding, preferred share, earning per share, dan 

income tax untuk perusahaan konsolidasian. 

 

27. Audit Keuangan I 

Mata kuliah ini memperkenalkan mahasiswa kepada profesi akuntan publik. Apa 

pekerjaan utama akuntan publik, dan apa saja bidang pekerjaan lainnya yang dapat 

ditawarkan kepada publik. Pembahasan dilanjutkan dengan penekanan pada 

pemahaman tentang proses pemeriksaan akuntansi, yang merupakan bidang utama 

pekerjaan akuntan publik. 

 

28. Audit Manajemen 

Mata kuliah ini membahas bagaimana peran auditor dalam dunia bisnis. Auditor 

memberikan informasi pada top level management berdasarkan hasil pemeriksaan 

yang dimilikinya agar selalu terjadi perbaikan yang berkesinambungan bagi 

perusahaan. Dengan informasi yang diberikan diharapkan perusahaan akan bertambah 

efektif, efisien dan ekonomis, sehingga value-nya selalu meningkat. Di sini dibahas 

tahap-tahap dalam melakukan audit, mulai dari penentuan bagian mana yang 

seharusnya diperiksa, penyusunan program pemeriksaan sampai dengan pelaporan 

kepada yang berkepentingan. Tentunya juga mencakup bukti yang diperlukan dan 

cara mendapatkannya, serta cara untuk melaksanakan audit. 



35 

 

29. Akuntansi Manajemen (+RW) 

Mata kuliah ini membahas mengenai peranan akuntansi manajemen dalam proses 

perencanaan dan pengendalian, terutama yang berkaitan dengan biaya, konsep 

pengambilan keputusan berdasarkan informasi biaya yang relevan, konsep penetapan 

harga jual dan manajemen biaya, analisis profitabilitas pelanggan dan penjual, analisis 

profitabilitas strategis dikaitkan dengan penggunaan Balanced Scorecard, 

pengendalian kualitas dan waktu, manajemen persediaan, Just in Time (JIT), 

Backflush costing, dan transfer pricing. 

 

30. Keuangan II 

Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman tentang konsep institusi keuangan, 

keuangan perusahaan dari sisi pendanaan, valuasi obligasi dan saham, struktur modal, 

dan kebijakan dividen perusahaan sehingga dapat melakukan pengambilan keputusan 

dalam kaitannya dengan keuangan perusahaan. Selain itu, juga dibahas mengenai 

konsep dari topik-topik khusus keuangan perusahaan yakni sewa guna usaha, 

manajemen risiko keuangan, merger dan akuisisi, serta keuangan perusahaan secara 

internasional sehingga mampu menggunakan konsep tersebut dalam melakukan 

pengambilan keputusan terkait keuangan perusahaan yang memiliki karakteristik 

sesuai topik khusus.  

 

31. Estetika 

Mata kuliah ini menawarkan pemahaman konseptual tentang filsafat “seni” dari sudut 

pandang empiris dan juga membentuk kesadaran ekologis dalam proses peradaban 

dan pembudayaan. Mata kuliah ini merupakan dasar bagi mahasiswa untuk 

memahami dan mempraktekkan seni dalam konteks filosofis, sejarah, budaya, dan 

global. 

 

32. Akuntansi Keuangan Lanjut II 

Mata kuliah ini membahas mengenai akuntansi untuk kantor pusat dan cabang, 

konsep-konsep akuntansi dan transaksi atas penjabaran mata uang asing, interim 

report dan segmental reporting, akuntansi untuk firma dalam hal pembentukan – 

operasi – perubahan pemilik, akuntansi untuk PT dalam hal likuidasi – reorganisasi – 

debt restucturing – financial distress, dan akuntansi untuk non profit organization 

seperti universitas – rumah sakit – organisasi sosial lainnya. 

 

33. Integrasi Sistem Informasi 

Mata kuliah ini membahas tentang desain database perusahaan dan aplikasi SQL 

dalam lingkungan sistem informasi yang terintegrasi. Dibahas secara mendetail 

komponen-komponen yang ada dalam siklus penjualan, pembelian, konversi, dan 

pembiayaan. Model yang digunakan untuk membahas setiap komponen tersebut 

adalah REA model. Turut dibahas mengenai faktor risiko dan pengendalian dalam 

setiap siklus/komponen tersebut. 

34. Praktikum Penyusunan Laporan Keuangan – Komputer 

Mata kuliah ini melatih mahasiswa memiliki keterampilan dalam menyusun laporan 

keuangan sesuai SAK secara komputerisasi dengan menggunakan beberapa software 
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dari berbagai transaksi yang terjadi dalam suatu periode akuntansi tertentu pada 

sebuah perusahaan. 

 

35. Analisis Laporan Keuangan 

Mata kuliah ini membahas mengenai pengertian, jenis, dan komponen analisis bisnis; 

analisis dan pelaporan keuangan (financial reporting); dan teknik analisis dalam 

aktivitas pendanaan (financing activities); aktivitas investasi (investing activities);  

aktivitas operasi (operating activities); teknik analisis arus kas (cash flow); teknik 

analisis profitabilitas dan return on invested capital; teknik analisis prospektif 

(prospective analysis); teknik analisis kredit (credit analysis); teknik analisis ekuitas 

dan valuasi (equity analysis and valuation). 

 

36. Audit Keuangan II 

Pada mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari teori teknik-teknik audit yang 

penerapannya menggunakan pendekatan siklus, seperti misalnya mempelajari audit 

prosedur, uji petik, mempelajari bagaimana mengevaluasi berbagai kemungkinan, dan 

bagaimana menyelesaikan bagian akhir dari pekerjaan audit keuangan.  

 

37. Praktikum Audit Keuangan – Manual 

Mata kuliah ini membantu mahasiswa untuk mencoba berpraktek sebagai akuntan 

publik. Mahasiswa akan memperoleh klien lengkap dengan berbagai data akuntansi 

termasuk sejarah singkat klien dan tata kelolanya.  Kemudian mahasiswa akan 

menyusun audit prosedur yang tepat yang harus dilakukan, mereka juga harus 

mendokumentasikan pekerjaan auditnya ke dalam kertas kerja pemeriksaan, 

menyusun semua kertas kerja pemeriksaan yang telah selesai, melakukan 

penyelesaian audit, sampai keluar laporan auditnya. 

 

38. Sistem Pengendalian Manajemen 

Mata kuliah ini membahas bagaimana penentuan perencanaan strategis untuk 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, proses pelaksanaan dari strategi tersebut 

serta berbagai cara untuk mengendalikan agar sumber daya yang ada dalam 

perusahaan diarahkan sesuai dengan strategi untuk pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya dapat terlaksana (dalam keadaan tertentu strategi atau rencana 

tersebut dapat juga disesuaikan atau diubah sesuai dengan perubahan kondisi yang 

ada agar tujuan dapat tercapai). Semua ini termasuk menyelaraskan dan menyatukan 

tujuan maupun usaha serta sumber daya dari setiap organisasi ke arah pencapaian 

kinerja dari sistem penghargaan yang diberikan. 

 

39. Teori Akuntansi 

Mata kuliah ini membahas mengenai hubungan teori akuntansi dengan penelitian 

akuntansi, institutional structure and the economics of financial reporting, postulates, 

principles, concept, objectives and conceptual framework accounting theory, 

usefulness of accounting information, uniformity & disclosure, Statement of Financial 

Position, Income Statement and Cash Flow, Inflation accounting and Taxation 

accounting. 
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40. Manajemen Stratejik untuk Akuntan 

Mata kuliah ini membahas tentang peranan manajemen stratejik dalam profesi 

akuntan. Materi yang dibahas dalam mata kuliah ini antara lain adalah mengenai 

lingkungan bisnis, kebijakan bisnis dan manajemen stratejik, perencanaan stratejik, 

analisis visi misi, evaluasi internal dan eksternal, penyusunan strategi, formulasi 

strategi fungsional, penerapan strategi, dan isu-isu kontemporer terkait manajemen 

stratejik.  

 

41. Praktikum Pengolahan Informasi 

Pada akhir perkuliahan mahasiswa telah memiliki kemampuan untuk mengolah data 

menjadi informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan serta memiliki 

kemampuan untuk menganalisis permasalahan bisnis dengan bantuan berbagai fungsi 

yang ada sehingga memudahkan pengambilan keputusan secara cepat dan tepat. 

Software yang digunakan adalah kertas kerja (spreadsheet). 

 

42. Lingkungan Bisnis dan Hukum Komersial 

Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada para peserta didik dalam mengenali, 

mengidentifikasi, mengamati, dan menganalisis lingkungan bisnis yang selalu 

dinamis. Untuk menunjang hal itu maka setiap peserta didik juga dibekali dengan 

pemahaman pokok-pokok hukum komersial yang juga mempunyai dampak pada 

lingkungan bisnis. 

 

43. Akuntansi Sektor Publik 

Mata kuliah ini bertujuan memberikan pengetahuan tentang akuntansi pemerintahan 

secara umum dan pengurusan keuangan pemerintahan termasuk sistem akuntansinya 

dan juga akuntansi untuk organisasi nirlaba. 

 

44. Praktikum Disain Sistem Informasi Akuntansi 

Mata kuliah ini membahas tentang pengetahuan mengenai Sistem Informasi 

Akuntansi secara umum dan pengetahuan tentang dokumentasi sistem, perancangan 

sistem dan analisis sistem informasi termasuk sistem akuntansinya dan pengendalian 

intern di dalamnya. 

 

45. Wawasan Akuntan 

Dalam mata kuliah ini, akan dibahas mengenai topik-topik atau kasus akuntansi 

tertentu secara komprehensif. Mahasiswa akan menyusun laporan/ makalah akan 

kasus tersebut lalu mempresentasikannya dalam perkuliahan di kelas. Diharapkan 

terbangun suasana kelas yang partisipatif dan kondusif sehingga pembahasan kasus 

dapat dilakukan secara menyeluruh dan terdapat masukan dari para peserta di kelas.  

 

46. Metode Penelitian Akuntansi (+RW) 

Mata kuliah ini merupakan pengenalan awal bagi mahasiswa mengenai aktivitas 

meneliti. Mahasiswa yang menempuh mata kuliah ini mendapat pemahaman 

mengenai arti, kegunaan serta cara meneliti secara ilmiah dalam bidang akuntansi. 

Metode penelitian yang dibahas adalah metode-metode yang umum digunakan dalam 

penelitian untuk jenjang pendidikan S-1. Pelatihan ketrampilan diberi sampai tingkat 
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yang cukup bagi mahasiswa untuk dapat menyusun usulan penelitian, mengumpul dan 

mengolah data serta melapor dan menyampaikan/menyajikan hasil penelitian. 

 

47. Skripsi 

Skripsi ini membahas masalah akuntansi tertentu yang diminati mahasiswa. Evaluasi 

melalui kualitas perencanaan dan pelaporan penelitian ilmiah yang dipertahankan 

dalam Sidang Skripsi. 

 

48. Akuntansi Internasional 

Mata kuliah ini membahas mengenai dimensi akuntansi internasional diantaranya 

prinsip akuntansi internasional, jenis informasi – budaya – praktek bisnis – politik dan 

hukum inflasi dan kurs mata uang – risiko bisnis serta pajak yang mempengaruhi 

operasi dan pelaporan keuangan perusahaan multinasional. 

 

49. Tata Kelola, Risiko dan Pengendalian (GRC) 

Mata kuliah ini membahas bagaimana kedudukan dan fungsi dan tanggung jawab 

Auditor Internal dalam sebuah organisasi. Hubungannya dengan Board of Director, 

hubungannya dengan Auditor External, Kode Etik, serta perannya dalam usaha 

pencapaian good corporate governance, dan juga Risk Management. 

 

50. Audit Sistem Informasi 

Mata kuliah ini membahas tentang Audit atas Sistem Informasi pada organisasi 

meliputi General Control dan Application Control. Dalam General Control, 

diharapkan mahasiswa memahami perencanaan, perencanaan dan pengorganisasian 

teknologi informasi. Sedangkan dalam Application Control, diharapkan mahasiswa 

memahami setiap tahapan dalam aplikasi, yaitu input, proses, output dan juga 

database dan komunikasi. 

 

51. Akuntansi Manajemen Lanjut 

Pembahasan mata kuliah ini difokuskan kepada pendalaman konsep akuntansi 

manajemen yang mencakup Activity Based Costing, Activity Based Management, 

Target Costing dan konsep Reengineering, Balanced Scorecard dan pendekatan 

lainnya. 

 

52. Perpajakan Internasional 

Mata kuliah ini membahas tentang ketentuan perpajakan internasional, permasalahan 

perpajakan internasional, cara menganalisis permasalahan dan konsekuensi 

perpajakan sehubungan dengan suatu transaksi internasional. 

 

53. Analisis Laporan Keuangan Lanjut 

Mata kuliah ini membahas dengan lebih mendalam mengenai analisis laporan 

keuangan dan pembentukan model prediksi keuangan untuk pengambilan keputusan 

berdasarkan indikator keuangan perusahaan (cross sectional model, Altman model), 

selain memahami hubungan kondisi keuangan perusahaan dengan pasar modal dan 

model-model yang mendasarinya (Markowitz models). 
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54. Audit Manajemen Lanjut 

Mata kuliah ini merupakan pendalaman dari mata kuliah audit manajemen, membahas 

lebih dalam bagaimana pelaksanaan audit yang memberi nilai tambah bagi 

perusahaan. Di sini dibahas tahap-tahap dalam melakukan audit dalam sebuah 

organisasi beserta contoh-contohnya. Audit dapat dilakukan mulai dari penentuan 

strategi organisasi maupun untuk tiap fungsi dalam organisasi seperti pemasaran, 

personalia, keuangan, produksi dan sebagainya.   

 

55. Audit Kecurangan 

Mata kuliah menjelaskan kepada mahasiswa apakah yang dimaksud dengan fraud, 

contoh-contoh kasus yang terjadi, kerugian-kerugian apa yang timbul sebagai 

konsekuensi terjadinya fraud.  Lalu dipelajari berikutnya adalah tentang siapa yang 

melakukan fraud, mengapa seseorang melakukan fraud, apa saja yang merupakan 

area dimana fraud terjadi, bagaimana mencegah fraud, dan persyaratan apa yang 

harus dimiliki oleh seorang auditor untuk dapat menerima penugasan fraud auditing. 

 

56. Proyek Analisis dan Disain Sistem 

Mata kuliah ini membahas tentang sistem yang digunakan dalam suatu organisasi, 

organisasi itu sendiri termasuk budaya organisasi yang bersangkutan dan manajemen 

organisasi secara umum. Dibahas secara mendetail bagaimana mendefinisikan 

masalah-masalah yang berkaitan dengan sistem informasi dan menganalisis sistem 

informasi di suatu perusahaan. Selain itu mahasiswa diajak untuk berpikir dan 

bertindak secara aktif bagaimana mendesain sistem informasi yang baru untuk suatu 

perusahaan termasuk pengajuan proposal untuk sistem yang baru tersebut. Turut 

dibahas mengenai teknik-teknik pengumpulan data, pendokumentasian sistem, 

pembuatan prototype dan presentasi proposal. 

 

57. Manajemen Biaya Strategik 

Pembahasan mata kuliah ini difokuskan pada pemahaman peran penting informasi 

manajemen biaya dan bagaimana pengaplikasian konsep akuntansi manajemen dalam 

usaha peningkatan laba, kinerja dan keberhasilan organisasi secara keseluruhan serta 

dapat membantu perusahaan untuk memenangkan persaingan yang dapat dicapai 

melalui pendekatan inovatif seperti Activity Based Costing (ABC), Activity Based 

Management (ABM), Target Costing dan Balanced Scorecard serta pendekatan 

lainnya. 

 

58. Manajemen Pajak 

Mata kuliah ini membahas tentang perbedaan laporan keuangan menurut Standar 

Akuntansi Keuangan dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan sehingga mampu 

menyusun laporan keuangan fiskal melalui rekonsiliasi fiskal, peraturan dan praktik 

perpajakan yang dapat diterapkan untuk pengelolaan pajak sehingga dicapai target 

pembayaran pajak yang menguntungkan tanpa pelanggaran Undang-Undang 

Perpajakan Indonesia.     
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59. Praktikum Audit Keuangan – Komputer 

Mahasiswa akan diperkenalkan dengan software yang khusus didedikasikan untuk 

membantu auditor melakukan audit terhadap data-data elektronis, sehingga pekerjaan 

auditor menjadi lebih efisien dan efektif dengan hasil yang lebih akurat.  Software 

tersebut berkemampuan melakukan fungsi-fungsi interogasi, misalnya melakukan 

inquiry, melakukan analisis, recomputing, verifying data, extract samples, matching 

data records, mencari karakteristik yang abnormal, menentukan data-data mana yang 

berpotensi memiliki risiko salah secara material, dan sampai menyusun laporan sesuai 

dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh software tersebut sesuai instruksi user-

nya. Mahasiswa akan mempelajari software ini secara langsung dengan panduan 

diktat yang telah disediakan.  

 

60. Akuntansi Perbankan 

Mahasiswa diharapkan dapat memiliki pengertian mendalam dan menyeluruh tentang 

akuntansi transaksi bank dan mengerti bagaimana menghasilkan laporan keuangan 

bank sebagai alat analisis. 

 

61. Analisis Data 

Dalam mata kuliah ini dibahas tentang berbagai cara sistem informasi berbasis 

komputer menyediakan informasi dan fasilitas-fasilitas lain bagi para pengambil 

keputusan. Pembahasan dilakukan berlandaskan pada klasifikasi Decision Support 

Systems dari Steven Alter. Materi yang dibahas mencakup: sistem pendukung 

keputusan, sistem informasi manajemen, OLAP, sistem informasi geografis, sistem 

informasi eksekutif, sistem kelola pengetahuan, sistem pakar dan inteligensia buatan. 

 

62. Akuntansi Keperilakuan 

Setelah mengikuti kegiatan perkuliahan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat 

mengenal hubungan antara akuntansi dan perilaku manusia, memahami pengaruh 

perilaku manusia terhadap disain, penyusunan dan penggunaan suatu sistem informasi 

akuntansi, memahami pengaruh informasi akuntansi terhadap perilaku manusia dalam 

suatu organisasi dan/atau dalam suatu proses pengambilan keputusan, serta 

memahami metode yang tersedia untuk meramal dan mengubah perilaku manusia. 

 

63. Akuntansi Keberlanjutan 

Mata kuliah ini membahas mengenai aspek lingkungan dikaitkan dalam akuntansi, 

terutama dalam pelaporan serta pengambilan keputusan dengan tujuan melakukan 

penilaian suatu kegiatan dari sudut pandang biaya (environmental cost) dibandingkan 

dengan manfaatnya. Selain itu, juga dibahas mengenai hal-hal terkait laporan 

keberlanjutan (sustainability reporting). 

 

64. Kapita Selekta Akuntansi Keuangan 

Mata kuliah ini membahas topik terkini dalam akuntansi keuangan secara mendalam 

sehingga memperkaya wawasan mahasiswa serta memberikan gambaran praktik 

khusus terkait dengan topik akuntansi keuangan terkini. 
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65. Kapita Selekta Akuntansi Manajemen 

Mata kuliah ini membahas topik terkini dalam akuntansi manajemen secara mendalam 

sehingga memperkaya wawasan mahasiswa serta memberikan gambaran praktik 

khusus terkait dengan topik akuntansi manajemen terkini. 

 

66. Akuntansi Syariah 

Mata kuliah ini membahas tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan 

pengungkapan transaksi syariah pada lembaga keuangan syariah. Materi yang dibahas 

meliputi pendahuluan, kerangka dasar akuntansi syariah, akuntansi Akad Murabahah, 

Akad Salam, Akad Istishna’, Akad Mudharabah, Akad Musyarakah, Akad Ijarah, 

Akad Lainnya, Zakat dan Infak/Sedekah, Sukuk, Perbankan Syariah, Asuransi 

Syariah, dan Lembaga Amil. 

 

67. Praktikum Aplikasi Komputer Lanjut 

Mata kuliah ini membahas tentang aplikasi tingkat lanjut (advanced level) untuk 

pengolah kata (wordprocessor), kertas kerja (spreadsheet), dan perangkat lunak 

presentasi (presentation program). 

 

68. Tata Kelola Sistem Informasi Akuntansi 

Mata kuliah ini membahas mengenai penatakelolaan sistem informasi akuntansi 

dengan menggunakan kerangka COBIT (Control Objectives for Information and 

Related Technologies). 

 

69. Akuntan dan Pasar Modal 

Mata kuliah ini memberikan pemahaman konsep dasar pasar modal dan prospek karir 

di pasar modal. Materi pengetahuan yang disampaikan adalah situasi pasar modal 

Indonesia, meliputi: peraturan-peraturan pemeritah di bursa, mekanisme perdagangan 

di BEI, instrumen saham, obligasi, reksadana, dan opsi, serta mempelajari alat analisis 

fundamental dan teknikal. Untuk membuat mata kuliah ini semakin menarik, juga 

disampaikan pembahasan sebuah kasus proses go-public-emisi sebuah perusahaan di 

BEI. Selain itu, dibahas juga mengenai kaitan antara profesi akuntan dengan pasar 

modal. 

 

 

 

 

 

 

 

  



42 

 

BAB 7 STRUKTUR DAN KERANGKA KURIKULUM 

 

Penyusunan struktur kurikulum telah dilakukan sedemikian rupa sehingga beban sks per 

semester tidak melebihi 20 sks. Pengaturan susunan mata kuliah per semester disusun dengan 

memperhatikan pula mata kuliah prasyarat yang harus dilewati sebelum dapat mengambil 

mata kuliah tertentu. Tabel 7.1 di bawah ini merupakan mata kuliah prasyarat untuk mata 

kuliah yang berada mulai semester 2 dan seterusnya. 

 

Tabel 7.1 Daftar Mata Kuliah Prasyarat 

 

No. Semester Kode Nama Mata Kuliah Prasyarat 

Semester 1     

1 1 ESA181211-06 

Akuntansi Keuangan 

Dasar (+RW)     

2 1 ESA181411-01 

Praktikum Aplikasi 

Komputer     

3 1 ESM181011-04 Manajemen Bisnis     

4 1 ESA181421-03 Pengantar Ekonomi      

5 1 MKU180120-02 Logika     

6 1 ESA181431-02 

Bahasa Inggris 

Akuntansi     

7 1 ESA181441-02 Statistika     

Semester 2     

1 2 ESA181212-04 

Akuntansi Keuangan 

Menengah I 

Akuntansi Keuangan 

Dasar (+RW) Lulus 

2 2 ESA181312-01 

Praktikum Manajemen 

Basis Data 

Praktikum Aplikasi 

Komputer PT 

3 2 ESA181222-02 Perpajakan I (+RW) 

Akuntansi Keuangan 

Dasar (+RW) Lulus 

4 2 ESA181322-03 

Sistem Informasi 

Manajemen 

Praktikum Aplikasi 

Komputer Lulus 

5 2 ESM182041-03 

Pengantar Manajemen 

Operasi Manajemen Bisnis Lulus 

6 2 ESM182031-03 

Pengantar Manajemen 

Pemasaran Manajemen Bisnis Lulus 

7 2 MKU180110-02 

Pendidikan 

Kewarganegaraan     

8 2 MKU180130-02 Bahasa Indonesia     

Semester 3     

1 3 ESA182213-03 

Akuntansi Keuangan 

Menengah II 

Akuntansi Keuangan 

Menengah I Lulus 

2 3 ESA182313-03 

Akuntansi Biaya 

(+RW) 

Akuntansi Keuangan 

Dasar (+RW) Lulus 

3 3 ESA182323-03 

Sistem Informasi 

Akuntansi 

Sistem Informasi 

Manajemen Lulus 

4 3 ESA182223-02 Perpajakan II (+RW) Perpajakan I (+RW) Lulus 

5 3 ESA182233-03 Keuangan I 

Akuntansi Keuangan 

Menengah I Lulus 

6 3 MKU180370-02 

Pendidikan Agama 

(Katolik)     
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      Atau     

  3 MKU180380-02 

Pendidikan Agama 

(Fenomenologi)     

7 3 MKU180240-02 Etika     

8 3 MKU180250-02 Pendidikan Pancasila     

Semester 4     

1 4 ESA182214-01 

Praktikum 

Penyusunan Laporan 

Keuangan - Manual 

Akuntansi Biaya 

(+RW) PT 

2 4 ESA182224-03 

Akuntansi Keuangan 

Lanjut I (+RT) 

Akuntansi Keuangan 

Menengah II PT 

3 4 ESA182234-03 
Audit Keuangan I 

Akuntansi Keuangan 

Menengah I Lulus 

      

Sistem Informasi 

Akuntansi PT 

4 4 ESA182314-03 

Audit Manajemen 

Akuntansi Biaya 

(+RW) PT 

      
Pengantar Manajemen 

Operasi PT 

      
Pengantar Manajemen 

Pemasaran PT 

5 4 ESA182324-03 

Akuntansi Manajemen 

(+RW) 

Akuntansi Biaya 

(+RW) Lulus 

6 4 ESA182244-03 Keuangan II Keuangan I Lulus 

7 4 MKU180360-02 Estetika     

8 4 ESA182254-00 

Responsi Akuntansi 

Keuangan Lanjut I 

Akuntansi Keuangan 

Lanjut I (+RT) B 

Semester 5     

1 5 ESA183215-03 

Akuntansi Keuangan 

Lanjut II 

Akuntansi Keuangan 

Lanjut I (+RT) PT 

2 5 ESA183315-02 Integrasi Sistem 

Informasi 

Praktikum Manajemen 

Basis Data Lulus 

      
Sistem Informasi 

Akuntansi Lulus 

3 5 ESA183325-01 

Praktikum 

Penyusunan Laporan 

Keuangan - Komputer 

Praktikum 

Penyusunan Laporan 

Keuangan - Manual PT 

4 5 ESA183225-03 Analisis Laporan 

Keuangan 

Akuntansi Keuangan 

Menengah II PT 

      Keuangan II PT 

5 5 ESA183235-03 
Audit Keuangan II 

Audit Keuangan I Lulus 

      
Sistem Informasi 

Akuntansi Lulus 

6 5 ESA183245-01 

Praktikum Audit 

Keuangan - Manual Audit Keuangan I PT 

7 5 ESA183335-03 
Sistem Pengendalian 

Manajemen 

Keuangan I PT 

      

Akuntansi Manajemen 

(+RW) PT 

8 5 ESA183255-03 Teori Akuntansi 

Akuntansi Keuangan 

Lanjut I (+RT) PT 

Semester 6     
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1 6 ESA183116-03 
Manajemen Stratejik 

untuk Akuntan 

Pengantar Manajemen 

Operasi Lulus 

      
Pengantar Manajemen 

Pemasaran Lulus 

      Keuangan II Lulus 

2 6 ESA183416-01 Praktikum Pengolahan 

Informasi 

Praktikum Aplikasi 

Komputer Lulus 

      Keuangan I Lulus 

3 6 ESA183426-03 Lingkungan Bisnis 

dan Hukum Komersial 

Manajemen Bisnis PT 

      Pengantar Ekonomi PT 

4 6 ESA183216-03 Akuntansi Sektor 

Publik 

Akuntansi Keuangan 

Dasar (+RW) Lulus 

      Perpajakan II (+RW) Lulus 

5 6 ESA183316-01 

Praktikum Disain 

Sistem Informasi 

Akuntansi 

Sistem Informasi 

Akuntansi PT 

6 6   

Mata Kuliah Pilihan 

Akuntansi     

Semester 7     

1 7   

Mata Kuliah Pilihan 

Akuntansi     

2 7   

Mata Kuliah Pilihan 

Umum     

3 7 ESA184117-03 Wawasan Akuntan 

Minimum SKS lulus 

102   

4 7 ESA184127-03 Metode Penelitian 

Akuntansi (+RW) 

Statistika Lulus 

      Wawasan Akuntan PT/B 

Semester 8     

1 8 ESA184118-06 Skripsi 

Metode Penelitian 

Akuntansi (+RW) Lulus 

      Wawasan Akuntan Lulus 

2     

Mata Kuliah Pilihan 

Akuntansi     

Mata Kuliah Pilihan Akuntansi     

1   ESA183226-03 Akuntansi 

Internasional 

Teori Akuntansi PT 

      Keuangan II PT 

2   ESA183326-03 Tata Kelola, Risiko 

dan Pengendalian 

(GRC) 

Audit Manajemen PT 

      
Sistem Informasi 

Akuntansi PT 

3   ESA183336-02 
Audit Sistem 

Informasi 

Audit Keuangan I Lulus 

      
Sistem Informasi 

Akuntansi Lulus 

4   ESA183346-03 Akuntansi Manajemen 

Lanjut 

Akuntansi Manajemen 

(+RW) Lulus 

      
Sistem Pengendalian 

Manajemen PT 

5   ESA183236-03 
Perpajakan 

Internasional 

Perpajakan II (+RW) Lulus 

      
Akuntansi Keuangan 

Lanjut II PT 

6   ESA183246-03 Analisis Laporan Teori Akuntansi PT 
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      Keuangan Lanjut Keuangan II PT 

      
Analisis Laporan 

Keuangan PT 

7   ESA183356-03 

Audit Manajemen 

Lanjut Audit Manajemen Lulus 

8   ESA183256-03 Audit Kecurangan Audit Keuangan II Lulus 

9   ESA183366-03 

Proyek Analisis dan 

Disain Sistem 

Integrasi Sistem 

Informasi Lulus 

10   ESA183376-03 

Manajemen Biaya 

Strategik 

Keuangan II PT 

      
Akuntansi Manajemen 

(+RW) Lulus 

      
Sistem Pengendalian 

Manajemen PT 

11   ESA183266-02 Manajemen Pajak 

Akuntansi Keuangan 

Menengah II Lulus 

      Perpajakan II (+RW) Lulus 

12   ESA183276-01 
Praktikum Audit 

Keuangan - Komputer 

Praktikum 

Penyusunan Laporan 

Keuangan - Komputer Lulus 

      
Praktikum Audit 

Keuangan - Manual PT 

13   ESA184217-03 Akuntansi Perbankan 

Akuntansi Keuangan 

Menengah II Lulus 

14   ESA184317-03 
Analisis Data 

Integrasi Sistem 

Informasi Lulus 

      

Sistem Informasi 

Manajemen Lulus 

15   ESA184137-03 

Akuntansi 

Keperilakuan 

Akuntansi Manajemen 

(+RW) Lulus 

16   ESA184147-03 

Akuntansi 

Keberlanjutan 

Akuntansi Manajemen 

(+RW) Lulus 

17   ESA184227-03 

Kapita Selekta 

Akuntansi Keuangan Min SKS Lulus 102   

18   ESA184327-03 

Kapita Selekta 

Akuntansi Manajemen Min SKS Lulus 102   

19   ESA184218-03 Akuntansi Syariah 

Akuntansi Keuangan 

Menengah II Lulus 

20   ESA184418-01 

Praktikum Aplikasi 

Komputer Lanjut 

Praktikum Aplikasi 

Komputer Lulus 

21   ESA184318-02 Tata Kelola Sistem 

Informasi Akuntansi 

Sistem Informasi 

Akuntansi Lulus 

      Audit Keuangan I Lulus 

22   ESA184128-03 Akuntan dan Pasar 

Modal 

Keuangan II Lulus 

      Audit Keuangan I Lulus 

 

Keterangan: 

PT = pernah tempuh 

PT/B = pernah tempuh/ ditempuh bersama 

B = ditempuh bersama 

 

Bagan kurikulum dapat dilihat pada gambar 7.1 di bawah ini:
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Gambar 7.1 Bagan Kurikulum 2018



47 

 

 

Kualitas, baik proses pembelajaran dan hasilnya perlu dijamin melalui pengendalian atas 

banyak aspek pelaksanaan, antara lain pada tahap atau langkah tertentu dalam proses 

pembelajaran. Oleh karenanya ditetapkan hasil kegiatan minimum pada pelaksanaan 

perkuliahan melalui mata kuliah dalam kelompok yang disebut mata kuliah kendali mutu. 

Untuk sejumlah mata kuliah di bawah ini, hasil minimum yang harus dicapai mahasiswa 

untuk kesertaannya pada mata kuliah tersebut harus sama atau lebih tinggi dari nilai C. Tabel 

di bawah ini memuat mata kuliah yang merupakan kendali mutu: 

 

Tabel 7.2 Daftar Mata Kuliah Kendali Mutu 

 

No. Semester Kode Nama Mata Kuliah SKS 

1 1 ESA181211-06 Akuntansi Keuangan Dasar (+RW) 6 

2 2 ESA181222-02 Perpajakan I (+RW) 2 

3 3 ESA182213-03 Akuntansi Keuangan Menengah II 3 

4 3 ESA182313-03 Akuntansi Biaya (+RW) 3 

5 3 ESA182323-03 Sistem Informasi Akuntansi 3 

6 3 MKU180240-02 Etika 2 

7 3 MKU180250-02 Pendidikan Pancasila 2 

8 4 ESA182234-03 Audit Keuangan I 3 

9 4 ESA182314-03 Audit Manajemen 3 

10 8 ESA184118-06 Skripsi 6 

 

Untuk dapat dinyatakan menyelesaikan studi, mahasiswa harus memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut: 

- Lulus minimal 144 sks dengan IPK minimal 2.00, yang terdiri dari mata kuliah wajib 

dan pilihan, dengan nilai akhir D maksimal 4 mata kuliah dan bukan merupakan mata 

kuliah kendali mutu seperti yang terdapat pada tabel di atas.  

- Lama studi minimal 7 semester aktif, maksimal 14 semester aktif (kecuali bagi 

mahasiswa transfer). 

- Memiliki skor TOEFL minimal 500. 

- Memiliki poin SKP (satuan kredit partisipatif) minimal 8. Pengumpulan poin SKP ini 

bertujuan untuk mengembangkan soft skills mahasiswa. 

Mahasiswa yang lulus akan mendapatkan ijazah, transkrip nilai serta SKPI (Surat Keterangan 

Pendamping Ijazah). 

 

Secara bertahap, dilakukan evaluasi terhadap hasil pembelajaran mahasiswa sebagai berikut: 

1. Evaluasi Tahap I 

Dilakukan pada akhir semester ke-4, dengan syarat: 

- Minimal telah lulus 36 sks 

- IP 36 sks lulus terbaik minimal 2.00 

- Nilai mata kuliah Akuntansi Keuangan Dasar (ESA181211-06) minimal C 
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- Telah mencoba tes TOEFL minimal sebanyak 4 kali (bila masih belum 

memenuhi skor minimal 500) 

 

2. Evaluasi Tahap II 

Dilakukan pada akhir semester ke-8, dengan syarat: 

- Minimal telah lulus 86 sks 

- IP 86 sks lulus terbaik minimal 2.00 

- Telah mencoba tes TOEFL minimal sebanyak 8 kali (bila masih belum 

memenuhi skor minimal 500) 

 

3. Evaluasi Tahap III 

Dilakukan pada akhir semester ke-14 dengan syarat mahasiswa telah menyelesaikan 

seluruh beban akademik kurikuler. 

 

Kegagalan melewati evaluasi tahap berdampak pada tidak dapat dilanjutkannya studi. 
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BAB 8 METODE PEMBELAJARAN 

 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 

Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu bagian keempat 

mengenai Standar Proses Pembelajaran, metode pembelajaran yang digunakan dalam 

kurikulum ini antara lain meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran 

kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis 

masalah, dan sebagainya. Metode pembelajaran yang digunakan untuk setiap mata kuliah 

dapat berbeda-beda, disesuaikan dengan capaian pembelajaran setiap mata kuliah.  

 

Bentuk pembelajaran mata kuliah dapat berupa: 

1. Kuliah 

1 sks kuliah terdiri dari 50 menit kegiatan tatap muka per minggu per semester, 60 

menit kegiatan penugasan terstruktur per minggu per semester, dan 60 menit kegiatan 

mandiri per minggu per semester. Terdapat beberapa mata kuliah yang dilengkapi 

dengan responsi. 

 

2. Responsi 

Merupakan bentuk pembelajaran yang lebih menekankan pada pembahasan soal-soal 

latihan dan penerapan dari teori yang telah didapatkan di perkuliahan. Responsi tidak 

memiliki bobot sks, melainkan melekat pada mata kuliah teori yang bersangkutan. 

Meskipun tidak memiliki bobot sks, namun dalam penyelenggaraannya, kelas 

responsi mengikuti struktur sks seperti dalam kuliah. 

 

3. Praktikum  

1 sks praktikum terdiri dari proses pembelajaran selama 170 menit per minggu per 

semester. Dalam kelas praktikum, mahasiswa diberi kesempatan untuk menerapkan 

pengetahuan teoritis secara lebih nyata. Terdapat modul pembelajaran yang disusun 

untuk setiap mata kuliah praktikum. 

 

4. Kuliah lapangan 

Merupakan bentuk pembelajaran berupa praktik langsung di lapangan untuk 

memperoleh pengalaman langsung berinteraksi dengan objek yang menjadi tujuan 

mata kuliah. 
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BAB 9 PENILAIAN 

 

Proses pembelajaran sangat mengandalkan partisipasi aktif mahasiswa dalam setiap 

pertemuan, sebagai individu maupun sebagai bagian dari kelompok. Penilaian hasil belajar 

akan berasal dari penilaian proses dan penilaian kinerja. Angka Akhir dikonversi menjadi 

Nilai Akhir dengan patokan: 

 

Tabel 9.1 Konversi Angka Akhir Menjadi Nilai Akhir 

 

ANGKA 

AKHIR 

NILAI 

AKHIR 

BOBOT NILAI 

AKHIR 
MAKNA 

≥ 80 A 4,0 Lulus 

77,0 – 79,9 A- 3,7 Lulus 

73,0 – 76,9 B+ 3,3 Lulus 

70,0 – 72,9 B 3,0 Lulus 

67,0 – 69,9 B- 2,7 Lulus 

63,0 – 66,9 C+ 2,3 Lulus 

60,0 – 62,9 C 2,0 Lulus 

50,0 – 59,9 D 1,0 
Lulus tetapi mungkin harus 

diperbaiki 

< 50,0 E 0,0 Tidak Lulus 

 

Angka Akhir diperoleh dari komponen nilai tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir 

semester. Bobot masing-masing komponen ini dapat berbeda-beda untuk setiap mata kuliah. 

Adapun bobot standar adalah ART:UTS:UAS = 20:30:50. Bila terdapat bobot yang berbeda 

dari standar, maka dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi. Terdapat pula mata 

kuliah yang Angka Akhirnya hanya diperoleh dari nilai tugas karena tidak ada ujian tengah 

maupun akhir semester secara khusus yang terpisah dari kegiatan perkuliahan.   
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BAB 10 SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN 

 

Kegiatan pembelajaran secara umum dilakukan di ruang-ruang kelas yang memiliki fasilitas: 

1. Kursi (termasuk meja) 

2. Papan tulis 

3. Proyektor 

4. Pendingin ruangan 

5. Komputer 

Untuk mata kuliah Praktikum, pembelajaran dilakukan di ruang kelas Laboratorium 

Komputer, di mana satu mahasiswa menggunakan satu buah komputer. 

 

Informasi terkait akademik, keuangan, dan kemahasiswaan dapat diakses oleh mahasiswa 

melalui portal mahasiswa. Selain itu, informasi juga dapat dilihat melalui papan 

pengumuman fisik maupun digital yang terdapat di area Gedung Fakultas Ekonomi. Fasilitas 

yang dapat digunakan oleh para mahasiswa untuk menunjang kegiatannya adalah: 

1. Perpustakaan yang terletak di Gedung Fakultas Ekonomi lantai 2 dan 3 

2. Fasilitas peminjaman komputer di Laboratorium Komputer Fakultas Ekonomi untuk 

mengerjakan tugas perkuliahan 

3. Fasilitas komputer yang disediakan di Gedung Fakultas Ekonomi lantai 5, 6 dan 7 

untuk mengakses portal mahasiswa 

4. Jaringan internet nirkabel (wifi) 

5. Area berkumpul mahasiswa yang terletak di Student Center 

6. Photocopy center yang terletak di lantai Semi Basement Gedung Fakultas Ekonomi 

7. Kantin yang terletak di lantai Semi Basement Gedung Fakultas Ekonomi 

8. Balai Pengobatan Unpar bekerjasama dengan RS St. Borromeus, terletak di Jalan 

Menjangan no. 14 

9. Pusat Pengembangan Karir (PPK): pengembangan bahasa asing, kursus dan tes 

Bahasa Inggris 

10. Lembaga Pengembangan Humaniora (LPH): pelayanan konseling dan gladi 

(pelatihan-pelatihan pengembangan diri mahasiswa) 

11. Sarana olahraga Parahyangan Reksa Raga, Jl. Cisitu Bandung
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BAB 11 PROSEDUR TRANSISI KURIKULUM 

 

Penyetaraan mata kuliah kurikulum 2013 dengan kurikulum 2018 adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 11.1 Penyetaraan Mata Kuliah  

 

KURIKULUM 2013 KURIKULUM 2018 

Kode Nama Mata Kuliah SKS Kode Nama Mata Kuliah SKS 

ESA.101.04 Akuntansi Keuangan Dasar (+RW) 4 ESA181211-06 Akuntansi Keuangan Dasar (+RW) 6 

ESA.102.01 Praktikum Aplikasi Komputer 1 ESA181411-01 Praktikum Aplikasi Komputer 1 

ESM.105.03 Manajemen 3 ESM181011-04 Manajemen Bisnis 4 

ESE.101.03 Pengantar Ekonomi Mikro 3 ESA181421-03 Pengantar Ekonomi  3 

MKU.012.02 Logika  2 MKU180120-02 Logika 2 

MKU.002.02 Pendidikan Kewarganegaraan  2 MKU180110-02 Pendidikan Kewarganegaraan 2 

ESA.103.02 Statistika 2 ESA181441-02 Statistika 2 

MKU.010.02 Bahasa Inggris  2 ESA181431-02 Bahasa Inggris Akuntansi 2 

MKU.001.02 Pendidikan Pancasila  2 MKU180250-02 Pendidikan Pancasila 2 

ESA.104.03 Akuntansi Keuangan Menengah I 3 ESA181212-04 Akuntansi Keuangan Menengah I 4 

ESA.105.01 Praktikum Manajemen Basis Data 1 ESA181312-01 Praktikum Manajemen Basis Data 1 

ESA.106.02 Perpajakan I (+RW) 2 ESA181222-02 Perpajakan I (+RW) 2 

ESM.101.03 Pengantar Bisnis 3 ESM181011-04 Manajemen Bisnis 4 

ESE.102.03 Pengantar Ekonomi Makro 3 ESA181421-03 Pengantar Ekonomi  3 

ESM.202.03 Pengantar Manajemen Operasi 3 ESM182041-03 Pengantar Manajemen Operasi 3 

ESM.203.03 Pengantar Manajemen Pemasaran  3 ESM182031-03 Pengantar Manajemen Pemasaran 3 

MKU.008.02 Etika 2 MKU180240-02 Etika 2 

ESA.201.03 Akuntansi Keuangan Menengah II 3 ESA182213-03 Akuntansi Keuangan Menengah II 3 
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ESA.202.03 Akuntansi Biaya (+RW) 3 ESA182313-03 Akuntansi Biaya (+RW) 3 

ESA.203.03 Sistem Informasi Berbasis Komputer 3 ESA181322-03 Sistem Informasi Manajemen 3 

ESA.204.02 Perpajakan II (+RW) 2 ESA182223-02 Perpajakan II (+RW) 2 

ESA.205.03 Matematika Keuangan 3 

Dihilangkan, bagi yang telah menempuh akan dianggap mata 

kuliah pilihan akuntansi 

ESM.204.03 Manajemen Keuangan I 3 ESA182233-03 Keuangan I 3 

MKU.003.02 Pendidikan Agama (Katolik)  2 MKU180370-02 Pendidikan Agama (Katolik) 2 

  Atau      Atau   

MKU.004.02 Pendidikan Agama (Fenomenologi)   MKU180380-02 Pendidikan Agama (Fenomenologi)   

ESA.206.01 

Praktikum Penyusunan Laporan Keuangan - 

Manual 1 ESA182214-01 

Praktikum Penyusunan Laporan 

Keuangan - Manual 1 

ESA.207.03 Akuntansi Keuangan Lanjut I (+RT) 3 ESA182224-03 Akuntansi Keuangan Lanjut I (+RT) 3 

ESA.208.03 Akuntansi Sektor Publik 3 ESA183216-03 Akuntansi Sektor Publik 3 

ESA.209.03 Audit Keuangan I 3 ESA182234-03 Audit Keuangan I 3 

ESA.210.03 Sistem Informasi Akuntansi 3 ESA182323-03 Sistem Informasi Akuntansi 3 

ESA.211.03 Akuntansi Manajemen (+RW) 3 ESA182324-03 Akuntansi Manajemen (+RW) 3 

ESM.209.03 Manajemen Keuangan II 3 ESA182244-03 Keuangan II 3 

ESA.301.03 Akuntansi Keuangan Lanjut II 3 ESA183215-03 Akuntansi Keuangan Lanjut II 3 

ESA.302.03 Audit Manajemen 3 ESA182314-03 Audit Manajemen 3 

ESA.303.01 

Praktikum Penyusunan Laporan Keuangan - 

Komputer 1 ESA183325-01 

Praktikum Penyusunan Laporan 

Keuangan - Komputer 1 

ESA.304.02 Analisis Laporan Keuangan 2 ESA183225-03 Analisis Laporan Keuangan 3 

ESA.305.03 Audit Keuangan II 3 ESA183235-03 Audit Keuangan II 3 

ESA.306.01 Praktikum Audit Keuangan - Manual 1 ESA183245-01 Praktikum Audit Keuangan - Manual 1 

ESA.307.03 Sistem Pengendalian Manajemen 3 ESA183335-03 Sistem Pengendalian Manajemen 3 

ESA.308.01 

Praktikum Disain Sistem Informasi 

Akuntansi 1 ESA183316-01 

Praktikum Disain Sistem Informasi 

Akuntansi 1 

ESA.309.03 Teori Akuntansi 3 ESA183255-03 Teori Akuntansi 3 

ESA.310.02 Integrasi Sistem Informasi  2 ESA183315-02 Integrasi Sistem Informasi 2 
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ESA.311.03 Metode Penelitian Akuntansi 3 ESA184127-03 Metode Penelitian Akuntansi (+RW) 3 

ESA.312.01 Praktikum Pengolahan Informasi 1 ESA183416-01 Praktikum Pengolahan Informasi 1 

ESA.313.03 Lingkungan Bisnis dan Hukum Komersial 3 ESA183426-03 

Lingkungan Bisnis dan Hukum 

Komersial 3 

MKU.011.02 Estetika 2 MKU180360-02 Estetika 2 

MKU.009.02 Bahasa Indonesia 2 MKU180130-02 Bahasa Indonesia 2 

  Mata Kuliah Bidang Kajian 1 3 Tidak ada lagi bidang kajian, mata kuliah wajib bidang kajian akan 

menjadi mata kuliah pilihan akuntansi   Mata Kuliah Bidang Kajian 2 3 

ESM.211.03 Pengantar Manajemen Strategik 3 ESA183116-03 Manajemen Stratejik untuk Akuntan 3 

ESA.314.03 Akuntansi Internasional 3 ESA183226-03 Akuntansi Internasional 3 

ESA.315.03 Audit Intern 3 ESA183326-03 

Tata Kelola, Risiko dan Pengendalian 

(GRC) 3 

ESA.316.03 Audit Sistem Informasi 3 ESA183336-02 Audit Sistem Informasi 2 

ESA.317.03 Akuntansi Manajemen Lanjut 3 ESA183346-03 Akuntansi Manajemen Lanjut 3 

ESA.318.03 Perpajakan Internasional 3 ESA183236-03 Perpajakan Internasional 3 

ESA.319.03 Analisis Laporan Keuangan Lanjut  3 ESA183246-03 Analisis Laporan Keuangan Lanjut 3 

ESA.320.03 Audit Manajemen Lanjut 3 ESA183356-03 Audit Manajemen Lanjut 3 

ESA.321.03 Audit Kecurangan 3 ESA183256-03 Audit Kecurangan 3 

ESA.322.03 Proyek Analisis dan Disain Sistem 3 ESA183366-03 Proyek Analisis dan Disain Sistem 3 

ESA.323.03 Manajemen Biaya Strategik 3 ESA183376-03 Manajemen Biaya Strategik 3 

ESA.324.03 Akuntansi dan Manajemen Pajak 3 ESA183266-02 Manajemen Pajak 2 

ESA.325.01 Praktikum Audit Keuangan - Komputer 1 ESA183276-01 

Praktikum Audit Keuangan - 

Komputer 1 

ESA.401.03 Seminar Akuntansi Keuangan  3 

ESA184117-03 Wawasan Akuntan 3 

ESA.402.03 Seminar Audit Manajemen 3 

ESA.403.03 Seminar Audit Keuangan 3 

ESA.404.03 Seminar Sistem Informasi Akuntansi 3 

ESA.405.03 Seminar Akuntansi Manajemen 3 
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ESA.406.03 Seminar Perpajakan 3 

ESA.413.03 Akuntansi Perbankan 3 ESA184217-03 Akuntansi Perbankan 3 

ESA.414.03 Bisnis Internasional 3 Dihilangkan 

ESA.415.03 Tatapamong - Pengendalian dan Risiko 3 Dihilangkan 

ESA.416.03 Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan 3 ESA184317-03 Analisis Data 3 

ESA.417.03 Akuntansi Keperilakuan 3 ESA184137-03 Akuntansi Keperilakuan   

ESA.418.03 Akuntansi Lingkungan 3 ESA184147-03 Akuntansi Keberlanjutan 3 

ESA.419.04 Audit Industri Spesifik 4 Dihilangkan 

ESA.420.03 Praktikum ERP - GL 1 Dihilangkan 

ESA.421.01 Praktikum ERP - GL Lanjut 1 Dihilangkan 

ESA.422.01 Praktikum ERP - AP 1 Dihilangkan 

ESA.423.01 Praktikum ERP - AR 1 Dihilangkan 

ESA.424.01 Topik Khusus Akuntansi Manajemen 2 ESA184327-03 Kapita Selekta Akuntansi Manajemen 3 

ESA.425.01 Topik Khusus Akuntansi Keuangan 2 ESA184227-03 Kapita Selekta Akuntansi Keuangan 3 

ESA.407.06 Skripsi Akuntansi Keuangan  6 

ESA184118-06 Skripsi 6 

ESA.408.06 Skripsi Audit Manajemen 6 

ESA.409.06 Skripsi Audit Keuangan 6 

ESA.410.06 Skripsi Sistem Informasi Akuntansi 6 

ESA.411.06 Skripsi Akuntansi Manajemen 6 

ESA.412.06 Skripsi Perpajakan 6 

ESR.204.00 Responsi Akuntansi Keuangan Lanjut I 0 ESA182254-00 

Responsi Akuntansi Keuangan Lanjut 

I 
0 

      ESA184218-03 Akuntansi Syariah 3 

      ESA184418-01 Praktikum Aplikasi Komputer Lanjut 1 

      ESA184318-02 

Tata Kelola Sistem Informasi 

Akuntansi 2 

      ESA184128-03 Akuntan dan Pasar Modal 3 
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Kurikulum 2018 diselenggarakan mulai semester ganjil tahun akademik 2018/2019 dengan 

target menghasilkan lulusan sesuai dengan profil lulusan Prodi Akuntansi. Beberapa hal 

penting sehubungan dengan perubahan kurikulum adalah: 

 

1. Tidak ada lagi bidang kajian 

- Mulai semester ganjil 2018/2019, tidak ada lagi bidang kajian sehingga mahasiswa 

dibebaskan untuk memilih mata kuliah pilihan akuntansi yang menjadi minatnya, 

dengan memperhatikan mata kuliah pilihan akuntansi yang dibuka pada tiap semester 

dan kapasitas kelas.  

- Mata kuliah yang semula merupakan wajib kajian, statusnya beralih menjadi pilihan 

akuntansi. 

- Bagi mahasiswa yang telah mendapatkan bidang kajian sebelum semester ganjil 

2018/2019 namun belum mengambil mata kuliah kajian, maka mahasiswa tersebut 

diperbolehkan mengambil mata kuliah kajiannya. 

 

2. Mata kuliah Skripsi dan prosedur penentuan dosen pembimbing Skripsi 

Sebagai dampak dari tidak ada lagi bidang kajian, maka terdapat perubahan terhadap 

mata kuliah Skripsi dan prosedur penentuan dosen pembimbing Skripsi sebagai berikut: 

- Bagi mahasiswa yang telah ditetapkan bidang kajiannya sebelum semester ganjil 

2018/2019, tidak ada perubahan pada prosedur penentuan dosen pembimbing.  

- Bagi mahasiswa yang mengambil skripsi lanjutan pada semester ganjil 2018/2019, 

akan melanjutkan dengan dosen pembimbing yang sama. 

- Secara garis besar, prosedur pengajuan Skripsi dan penentuan dosen pembimbing 

skripsi adalah sebagai berikut (untuk prosedur lebih terperinci beserta flowchart akan 

dibuat kemudian): 

1) Pada masa FRS, mahasiswa menginput mata kuliah Skripsi di sistem akademik 

dan mengunggah proposal skripsi melalui sistem informasi skripsi/ website Prodi.  

2) Dalam sistem informasi/ website tersebut, terdapat sejumlah pilihan topik 

penelitian. Pada saat mengupload proposal, mahasiswa harus memilih topik 

penelitian yang sesuai dengan proposalnya.  

3) Prodi akan mengolah proposal yang masuk dan menentukan dosen pembimbing 

untuk setiap mahasiswa. Proses ini ditargetkan selesai pada masa PRS. 

4) Apabila mahasiswa tidak mengunggah proposal dalam jangka waktu yang telah 

ditentukan, maka tidak dapat mengambil mata kuliah Skripsi. 

- Prosedur baru terkait penentuan dosen pembimbing ini akan berjalan pada akhir 

semester ganjil 2018/2019 (untuk penentuan dosen pembimbing Skripsi mulai 

semester genap 20108/2019).  

- Mulai semester ganjil 2018/2019, form pengajuan skripsi yang selama ini dipakai 

tidak diperlukan lagi. 

 

3. Sejumlah mata kuliah yang mengalami perubahan 

- Untuk mata kuliah yang mengalami perubahan dalam hal bobot sks dan penamaan 

mata kuliah, akan diakui sesuai dengan mata kuliah yang ditempuh sebelum semester 

ganjil 2018/2019. Bila mahasiswa akan mengulang mata kuliah tersebut mulai 

semester ganjil 2018/2019, akan mengikuti ketentuan di kurikulum 2018. 
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- Untuk mata kuliah yang semula merupakan mata kuliah wajib namun tidak ada lagi di 

kurikulum 2018, maka status mata kuliah tersebut akan menjadi mata kuliah pilihan 

mulai semester ganjil 2018/2019.  

 

4. Kurikulum 2018 menawarkan mata kuliah dengan status wajib, pilihan akuntansi dan 

pilihan umum. Untuk pilihan umum, mahasiswa diperkenankan mengisinya dengan 

pilihan akuntansi. 

 

5. Perubahan pada persyaratan evaluasi tahap sebagaimana yang dijelaskan pada bab 7, akan 

berdampak pada: 

- Persyaratan evaluasi tahap I: berlaku bagi mahasiswa angkatan 2018 dan seterusnya. 

- Persyaratan evaluasi tahap II: berlaku bagi mahasiswa angkatan 2016 dan seterusnya. 

 

6. Perubahan pada persyaratan mata kuliah kendali mutu berlaku bagi mahasiswa angkatan 

2018 dan seterusnya. Bagi mahasiswa angkatan 2017 dan sebelumnya, mata kuliah 

kendali mutu dapat mengikuti kendali mutu pada kurikulum 2013 atau kurikulum 2018, 

mana yang tidak merugikan mahasiswa.  

 

7. Perubahan dalam hal pendaftaran sidang 

- Untuk dapat mendaftar sidang, mahasiswa tidak perlu menunggu semua nilai mata 

kuliah (kecuali Skripsi) tersedia. Semula, sidang merupakan sidang ujian sarjana 

lengkap. Di kurikulum baru, sidang merupakan sidang Skripsi.   

- Poin SKP semula merupakan persyaratan untuk dapat mendaftar sidang, di kurikulum 

2018 poin SKP menjadi persyaratan kelulusan.  

- Kedua perubahan di atas berlaku mulai semester ganjil 2018/2019. 

 

8. Skor TOEFL minimum 500 wajib dipenuhi dan tidak ada dispensasi seperti pada 

kurikulum 2013. Perubahan ini berlaku bagi mahasiswa angkatan 2016 dan seterusnya. 

 

9. Apabila dibutuhkan, mahasiswa diberikan dispensasi 1 tahun (sampai dengan semester 

genap 2018/2019) untuk menempuh Skripsi bersama dengan Wawasan Akuntan. Lewat 

dari periode tersebut, maka mahasiswa harus lulus Wawasan Akuntan terlebih dahulu 

untuk dapat menempuh Skripsi. 
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BAB 12 PENUTUP 

 

Dalam era disruptif saat ini, di mana terdapat perubahan yang cepat, perguruan tinggi pun 

dituntut untuk beradaptasi dengan cepat. Kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja 

merupakan sesuatu yang dinamis sehingga perguruan tinggi, secara spesifik program studi, 

perlu merespons terhadap perubahan tersebut. Salah satunya adalah melalui peninjauan ulang 

secara rutin terhadap kurikulum. Hal inilah yang juga dilakukan oleh Prodi Akuntansi melalui 

revisi kurikulum 2013 ke kurikulum 2018. Secara garis besar, terdapat 2 perubahan utama, 

yaitu:  

 

1. Tidak adanya lagi bidang kajian/ bidang peminatan 

Pada kurikulum 2013, mahasiswa diwajibkan memilih salah satu dari enam bidang 

kajian yang ditawarkan, lalu akan diseleksi oleh Prodi Akuntansi dan ditetapkan 

bidang kajian untuk masing-masing mahasiswa. Pada kurikulum 2018, tidak ada lagi 

bidang kajian yang harus dimasuki oleh mahasiswa. Mahasiswa diberi kebebasan 

untuk memilih mata kuliah konsentrasi yang menjadi minatnya. Untuk menghindari 

penuhnya peserta di mata kuliah tertentu, Prodi Akuntansi akan membuat kebijakan 

mengenai mata kuliah pilihan apa yang dibuka untuk setiap semester beserta 

pembatasan jumlah peserta per mata kuliah. Dengan tidak adanya lagi bidang kajian 

ini, diharapkan mahasiswa menjadi lebih memiliki pemahaman yang lebih 

menyeluruh terhadap ilmu akuntansi dan tidak membatasi dirinya pada bidang kajian 

tertentu saja. 

 

2. Mata kuliah pilihan menjadi lebih banyak 

Hal ini merupakan salah satu dampak dari tidak adanya lagi bidang kajian. Dengan 

bertambahnya mata kuliah pilihan, fleksibilitas kurikulum bertambah dan mahasiswa 

dapat memilih mata kuliah yang diminati.  

 

Diharapkan melalui revisi kurikulum ini, dapat semakin memperlengkapi mahasiswa dengan 

kompetensi yang diperlukan di dunia kerja di tengah ketatnya persaingan global. Kurikulum 

2018 ini tentunya tidak sempurna, untuk itu Prodi Akuntansi secara berkala akan melakukan 

peninjauan dan merancang serta mengimplementasikan perbaikan-perbaikan yang diperlukan, 

untuk menunjang pencapaian visi, misi dan tujuan. 
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