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KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia yang begitu
besar diberikan kepada tim revisi kurikulum Program Studi Diploma 4 Akuntansi
Keuangan Publik Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Medan, sehingga revisi kurikulum
yang dilakukan telah rampung.
Revisi kurikulum yang dilakukan mengacu pada beberapa kondisi yang terjadi, yaitu
kondisi dari sisi aturan dan kebutuhan pasar. Adapun kondisi yang melatarbelakangi
revisi kurikulum program studi Diploma 4 Akuntansi Keuangan Publik adalah :
1) Adanya Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentanga Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia (KKNI) yaitu kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi
yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang
pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka
pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di
berbagai sektor. Untuk mencapai KKNI tersebut diperlukan yang namanya
Capaian Pembelajaran. Capaian Pembelajaran dinyatakan sebagai kemampuan
yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan,
kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
2) Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Timggi
(SNPT). Dalam permendikbud tersebut mengatur tentang standar kompetensi
lulusan, dimana kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang
kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup Sikap, Pengetahuan dan
Keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan pencapaian
pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi
pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran,
standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana
pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan
pembelajaran.
3) Hasil Public Hiring Pendidikan Vokasi dari Ikatan Akuntan Indonesia
Kompartemen Akuntansi Pendidik (IAI KAPd). Dalam public hiring
dimunculkan capaian pembelajaran yang ingin dicapai pada program diploma 4
bidang Akuntansi.
4) Chartered Accountant. Untuk menghadapi persaingan global terutama
perdagangan bebas wilayah ASEAN, maka dibutuhkan pensertifikasian untuk
lulusan dibidang akuntansi. Adapun salah satu sertifikasi yang dapat diikuti oleh
lulusan program studi Diploma 4 Akuntansi Keuangan Publik adalah Chartered
Accountant (CA). Dengan demikian, kurikulum yang disusun merujuk beberapa
mata uji yang diperlukan dalam pengambilan sertefikasi tersebut.
5) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
pada Pasal 18 disebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi
mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan: 1) mengikuti
iv

seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai
masa dan beban belajar; dan 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program
studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti
proses pembelajaran di luar program studi.
Pelaksanaan revisi kurikulum telah menyelesaikan tahapan-tahapan yang dibutuhkan
untuk kurikulum yang tepat guna bagi program studi Diploma 4 Akuntansi Keuangan
Publik. Tahapan revisi kurikulum dilakukan mulai dari mempelajari aturan yang
berkaitan dengan kurikulum, analisis kebutuhan pasar, FGD dengan DUDIKA, workshop
dengan memanggil narasumber dari Dikti dan Asosiasi di bidang Akuntansi sampai pada
Pleno revisi kurikulum.
Dengan selesainya revisi kurikulum ini, maka untuk tahun pelajaran 2020/2021 akan
menggunakan kurikulum yang terebaru. Semoga kurikulum yang baru ini dapat
menjadikan lulusan program studi Diploma 4 Akuntansi Keuangan Publik lebih unggul
dalam persaingan pasar dunia kerja di bidang Akuntansi.
Medan, Juni 2021

Tim revisi Kurikulum
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VISI
Menjadi program studi akuntansi keuangan publik yang berkualitas, profesional dan
unggul dalam pendidikan dan pelatihan vokasi akuntansi di tingkat nasional dan
internasional.
MISI
Misi program studi D-4 Akuntansi Keuangan Publik adalah :
1) Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan vokasi akuntansi untuk
menghasilkan lulusan yang professional, kompeten, kreatif dan inovatif.
2) Melakukan penelitian terapan dibidang akuntansi guna mengembangkan ilmu
pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat.
3) Melakukan pengabdian kepada masyarakat dibidang akuntansi dengan memanfaatkan
ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) untuk kesejahteraan masyarakat.
4) Melakukan benchmarking dengan dunia industri dan pemerintah dalam rangka
peningkatan keahlian dan ketrampilan lulusan bidang akuntansi.

TUJUAN
1) Menghasilkan lulusan yang beretika, berkepribadian dan bertanggung jawab dalam
melaksanakan tugas-tugasnya sebagai seorang Sarjana Sains Terapan (SST).
2) Menghasilkan lulusan yang mempunyai pengetahuan, wawasan dan menguasai
teknologi informasi di bidang akuntansi yang berdisiplin tinggi dalam menganalisis,
merancang, membangun dan mengimplementasikan sistem informasi akuntansi pada
sektor bisnis dan non bisnis.
3) Menghasilkan lulusan yang mampu menempatkan diri dan bekerja di masyarakat
dalam perannya sebagai seorang profesional dibidang akuntansi.
4) Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang akuntansi yang dapat
diterapkan untuk kesejahteraan masyarakat melalui penelitian terapan.
5) Menerapkan hasil penelitian dibidang akuntansi dalam bentuk pengabdian kepada
masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.
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Hasil Evaluasi Kurikulum yang Sedang Berjalan
Program Studi Akuntansi Keuangan Publik terakhir kali melakukan revisi kurikulum mayor pada tahun 2016 dan revisi kurikulum
minor pada tahun 2018. Revisi kurikulum Program Studi Akuntansi Keuangan Publik tahun 2021 melibatkan tim revisi kurikulum, staf
pengajar, narasumber dari industri dan alumni serta hasil tracer study. Mata kuliah yang direvisi berdasarkan masukan dari narasumber
industri dan alumni, hasil tracer study dan staf pengajar. Profil lulusan diperoleh dari hasil tracer study, masukan dari alumni dan
disesuaikan dengan standar kompetensi level 5 KKNI.
MK
No

Kode MK

Nama MK

Baru/
Lama/H
apus

Alasan Peninjauan

Atas
Usulan/
Masukan
dari

Berlaku mulai
Sem./Th.

Mata kuliah pengantar
makro
dan
mikro
digabung menjadi mata
kuliah Pengantar Ilmu
Ekonomi
dimana
kontennya
sudah
mencakup
ekonomi
makro dan mikro

FGD,
Alumni,
dan
Tim
Revisi
Kurikulum

Sem A TA 2021-2022

Perubahan pada
Silabus/
SAP

Buku
Ajar

Semester 1

1

APMKK107

Ekonomi MIkro

Hapus

-

-

2

PMMBB001

Etika & Budaya Sumatera
Utara

Baru

Baru

Baru

3

APMPK102

General English 1

Lama

Tetap

Tetap

1

FGD,
Alumni,
dan
Tim
Revisi
Kurikulum
FGD,
Alumni,
dan
Tim
Revisi
Kurikulum

Sem A TA 2021-2022

Sem A TA 2021-2022

No

6

7

Kode MK

APMPK105

APMPK106

Nama MK

Pancasila

Agama

MK
Baru/
Lama/H
apus
Lama

Lama

Atas
Usulan/
Masukan
dari

Berlaku mulai
Sem./Th.

Tetap

FGD,
Alumni, dan
Tim Revisi
Kurikulum

Sem A TA 2021-2022

Tetap

FGD,
Alumni, dan
Tim Revisi
Kurikulum

Sem A TA 2021-2022

Perubahan pada
Silabus/
SAP
Tetap

Tetap

Buku
Ajar

8

APMKB107

Dasar – Dasar Akuntansi 1

Lama

Tetap

Tetap

9

APMKK108

Pengantar Bisnis

Lama

Tetap

Tetap

10

APMKK109

Dasar - Dasar Ilmu Ekonomi

Baru

Baru

Baru

11

APMKK110

Dasar – Dasar Teknologi
Informasi

Lama

Tetap

Tetap

2

Alasan Peninjauan

Merupakan gabungan
dari Ekonomi Mikro
dan Makro yang mata
kuliah nya dihapus

FGD,
Alumni, dan
Tim Revisi
Kurikulum
FGD,
Alumni, dan
Tim Revisi
Kurikulum
FGD,
Alumni, dan
Tim Revisi
Kurikulum
FGD,
Alumni, dan
Tim Revisi
Kurikulum

Sem A TA 2021-2022

Sem A TA 2021-2022

Sem A TA 2021-2022

Sem A TA 20212022

No

Kode MK

Nama MK

MK
Baru/
Lama/H
apus

Perubahan pada
Silabus/
SAP

Buku
Ajar

Alasan Peninjauan

Atas
Usulan/
Masukan
dari

Berlaku mulai
Sem./Th.

FGD,
Alumni, dan
Tim Revisi
Kurikulum

Sem A TA 2021-2022

FGD,
Alumni, dan
Tim Revisi
Kurikulum

Sem A TA 2021-2022

FGD,
Alumni, dan
Tim Revisi
Kurikulum

Sem A TA 2021-2022

FGD,
Alumni, dan
Tim Revisi
Kurikulum

Sem A TA 2021-2022

Semester 2
1

2

3

4

APMKK201

APMKK204

APMPK202

APMBB209

Aplikasi Komputer

Ekonomi Makro

General English 2

Hukum Bisnis Dan Etika
Bisnis

Lama

Hapus

Lama

Hapus

Tetap

-

Tetap

-

Tetap

-

Tetap

-

3

Mata kuliah pengantar
makro
dan
mikro
digabung menjadi mata
kuliah Pengantar Ilmu
Ekonomi
dimana
kontennya
sudah
mencakup
ekonomi
makro dan mikro

Mata
kuliah
ini
digantikan dengan mata
kuliah Hukum Bisnis di
semester 1 dan konten
etika bisnis muncul
sebagai mata kuliah
baru.

MK
Baru/
No

Kode MK

Perubahan pada

Nama MK

Alasan Peninjauan
Lama/H
apus

Silabus/
SAP

Buku
Ajar

7

APMKB205

Dasar – Dasar Akuntansi 2

Lama

Tetap

Tetap

8

APMPK206

Kewarganegaraan

Lama

Tetap

Tetap

FGD, Alumni,
dan Tim Revisi
Kurikulum
FGD, Alumni,
dan Tim Revisi
Kurikulum
Mata kuliah ini berubah
nama
menjadi
Manajemen
dengan
konten fungsi fungsi
Manajemen,
K3,
MSDM, produksi, dan
pemasaran.

Berlaku mulai
Sem./Th.

Sem A TA 20212022
Sem A TA 20212022

FGD, Alumni,
dan Tim Revisi
Kurikulum

Sem A TA 20212022

Tetap

FGD, Alumni,
dan Tim Revisi
Kurikulum

Sem A TA 20222023

Tetap

FGD, Alumni,
dan Tim Revisi
Kurikulum

Sem A TA 20212022

9

APMKK205

Pengantar Manajemen

Hapus

-

-

10

APMPB207

Praktik Akuntansi Perusahaan
Dagang

Lama

Tetap

11

APMKK208

Statsitik Bisnis

Lama

Tetap

4

Atas Usulan/
Masukan dari

MK
No

Kode MK

Nama MK

Baru/
Lama/H
apus

Perubahan pada
Alasan Peninjauan
Silabus/
SAP

Buku
Ajar

Atas Usulan/
Masukan dari

Berlaku mulai
Sem./Th.

Semester 3
1

APMKB301

Akuntansi Biaya 1

Lama

Tetap

Tetap

FGD, Alumni,
dan Tim Revisi
Kurikulum

Sem A TA 20222023

2

APMKB302

Akuntansi Keuangan
Menengah 1

Lama

Tetap

Tetap

FGD, Alumni,
dan Tim Revisi
Kurikulum

Sem A TA 20222023

3

APMKK303

Bussiness English 1

Lama

Tetap

Tetap

4

APMBB304

Kewirausahaan

Lama

Tetap

Tetap

5

APMKK305

Komputer Akuntansi

Lama

Tetap

Tetap

FGD, Alumni,
dan Tim Revisi
Kurikulum

Sem A TA 20222023

6

APMKB306

Penganggaran

Lama

Tetap

Tetap

FGD, Alumni,
dan Tim Revisi
Kurikulum

Sem A TA 20222023

7

APMKB307

Perpajakan

Lama

Tetap

Tetap

8

APMKB308

Praktik Statistik Bisnis

Lama

Tetap

Tetap

5

FGD, Alumni,
dan Tim Revisi
Kurikulum
FGD, Alumni,
dan Tim Revisi
Kurikulum

FGD, Alumni,
dan Tim Revisi
Kurikulum
FGD, Alumni,
dan Tim Revisi
Kurikulum

Sem A TA 20222023
Sem A TA 20232024

Sem A TA 20222023
Sem A TA 20222023

MK
No

Kode MK

Nama MK

Baru/
Lama/H
apus

Perubahan pada
Alasan Peninjauan
Silabus/
SAP

Buku
Ajar

Atas Usulan/
Masukan dari

Berlaku mulai
Sem./Th.

Semester 4
1

APMKB401

Akuntansi Biaya 2

Lama

Tetap

Tetap

FGD, Alumni,
dan Tim Revisi
Kurikulum

Sem A TA 20222023

2

APMKB402

Akuntansi Keuangan
Menengah 2

Lama

Tetap

Tetap

FGD, Alumni,
dan Tim Revisi
Kurikulum

Sem A TA 20222023

3

APMPK403

Bahasa Indonesia

Lama

Tetap

Tetap

FGD, Alumni,
dan Tim Revisi
Kurikulum

Sem A TA 20222023

4

APMKK404

Business English 2

Lama

Tetap

Tetap

FGD, Alumni,
dan Tim Revisi
Kurikulum

Sem A TA 20222023

FGD, Alumni,
dan Tim Revisi
Kurikulum

Sem A TA 20232024

5

APMKB405

Manajemen Database

Baru

Baru

6

Baru

Untuk mengakomodir
perkembangan
teknologi
sehingga
kurikulum yang baru
mengarah
ke
digitalisasi.

MK
Perubahan pada
Baru/
No

Kode MK

Nama MK
Lama/H
apus

Silabus/
SAP

Atas Usulan/
Masukan dari

Berlaku mulai
Sem./Th.

Untuk mengakomodir
perkembangan
teknologi
sehingga
kurikulum yang baru
mengarah
ke
digitalisasi.

FGD, Alumni,
dan Tim Revisi
Kurikulum

Sem A TA 20222023

FGD, Alumni,
dan Tim Revisi
Kurikulum

Sem A TA 20222023

Buku
Ajar

8

APMPB407

Praktik Anggaran Berbasis
Teknologi Informasi

Baru

Baru

Baru

9

APMKB408

Sistem Informasi Akuntansi

Lama

Tetap

Tetap

7

Alasan Peninjauan

MK
No

Kode MK

Nama MK

Baru/
Lama/H
apus

Perubahan pada
Alasan Peninjauan
Silabus/
SAP

Buku
Ajar

Atas Usulan/
Masukan dari

Berlaku mulai
Sem./Th.

Semester 5

1

APMKB501

Akuntansi Keuangan Lanjutan
1

Lama

Tetap

Tetap

FGD, Alumni,
dan Tim Revisi
Kurikulum

Sem A TA 20232024

2

APMKB502

Akuntansi Manajemen

Lama

Tetap

Tetap

FGD, Alumni,
dan Tim Revisi
Kurikulum

Sem A TA 20232024

3

APMKB503

Akuntansi Pemerintahan

Lama

Tetap

Tetap

FGD, Alumni,
dan Tim Revisi
Kurikulum

Sem A TA 20232024

4

APMPB504

Praktik Akuntansi Keuangan

Lama

Tetap

Tetap

FGD, Alumni,
dan Tim Revisi
Kurikulum

Sem A TA 20222023

5

APMPB505

Praktik Manufaktur

Lama

Tetap

Tetap

FGD, Alumni,
dan Tim Revisi
Kurikulum

Sem A TA 20232024

6

APMPB507

Praktik Sistem Informasi
Akuntansi

Lama

Tetap

Tetap

FGD, Alumni,
dan Tim Revisi
Kurikulum

Sem A TA 20232024

8

MK
Perubahan pada
No

Kode MK

Nama MK

Alasan Peninjauan

Atas Usulan/
Masukan dari

Berlaku mulai
Sem./Th.

-

Mata
kuliah
ini
digantikan dengan mata
kuliah Etika Profesi dan
Tata Kelola Organisasi
di semester 5 dan
konten Etika Profesi
dan
Tata
Kelola
Organisasi
muncul
sebagai mata kuliah
baru.

FGD, Alumni,
dan Tim Revisi
Kurikulum

Sem A TA 20232024

Konten mata kuliah ini
digabung ke mata
kuliah Audit Berbasis
IT di semester 7.

FGD, Alumni,
dan Tim Revisi
Kurikulum

Sem A TA 20232024

Baru/
Lama/H
apus

Silabus/
SAP

Buku
Ajar

APMBB502

Tata Kelola Organisasi
Korporat

8

APMKB603

Pemeriksaan Akuntansi
Keuangan 1

Hapus

-

-

9

APMKK508

Advanced English

Lama

Tetap

Tetap

FGD, Alumni,
dan Tim Revisi
Kurikulum

Sem A TA 20232024

10

PMMBB001

Etika dan Budaya Sumatera
Utara

Baru

Baru

Baru

FGD, Alumni,
dan Tim Revisi
Kurikulum

Sem A TA 20232024

7

Hapus

-

9

MK
No

Kode MK

Nama MK

Baru/
Lama/H
apus

Perubahan pada
Alasan Peninjauan
Silabus/
SAP

Buku
Ajar

Atas Usulan/
Masukan dari

Berlaku mulai
Sem./Th.

Semester 6
1

APMKB601

Akuntansi Keuangan Lanjutan
2

Lama

Tetap

Tetap

FGD, Alumni,
dan Tim Revisi
Kurikulum

Sem A TA 20232024

2

APMKB602

Akuntansi Perpajakan

Lama

Tetap

Tetap

FGD, Alumni,
dan Tim Revisi
Kurikulum

Sem A TA 20232024

3

APMKB603

Analisa Laporan Keuangan

Lama

Tetap

Tetap

FGD, Alumni,
dan Tim Revisi
Kurikulum

Sem A TA 20232024

FGD, Alumni,
dan Tim Revisi
Kurikulum

Sem A TA 20232024

FGD, Alumni,
dan Tim Revisi
Kurikulum

Sem A TA 20232024

4

APMKB604

Audit dan Asurans

Baru

Baru

Baru

5

APMKB605

Etika Profesi Dan Tata Kelola
Organisasi

Baru

Baru

Baru

10

Merupakan
penggabungan
dari
Auditing
1
dan
Auditing 2.
Mata
kuliah
ini
menggabungkan mata
kuliah Etika Profesi dan
yang sebelumnya di
semester 7 dan mata
kuliah Tata Kelola
Organisasi
Korporat
yang sebelumnya di
semester 5

MK
No

Kode MK

Nama MK

Baru/
Lama/H
apus

Perubahan pada
Silabus/
SAP

Alasan Peninjauan

Atas Usulan/
Masukan dari

Mata
kuliah
ini
digantikan dengan mata
kuliah
Pengelolaan
Keuangan Dana Desa
dengan konten yang
lebih luas.

FGD, Alumni,
dan Tim Revisi
Kurikulum

Sem A TA 2023-2024

Buku
Ajar

Berlaku mulai Sem./Th.

6

APMKB606

Keuangan Dana Desa

Hapus

-

-

7

APMKB606

Manajemen Keuangan
Terapan

Lama

Tetap

Tetap

FGD, Alumni,
dan Tim Revisi
Kurikulum

Sem A TA 2023-2024

8

APMKB607

Manajemen Strategik

Lama

Tetap

Tetap

FGD, Alumni,
dan Tim Revisi
Kurikulum

Sem A TA 2024-2025

9

APMKK608

Penulisan Karya Ilmiah

Lama

Tetap

Tetap

FGD, Alumni,
dan Tim Revisi
Kurikulum

Sem A TA 2023-2024

10

APMKB603

Pemeriksaan Akuntansi
Keuangan 2

Hapus

-

-

FGD, Alumni,
dan Tim Revisi
Kurikulum

Sem A TA 2023-2024

11

APMPB609

Praktik Pemeriksaan
Akuntansi Keuangan

Hapus

-

-

FGD, Alumni,
dan Tim Revisi
Kurikulum

Sem A TA 2023-2024

11

Konten mata kuliah ini
digabung ke mata
kuliah Audit Berbasis
IT di semester 7.
Mata
kuliah
ini
digantikan
dengan
Praktik Audit Berbasis
IT
untuk
mengakomodir
perkembangan
teknologi

MK
No

Kode MK

Nama MK

Baru/
Lama/H
apus

Perubahan pada
Alasan Peninjauan
Silabus/
SAP

Buku
Ajar

Atas Usulan/
Masukan dari

Berlaku mulai Sem./Th.

FGD, Alumni,
dan Tim Revisi
Kurikulum

Sem A TA 2024-2025

FGD, Alumni,
dan Tim Revisi
Kurikulum

Sem A TA 2023-2024

FGD, Alumni,
dan Tim Revisi
Kurikulum

Sem A TA 2024-2025

FGD, Alumni,
dan Tim Revisi
Kurikulum

Sem A TA 2024-2025

Semester 7

1

APMKK701

Akuntansi Pariwisata
& Perhotelan

2

APMKK702

Akuntansi Perkebunan

Baru

Baru

Baru

3

APMKK703

Audit Berbasis
Teknologi Informasi

Baru

Baru

Baru

4

APMBB708

Etika Profesi

Hapus

-

-

Baru

Baru

Baru

12

Mata kuliah ini
dimunculkan untuk
mengakomodir ciri
spesifik prodi.
Mata kuliah ini
dimunculkan untuk
mengakomodir ciri
spesifik prodi.
Mata kuliah ini muncul
untuk mengakomodir
perkembangan
teknologi dengan
konten terdiri dari audit
cycle dan audit
berbasis IT.
Mata kuliah ini dihapus
digantikan dengan
mata kuliah Etika
Profesi dan Tata Kelola
Organisasi.

No

Kode MK

Nama MK

MK
Baru/
Lama/H
apus

Perubahan pada
Silabus/
SAP

Buku
Ajar

5

APMKK704

Investasi &
Manajemen Portofolio

Baru

Baru

Baru

7

APMKK705

Pengelolaan Keuangan
Desa

Baru

Baru

Baru

8

APMPB706

Praktik Audit Berbasis
Teknologi Informasi

Baru

Baru

Baru

9

APMPB706

Praktik Perpajakan

Hapus

-

-
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Alasan Peninjauan
Mata
kuliah
ini
dimunculkan
untuk
memberikan wawasan
terkait
dengan
Manajemen Investasi
mencakup
investasi
pada berbagai bentuk
portofolio dengan cara
diversifikasi
yang
bertujuan
untuk
mengurangi
resiko
dalam berinvestasi.
Mata
kuliah
ini
menggantikan
mata
kuliah Keuangan Dana
Desa.
Mata
kuliah
ini
menggantikan
mata
kuliah
Praktik
Pemeriksaan Akuntansi
Keuangan
untuk
mengakomodir
perkembangan
teknologi.
Mata
kuliah
ini
digantikan dengan mata
kuliah
Praktik
Perpajakan Berbasis IT.

Atas Usulan/
Masukan dari

Berlaku mulai Sem./Th.

FGD, Alumni,
dan Tim Revisi
Kurikulum

Sem A TA 2024-2025

FGD, Alumni,
dan Tim Revisi
Kurikulum

Sem A TA 2024-2025

FGD, Alumni,
dan Tim Revisi
Kurikulum

Sem A TA 2024-2025

FGD, Alumni,
dan Tim Revisi
Kurikulum

Sem A TA 2024-2025

MK
Perubahan pada
No

Kode MK

Nama MK

Baru/
Lama/H
apus

Silabus/
SAP

Alasan Peninjauan

Atas Usulan/
Masukan dari

Mata
kuliah
ini
menggantikan
mata
kuliah
Praktik
Perpajakan dan untuk
mengakomodir
perkembangan
teknologi.

FGD, Alumni,
dan Tim Revisi
Kurikulum

Sem A TA 2024-2025

Berlaku mulai Sem./Th.

Buku
Ajar

10

APMPB707

Praktik Perpajakan
Berbasis Teknologi
Informasi

Baru

Baru

Baru

11

APMKK708

Seminar Akuntansi

Lama

Tetap

Tetap

FGD, Alumni,
dan Tim Revisi
Kurikulum

Sem A TA 2024-2025

12

APMKK709

Teori Akuntansi

Lama

Tetap

Tetap

FGD, Alumni,
dan Tim Revisi
Kurikulum

Sem A TA 2024-2025
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MK
No

Kode MK

Nama MK

Baru/
Lama/H
apus

Perubahan pada
Alasan Peninjauan
Silabus/
SAP

Buku
Ajar

Atas Usulan/
Masukan dari

Berlaku mulai Sem./Th.

Semester 8
1

APMPB81

Magang

Lama

Tetap

Tetap

FGD, Alumni,
dan Tim Revisi
Kurikulum

Sem A TA 2024-2025

2

APMPB82

Skripsi

Lama

Tetap

Tetap

FGD, Alumni,
dan Tim Revisi
Kurikulum

Sem A TA 2024-2025
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Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang dinyatakan dalam Capaian
Pembelajaran Lulusan (CPL)
Profil Lulusan

Gambar 1. Tahapan dalam rumusan SKL yang dinyatakan dalam CPL.
Profil lulusan adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah
menyelesaikan program studi. Setelah melalui langkah seperti gambar 1, maka profil lulusan Program studi Akuntansi
Keuangan Publik diperoleh sebagai berikut :
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2.2 Perumusan CPL
Tabel-1: Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan (contoh untuk S1/ Sarjana)
No

Profil Lulusan

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

P1

Financial Analyst

Sikap

P2

Financial Officer

S1

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;

P3

Accounting System
Desainer

S2

Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral, dan etika;

P4

Assistant Controller

S3

Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;

P5

Cost Accountant

S4

Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;

P6

Budget Preparer & Analyst

S5

Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;

P7

Auditor Internal

S6

Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;

P8

Auditor Eksternal

S7

Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;

P9

Tax Accountant

S8

Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;

S9

Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan

S10

Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

Pengetahuan
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PP1

PP2

PP3

PP4

PP5

PP6
PP7

PP8

PP9

PP10

Menguasai pengetahuan konsep teoritis akuntansi keuangan termasuk perusahaan gabungan secara umum, dan menguasai pengetahuan
metode-metode dan standar-standar akuntansi yang berlaku secara mendalam, serta mampu memformulasikannya dalam penyusunan laporan
keuangan
Menguasai pengetahuan konsep teoritis akuntansi pemerintahan termasuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi, dan menguasai
pengetahuan metode-metode dan standar akuntansi pemerintahan dan regulasi secara umum, serta mampu memformulasikannya dalam
penyusunan laporan keuangan pemerintahan
Menguasai pengetahuan konseptual metode-metode penentuan harga pokok secara umum, dan menguasai pengetahuan tentang teknik-teknik
based costing, target costing, dan life cycle costing secara mendalam serta mampu memformulasikannya dalam penyelesaian masalah
penentuan harga pokok
Menguasai pengetahuan konseptual akuntansi manajemen dan sistem pengendalian manajemen secara umum, dan menguasai pengetahuan
prosedural tentang berbagai teknik pengukuran dan pengendaian kinerja manajemen pada berbagai pusat pertanggungjawaban secara
mendalam serta mampu menginformasikannya dalam penilaian kinerja
Menguasai pengetahuan konseptual anggaran dan proses penyusunan anggaran secara umum, dan menguasai pengetahuan prosedural
tentang penyusunan master budgets, rolling budgets, activity based budgets, dan teknik-teknik penyusunan anggaran secara mendalam, serta
mampu memformulaskikannya ke dalam penyusunan anggaran
Menguasai pengetahuan konseptual analisis laporan keuangan dan manajemen keuangan secara umum, dan menguasai secara spesifik
pengetahuan prosedural perhitungan rasio-rasio , tren-tren akuntansi, dan interpretasinya secara mendalam serta mampu
memformulasikannya untuk memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan para stakeholder
Menguasai konsep sistem informasi akuntansi untuk mendukung proses bisnis dan mendukung pengendalian serta pengambilan keputusan
dengan menggunakan piranti lunak
Menguasai konsep teoritis audit, akuntansi keuangan, sistem informasi akuntansi dan pengendalian secara umum, dan menguasai
pengetahuan prosedural teknik dan prosedur audit, pelaksanaan dan pelaporan audit internal secara mendalam serta mampu merumuskan
prosedur audit internal keuangan, kinerja, ketaatan dan sistem informasi
Menguasai pengetahuan konseptual secara umum tentang prinsip-prinsip ilmu akuntansi, manajemen organisasi, bisnis dan kewirausahaan,
hukum bisnis, ekonomi, matematika dan statistik bisnis, etika, bahasa dan komunikasi, dan secara khusus menguasai pengetahuan metode,
teknik dan aplikasinya untuk mendukung penyelesaian tugas pekerjaan akuntansi.
Menguasai konsep teoritis perpajakan dan prinsip akuntansi keuangan secara umum, dan menguasai secara spesifik tentang peraturan umum
perpajakan, PPh, PPN, PPnBM, Bea Materai, PBB dan BPHTB yang berlaku di Indonesia secara manual maupun penggunaan secara
elektronik, serta mampu memformulasikannya dalam perhitungan dan perencanaan pajak

KeterampilanUmum
KU1

Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif , bermutu, dan terukur dalam melakukan jenis pekerjaan spesifik, di bidang keahliannya
serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang akuntansi
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KU2

Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur

KU3

Mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan, teknologi pada bidang akuntansi yang memperhatikan dan menerapkan nilai
humaniora sesuai dengan bidang keahlian akuntansi dalam rangka menghasilkan prototype, prosedur baku, desain sistem informasi
akuntansi

KU4

Mampu menyusun hasil kajian akuntansi dalam bentuk kertas kerja, sepesifikasi desain, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;

KU5

Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain , dan persyaratan keselamatan dan keamanan kerja
dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya

KU6

Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja sama di dalam maupun di luar lembaganya;

KU7

Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan
yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;

KU8

Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola
pembelajaran secara mandiri;

KU9

Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi

Keterampilan Khusus

KK1

KK2

KK3

KK4

Mampu secara mandiri menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi laporan keuangan entitas tersendiri, konsolidasian (di bawah
sepervisi) dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transaksi sesuai dengan standar akuntansi keuangan (SAK) berbasis IFRS dan
standar akuntansi keuangan ETAP yang berlaku serta memanfaatkan piranti lunak untuk proses penyusunan laporan keuangan.
Mampu secara mandiri menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan laporan keuangan pemerintahan, konsolidasian
dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transaksi sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP) dan regulasi yang berlaku
serta mampu memanfaatkan piranti lunak untuk proses penyusunan laporan keuangan.
Mampu secara mandiri menyusun laporan hasil analisis atas informasi keuangan dan non keuangan, laporan akuntansi manajemen,
serta pengungkapan terkait yang relevan dan andal untuk pengambilan keputusan manajerial dan pengendalian manajemen dengan
menerapkan teknik dan metode analisis akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen serta prinsip-prinsip bisnis yang berkelanjutan dan
jiwa entrepreneurship.
Mampu menyajikan informasi harga pokok dengan menggunakan teknik activity based costing, target costing, dan life cycle costing untuk
penentuan harga jual, penilaian persediaan, pengendalian biaya dan penganmbilan keputusan di bawah supervisi atasan dengan
menggunakan fasilitas komputer
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KK5

Mampu menganalisis dan mengevaluasi kinerja keuangan organisasi dengan menggunakan teknik-teknik analisis (rasio-rasio, tren, dan
analisis statistik), menginterpretasikannya dalam berbagai perspektif para pemangku kepentingan, menyarankan cara-cara untuk
meningkatkan kinerja keuangan dengan pertimbangan-pertimbangan aspek internal dan eksternal organisasi.

KK6

Mampu melaksanakan prosedur audit, mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit, menyusun kertas kerja audit di bawah supervisi dan
menyusun laporan audit atas laporan keuangan auditan entitas komersial dan laporan akuntansi manajemen sesuai dengan standar audit dan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KK7

Mampu secara mandiri mendisain proses bisnis dalam suatu sistem informasi akuntansi yang mendukung penyediaan infomasi berbasis
teknologi informasi untuk mendukung pengendalian dan pengambilan keputusan dengan menggunakan piranti lunak.

KK8

KK9
KK10

Mampu membuat perencanaan strategi perpajakan perusahaan dalam bentuk rekomendasi kebijakan perpajakan perusahaan, menyusun
laporan keuangan rekonsiliasi fiskal organisasi dan menyusun laporan kewajiban perpajakan baik untuk wajib pajak individu maupun badan,
dengan mengidentifikasi peluang-peluang pajak berdasarkan peraturan pajak yang berlaku di Indonesia secara manual maupun
menggunakan piranti lunak (e-spt).
Mampu menyiapkan master budgets, rolling budgets dan activity based budgets secara tim dan sesuai dengan kebijakan perusahaan dengan
teknik-teknik statistik dan analisis kuantitatif menggunakan fasilitas komputer (spreadsheet)
Mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip ilmu akuntansi dengan didukung oleh ilmu pengetahuan dan keterampilan lain, seperti manajemen
organisasi, bisnis dan kewirausahaan, hukum bisnis, ekonomi, matematika, statistik bisnis, etika, sistem informasi dan komunikasi bilingual
dalam membantu penyelesaian tugas-tugas bidang akuntansi secara efektif dan efisien
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Dasar - Dasar Akuntansi 1

Manajemen

Dasar - Dasar Akuntansi 2

Pengantar Bisnis

Praktik Akuntansi Perusahaan
Dagang

Pengantar Ilmu Ekonomi

Akuntansi Keuangan Menengah 1

Hukum Bisnis

Akuntansi Keuangan Menengah 2

Org & Lingk Bisnis

Akuntansi Keuangan Lanjutan 1

Enterpreneurship

Pengantar Perpajakan

Akuntansi Biaya 1

Perpajakan

Akuntansi Biaya 2

Akuntansi Perpajakan

Penganggaran

Praktik Perpajakan
Berbasis IT

Praktik Anggaran Berbasis IT

Ekonomi, Organisasi & Bisnis

Perpajakan

Akuntansi Manajemen
Praktik Manufaktur
Akuntansi Manajemen
Teori Akuntansi

Analisa Laporan Keuangan

Seminar Akuntansi
Akuntansi Keuangan Lanjutan 2

Manajemen Keuangan Terapan

Manajemen Strategik

Akuntansi Keuangan

Komputerisasi Akuntansi

Investasi & Manajemen Portofolio

Bahan Kajian / BoK (Body
of Knowledge)

Praktik Akuntansi Keuangan

Akuntansi Perkebunan

Akuntansi Pemerintahan

Pengembangan Prodi

Akuntansi Pariwisata dan perhotelan

Pengelolaan Keuangan Desa
Etika & Budaya Sumatera Utara

Pengembangan PT
Agama

Pengembangan Kepribadian

Sistem Informasi Akuntansi

Audit dan SIA

Pancasila
Kewarganegaraan

Praktik SIA

Magang
Etika Profesi & Tata Kelola Organisasi

Komunikasi Bisnis

Teknologi Informasi

Skripsi

General English 1
Audit & Assurans
General English 2

Dasar - Dasar TI

Komunikasi

Audit Berbasis IT

Business English 1
Praktik Audit Berbasis IT

Business English 2
Advanced English

Bhs. Indonesia
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Matematika Bisnis

Aplikasi Komputer

Statistik Bisnis

Pemrograman Akuntansi

Praktik Statistik Bisnis

Manajemen Database

Metode Kualitatif dan Kuantitatif

Penulisan Karya Ilmiah

4. Penentuan Bahan Kajian
Tabel-2: Bahan Kajian (BK)
Kode

Bahan Kajian (BK)

Deskripsi Bahan Kajian

BKU1

Akuntansi Keuangan

Berfokus pada penyiapan laporan keuangan berbasis SAK EMKM, SAK Entitas Privat dan SAK berbasis IFRS pada
suatu perusahaan yang dilakukan secara bertahap. Laporan keuangan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban
manajemen kepada pemilik, pemegang saham atau investor.

BKU2

Akuntansi Manajemen

BKU3

Audit dan Sistem Informasi
Akuntansi

BKU4

Perpajakan

BKP1

Ekonomi, Organisasi dan Bisnis

BKP2

Komunikasi

BKP3

Metode Kuantitatif dan Kualitatif

Berfokus pada proses mempersiapkan laporan operasional bisnis yang membantu manajer atau pimpinan membuat
keputusan jangka pendek dan jangka panjang. Akuntansi manajemen membantu bisnis mengejar tujuannya dengan
mengidentifikasi, mengukur, menganalisis, menafsirkan dan mengkomunikasikan informasi kepada manajer. Selain itu,
akuntansi manajemen juga meliputi penyusunan laporan keuangan untuk kelompok non-manajemen seperti pemegang
saham, kreditur, badan pengatur dan otoritas pajak” (Chartered Institute of Management Accountants - CIMA)
Memperkenalkan dasar-dasar pemeriksaan akuntansi, pemahaman standar audit, etika audit, pengendalian intern,
pembuatan kertas kerja dan penyajian laporan audit serta membahas tentang keterkaitan antara karakteristik perusahaan,
siklus-siklus kegiatan bisnis dan teknologi informasi (TI). Materi yang akan dipelajari mencakup konsep dasar SIAB dan
isu-isu terkini, teknik pendokumentasian, manajemen data, model pemrosesan transaksi, SPI, implementasi TI pada siklus
kegiatan, dan pengembangan SIAB yang difokuskan pada aplikasi TI pada kegiatan organisasi bisnis / non profit dan unsur
pengendaliannya.
Konsep pajak terkait pemahaman peraturan perpajakan dan regulasi-regulasi yang berlaku, definisi, dan permasalahan
dalam pemungutan pajak secara komprehensif mengenai Pajak Penghasilan baik tentang konsep penghasilan maupun
konsep penerapan perhitungan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pada
bagian akhir, mampu menyusun laporan fiskal.
Pemahaman teori, prinsip dan metode-metode ilmu ekonomi, dalam rangka menjelaskan aktivitas-aktivitas pokok dalam
perekonomian, yaitu aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi, serta bagaimana kegiatan ekonomi dalam masyarakat
berjalan, baik dalam skala mikro maupun makro. pengetahuan kegiatan bisnis untuk merencanakan bentuk perusahaan,
tata letak dan lokasi, lingkungan bisnis, manajemen, organisasi serta fungsi-fungsi keuangan, produksi, pemasaran,
personalia, biaya yang harus dikelola untuk suatu perusahaan.
Pemahaman konsep, pola dan saluran – saluran komunikasi bisnis beserta hambatannya. Serta, bisnis, komunikasi dalam
organisasi, komunikasi antar budaya, keterampilan berbicara dan berbisnis dan teknik-teknik berikut dalam komunikasi,
verbal dan nonverbal, serta komunikasi tulisan maupun oral dan bagaimana mempraktekkannya dalam dunia kerja nyata.
Pemahaman mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial dan menjelaskan
hubungan antar variabel, menguji teori, melakukan generalisasi fenomena sosial yang diteliti
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Kode

Bahan Kajian (BK)

Deskripsi Bahan Kajian

BKP4

Teknologi Informasi

Suatu teknologi yang mempunyai fungsi dalam mengolah, memproses, memperoleh, menyusun, menyimpan, mengubah
data akuntansi dengan berbagai cara termasuk penggunakan aplikasi berbasis IT untuk mendapatkan informasi yang
bermanfaat atau berkualitas.

BKC1

Pengembangan Prodi

Akuntansi yang mencerminkan kearifan lokal terkait perkebunan, pariwisata dan perhotelan, serta pengelolaan keuangan
desa.

BKPT1

Pengembangan PT

BKPT2

Pengembangan Kepribadian

5.

Sesuatu yang mendasari Kebiasaan, Sikap, Pola Reaksi (pengenalan diri, cara berpikir dan bertingkah laku, cara merasa,
cara mengendalikan diri, cara mengungkapkan dirinya, cara menggali potensi dirinya, memupuk kepercayaan pada
dirinya, membentuk citra dirinya, cara berkomunikasi , bahkan juga cara menghadapi situasi kritis, termasuk wawasan
pengetahuan dan ketrampilan manusia yang bersifat luas, pada akhirnya dapat mengasah sifat – sifat baik pada diri
seseorang dan mengurangi sifat – sifat yang buruk.

Penyusunan Mata Kuliah Berdasarkan Bahan Kajian
Tabel-3: Mata Kuliah Berdasarkan Bahan Kajian
1. Kompetensi Utama

2. Kompetensi Pendukung

3. Kompetensi Dasar

1.1 Akuntansi Keuangan

2.1 Etika, Organisasi, dan Bisnis

3.1 Pengembangan PT
Etika dan Budaya Sumatera
1 Utara

1

Dasar-Dasar Akuntansi 1

1

Manajemen

2

Dasar-Dasar Akuntansi 2

2

Pengantar Bisnis

3

Praktik Akuntansi Perusahaan Dagang

3

Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi

3.2 Pengembangan Kepribadian
1 Agama

4

Akuntansi Keuangtan Menengah 1

4

Hukum Bisnis

2

Kewarganegaraan

5

Akuntansi Keuangtan Menengah 2

5

Kewirausahaan

3

Pancasila

6

Akuntansi Keuangan Lanjutan 1

4

Magang

7

Akuntansi Keuangan Lanjutan 2

5

Skripsi

8

Teori Akuntansi

2.2 Komunikasi
1 General English 1

9

Seminar Akuntansi

2

General English 2
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10

Komputerisasi Akuntansi

3

Business English 1

11

Praktik Akuntansi Keuangan

4

Business English 2

12

Akuntansi Pemerintahan

5

Komunikasi Bisnis

6

Advanced English

7

Bahasa Indonesia

1.2 Akuntansi Manajemen
1 Akuntansi Biaya 1
2

Akuntansi Biaya 2

3

Penganggaran

2.3 Metode Kualitatif & Kuantitatif
1 Matematika Bisnis

4

Praktik Anggaran Berbasis Teknologi Informasi

2

Statistik Bisnis

5

Akuntansi Manajemen

3

Praktik Statistik Bisnis

6
7

Praktik Manufaktur
Manajemen Keuangan Terapan

4

Penulisan Karya Ilmiah

1. Kompetensi Utama
8 Analisa Laporan Keuangan
9
10

2. Kompetensi Pendukung

Manajemen Strategik

2.4 Teknologi Informasi
1 Pengantar Teknologi Informasi

Investasi & Manajemen Portofolio

2

Aplikasi Komputer

3

Pemrograman Akuntansi

4

Manajemen Database

1.3 Audit dan Sistem Informasi Akuntansi
1 Sistem Informasi Akuntansi
2

Praktik Sistem Informasi Akuntansi

3

Etika Profesi dan Tata Kelola Organisasi

2.5 Pengembangan Prodi
1 Akuntansi Perkebunan

4

Audit dan Assurans

2

Akuntansi Pariwisata dan Perhotelan

5

Audit Berbasis Teknologi Informasi

3

Pengelolaan Keuangan Desa

6 Praktik Audit Berbasis Teknologi Informasi
1.4 Perpajakan
1

Perpajakan

2

Akuntansi Perpajakan

3

Praktik Perpajakan Berbasis Teknologi Informasi
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3. Kompetensi Dasar

6. Pembentukan Mata Kuliah Dan Penentuan Bobot Sks
Mata kuliah dibentuk berdasarkan Capaian Pembelajaran (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah dan bahan kajian yang sesuai
dengan CPL tsb. Pembentukannya dapat menggunakan polamatrik sebagai berikut :
Tabel-3: Matrik CPL dan Bahan Kajian
E
L
O

 







Pengembangan
Kepribadian



BKPT1



Pengembangan
Prodi



Teknologi Informasi



Metode Kuantitatif
& Kualitatif

 

Komunikasi

Perpajakan



Ekonomi,
Organisasi dan
Bisnis

Audit & Sistem
Informasi Akuntansi

Akuntansi
Manajemen

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)

Akuntansi
Keuangan

Kode

BAHAN KAJIAN

SIKAP
S1
S2

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap
religius;
Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan
agama,moral, dan etika;

S3

Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;

S4

Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki
nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan,
serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap
masyarakat dan lingkungan;
Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;

S5
S6
S7
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Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.







 







 

S10




Akuntansi
Keuangan

Pengembangan
Kepribadian



BKPT1

 

Pengembangan
Prodi



Teknologi Informasi



Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya
secara mandiri; dan

Metode Kuantitatif
& Kualitatif



S9

Komunikasi

Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)

Ekonomi,
Organisasi dan
Bisnis

Perpajakan

S8

Kode

Akuntansi
Manajemen

Audit & Sistem
Informasi Akuntansi

BAHAN KAJIAN



 




 

 
 





PENGETAHUAN
PP1

PP2

PP3

Menguasai pengetahuan konsep teoritis akuntansi keuangan termasuk
perusahaan gabungan secara umum, dan menguasai pengetahuan metodemetode dan standar-standar akuntansi yang berlaku secara mendalam, serta
mampu memformulasikannya dalam penyusunan laporan keuangan
Menguasai pengetahuan konsep teoritis akuntansi pemerintahan termasuk
entitas pelaporan dan entitas akuntansi, dan menguasai pengetahuan metodemetode dan standar akuntansi pemerintahan dan regulasi secara umum, serta
mampu memformulasikannya dalam penyusunan laporan keuangan
pemerintahan
Menguasai pengetahuan konseptual metode-metode penentuan harga pokok
secara umum, dan menguasai pengetahuan tentang teknik-teknik based costing,
target costing, dan life cycle costing secara mendalam serta mampu
memformulasikannya dalam penyelesaian masalah penentuan harga pokok
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PP4

Menguasai pengetahuan konseptual akuntansi manajemen dan sistem
pengendalian manajemen secara umum, dan menguasai pengetahuan
prosedural tentang berbagai teknik pengukuran dan pengendaian kinerja
manajemen pada berbagai pusat pertanggungjawaban secara mendalam serta
mampu menginformasikannya dalam penilaian kinerja

PP5

Menguasai pengetahuan konseptual anggaran dan proses penyusunan anggaran
secara umum, dan menguasai pengetahuan prosedural tentang penyusunan
master budgets, rolling budgets, activity based budgets, dan teknik-teknik
penyusunan anggaran secara mendalam, serta mampu memformulaskikannya
ke dalam penyusunan anggaran

PP6

Menguasai pengetahuan konseptual analisis laporan keuangan dan manajemen
keuangan secara umum, dan menguasai secara spesifik pengetahuan prosedural
perhitungan rasio-rasio , tren-tren akuntansi, dan interpretasinya secara
mendalam serta mampu memformulasikannya untuk memenuhi kebutuhan
pengambilan keputusan para stakeholder
Menguasai konsep sistem informasi akuntansi untuk mendukung proses bisnis
dan mendukung pengendalian serta pengambilan keputusan dengan
menggunakan piranti lunak

PP7

PP8

Menguasai konsep teoritis audit, akuntansi keuangan, sistem informasi
akuntansi dan pengendalian secara umum, dan menguasai pengetahuan
prosedural teknik dan prosedur audit, pelaksanaan dan pelaporan audit internal
secara mendalam serta mampu merumuskan prosedur audit internal keuangan,
kinerja, ketaatan dan sistem informasi
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KU1

KU2
KU3

KU4

Menguasai pengetahuan konseptual secara umum tentang prinsip-prinsip ilmu
akuntansi, manajemen organisasi, bisnis dan kewirausahaan, hukum bisnis,
ekonomi, matematika dan statistik bisnis, etika, bahasa dan komunikasi, dan
secara khusus menguasai pengetahuan metode, teknik dan aplikasinya untuk
mendukung penyelesaian tugas pekerjaan akuntansi.
Menguasai konsep teoritis perpajakan dan prinsip akuntansi keuangan secara
umum, dan menguasai secara spesifik tentang peraturan umum perpajakan,
PPh, PPN, PPnBM, Bea Materai, PBB dan BPHTB yang berlaku di Indonesia
secara manual maupun penggunaan secara elektronik, serta mampu
memformulasikannya dalam perhitungan dan perencanaan pajak
KETERAMPILAN UMUM
Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif , bermutu, dan terukur
dalam melakukan jenis pekerjaan spesifik, di bidang keahliannya serta sesuai
dengan standar kompetensi kerja bidang akuntansi
Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur











 


   









 

  

 









 

Mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan, teknologi pada bidang
akuntansi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan
bidang keahlian akuntansi dalam rangka menghasilkan prototype, prosedur
baku, desain sistem informasi akuntansi
Mampu menyusun hasil kajian akuntansi dalam bentuk kertas kerja,
sepesifikasi desain, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
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Metode Kuantitatif
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Komunikasi



Ekonomi,
Organisasi dan
Bisnis

 

Akuntansi
Manajemen

Perpajakan

PP10

Audit & Sistem
Informasi Akuntansi

PP9

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)

Akuntansi
Keuangan

Kode

BAHAN KAJIAN
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KU5

KU6
KU7

KU8

KU9

KK1

KK2

Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku,
spesifikasi desain , dan persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam
melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya


   

Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja
sama di dalam maupun di luar lembaganya;



Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan
melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada
di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara
mandiri;
Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan
kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi
KETERAMPILAN KHUSUS
Mampu secara mandiri menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi laporan
keuangan entitas tersendiri, konsolidasian (di bawah sepervisi)
dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transaksi sesuai dengan st
andar akuntansi keuangan (SAK) berbasis IFRS dan standar akuntansi
keuangan ETAP yang berlaku serta memanfaatkan piranti lunak untuk proses
penyusunan laporan keuangan.
Mampu secara mandiri menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan
laporan
keuangan
pemerintahan,
konsolidasian
dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transaksi sesuai dengan st
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Pengembangan
Kepribadian

BKPT1

Pengembangan
Prodi

Teknologi Informasi

Metode Kuantitatif
& Kualitatif

 

Komunikasi

Perpajakan



Ekonomi,
Organisasi dan
Bisnis

Audit & Sistem
Informasi Akuntansi

Akuntansi
Manajemen

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)

Akuntansi
Keuangan

Kode

BAHAN KAJIAN

andar akuntansi pemerintah (SAP) dan regulasi yang berlaku serta mampu
memanfaatkan piranti lunak untuk proses penyusunan laporan keuangan.
KK3

KK4

KK5

KK6

KK7

Mampu secara mandiri menyusun laporan hasil analisis atas informasi k
euangan dan non keuangan, laporan akuntansi manajemen, serta
pengungkapan terkait yang relevan dan andal untuk pengambilan keputusan
manajerial dan pengendalian manajemen dengan menerapkan teknik dan
metode analisis akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen serta prinsipprinsip bisnis yang berkelanjutan dan jiwa entrepreneurship.
Mampu menyajikan informasi harga pokok dengan menggunakan teknik
activity based costing, target costing, dan life cycle costing untuk penentuan
harga jual, penilaian persediaan, pengendalian biaya dan penganmbilan
keputusan di bawah supervisi atasan dengan menggunakan fasilitas komputer
Mampu menganalisis dan mengevaluasi kinerja keuangan organisasi dengan
menggunakan teknik-teknik analisis (rasio-rasio, tren, dan analisis statistik),
menginterpretasikannya dalam berbagai perspektif para pemangku
kepentingan, menyarankan cara-cara untuk meningkatkan kinerja keuangan
dengan pertimbangan-pertimbangan aspek internal dan eksternal organisasi.
Mampu melaksanakan prosedur audit, mengumpulkan dan mengevaluasi bukti
audit, menyusun kertas kerja audit di bawah supervisi dan menyusun laporan
audit atas laporan keuangan auditan entitas komersial dan laporan akuntansi
manajemen sesuai dengan standar audit dan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.
Mampu secara mandiri mendisain proses bisnis dalam suatu sistem informasi
akuntansi yang mendukung penyediaan infomasi berbasis teknologi informasi
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Manajemen

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)

Akuntansi
Keuangan

Kode

BAHAN KAJIAN

untuk mendukung pengendalian dan pengambilan keputusan dengan
menggunakan piranti lunak.
KK8

KK9
KK10

Mampu membuat perencanaan strategi perpajakan perusahaan dalam bentuk
rekomendasi kebijakan perpajakan perusahaan, menyusun laporan keuangan
rekonsiliasi fiskal organisasi dan menyusun laporan kewajiban perpajakan baik
untuk wajib pajak individu maupun badan, dengan mengidentifikasi peluangpeluang pajak berdasarkan peraturan pajak yang berlaku di Indonesia secara
manual maupun menggunakan piranti lunak (e-spt).
Mampu menyiapkan master budgets, rolling budgets dan activity based budgets
secara tim dan sesuai dengan kebijakan perusahaan dengan teknik-teknik
statistik dan analisis kuantitatif menggunakan fasilitas komputer (spreadsheet)
Mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip ilmu akuntansi dengan didukung oleh
ilmu pengetahuan dan keterampilan lain, seperti manajemen organisasi, bisnis
dan kewirausahaan, hukum bisnis, ekonomi, matematika, statistik bisnis, etika,
sistem informasi dan komunikasi bilingual dalam membantu penyelesaian
tugas-tugas bidang akuntansi secara efektif dan efisien
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Tabel-4: Daftar Mata Kuliah, CPL, Bahan Kajian dan Materi Pembelajaran

Nama Mata Kuliah

1

SIKAP:

S1

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap
religius;
Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan
agama,moral, dan etika;
Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;

S2
S3
S4

Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki
nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;

S5

Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan,
serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap
masyarakat dan lingkungan;

S6

32

Akuntansi Biaya

Praktik Akuntansi
Keuangan

Praktik Akuntansi
Perusahaan Dagang

Seminar Akuntansi

Teori Akuntansi

Akuntansi Keuangan
Lanjutan

CPL - Prodi

Akuntansi Keuangtan
Menengah

No

Dasar-Dasar Akuntansi

Bahan Kajian Utama

Nama Mata Kuliah

S7

Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;

S8

Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;

S9

Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya
secara mandiri; dan
Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
PENGETAHUAN:
Menguasai pengetahuan konsep teoritis akuntansi keuangan termasuk
perusahaan gabungan secara umum, dan menguasai pengetahuan metodemetode dan standar-standar akuntansi yang berlaku secara mendalam, serta
mampu memformulasikannya dalam penyusunan laporan keuangan

S10
2
PP1

PP2

BKU

Menguasai pengetahuan konsep teoritis akuntansi pemerintahan termasuk
entitas pelaporan dan entitas akuntansi, dan menguasai pengetahuan metodemetode dan standar akuntansi pemerintahan dan regulasi secara umum, serta
mampu memformulasikannya dalam penyusunan laporan keuangan
pemerintahan
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BKU

BKU

BKU

BKU

BKU

Akuntansi Biaya

Praktik Akuntansi
Keuangan

Praktik Akuntansi
Perusahaan Dagang

Seminar Akuntansi

Teori Akuntansi

Akuntansi Keuangan
Lanjutan

CPL - Prodi

Akuntansi Keuangtan
Menengah

No

Dasar-Dasar Akuntansi

Bahan Kajian Utama

Nama Mata Kuliah

PP5

34

Akuntansi Biaya

Menguasai pengetahuan konseptual akuntansi manajemen dan sistem
pengendalian manajemen secara umum, dan menguasai pengetahuan prosedural
tentang berbagai teknik pengukuran dan pengendaian kinerja manajemen pada
berbagai pusat pertanggungjawaban secara mendalam serta mampu
menginformasikannya dalam penilaian kinerja
Menguasai pengetahuan konseptual anggaran dan proses penyusunan anggaran
secara umum, dan menguasai pengetahuan prosedural tentang penyusunan
master budgets, rolling budgets, activity based budgets, dan teknik-teknik
penyusunan anggaran secara mendalam, serta mampu memformulaskikannya ke
dalam penyusunan anggaran

Praktik Akuntansi
Keuangan

PP4

Praktik Akuntansi
Perusahaan Dagang

Menguasai pengetahuan konseptual metode-metode penentuan harga pokok
secara umum, dan menguasai pengetahuan tentang teknik-teknik based costing,
target costing, dan life cycle costing secara mendalam serta mampu
memformulasikannya dalam penyelesaian masalah penentuan harga pokok

Seminar Akuntansi

PP3

Teori Akuntansi

CPL - Prodi

Akuntansi Keuangan
Lanjutan

No

Akuntansi Keuangtan
Menengah

Dasar-Dasar Akuntansi

Bahan Kajian Utama

BKU

Nama Mata Kuliah

PP8

Menguasai konsep teoritis audit, akuntansi keuangan, sistem informasi
akuntansi dan pengendalian secara umum, dan menguasai pengetahuan
prosedural teknik dan prosedur audit, pelaksanaan dan pelaporan audit internal
secara mendalam serta mampu merumuskan prosedur audit internal keuangan,
kinerja, ketaatan dan sistem informasi
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Akuntansi Biaya

Menguasai konsep sistem informasi akuntansi untuk mendukung proses bisnis
dan mendukung pengendalian serta pengambilan keputusan dengan
menggunakan piranti lunak

Praktik Akuntansi
Keuangan

PP7

BKU

Praktik Akuntansi
Perusahaan Dagang

Menguasai pengetahuan konseptual analisis laporan keuangan dan manajemen
keuangan secara umum, dan menguasai secara spesifik pengetahuan prosedural
perhitungan rasio-rasio , tren-tren akuntansi, dan interpretasinya secara
mendalam serta mampu memformulasikannya untuk memenuhi kebutuhan
pengambilan keputusan para stakeholder

Seminar Akuntansi

PP6

Teori Akuntansi

CPL - Prodi

Akuntansi Keuangan
Lanjutan

No

Akuntansi Keuangtan
Menengah

Dasar-Dasar Akuntansi

Bahan Kajian Utama

Nama Mata Kuliah

PP9

Menguasai pengetahuan konseptual secara umum tentang prinsip-prinsip ilmu
akuntansi, manajemen organisasi, bisnis dan kewirausahaan, hukum bisnis,
ekonomi, matematika dan statistik bisnis, etika, bahasa dan komunikasi, dan
secara khusus menguasai pengetahuan metode, teknik dan aplikasinya untuk
mendukung penyelesaian tugas pekerjaan akuntansi.

PP10

Menguasai konsep teoritis perpajakan dan prinsip akuntansi keuangan secara
umum, dan menguasai secara spesifik tentang peraturan umum perpajakan, PPh,
PPN, PPnBM, Bea Materai, PBB dan BPHTB yang berlaku di Indonesia secara
manual maupun penggunaan secara elektronik, serta mampu
memformulasikannya dalam perhitungan dan perencanaan pajak
KETERAMPILAN UMUM:
Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif , bermutu, dan terukur
dalam melakukan jenis pekerjaan spesifik, di bidang keahliannya serta sesuai
dengan standar kompetensi kerja bidang akuntansi

3
KU1

KU2

Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
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BKU

BKU

BKU1

BK
U

BK
U

BKU

Akuntansi Biaya

Praktik Akuntansi
Keuangan

Praktik Akuntansi
Perusahaan Dagang

Seminar Akuntansi

Teori Akuntansi

Akuntansi Keuangan
Lanjutan

CPL - Prodi

Akuntansi Keuangtan
Menengah

No

Dasar-Dasar Akuntansi

Bahan Kajian Utama

Nama Mata Kuliah

KU4

Mampu menyusun hasil kajian akuntansi dalam bentuk kertas kerja, sepesifikasi
desain, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;

KU5

Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku,
BKU1
spesifikasi desain , dan persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam
melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya
Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja
sama di dalam maupun di luar lembaganya;
Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan BKU1
supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada
pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;

KU6
KU7

KU8

Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di BKU1
bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
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NKU

BKU

BK
U

BK
U

Akuntansi Biaya

Seminar Akuntansi

Teori Akuntansi

Praktik Akuntansi
Keuangan

Mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan, teknologi pada bidang
akuntansi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan
bidang keahlian akuntansi dalam rangka menghasilkan prototype, prosedur
baku, desain sistem informasi akuntansi

Praktik Akuntansi
Perusahaan Dagang

KU3

Akuntansi Keuangan
Lanjutan

CPL - Prodi

Akuntansi Keuangtan
Menengah

No

Dasar-Dasar Akuntansi

Bahan Kajian Utama

Nama Mata Kuliah

KK2

Mampu secara mandiri menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan
laporan keuangan pemerintahan, konsolidasian
dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transaksi sesuai dengan sta
ndar akuntansi pemerintah (SAP) dan regulasi yang berlaku serta mampu
memanfaatkan piranti lunak untuk proses penyusunan laporan keuangan.
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BKU

BKU

BK
U

BKU

BKU

Akuntansi Biaya

Praktik Akuntansi
Keuangan

4
KK1

Praktik Akuntansi
Perusahaan Dagang

Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan
kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi
KETERAMPILAN KHUSUS:
Mampu secara mandiri menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi laporan
keuangan entitas tersendiri, konsolidasian (di bawah sepervisi)
dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transaksi sesuai dengan sta
ndar akuntansi keuangan (SAK) berbasis IFRS dan standar akuntansi keuangan
ETAP yang berlaku serta memanfaatkan piranti lunak untuk proses penyusunan
laporan keuangan.

Seminar Akuntansi

KU9

Teori Akuntansi

CPL - Prodi

Akuntansi Keuangan
Lanjutan

No

Akuntansi Keuangtan
Menengah

Dasar-Dasar Akuntansi

Bahan Kajian Utama

Nama Mata Kuliah

KK5
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Akuntansi Biaya

Mampu menyajikan informasi harga pokok dengan menggunakan teknik
activity based costing, target costing, dan life cycle costing untuk penentuan
harga jual, penilaian persediaan, pengendalian biaya dan penganmbilan
keputusan di bawah supervisi atasan dengan menggunakan fasilitas komputer
Mampu menganalisis dan mengevaluasi kinerja keuangan organisasi dengan
menggunakan teknik-teknik analisis (rasio-rasio, tren, dan analisis statistik),
menginterpretasikannya dalam berbagai perspektif para pemangku kepentingan,
menyarankan cara-cara untuk meningkatkan kinerja keuangan dengan
pertimbangan-pertimbangan aspek internal dan eksternal organisasi.

Praktik Akuntansi
Keuangan

KK4

Praktik Akuntansi
Perusahaan Dagang

Mampu secara mandiri menyusun laporan hasil analisis atas informasi keu
angan dan non keuangan, laporan akuntansi manajemen, serta pengungkapan
terkait yang relevan dan andal untuk pengambilan keputusan manajerial dan
pengendalian manajemen dengan menerapkan teknik dan metode analisis
akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen serta prinsip-prinsip bisnis yang
berkelanjutan dan jiwa entrepreneurship.

Seminar Akuntansi

KK3

Teori Akuntansi

CPL - Prodi

Akuntansi Keuangan
Lanjutan

No

Akuntansi Keuangtan
Menengah

Dasar-Dasar Akuntansi

Bahan Kajian Utama

BKU

BKU

Nama Mata Kuliah

KK6

Mampu melaksanakan prosedur audit, mengumpulkan dan mengevaluasi bukti
audit, menyusun kertas kerja audit di bawah supervisi dan menyusun laporan
audit atas laporan keuangan auditan entitas komersial dan laporan akuntansi
manajemen sesuai dengan standar audit dan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.

KK7

Mampu secara mandiri mendisain proses bisnis dalam suatu sistem informasi
akuntansi yang mendukung penyediaan infomasi berbasis teknologi informasi
untuk mendukung pengendalian dan pengambilan keputusan dengan
menggunakan piranti lunak.

KK8

Mampu membuat perencanaan strategi perpajakan perusahaan dalam bentuk
rekomendasi kebijakan perpajakan perusahaan, menyusun laporan keuangan
rekonsiliasi fiskal organisasi dan menyusun laporan kewajiban perpajakan baik
untuk wajib pajak individu maupun badan, dengan mengidentifikasi peluangpeluang pajak berdasarkan peraturan pajak yang berlaku di Indonesia secara
manual maupun menggunakan piranti lunak (e-spt).
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BKU

Akuntansi Biaya

Praktik Akuntansi
Keuangan

Praktik Akuntansi
Perusahaan Dagang

Seminar Akuntansi

Teori Akuntansi

Akuntansi Keuangan
Lanjutan

CPL - Prodi

Akuntansi Keuangtan
Menengah

No

Dasar-Dasar Akuntansi

Bahan Kajian Utama

Nama Mata Kuliah

Mampu menyiapkan master budgets, rolling budgets dan activity based budgets
secara tim dan sesuai dengan kebijakan perusahaan dengan teknik-teknik
statistik dan analisis kuantitatif menggunakan fasilitas komputer (spreadsheet)
KK10 Mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip ilmu akuntansi dengan didukung oleh
ilmu pengetahuan dan keterampilan lain, seperti manajemen organisasi, bisnis
dan kewirausahaan, hukum bisnis, ekonomi, matematika, statistik bisnis, etika,
sistem informasi dan komunikasi bilingual dalam membantu penyelesaian
tugas-tugas bidang akuntansi secara efektif dan efisien

KK9
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BK
U

Akuntansi Biaya

Praktik Akuntansi
Keuangan

Praktik Akuntansi
Perusahaan Dagang

Seminar Akuntansi

Teori Akuntansi

Akuntansi Keuangan
Lanjutan

CPL - Prodi

Akuntansi Keuangtan
Menengah

No

Dasar-Dasar Akuntansi

Bahan Kajian Utama

Nama Mata Kuliah

1
S1
S2

SIKAP:
Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap
religius;
Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan
agama,moral, dan etika;

S3

Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;

S4

Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki
nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;

S5

Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan,
serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;

S6

Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap
masyarakat dan lingkungan;

S7

Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
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Audit dan Assurans

Audit Berbasis
Teknologi Informasi

Audit Internal

Manajemen Database

Praktik Sistem Inforasi
Akuntnsi

Sistem Informasi
Akuntansi

CPL - Prodi

Praktik Manufaktur

No

Akuntansi Manajemen

Bahan Kajian Utama

Nama Mata Kuliah

S8
S9
S10
2
PP1

PP2

Audit dan Assurans

Audit Berbasis
Teknologi Informasi

Audit Internal

Manajemen Database

Praktik Sistem Inforasi
Akuntnsi

Sistem Informasi
Akuntansi

CPL - Prodi

Praktik Manufaktur

No

Akuntansi Manajemen

Bahan Kajian Utama

Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya
secara mandiri; dan
Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
PENGETAHUAN:
Menguasai pengetahuan konsep teoritis akuntansi keuangan termasuk
perusahaan gabungan secara umum, dan menguasai pengetahuan metodemetode dan standar-standar akuntansi yang berlaku secara mendalam, serta
mampu memformulasikannya dalam penyusunan laporan keuangan
Menguasai pengetahuan konsep teoritis akuntansi pemerintahan termasuk
entitas pelaporan dan entitas akuntansi, dan menguasai pengetahuan metodemetode dan standar akuntansi pemerintahan dan regulasi secara umum, serta
mampu memformulasikannya dalam penyusunan laporan keuangan
pemerintahan
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BKU

BKU

Nama Mata Kuliah

PP3

PP4

PP5

Menguasai pengetahuan konseptual metode-metode penentuan harga pokok
secara umum, dan menguasai pengetahuan tentang teknik-teknik based costing,
target costing, dan life cycle costing secara mendalam serta mampu
memformulasikannya dalam penyelesaian masalah penentuan harga pokok
Menguasai pengetahuan konseptual akuntansi manajemen dan sistem
pengendalian manajemen secara umum, dan menguasai pengetahuan prosedural
tentang berbagai teknik pengukuran dan pengendaian kinerja manajemen pada
berbagai pusat pertanggungjawaban secara mendalam serta mampu
menginformasikannya dalam penilaian kinerja
Menguasai pengetahuan konseptual anggaran dan proses penyusunan anggaran
secara umum, dan menguasai pengetahuan prosedural tentang penyusunan
master budgets, rolling budgets, activity based budgets, dan teknik-teknik
penyusunan anggaran secara mendalam, serta mampu memformulaskikannya ke
dalam penyusunan anggaran
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BKU

BKU

Audit dan Assurans

Audit Berbasis
Teknologi Informasi

Audit Internal

Manajemen Database

Praktik Sistem Inforasi
Akuntnsi

Sistem Informasi
Akuntansi

CPL - Prodi

Praktik Manufaktur

No

Akuntansi Manajemen

Bahan Kajian Utama

Nama Mata Kuliah

PP8

Audit dan Assurans

Audit Berbasis
Teknologi Informasi

Menguasai konsep sistem informasi akuntansi untuk mendukung proses bisnis
dan mendukung pengendalian serta pengambilan keputusan dengan
menggunakan piranti lunak

Audit Internal

PP7

Manajemen Database

PP6

Menguasai pengetahuan konseptual analisis laporan keuangan dan manajemen
keuangan secara umum, dan menguasai secara spesifik pengetahuan prosedural
perhitungan rasio-rasio , tren-tren akuntansi, dan interpretasinya secara
mendalam serta mampu memformulasikannya untuk memenuhi kebutuhan
pengambilan keputusan para stakeholder

Praktik Sistem Inforasi
Akuntnsi

CPL - Prodi

Sistem Informasi
Akuntansi

No

Praktik Manufaktur

Akuntansi Manajemen

Bahan Kajian Utama

BKU

Menguasai konsep teoritis audit, akuntansi keuangan, sistem informasi
akuntansi dan pengendalian secara umum, dan menguasai pengetahuan
prosedural teknik dan prosedur audit, pelaksanaan dan pelaporan audit internal
secara mendalam serta mampu merumuskan prosedur audit internal keuangan,
kinerja, ketaatan dan sistem informasi
BKU
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BKU

BKU

Nama Mata Kuliah

PP9

Menguasai pengetahuan konseptual secara umum tentang prinsip-prinsip ilmu
akuntansi, manajemen organisasi, bisnis dan kewirausahaan, hukum bisnis,
ekonomi, matematika dan statistik bisnis, etika, bahasa dan komunikasi, dan
secara khusus menguasai pengetahuan metode, teknik dan aplikasinya untuk
mendukung penyelesaian tugas pekerjaan akuntansi.

PP10

Menguasai konsep teoritis perpajakan dan prinsip akuntansi keuangan secara
umum, dan menguasai secara spesifik tentang peraturan umum perpajakan, PPh,
PPN, PPnBM, Bea Materai, PBB dan BPHTB yang berlaku di Indonesia secara
manual maupun penggunaan secara elektronik, serta mampu
memformulasikannya dalam perhitungan dan perencanaan pajak

3
KU1
KU2

KETERAMPILAN UMUM:
Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif , bermutu, dan terukur
dalam melakukan jenis pekerjaan spesifik, di bidang keahliannya serta sesuai
dengan standar kompetensi kerja bidang akuntansi
Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
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Audit dan Assurans

Audit Berbasis
Teknologi Informasi

Audit Internal

Manajemen Database

Praktik Sistem Inforasi
Akuntnsi

Sistem Informasi
Akuntansi

CPL - Prodi

Praktik Manufaktur

No

Akuntansi Manajemen

Bahan Kajian Utama

BKU

Nama Mata Kuliah

KU4

Mampu menyusun hasil kajian akuntansi dalam bentuk kertas kerja, sepesifikasi
desain, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;

KU5

Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku,
spesifikasi desain , dan persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam
melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya

KU6

Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja
sama di dalam maupun di luar lembaganya;

KU7

Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan
supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada
pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
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BKU

BKU

Audit dan Assurans

Audit Berbasis
Teknologi Informasi

Audit Internal

Manajemen Database

KU3

Mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan, teknologi pada bidang
akuntansi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan
bidang keahlian akuntansi dalam rangka menghasilkan prototype, prosedur
baku, desain sistem informasi akuntansi

Praktik Sistem Inforasi
Akuntnsi

CPL - Prodi

Sistem Informasi
Akuntansi

No

Praktik Manufaktur

Akuntansi Manajemen

Bahan Kajian Utama

Nama Mata Kuliah

4
KK1

KK2

KETERAMPILAN KHUSUS:
Mampu secara mandiri menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi laporan
keuangan entitas tersendiri, konsolidasian (di bawah sepervisi)
dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transaksi sesuai dengan sta
ndar akuntansi keuangan (SAK) berbasis IFRS dan standar akuntansi keuangan
ETAP yang berlaku serta memanfaatkan piranti lunak untuk proses penyusunan
laporan keuangan.
Mampu secara mandiri menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan
laporan keuangan pemerintahan, konsolidasian
dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transaksi sesuai dengan sta
ndar akuntansi pemerintah (SAP) dan regulasi yang berlaku serta mampu
memanfaatkan piranti lunak untuk proses penyusunan laporan keuangan.
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BKU

BK
U

Audit dan Assurans

Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan
kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi

BKU

Audit Berbasis
Teknologi Informasi

KU9

BKU

Audit Internal

Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di
bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;

Manajemen Database

KU8

Praktik Sistem Inforasi
Akuntnsi

CPL - Prodi

Sistem Informasi
Akuntansi

No

Praktik Manufaktur

Akuntansi Manajemen

Bahan Kajian Utama

Nama Mata Kuliah

KK3

KK4
KK5

Mampu secara mandiri menyusun laporan hasil analisis atas informasi keu
angan dan non keuangan, laporan akuntansi manajemen, serta pengungkapan
terkait yang relevan dan andal untuk pengambilan keputusan manajerial dan
pengendalian manajemen dengan menerapkan teknik dan metode analisis
akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen serta prinsip-prinsip bisnis yang
berkelanjutan dan jiwa entrepreneurship.
Mampu menyajikan informasi harga pokok dengan menggunakan teknik
activity based costing, target costing, dan life cycle costing untuk penentuan
harga jual, penilaian persediaan, pengendalian biaya dan penganmbilan
keputusan di bawah supervisi atasan dengan menggunakan fasilitas komputer
Mampu menganalisis dan mengevaluasi kinerja keuangan organisasi dengan
menggunakan teknik-teknik analisis (rasio-rasio, tren, dan analisis statistik),
menginterpretasikannya dalam berbagai perspektif para pemangku kepentingan,
menyarankan cara-cara untuk meningkatkan kinerja keuangan dengan
pertimbangan-pertimbangan aspek internal dan eksternal organisasi.
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BKU

BKU
BKU

Audit dan Assurans

Audit Berbasis
Teknologi Informasi

Audit Internal

Manajemen Database

Praktik Sistem Inforasi
Akuntnsi

Sistem Informasi
Akuntansi

CPL - Prodi

Praktik Manufaktur

No

Akuntansi Manajemen

Bahan Kajian Utama

Nama Mata Kuliah

KK7

KK8

Mampu secara mandiri mendisain proses bisnis dalam suatu sistem informasi
akuntansi yang mendukung penyediaan infomasi berbasis teknologi informasi
untuk mendukung pengendalian dan pengambilan keputusan dengan
menggunakan piranti lunak.
Mampu membuat perencanaan strategi perpajakan perusahaan dalam bentuk
rekomendasi kebijakan perpajakan perusahaan, menyusun laporan keuangan
rekonsiliasi fiskal organisasi dan menyusun laporan kewajiban perpajakan baik
untuk wajib pajak individu maupun badan, dengan mengidentifikasi peluangpeluang pajak berdasarkan peraturan pajak yang berlaku di Indonesia secara
manual maupun menggunakan piranti lunak (e-spt).
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BKU

BKU

BK
U

Audit Berbasis
Teknologi Informasi

Audit dan Assurans

Manajemen Database

Praktik Sistem Inforasi
Akuntnsi

Sistem Informasi
Akuntansi

Mampu melaksanakan prosedur audit, mengumpulkan dan mengevaluasi bukti
audit, menyusun kertas kerja audit di bawah supervisi dan menyusun laporan
audit atas laporan keuangan auditan entitas komersial dan laporan akuntansi
manajemen sesuai dengan standar audit dan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.

Audit Internal

KK6

CPL - Prodi

Praktik Manufaktur

No

Akuntansi Manajemen

Bahan Kajian Utama

BKU

BKU

BKU

Nama Mata Kuliah

Mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip ilmu akuntansi dengan didukung oleh
ilmu pengetahuan dan keterampilan lain, seperti manajemen organisasi, bisnis
KK10 dan kewirausahaan, hukum bisnis, ekonomi, matematika, statistik bisnis, etika,
sistem informasi dan komunikasi bilingual dalam membantu penyelesaian
tugas-tugas bidang akuntansi secara efektif dan efisien
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BKU

Audit dan Assurans

Audit Berbasis
Teknologi Informasi

Audit Internal

Mampu menyiapkan master budgets, rolling budgets dan activity based budgets
secara tim dan sesuai dengan kebijakan perusahaan dengan teknik-teknik
statistik dan analisis kuantitatif menggunakan fasilitas komputer (spreadsheet)

Manajemen Database

KK9

Praktik Sistem Inforasi
Akuntnsi

CPL - Prodi

Sistem Informasi
Akuntansi

No

Praktik Manufaktur

Akuntansi Manajemen

Bahan Kajian Utama

Nama Mata Kuliah

1
S1
S2

SIKAP:
Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap
religius;
Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan
agama,moral, dan etika;

S3

Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;

S4

Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki
nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;

S5
S6
S7

Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan,
serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap
masyarakat dan lingkungan;
Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
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Praktik Akuntansi
Keuangan Berbasis
Excel

Praktik Perpajakan
Berbasis Teknologi
Informasi

Praktik Perpajakan

Perpajakan

Pengantar Perpajakan

Akuntansi Perpajakan

CPL - Prodi

Praktik Audit

No

Praktik Audit Berbasis
Teknoogi Informasi

Bahan Kajian Utama

Nama Mata Kuliah

S8

Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;

S9

Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya
secara mandiri; dan

S10

Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

2

BKU

PENGETAHUAN:

PP1

Menguasai pengetahuan konsep teoritis akuntansi keuangan termasuk
perusahaan gabungan secara umum, dan menguasai pengetahuan metodemetode dan standar-standar akuntansi yang berlaku secara mendalam, serta
mampu memformulasikannya dalam penyusunan laporan keuangan

PP2

Menguasai pengetahuan konsep teoritis akuntansi pemerintahan termasuk
entitas pelaporan dan entitas akuntansi, dan menguasai pengetahuan metodemetode dan standar akuntansi pemerintahan dan regulasi secara umum, serta
mampu memformulasikannya dalam penyusunan laporan keuangan
pemerintahan
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BKU

BKU

Praktik Akuntansi
Keuangan Berbasis
Excel

Praktik Perpajakan
Berbasis Teknologi
Informasi

Praktik Perpajakan

Perpajakan

Pengantar Perpajakan

Akuntansi Perpajakan

CPL - Prodi

Praktik Audit

No

Praktik Audit Berbasis
Teknoogi Informasi

Bahan Kajian Utama

Nama Mata Kuliah

PP3

PP4

PP5

Menguasai pengetahuan konseptual metode-metode penentuan harga pokok
secara umum, dan menguasai pengetahuan tentang teknik-teknik based
costing, target costing, dan life cycle costing secara mendalam serta mampu
memformulasikannya dalam penyelesaian masalah penentuan harga pokok
Menguasai pengetahuan konseptual akuntansi manajemen dan sistem
pengendalian manajemen secara umum, dan menguasai pengetahuan
prosedural tentang berbagai teknik pengukuran dan pengendaian kinerja
manajemen pada berbagai pusat pertanggungjawaban secara mendalam serta
mampu menginformasikannya dalam penilaian kinerja
Menguasai pengetahuan konseptual anggaran dan proses penyusunan anggaran
secara umum, dan menguasai pengetahuan prosedural tentang penyusunan
master budgets, rolling budgets, activity based budgets, dan teknik-teknik
penyusunan anggaran secara mendalam, serta mampu memformulaskikannya
ke dalam penyusunan anggaran
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Praktik Akuntansi
Keuangan Berbasis
Excel

Praktik Perpajakan
Berbasis Teknologi
Informasi

Praktik Perpajakan

Perpajakan

Pengantar Perpajakan

Akuntansi Perpajakan

CPL - Prodi

Praktik Audit

No

Praktik Audit Berbasis
Teknoogi Informasi

Bahan Kajian Utama

Nama Mata Kuliah

PP6

PP7
PP8

PP9

Menguasai pengetahuan konseptual analisis laporan keuangan dan manajemen
keuangan secara umum, dan menguasai secara spesifik pengetahuan
prosedural perhitungan rasio-rasio , tren-tren akuntansi, dan interpretasinya
secara mendalam serta mampu memformulasikannya untuk memenuhi
kebutuhan pengambilan keputusan para stakeholder
Menguasai konsep sistem informasi akuntansi untuk mendukung proses bisnis
dan mendukung pengendalian serta pengambilan keputusan dengan
menggunakan piranti lunak
Menguasai konsep teoritis audit, akuntansi keuangan, sistem informasi
akuntansi dan pengendalian secara umum, dan menguasai pengetahuan
prosedural teknik dan prosedur audit, pelaksanaan dan pelaporan audit internal
secara mendalam serta mampu merumuskan prosedur audit internal keuangan,
kinerja, ketaatan dan sistem informasi
Menguasai pengetahuan konseptual secara umum tentang prinsip-prinsip ilmu
akuntansi, manajemen organisasi, bisnis dan kewirausahaan, hukum bisnis,
ekonomi, matematika dan statistik bisnis, etika, bahasa dan komunikasi, dan
secara khusus menguasai pengetahuan metode, teknik dan aplikasinya untuk
mendukung penyelesaian tugas pekerjaan akuntansi.
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Praktik Akuntansi
Keuangan Berbasis
Excel

Praktik Perpajakan
Berbasis Teknologi
Informasi

Praktik Perpajakan

Perpajakan

Pengantar Perpajakan

Akuntansi Perpajakan

CPL - Prodi

Praktik Audit

No

Praktik Audit Berbasis
Teknoogi Informasi

Bahan Kajian Utama

Nama Mata Kuliah

3
KU1
KU2

KU3

Mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan, teknologi pada bidang
akuntansi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai
dengan bidang keahlian akuntansi dalam rangka menghasilkan prototype,
prosedur baku, desain sistem informasi akuntansi

KU4

Mampu menyusun hasil kajian akuntansi dalam bentuk kertas kerja,
sepesifikasi desain, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
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BKU

Praktik Akuntansi
Keuangan Berbasis
Excel

BKU

Praktik Perpajakan
Berbasis Teknologi
Informasi

Perpajakan

BKU

Praktik Perpajakan

Pengantar Perpajakan

Menguasai konsep teoritis perpajakan dan prinsip akuntansi keuangan secara
umum, dan menguasai secara spesifik tentang peraturan umum perpajakan,
PPh, PPN, PPnBM, Bea Materai, PBB dan BPHTB yang berlaku di Indonesia
secara manual maupun penggunaan secara elektronik, serta mampu
memformulasikannya dalam perhitungan dan perencanaan pajak
KETERAMPILAN UMUM:
Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif , bermutu, dan terukur
dalam melakukan jenis pekerjaan spesifik, di bidang keahliannya serta sesuai
dengan standar kompetensi kerja bidang akuntansi
Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur

Akuntansi Perpajakan

PP10

CPL - Prodi

Praktik Audit

No

Praktik Audit Berbasis
Teknoogi Informasi

Bahan Kajian Utama

Nama Mata Kuliah

KU5
KU6
KU7

KU8
KU9
4

Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku,
spesifikasi desain , dan persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam
melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya
Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja
sama di dalam maupun di luar lembaganya;
Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan
melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada
di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara
mandiri;
Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan
kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi
KETERAMPILAN KHUSUS:
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Praktik Akuntansi
Keuangan Berbasis
Excel

Praktik Perpajakan
Berbasis Teknologi
Informasi

Praktik Perpajakan

Perpajakan

Pengantar Perpajakan

Akuntansi Perpajakan

CPL - Prodi

Praktik Audit

No

Praktik Audit Berbasis
Teknoogi Informasi

Bahan Kajian Utama

Nama Mata Kuliah

KK1

KK2

KK3

Mampu secara mandiri menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi laporan
keuangan entitas tersendiri, konsolidasian (di bawah sepervisi)
dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transaksi sesuai dengan st
andar akuntansi keuangan (SAK) berbasis IFRS dan standar akuntansi
keuangan ETAP yang berlaku serta memanfaatkan piranti lunak untuk proses
penyusunan laporan keuangan.
Mampu secara mandiri menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan
laporan keuangan pemerintahan, konsolidasian
dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transaksi sesuai dengan st
andar akuntansi pemerintah (SAP) dan regulasi yang berlaku serta mampu
memanfaatkan piranti lunak untuk proses penyusunan laporan keuangan.
Mampu secara mandiri menyusun laporan hasil analisis atas informasi ke
uangan dan non keuangan, laporan akuntansi manajemen, serta
pengungkapan terkait yang relevan dan andal untuk pengambilan keputusan
manajerial dan pengendalian manajemen dengan menerapkan teknik dan
metode analisis akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen serta prinsipprinsip bisnis yang berkelanjutan dan jiwa entrepreneurship.

58

Praktik Akuntansi
Keuangan Berbasis
Excel

Praktik Perpajakan
Berbasis Teknologi
Informasi

Praktik Perpajakan

Perpajakan

Pengantar Perpajakan

Akuntansi Perpajakan

CPL - Prodi

Praktik Audit

No

Praktik Audit Berbasis
Teknoogi Informasi

Bahan Kajian Utama

BKU

Nama Mata Kuliah

KK4

Mampu menyajikan informasi harga pokok dengan menggunakan teknik
activity based costing, target costing, dan life cycle costing untuk penentuan
harga jual, penilaian persediaan, pengendalian biaya dan penganmbilan
keputusan di bawah supervisi atasan dengan menggunakan fasilitas komputer

KK5

Mampu menganalisis dan mengevaluasi kinerja keuangan organisasi dengan
menggunakan teknik-teknik analisis (rasio-rasio, tren, dan analisis statistik),
menginterpretasikannya dalam berbagai perspektif para pemangku
kepentingan, menyarankan cara-cara untuk meningkatkan kinerja keuangan
dengan pertimbangan-pertimbangan aspek internal dan eksternal organisasi.

KK6

Mampu melaksanakan prosedur audit, mengumpulkan dan mengevaluasi bukti
audit, menyusun kertas kerja audit di bawah supervisi dan menyusun laporan
audit atas laporan keuangan auditan entitas komersial dan laporan akuntansi
manajemen sesuai dengan standar audit dan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.

KK7

Mampu secara mandiri mendisain proses bisnis dalam suatu sistem informasi
akuntansi yang mendukung penyediaan infomasi berbasis teknologi informasi
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BKU

Praktik Akuntansi
Keuangan Berbasis
Excel

Praktik Perpajakan
Berbasis Teknologi
Informasi

Praktik Perpajakan

Perpajakan

Pengantar Perpajakan

Akuntansi Perpajakan

CPL - Prodi

Praktik Audit

No

Praktik Audit Berbasis
Teknoogi Informasi

Bahan Kajian Utama

Nama Mata Kuliah

untuk mendukung pengendalian dan pengambilan keputusan dengan
menggunakan piranti lunak.

KK8

KK9

Mampu membuat perencanaan strategi perpajakan perusahaan dalam bentuk
rekomendasi kebijakan perpajakan perusahaan, menyusun laporan keuangan
rekonsiliasi fiskal organisasi dan menyusun laporan kewajiban perpajakan baik
untuk wajib pajak individu maupun badan, dengan mengidentifikasi peluangpeluang pajak berdasarkan peraturan pajak yang berlaku di Indonesia secara
manual maupun menggunakan piranti lunak (e-spt).
Mampu menyiapkan master budgets, rolling budgets dan activity based
budgets secara tim dan sesuai dengan kebijakan perusahaan dengan teknikteknik statistik dan analisis kuantitatif menggunakan fasilitas komputer
(spreadsheet)

Mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip ilmu akuntansi dengan didukung oleh
ilmu pengetahuan dan keterampilan lain, seperti manajemen organisasi, bisnis
KK10 dan kewirausahaan, hukum bisnis, ekonomi, matematika, statistik bisnis, etika,
sistem informasi dan komunikasi bilingual dalam membantu penyelesaian
tugas-tugas bidang akuntansi secara efektif dan efisien
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BKU

BKU

Praktik Akuntansi
Keuangan Berbasis
Excel

Praktik Perpajakan
Berbasis Teknologi
Informasi

Praktik Perpajakan

Perpajakan

Pengantar Perpajakan

Akuntansi Perpajakan

CPL - Prodi

Praktik Audit

No

Praktik Audit Berbasis
Teknoogi Informasi

Bahan Kajian Utama

Nama Mata Kuliah

1
S1
S2

SIKAP:
Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap
religius;
Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan
agama,moral, dan etika;

S7

Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki
nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan,
serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap
masyarakat dan lingkungan;
Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;

S8

Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;

S3
S4
S5
S6
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Manajemen Keuangan
Terapan

Sistem pengendalian
Manajemen

Akuntansi Pemerintahan

Praktik Anggaran
Berbasis Teknologi
Informasi

Praktik Anggaran

Penganggaran

CPL - Prodi

Komputerisasi
Akuntansi

No

Aplikasi Komputer

Bahan Kajian Utama

Nama Mata Kuliah

S9

Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya
secara mandiri; dan

S10

Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

2
PP1
PP2

PP3

PENGETAHUAN:
Menguasai pengetahuan konsep teoritis akuntansi keuangan termasuk
perusahaan gabungan secara umum, dan menguasai pengetahuan metodemetode dan standar-standar akuntansi yang berlaku secara mendalam, serta
mampu memformulasikannya dalam penyusunan laporan keuangan
Menguasai pengetahuan konsep teoritis akuntansi pemerintahan termasuk
entitas pelaporan dan entitas akuntansi, dan menguasai pengetahuan metodemetode dan standar akuntansi pemerintahan dan regulasi secara umum, serta
mampu memformulasikannya dalam penyusunan laporan keuangan
pemerintahan
Menguasai pengetahuan konseptual metode-metode penentuan harga pokok
secara umum, dan menguasai pengetahuan tentang teknik-teknik based
costing, target costing, dan life cycle costing secara mendalam serta mampu
memformulasikannya dalam penyelesaian masalah penentuan harga pokok
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Manajemen Keuangan
Terapan

Sistem pengendalian
Manajemen

Akuntansi Pemerintahan

Praktik Anggaran
Berbasis Teknologi
Informasi

Praktik Anggaran

Penganggaran

CPL - Prodi

Komputerisasi
Akuntansi

No

Aplikasi Komputer

Bahan Kajian Utama

Nama Mata Kuliah

PP4

PP5

PP6

Menguasai pengetahuan konseptual akuntansi manajemen dan sistem
pengendalian manajemen secara umum, dan menguasai pengetahuan
prosedural tentang berbagai teknik pengukuran dan pengendaian kinerja
manajemen pada berbagai pusat pertanggungjawaban secara mendalam serta
mampu menginformasikannya dalam penilaian kinerja
Menguasai pengetahuan konseptual anggaran dan proses penyusunan anggaran
secara umum, dan menguasai pengetahuan prosedural tentang penyusunan
master budgets, rolling budgets, activity based budgets, dan teknik-teknik
penyusunan anggaran secara mendalam, serta mampu memformulaskikannya
ke dalam penyusunan anggaran
Menguasai pengetahuan konseptual analisis laporan keuangan dan manajemen
keuangan secara umum, dan menguasai secara spesifik pengetahuan
prosedural perhitungan rasio-rasio , tren-tren akuntansi, dan interpretasinya
secara mendalam serta mampu memformulasikannya untuk memenuhi
kebutuhan pengambilan keputusan para stakeholder
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Manajemen Keuangan
Terapan

Sistem pengendalian
Manajemen

Akuntansi Pemerintahan

Praktik Anggaran
Berbasis Teknologi
Informasi

Praktik Anggaran

Penganggaran

CPL - Prodi

Komputerisasi
Akuntansi

No

Aplikasi Komputer

Bahan Kajian Utama

BKU

BKU

BKU

Nama Mata Kuliah

PP9

PP10

Menguasai pengetahuan konseptual secara umum tentang prinsip-prinsip ilmu
akuntansi, manajemen organisasi, bisnis dan kewirausahaan, hukum bisnis,
ekonomi, matematika dan statistik bisnis, etika, bahasa dan komunikasi, dan
secara khusus menguasai pengetahuan metode, teknik dan aplikasinya untuk
mendukung penyelesaian tugas pekerjaan akuntansi.
Menguasai konsep teoritis perpajakan dan prinsip akuntansi keuangan secara
umum, dan menguasai secara spesifik tentang peraturan umum perpajakan,
PPh, PPN, PPnBM, Bea Materai, PBB dan BPHTB yang berlaku di Indonesia
secara manual maupun penggunaan secara elektronik, serta mampu
memformulasikannya dalam perhitungan dan perencanaan pajak
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Manajemen Keuangan
Terapan

Sistem pengendalian
Manajemen

Akuntansi Pemerintahan

PP8

Menguasai konsep teoritis audit, akuntansi keuangan, sistem informasi
akuntansi dan pengendalian secara umum, dan menguasai pengetahuan
prosedural teknik dan prosedur audit, pelaksanaan dan pelaporan audit internal
secara mendalam serta mampu merumuskan prosedur audit internal keuangan,
kinerja, ketaatan dan sistem informasi

Praktik Anggaran
Berbasis Teknologi
Informasi

PP7

Menguasai konsep sistem informasi akuntansi untuk mendukung proses bisnis
dan mendukung pengendalian serta pengambilan keputusan dengan
menggunakan piranti lunak

Praktik Anggaran

CPL - Prodi

Penganggaran

No

Komputerisasi
Akuntansi

Aplikasi Komputer

Bahan Kajian Utama

Nama Mata Kuliah

3

KETERAMPILAN UMUM:

KU1

Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif , bermutu, dan terukur
dalam melakukan jenis pekerjaan spesifik, di bidang keahliannya serta sesuai
dengan standar kompetensi kerja bidang akuntansi

KU2

Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur

KU3

Mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan, teknologi pada bidang
akuntansi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai
dengan bidang keahlian akuntansi dalam rangka menghasilkan prototype,
prosedur baku, desain sistem informasi akuntansi

KU4

Mampu menyusun hasil kajian akuntansi dalam bentuk kertas kerja,
sepesifikasi desain, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;

KU5

Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku,
spesifikasi desain , dan persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam
melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya
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Manajemen Keuangan
Terapan

Sistem pengendalian
Manajemen

Akuntansi Pemerintahan

Praktik Anggaran
Berbasis Teknologi
Informasi

Praktik Anggaran

Penganggaran

CPL - Prodi

Komputerisasi
Akuntansi

No

Aplikasi Komputer

Bahan Kajian Utama

Nama Mata Kuliah

KU6

Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja
sama di dalam maupun di luar lembaganya;

KU7

Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan
melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;

KU8
KU9
4

KK1

Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada
di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara
mandiri;
Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan
kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi
KETERAMPILAN KHUSUS:
Mampu secara mandiri menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi laporan
keuangan entitas tersendiri, konsolidasian (di bawah sepervisi)
dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transaksi sesuai dengan st
andar akuntansi keuangan (SAK) berbasis IFRS dan standar akuntansi
keuangan ETAP yang berlaku serta memanfaatkan piranti lunak untuk proses
penyusunan laporan keuangan.
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Sistem pengendalian
Manajemen

Akuntansi Pemerintahan

Praktik Anggaran
Berbasis Teknologi
Informasi

Praktik Anggaran

Penganggaran
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Komputerisasi
Akuntansi

No

Aplikasi Komputer

Bahan Kajian Utama

Nama Mata Kuliah

KK2

KK3

KK4

Mampu secara mandiri menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan
laporan keuangan pemerintahan, konsolidasian
dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transaksi sesuai dengan st
andar akuntansi pemerintah (SAP) dan regulasi yang berlaku serta mampu
memanfaatkan piranti lunak untuk proses penyusunan laporan keuangan.
Mampu secara mandiri menyusun laporan hasil analisis atas informasi ke
uangan dan non keuangan, laporan akuntansi manajemen, serta
pengungkapan terkait yang relevan dan andal untuk pengambilan keputusan
manajerial dan pengendalian manajemen dengan menerapkan teknik dan
metode analisis akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen serta prinsipprinsip bisnis yang berkelanjutan dan jiwa entrepreneurship.

Manajemen Keuangan
Terapan

Sistem pengendalian
Manajemen

Akuntansi Pemerintahan

Praktik Anggaran
Berbasis Teknologi
Informasi

Praktik Anggaran

BKU

BKU

Mampu menyajikan informasi harga pokok dengan menggunakan teknik
activity based costing, target costing, dan life cycle costing untuk penentuan
harga jual, penilaian persediaan, pengendalian biaya dan penganmbilan
keputusan di bawah supervisi atasan dengan menggunakan fasilitas komputer
BKU
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Penganggaran

CPL - Prodi

Komputerisasi
Akuntansi

No

Aplikasi Komputer

Bahan Kajian Utama

BKU

Nama Mata Kuliah

KK5

KK6

KK7

KK8

Mampu menganalisis dan mengevaluasi kinerja keuangan organisasi dengan
menggunakan teknik-teknik analisis (rasio-rasio, tren, dan analisis statistik),
menginterpretasikannya dalam berbagai perspektif para pemangku
kepentingan, menyarankan cara-cara untuk meningkatkan kinerja keuangan
dengan pertimbangan-pertimbangan aspek internal dan eksternal organisasi.
Mampu melaksanakan prosedur audit, mengumpulkan dan mengevaluasi bukti
audit, menyusun kertas kerja audit di bawah supervisi dan menyusun laporan
audit atas laporan keuangan auditan entitas komersial dan laporan akuntansi
manajemen sesuai dengan standar audit dan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.
Mampu secara mandiri mendisain proses bisnis dalam suatu sistem informasi
akuntansi yang mendukung penyediaan infomasi berbasis teknologi informasi
untuk mendukung pengendalian dan pengambilan keputusan dengan
menggunakan piranti lunak.
Mampu membuat perencanaan strategi perpajakan perusahaan dalam bentuk
rekomendasi kebijakan perpajakan perusahaan, menyusun laporan keuangan
rekonsiliasi fiskal organisasi dan menyusun laporan kewajiban perpajakan baik
untuk wajib pajak individu maupun badan, dengan mengidentifikasi peluang68
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BKU
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peluang pajak berdasarkan peraturan pajak yang berlaku di Indonesia secara
manual maupun menggunakan piranti lunak (e-spt).
Mampu menyiapkan master budgets, rolling budgets dan activity based
budgets secara tim dan sesuai dengan kebijakan perusahaan dengan teknikKK9
teknik statistik dan analisis kuantitatif menggunakan fasilitas komputer
(spreadsheet)
Mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip ilmu akuntansi dengan didukung oleh
ilmu pengetahuan dan keterampilan lain, seperti manajemen organisasi, bisnis
KK10 dan kewirausahaan, hukum bisnis, ekonomi, matematika, statistik bisnis, etika,
sistem informasi dan komunikasi bilingual dalam membantu penyelesaian
tugas-tugas bidang akuntansi secara efektif dan efisien
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Bahan Kajian Utama

Nama Mata Kuliah

1

SIKAP:

S1

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;

S2

Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral, dan etika;
Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan
kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa
tanggungjawab pada negara dan bangsa;
Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau
temuan orisinal orang lain;
Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
2

PENGETAHUAN:
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PP1

PP2

PP3

PP4

Menguasai pengetahuan konsep teoritis akuntansi keuangan termasuk perusahaan gabungan secara
umum, dan menguasai pengetahuan metode-metode dan standar-standar akuntansi yang berlaku
secara mendalam, serta mampu memformulasikannya dalam penyusunan laporan keuangan
Menguasai pengetahuan konsep teoritis akuntansi pemerintahan termasuk entitas pelaporan dan
entitas akuntansi, dan menguasai pengetahuan metode-metode dan standar akuntansi pemerintahan
dan regulasi secara umum, serta mampu memformulasikannya dalam penyusunan laporan keuangan
pemerintahan
Menguasai pengetahuan konseptual metode-metode penentuan harga pokok secara umum, dan
menguasai pengetahuan tentang teknik-teknik based costing, target costing, dan life cycle costing
secara mendalam serta mampu memformulasikannya dalam penyelesaian masalah penentuan harga
pokok
Menguasai pengetahuan konseptual akuntansi manajemen dan sistem pengendalian manajemen secara
umum, dan menguasai pengetahuan prosedural tentang berbagai teknik pengukuran dan pengendaian
kinerja manajemen pada berbagai pusat pertanggungjawaban secara mendalam serta mampu
menginformasikannya dalam penilaian kinerja
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PP5

PP6

PP7

PP8

PP9

Menguasai pengetahuan konseptual anggaran dan proses penyusunan anggaran secara umum, dan
menguasai pengetahuan prosedural tentang penyusunan master budgets, rolling budgets, activity
based budgets, dan teknik-teknik penyusunan anggaran secara mendalam, serta mampu
memformulaskikannya ke dalam penyusunan anggaran
Menguasai pengetahuan konseptual analisis laporan keuangan dan manajemen keuangan secara
umum, dan menguasai secara spesifik pengetahuan prosedural perhitungan rasio-rasio , tren-tren
akuntansi, dan interpretasinya secara mendalam serta mampu memformulasikannya untuk memenuhi
kebutuhan pengambilan keputusan para stakeholder
Menguasai konsep sistem informasi akuntansi untuk mendukung proses bisnis dan mendukung
pengendalian serta pengambilan keputusan dengan menggunakan piranti lunak
Menguasai konsep teoritis audit, akuntansi keuangan, sistem informasi akuntansi dan pengendalian
secara umum, dan menguasai pengetahuan prosedural teknik dan prosedur audit, pelaksanaan dan
pelaporan audit internal secara mendalam serta mampu merumuskan prosedur audit internal
keuangan, kinerja, ketaatan dan sistem informasi
Menguasai pengetahuan konseptual secara umum tentang prinsip-prinsip ilmu akuntansi, manajemen
organisasi, bisnis dan kewirausahaan, hukum bisnis, ekonomi, matematika dan statistik bisnis, etika,
bahasa dan komunikasi, dan secara khusus menguasai pengetahuan metode, teknik dan aplikasinya
untuk mendukung penyelesaian tugas pekerjaan akuntansi.
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PP10
3
KU1
KU2
KU3
KU4
KU5

Menguasai konsep teoritis perpajakan dan prinsip akuntansi keuangan secara umum, dan menguasai
secara spesifik tentang peraturan umum perpajakan, PPh, PPN, PPnBM, Bea Materai, PBB dan
BPHTB yang berlaku di Indonesia secara manual maupun penggunaan secara elektronik, serta mampu
memformulasikannya dalam perhitungan dan perencanaan pajak
KETERAMPILAN UMUM:
Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif , bermutu, dan terukur dalam melakukan jenis
pekerjaan spesifik, di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang
akuntansi
Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
Mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan, teknologi pada bidang akuntansi yang
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahlian akuntansi dalam
rangka menghasilkan prototype, prosedur baku, desain sistem informasi akuntansi
Mampu menyusun hasil kajian akuntansi dalam bentuk kertas kerja, sepesifikasi desain, dan
mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain , dan
persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada
pekerjaannya
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Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja sama di dalam maupun
di luar lembaganya;

KU7
KU8
KU9
4

KK1

Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan
evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah
tanggungjawabnya;
Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung
jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk
menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi
KETERAMPILAN KHUSUS:
Mampu secara mandiri menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi laporan keuangan entitas
tersendiri, konsolidasian (di bawah sepervisi)
dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transaksi sesuai dengan standar akuntansi
keuangan (SAK) berbasis IFRS dan standar akuntansi keuangan ETAP yang berlaku serta
memanfaatkan piranti lunak untuk proses penyusunan laporan keuangan.
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KK2

KK3

KK4

KK5

KK6

Mampu secara mandiri menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan laporan keuangan
pemerintahan, konsolidasian dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transaksi sesuai dengan
standar akuntansi pemerintah (SAP) dan regulasi yang berlaku serta mampu memanfaatkan piranti
lunak untuk proses penyusunan laporan keuangan.
Mampu secara mandiri menyusun laporan hasil analisis atas informasi keuangan dan non
keuangan, laporan akuntansi manajemen, serta pengungkapan terkait yang relevan dan andal untuk
pengambilan keputusan manajerial dan pengendalian manajemen dengan menerapkan teknik dan
metode analisis akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen serta prinsip-prinsip bisnis yang
berkelanjutan dan jiwa entrepreneurship.
Mampu menyajikan informasi harga pokok dengan menggunakan teknik activity based costing, target
costing, dan life cycle costing untuk penentuan harga jual, penilaian persediaan, pengendalian biaya
dan penganmbilan keputusan di bawah supervisi atasan dengan menggunakan fasilitas komputer
Mampu menganalisis dan mengevaluasi kinerja keuangan organisasi dengan menggunakan teknikteknik analisis (rasio-rasio, tren, dan analisis statistik), menginterpretasikannya dalam berbagai
perspektif para pemangku kepentingan, menyarankan cara-cara untuk meningkatkan kinerja keuangan
dengan pertimbangan-pertimbangan aspek internal dan eksternal organisasi.
Mampu melaksanakan prosedur audit, mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit, menyusun kertas
kerja audit di bawah supervisi dan menyusun laporan audit atas laporan keuangan auditan entitas
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KK7

KK8

KK9

komersial dan laporan akuntansi manajemen sesuai dengan standar audit dan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
Mampu secara mandiri mendisain proses bisnis dalam suatu sistem informasi akuntansi yang
mendukung penyediaan infomasi berbasis teknologi informasi untuk mendukung pengendalian dan
pengambilan keputusan dengan menggunakan piranti lunak.
Mampu membuat perencanaan strategi perpajakan perusahaan dalam bentuk rekomendasi kebijakan
perpajakan perusahaan, menyusun laporan keuangan rekonsiliasi fiskal organisasi dan menyusun
laporan kewajiban perpajakan baik untuk wajib pajak individu maupun badan, dengan
mengidentifikasi peluang-peluang pajak berdasarkan peraturan pajak yang berlaku di Indonesia secara
manual maupun menggunakan piranti lunak (e-spt).
Mampu menyiapkan master budgets, rolling budgets dan activity based budgets secara tim dan sesuai
dengan kebijakan perusahaan dengan teknik-teknik statistik dan analisis kuantitatif menggunakan
fasilitas komputer (spreadsheet)

Mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip ilmu akuntansi dengan didukung oleh ilmu pengetahuan dan
keterampilan lain, seperti manajemen organisasi, bisnis dan kewirausahaan, hukum bisnis, ekonomi,
KK10
matematika, statistik bisnis, etika, sistem informasi dan komunikasi bilingual dalam membantu
penyelesaian tugas-tugas bidang akuntansi secara efektif dan efisien
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1
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8

SIKAP:
Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan
sikap religius;
Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas
berdasarkan agama,moral, dan etika;
Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air,
memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan
bangsa;
Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan
kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
BKP
Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap
masyarakat dan lingkungan;
Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
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S9
S10
2

PP1

PP2

PP3

Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang
keahliannya secara mandiri; dan
Menginternalisasi
semangat
kemandirian,
kejuangan,
dan
kewirausahaan.
PENGETAHUAN:
Menguasai pengetahuan konsep teoritis akuntansi keuangan termasuk
perusahaan gabungan secara umum, dan menguasai pengetahuan
metode-metode dan standar-standar akuntansi yang berlaku secara
mendalam, serta mampu memformulasikannya dalam penyusunan
laporan keuangan
Menguasai pengetahuan konsep teoritis akuntansi pemerintahan
termasuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi, dan menguasai
pengetahuan metode-metode dan standar akuntansi pemerintahan dan
regulasi secara umum, serta mampu memformulasikannya dalam
penyusunan laporan keuangan pemerintahan
Menguasai pengetahuan konseptual metode-metode penentuan harga
pokok secara umum, dan menguasai pengetahuan tentang teknik-teknik
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PP4

PP5

PP6

based costing, target costing, dan life cycle costing secara mendalam
serta mampu memformulasikannya dalam penyelesaian masalah
penentuan harga pokok
Menguasai pengetahuan konseptual akuntansi manajemen dan sistem
pengendalian manajemen secara umum, dan menguasai pengetahuan
prosedural tentang berbagai teknik pengukuran dan pengendaian kinerja
manajemen pada berbagai pusat pertanggungjawaban secara mendalam
serta mampu menginformasikannya dalam penilaian kinerja
Menguasai pengetahuan konseptual anggaran dan proses penyusunan
anggaran secara umum, dan menguasai pengetahuan prosedural tentang
penyusunan master budgets, rolling budgets, activity based budgets, dan
teknik-teknik penyusunan anggaran secara mendalam, serta mampu
memformulaskikannya ke dalam penyusunan anggaran
Menguasai pengetahuan konseptual analisis laporan keuangan dan
manajemen keuangan secara umum, dan menguasai secara spesifik
pengetahuan prosedural perhitungan rasio-rasio , tren-tren akuntansi,
dan
interpretasinya
secara
mendalam
serta
mampu
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PP7

PP8

PP9

memformulasikannya untuk memenuhi kebutuhan pengambilan
keputusan para stakeholder
Menguasai konsep sistem informasi akuntansi untuk mendukung proses
bisnis dan mendukung pengendalian serta pengambilan keputusan
dengan menggunakan piranti lunak
Menguasai konsep teoritis audit, akuntansi keuangan, sistem informasi
akuntansi dan pengendalian secara umum, dan menguasai pengetahuan
prosedural teknik dan prosedur audit, pelaksanaan dan pelaporan audit
internal secara mendalam serta mampu merumuskan prosedur audit
internal keuangan, kinerja, ketaatan dan sistem informasi
Menguasai pengetahuan konseptual secara umum tentang prinsipprinsip ilmu akuntansi, manajemen organisasi, bisnis dan
kewirausahaan, hukum bisnis, ekonomi, matematika dan statistik bisnis,
etika, bahasa dan komunikasi, dan secara khusus menguasai
pengetahuan metode, teknik dan aplikasinya untuk mendukung
penyelesaian tugas pekerjaan akuntansi.
BKP
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PP10

3
KU1
KU2
KU3

Menguasai konsep teoritis perpajakan dan prinsip akuntansi keuangan
secara umum, dan menguasai secara spesifik tentang peraturan umum
perpajakan, PPh, PPN, PPnBM, Bea Materai, PBB dan BPHTB yang
berlaku di Indonesia secara manual maupun penggunaan secara
elektronik, serta mampu memformulasikannya dalam perhitungan dan
perencanaan pajak
KETERAMPILAN UMUM:
Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif , bermutu, dan
terukur dalam melakukan jenis pekerjaan spesifik, di bidang
keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang
akuntansi
BKP
Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
Mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan, teknologi pada
bidang akuntansi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora
sesuai dengan bidang keahlian akuntansi dalam rangka menghasilkan
prototype, prosedur baku, desain sistem informasi akuntansi
BKP
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KU4

KU5
KU6

KU7

KU8

Mampu menyusun hasil kajian akuntansi dalam bentuk kertas kerja,
sepesifikasi desain, dan mengunggahnya dalam laman perguruan
tinggi;
Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku,
spesifikasi desain , dan persyaratan keselamatan dan keamanan kerja
dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya
Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan
hasil kerja sama di dalam maupun di luar lembaganya;
Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan
melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan
yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah
tanggungjawabnya;
Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang
berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola
pembelajaran secara mandiri;
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KU9
4

KK1

KK2

Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan
menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah
plagiasi
KETERAMPILAN KHUSUS:
Mampu secara mandiri menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi
laporan keuangan entitas tersendiri, konsolidasian (di bawah sepervisi)
dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transaksi sesuai de
ngan standar akuntansi keuangan (SAK) berbasis IFRS dan standar
akuntansi keuangan ETAP yang berlaku serta memanfaatkan piranti
lunak untuk proses penyusunan laporan keuangan.
Mampu secara mandiri menyusun, menganalisis, dan
menginterpretasikan laporan keuangan pemerintahan, konsolidasian
dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transaksi sesuai de
ngan standar akuntansi pemerintah (SAP) dan regulasi yang berlaku
serta mampu memanfaatkan piranti lunak untuk proses penyusunan
laporan keuangan.
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KK3

KK4

KK5

Mampu secara mandiri menyusun laporan hasil analisis atas infor
masi keuangan dan non keuangan, laporan akuntansi manajemen,
serta pengungkapan terkait yang relevan dan andal untuk pengambilan
keputusan manajerial dan pengendalian manajemen dengan
menerapkan teknik dan metode analisis akuntansi keuangan dan
akuntansi manajemen serta prinsip-prinsip bisnis yang berkelanjutan
dan jiwa entrepreneurship.
Mampu menyajikan informasi harga pokok dengan menggunakan
teknik activity based costing, target costing, dan life cycle costing
untuk penentuan harga jual, penilaian persediaan, pengendalian biaya
dan penganmbilan keputusan di bawah supervisi atasan dengan
menggunakan fasilitas komputer
Mampu menganalisis dan mengevaluasi kinerja keuangan organisasi
dengan menggunakan teknik-teknik analisis (rasio-rasio, tren, dan
analisis statistik), menginterpretasikannya dalam berbagai perspektif
para pemangku kepentingan, menyarankan cara-cara untuk
meningkatkan kinerja keuangan dengan pertimbangan-pertimbangan
aspek internal dan eksternal organisasi.
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Praktik Statistik Bisnis

Statistik Bisnis

CPL - Prodi

Matematika Keuangan
Terapam

No

Penulisan Karya Ilmiah

Bahan Kajian Pendukung

Nama Mata Kuliah

KK6

KK7

KK8

KK9

Mampu melaksanakan prosedur audit, mengumpulkan dan
mengevaluasi bukti audit, menyusun kertas kerja audit di bawah
supervisi dan menyusun laporan audit atas laporan keuangan auditan
entitas komersial dan laporan akuntansi manajemen sesuai dengan
standar audit dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Mampu secara mandiri mendisain proses bisnis dalam suatu sistem
informasi akuntansi yang mendukung penyediaan infomasi berbasis
teknologi informasi untuk mendukung pengendalian dan pengambilan
keputusan dengan menggunakan piranti lunak.
Mampu membuat perencanaan strategi perpajakan perusahaan dalam
bentuk rekomendasi kebijakan perpajakan perusahaan, menyusun
laporan keuangan rekonsiliasi fiskal organisasi dan menyusun laporan
kewajiban perpajakan baik untuk wajib pajak individu maupun badan,
dengan mengidentifikasi peluang-peluang pajak berdasarkan peraturan
pajak yang berlaku di Indonesia secara manual maupun menggunakan
piranti lunak (e-spt).
Mampu menyiapkan master budgets, rolling budgets dan activity based
budgets secara tim dan sesuai dengan kebijakan perusahaan dengan
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Sistem Informasi
Manajemen

Dasar-Dasar Ilmu
Ekonomi

Pengantar Manajemen

Etika Profesi dan Tata
Kelola Organisasi

Hukum Bisnis

Praktik Statistik Bisnis

Statistik Bisnis

CPL - Prodi

Matematika Keuangan
Terapam

No

Penulisan Karya Ilmiah

Bahan Kajian Pendukung

BKP

BKP

BKP

Nama Mata Kuliah

Sistem Informasi
Manajemen

Dasar-Dasar Ilmu
Ekonomi

Pengantar Manajemen

Etika Profesi dan Tata
Kelola Organisasi

Hukum Bisnis

Praktik Statistik Bisnis

Statistik Bisnis

CPL - Prodi

Matematika Keuangan
Terapam

No

Penulisan Karya Ilmiah

Bahan Kajian Pendukung

teknik-teknik statistik dan analisis kuantitatif menggunakan fasilitas
komputer (spreadsheet)

KK10

Mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip ilmu akuntansi dengan
didukung oleh ilmu pengetahuan dan keterampilan lain, seperti
manajemen organisasi, bisnis dan kewirausahaan, hukum bisnis,
ekonomi, matematika, statistik bisnis, etika, sistem informasi dan
komunikasi bilingual dalam membantu penyelesaian tugas-tugas
bidang akuntansi secara efektif dan efisien
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BKP

BKP

BKP

Nama Mata Kuliah

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
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Manajemen Strategik

Manajemen SDM

K3

Pemrograman
Akuntansi

SIKAP:
Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap
religius;
Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas
berdasarkan agama,moral, dan etika;
Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki
nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan
kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap
masyarakat dan lingkungan;
Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;

Komunikasi

1

Komunikasi Bisnis

CPL - Prodi

Kewirausahaan

No

Organisasi &
Lingkungan Bisnis

Pengantar Bisnis

Bahan Kajian Pendukung

Nama Mata Kuliah

S9
S10
2
PP1

PP2

PP3

Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang
keahliannya secara mandiri; dan
Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
PENGETAHUAN:
Menguasai pengetahuan konsep teoritis akuntansi keuangan termasuk
perusahaan gabungan secara umum, dan menguasai pengetahuan metodemetode dan standar-standar akuntansi yang berlaku secara mendalam,
serta mampu memformulasikannya dalam penyusunan laporan keuangan
Menguasai pengetahuan konsep teoritis akuntansi pemerintahan termasuk
entitas pelaporan dan entitas akuntansi, dan menguasai pengetahuan
metode-metode dan standar akuntansi pemerintahan dan regulasi secara
umum, serta mampu memformulasikannya dalam penyusunan laporan
keuangan pemerintahan
Menguasai pengetahuan konseptual metode-metode penentuan harga
pokok secara umum, dan menguasai pengetahuan tentang teknik-teknik
based costing, target costing, dan life cycle costing secara mendalam serta
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BKP

BKP

BKP
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K3

Pemrograman
Akuntansi

Komunikasi

Komunikasi Bisnis

Kewirausahaan

CPL - Prodi

Organisasi &
Lingkungan Bisnis

No

Pengantar Bisnis

Bahan Kajian Pendukung

Nama Mata Kuliah

PP4

PP5

PP6

mampu memformulasikannya dalam penyelesaian masalah penentuan
harga pokok
Menguasai pengetahuan konseptual akuntansi manajemen dan sistem
pengendalian manajemen secara umum, dan menguasai pengetahuan
prosedural tentang berbagai teknik pengukuran dan pengendaian kinerja
manajemen pada berbagai pusat pertanggungjawaban secara mendalam
serta mampu menginformasikannya dalam penilaian kinerja
Menguasai pengetahuan konseptual anggaran dan proses penyusunan
anggaran secara umum, dan menguasai pengetahuan prosedural tentang
penyusunan master budgets, rolling budgets, activity based budgets, dan
teknik-teknik penyusunan anggaran secara mendalam, serta mampu
memformulaskikannya ke dalam penyusunan anggaran
Menguasai pengetahuan konseptual analisis laporan keuangan dan
manajemen keuangan secara umum, dan menguasai secara spesifik
pengetahuan prosedural perhitungan rasio-rasio , tren-tren akuntansi, dan
interpretasinya secara mendalam serta mampu memformulasikannya
untuk memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan para stakeholder
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K3

Pemrograman
Akuntansi

Komunikasi

Komunikasi Bisnis

Kewirausahaan

CPL - Prodi

Organisasi &
Lingkungan Bisnis

No

Pengantar Bisnis

Bahan Kajian Pendukung

Nama Mata Kuliah

PP7

PP8

PP9

PP10

Menguasai konsep sistem informasi akuntansi untuk mendukung proses
bisnis dan mendukung pengendalian serta pengambilan keputusan dengan
menggunakan piranti lunak
Menguasai konsep teoritis audit, akuntansi keuangan, sistem informasi
akuntansi dan pengendalian secara umum, dan menguasai pengetahuan
prosedural teknik dan prosedur audit, pelaksanaan dan pelaporan audit
internal secara mendalam serta mampu merumuskan prosedur audit
internal keuangan, kinerja, ketaatan dan sistem informasi
Menguasai pengetahuan konseptual secara umum tentang prinsip-prinsip
ilmu akuntansi, manajemen organisasi, bisnis dan kewirausahaan, hukum
bisnis, ekonomi, matematika dan statistik bisnis, etika, bahasa dan
komunikasi, dan secara khusus menguasai pengetahuan metode, teknik dan
aplikasinya untuk mendukung penyelesaian tugas pekerjaan akuntansi.
BKP
Menguasai konsep teoritis perpajakan dan prinsip akuntansi keuangan
secara umum, dan menguasai secara spesifik tentang peraturan umum
perpajakan, PPh, PPN, PPnBM, Bea Materai, PBB dan BPHTB yang
berlaku di Indonesia secara manual maupun penggunaan secara elektronik,
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K3

Pemrograman
Akuntansi

Komunikasi

Komunikasi Bisnis

Kewirausahaan

CPL - Prodi

Organisasi &
Lingkungan Bisnis

No

Pengantar Bisnis

Bahan Kajian Pendukung

BKP

BKP

BKP

Nama Mata Kuliah

KU3

KU4
KU5
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Pemrograman
Akuntansi

Komunikasi

Komunikasi Bisnis

Kewirausahaan

Manajemen Strategik

KU2

Manajemen SDM

KU1

serta mampu memformulasikannya dalam perhitungan dan perencanaan
pajak
KETERAMPILAN UMUM:
Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif , bermutu, dan terukur
dalam melakukan jenis pekerjaan spesifik, di bidang keahliannya serta
sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang akuntansi
Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
Mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan, teknologi pada
bidang akuntansi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora
sesuai dengan bidang keahlian akuntansi dalam rangka menghasilkan
prototype, prosedur baku, desain sistem informasi akuntansi
Mampu menyusun hasil kajian akuntansi dalam bentuk kertas kerja,
sepesifikasi desain, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku,
spesifikasi desain , dan persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam
melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya

K3

3

CPL - Prodi

Organisasi &
Lingkungan Bisnis

No

Pengantar Bisnis

Bahan Kajian Pendukung

BKP

BKP

BKP

BKP

Nama Mata Kuliah

KU6
KU7

KU8

KU9
4
KK1

Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil
kerja sama di dalam maupun di luar lembaganya;
Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan
melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang
ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang
berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran
secara mandiri;
Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan
menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah
plagiasi
KETERAMPILAN KHUSUS:
Mampu secara mandiri menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi
laporan keuangan entitas tersendiri, konsolidasian (di bawah sepervisi)
dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transaksi sesuai denga
n standar akuntansi keuangan (SAK) berbasis IFRS dan standar akuntansi
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K3

Pemrograman
Akuntansi

Komunikasi

Komunikasi Bisnis

Kewirausahaan

CPL - Prodi

Organisasi &
Lingkungan Bisnis

No

Pengantar Bisnis

Bahan Kajian Pendukung

Nama Mata Kuliah

keuangan ETAP yang berlaku serta memanfaatkan piranti lunak untuk
proses penyusunan laporan keuangan.

KK2

Mampu secara mandiri menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan
laporan
keuangan
pemerintahan,
konsolidasian
dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transaksi sesuai denga
n standar akuntansi pemerintah (SAP) dan regulasi yang berlaku serta
mampu memanfaatkan piranti lunak untuk proses penyusunan laporan
keuangan.

KK3

Mampu secara mandiri menyusun laporan hasil analisis atas informa
sikeuangan dan non keuangan, laporan akuntansi manajemen, serta
pengungkapan terkait yang relevan dan andal untuk pengambilan
keputusan manajerial dan pengendalian manajemen dengan menerapkan
teknik dan metode analisis akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen
serta prinsip-prinsip bisnis yang berkelanjutan dan jiwa entrepreneurship.
BKP
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K3

Pemrograman
Akuntansi

Komunikasi

Komunikasi Bisnis

Kewirausahaan

CPL - Prodi

Organisasi &
Lingkungan Bisnis

No

Pengantar Bisnis

Bahan Kajian Pendukung

Nama Mata Kuliah

KK4

KK5

KK6

Mampu menyajikan informasi harga pokok dengan menggunakan teknik
activity based costing, target costing, dan life cycle costing untuk
penentuan harga jual, penilaian persediaan, pengendalian biaya dan
penganmbilan keputusan di bawah supervisi atasan dengan menggunakan
fasilitas komputer
Mampu menganalisis dan mengevaluasi kinerja keuangan organisasi
dengan menggunakan teknik-teknik analisis (rasio-rasio, tren, dan analisis
statistik), menginterpretasikannya dalam berbagai perspektif para
pemangku kepentingan, menyarankan cara-cara untuk meningkatkan
kinerja keuangan dengan pertimbangan-pertimbangan aspek internal dan
eksternal organisasi.
Mampu melaksanakan prosedur audit, mengumpulkan dan mengevaluasi
bukti audit, menyusun kertas kerja audit di bawah supervisi dan menyusun
laporan audit atas laporan keuangan auditan entitas komersial dan laporan
akuntansi manajemen sesuai dengan standar audit dan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
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K3

Pemrograman
Akuntansi

Komunikasi

Komunikasi Bisnis

Kewirausahaan

CPL - Prodi

Organisasi &
Lingkungan Bisnis

No

Pengantar Bisnis

Bahan Kajian Pendukung

Nama Mata Kuliah

KK7

KK8

KK9

KK10

Mampu secara mandiri mendisain proses bisnis dalam suatu sistem
informasi akuntansi yang mendukung penyediaan infomasi berbasis
teknologi informasi untuk mendukung pengendalian dan pengambilan
keputusan dengan menggunakan piranti lunak.
Mampu membuat perencanaan strategi perpajakan perusahaan dalam
bentuk rekomendasi kebijakan perpajakan perusahaan, menyusun laporan
keuangan rekonsiliasi fiskal organisasi dan menyusun laporan kewajiban
perpajakan baik untuk wajib pajak individu maupun badan, dengan
mengidentifikasi peluang-peluang pajak berdasarkan peraturan pajak yang
berlaku di Indonesia secara manual maupun menggunakan piranti lunak (espt).
Mampu menyiapkan master budgets, rolling budgets dan activity based
budgets secara tim dan sesuai dengan kebijakan perusahaan dengan teknikteknik statistik dan analisis kuantitatif menggunakan fasilitas komputer
(spreadsheet)
Mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip ilmu akuntansi dengan didukung
oleh ilmu pengetahuan dan keterampilan lain, seperti manajemen
organisasi, bisnis dan kewirausahaan, hukum bisnis, ekonomi, matematika,
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K3

Pemrograman
Akuntansi

Komunikasi

Komunikasi Bisnis

Kewirausahaan

CPL - Prodi

Organisasi &
Lingkungan Bisnis

No

Pengantar Bisnis

Bahan Kajian Pendukung

Nama Mata Kuliah

statistik bisnis, etika, sistem informasi dan komunikasi bilingual dalam
membantu penyelesaian tugas-tugas bidang akuntansi secara efektif dan
efisien
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K3

Pemrograman
Akuntansi

Komunikasi

Komunikasi Bisnis

Kewirausahaan

CPL - Prodi

Organisasi &
Lingkungan Bisnis

No

Pengantar Bisnis

Bahan Kajian Pendukung

Nama Mata Kuliah

1

SIKAP:

S1

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;

S2

Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral, dan etika;

S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
2

Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan
peradaban berdasarkan Pancasila;
Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa
tanggungjawab pada negara dan bangsa;
Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan
orisinal orang lain;
Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
PENGETAHUAN:
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Akuntansi Pariwisata &
Perhotelan

CPL - Prodi

Pengelolaan Keuangan
Desa

No

Akuntansi Perkebunan

Bahan Kajian
Pengembangan Prodi

Nama Mata Kuliah

PP1

PP2

PP3

PP4

PP5

Menguasai pengetahuan konsep teoritis akuntansi keuangan termasuk perusahaan gabungan secara
umum, dan menguasai pengetahuan metode-metode dan standar-standar akuntansi yang berlaku secara
mendalam, serta mampu memformulasikannya dalam penyusunan laporan keuangan
Menguasai pengetahuan konsep teoritis akuntansi pemerintahan termasuk entitas pelaporan dan entitas
akuntansi, dan menguasai pengetahuan metode-metode dan standar akuntansi pemerintahan dan regulasi
secara umum, serta mampu memformulasikannya dalam penyusunan laporan keuangan pemerintahan
Menguasai pengetahuan konseptual metode-metode penentuan harga pokok secara umum, dan
menguasai pengetahuan tentang teknik-teknik based costing, target costing, dan life cycle costing secara
mendalam serta mampu memformulasikannya dalam penyelesaian masalah penentuan harga pokok
Menguasai pengetahuan konseptual akuntansi manajemen dan sistem pengendalian manajemen secara
umum, dan menguasai pengetahuan prosedural tentang berbagai teknik pengukuran dan pengendaian
kinerja manajemen pada berbagai pusat pertanggungjawaban secara mendalam serta mampu
menginformasikannya dalam penilaian kinerja
Menguasai pengetahuan konseptual anggaran dan proses penyusunan anggaran secara umum, dan
menguasai pengetahuan prosedural tentang penyusunan master budgets, rolling budgets, activity based
budgets, dan teknik-teknik penyusunan anggaran secara mendalam, serta mampu memformulaskikannya
ke dalam penyusunan anggaran
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Akuntansi Pariwisata &
Perhotelan

CPL - Prodi

Pengelolaan Keuangan
Desa

No

Akuntansi Perkebunan

Bahan Kajian
Pengembangan Prodi

Nama Mata Kuliah

PP6

PP7

PP8

PP9

PP10

Menguasai pengetahuan konseptual analisis laporan keuangan dan manajemen keuangan secara umum,
dan menguasai secara spesifik pengetahuan prosedural perhitungan rasio-rasio , tren-tren akuntansi, dan
interpretasinya secara mendalam serta mampu memformulasikannya untuk memenuhi kebutuhan
pengambilan keputusan para stakeholder
Menguasai konsep sistem informasi akuntansi untuk mendukung proses bisnis dan mendukung
pengendalian serta pengambilan keputusan dengan menggunakan piranti lunak
Menguasai konsep teoritis audit, akuntansi keuangan, sistem informasi akuntansi dan pengendalian
secara umum, dan menguasai pengetahuan prosedural teknik dan prosedur audit, pelaksanaan dan
pelaporan audit internal secara mendalam serta mampu merumuskan prosedur audit internal keuangan,
kinerja, ketaatan dan sistem informasi
Menguasai pengetahuan konseptual secara umum tentang prinsip-prinsip ilmu akuntansi, manajemen
organisasi, bisnis dan kewirausahaan, hukum bisnis, ekonomi, matematika dan statistik bisnis, etika,
bahasa dan komunikasi, dan secara khusus menguasai pengetahuan metode, teknik dan aplikasinya untuk
mendukung penyelesaian tugas pekerjaan akuntansi.
Menguasai konsep teoritis perpajakan dan prinsip akuntansi keuangan secara umum, dan menguasai
secara spesifik tentang peraturan umum perpajakan, PPh, PPN, PPnBM, Bea Materai, PBB dan BPHTB
yang berlaku di Indonesia secara manual maupun penggunaan secara elektronik, serta mampu
memformulasikannya dalam perhitungan dan perencanaan pajak
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Akuntansi Pariwisata &
Perhotelan

CPL - Prodi

Pengelolaan Keuangan
Desa

No

Akuntansi Perkebunan

Bahan Kajian
Pengembangan Prodi

Nama Mata Kuliah

CPL - Prodi

3

KETERAMPILAN UMUM:
Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif , bermutu, dan terukur dalam melakukan jenis
pekerjaan spesifik, di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang akuntansi

KU1
KU2
KU3
KU4
KU5
KU6
KU7

Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
Mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan, teknologi pada bidang akuntansi yang
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahlian akuntansi dalam rangka
menghasilkan prototype, prosedur baku, desain sistem informasi akuntansi
Mampu menyusun hasil kajian akuntansi dalam bentuk kertas kerja, sepesifikasi desain, dan
mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain , dan
persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya
Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja sama di dalam maupun di
luar lembaganya;
Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi
terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah
tanggungjawabnya;
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Akuntansi Pariwisata &
Perhotelan

No

Pengelolaan Keuangan
Desa

Akuntansi Perkebunan

Bahan Kajian
Pengembangan Prodi

Nama Mata Kuliah

KU8
KU9
4

KK1

KK2

Akuntansi Pariwisata &
Perhotelan

CPL - Prodi

Pengelolaan Keuangan
Desa

No

Akuntansi Perkebunan

Bahan Kajian
Pengembangan Prodi

Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung
jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk
menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi
KETERAMPILAN KHUSUS:
Mampu secara mandiri menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi laporan keuangan entitas
tersendiri,
konsolidasian
(di
bawah
sepervisi)
dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transaksi sesuai dengan standar akuntansi keuangan
(SAK) berbasis IFRS dan standar akuntansi keuangan ETAP yang berlaku serta memanfaatkan piranti
lunak untuk proses penyusunan laporan keuangan.
Mampu secara mandiri menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan laporan keuangan
pemerintahan, konsolidasian dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transaksi sesuai dengan
standar akuntansi pemerintah (SAP) dan regulasi yang berlaku serta mampu memanfaatkan piranti
lunak untuk proses penyusunan laporan keuangan.
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BKPP

BKPP

BKPP

Nama Mata Kuliah

KK3

KK4

KK5

KK6

Mampu secara mandiri menyusun laporan hasil analisis atas informasi keuangan dan non
keuangan, laporan akuntansi manajemen, serta pengungkapan terkait yang relevan dan andal untuk
pengambilan keputusan manajerial dan pengendalian manajemen dengan menerapkan teknik dan metode
analisis akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen serta prinsip-prinsip bisnis yang berkelanjutan
dan jiwa entrepreneurship.
Mampu menyajikan informasi harga pokok dengan menggunakan teknik activity based costing, target
costing, dan life cycle costing untuk penentuan harga jual, penilaian persediaan, pengendalian biaya dan
penganmbilan keputusan di bawah supervisi atasan dengan menggunakan fasilitas komputer
Mampu menganalisis dan mengevaluasi kinerja keuangan organisasi dengan menggunakan teknikteknik analisis (rasio-rasio, tren, dan analisis statistik), menginterpretasikannya dalam berbagai
perspektif para pemangku kepentingan, menyarankan cara-cara untuk meningkatkan kinerja keuangan
dengan pertimbangan-pertimbangan aspek internal dan eksternal organisasi.
Mampu melaksanakan prosedur audit, mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit, menyusun kertas
kerja audit di bawah supervisi dan menyusun laporan audit atas laporan keuangan auditan entitas
komersial dan laporan akuntansi manajemen sesuai dengan standar audit dan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
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Akuntansi Pariwisata &
Perhotelan

CPL - Prodi

Pengelolaan Keuangan
Desa

No

Akuntansi Perkebunan

Bahan Kajian
Pengembangan Prodi

Nama Mata Kuliah

CPL - Prodi

KK7

Mampu secara mandiri mendisain proses bisnis dalam suatu sistem informasi akuntansi yang mendukung
penyediaan infomasi berbasis teknologi informasi untuk mendukung pengendalian dan pengambilan
keputusan dengan menggunakan piranti lunak.

KK8

KK9

KK10

Mampu membuat perencanaan strategi perpajakan perusahaan dalam bentuk rekomendasi kebijakan
perpajakan perusahaan, menyusun laporan keuangan rekonsiliasi fiskal organisasi dan menyusun laporan
kewajiban perpajakan baik untuk wajib pajak individu maupun badan, dengan mengidentifikasi peluangpeluang pajak berdasarkan peraturan pajak yang berlaku di Indonesia secara manual maupun
menggunakan piranti lunak (e-spt).
Mampu menyiapkan master budgets, rolling budgets dan activity based budgets secara tim dan sesuai
dengan kebijakan perusahaan dengan teknik-teknik statistik dan analisis kuantitatif menggunakan
fasilitas komputer (spreadsheet)
Mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip ilmu akuntansi dengan didukung oleh ilmu pengetahuan dan
keterampilan lain, seperti manajemen organisasi, bisnis dan kewirausahaan, hukum bisnis, ekonomi,
matematika, statistik bisnis, etika, sistem informasi dan komunikasi bilingual dalam membantu
penyelesaian tugas-tugas bidang akuntansi secara efektif dan efisien
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Akuntansi Pariwisata &
Perhotelan

No

Pengelolaan Keuangan
Desa

Akuntansi Perkebunan

Bahan Kajian
Pengembangan Prodi

Nama Mata Kuliah

1

SIKAP:

S1

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;

BKPT

S6

Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral, dan
etika;
BKPT
Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan
kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa
tanggungjawab pada negara dan bangsa;
Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau
temuan orisinal orang lain;
BKPT
Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; BKPT

S7

Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;

BKPT

BKPT

BKPT

S8
S9

Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan

BKPT

BKPT

BKPT

S2
S3
S4
S5
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BKPT

BKPT

BKPT
BKPT

BKPT
BKPT

BKPT

BKPT

BKPT

BKPT

Bahasa Inggris

Bahasa Indonesia

Pancasila

CPL - Prodi
Agama

No

Kewarganegaraan

Bahan Kajian PT (Mata Kuliah Wajib)

S10
2
PP1

PP2

PP3

PP4

PP5

PP6

PP7

Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
PENGETAHUAN:
Menguasai pengetahuan konsep teoritis akuntansi keuangan termasuk perusahaan gabungan
secara umum, dan menguasai pengetahuan metode-metode dan standar-standar akuntansi yang
berlaku secara mendalam, serta mampu memformulasikannya dalam penyusunan laporan
keuangan
Menguasai pengetahuan konsep teoritis akuntansi pemerintahan termasuk entitas pelaporan dan
entitas akuntansi, dan menguasai pengetahuan metode-metode dan standar akuntansi
pemerintahan dan regulasi secara umum, serta mampu memformulasikannya dalam penyusunan
laporan keuangan pemerintahan
Menguasai pengetahuan konseptual metode-metode penentuan harga pokok secara umum, dan
menguasai pengetahuan tentang teknik-teknik based costing, target costing, dan life cycle costing
secara mendalam serta mampu memformulasikannya dalam penyelesaian masalah penentuan
harga pokok
Menguasai pengetahuan konseptual akuntansi manajemen dan sistem pengendalian manajemen
secara umum, dan menguasai pengetahuan prosedural tentang berbagai teknik pengukuran dan
pengendaian kinerja manajemen pada berbagai pusat pertanggungjawaban secara mendalam serta
mampu menginformasikannya dalam penilaian kinerja
Menguasai pengetahuan konseptual anggaran dan proses penyusunan anggaran secara umum, dan
menguasai pengetahuan prosedural tentang penyusunan master budgets, rolling budgets, activity
based budgets, dan teknik-teknik penyusunan anggaran secara mendalam, serta mampu
memformulaskikannya ke dalam penyusunan anggaran
Menguasai pengetahuan konseptual analisis laporan keuangan dan manajemen keuangan secara
umum, dan menguasai secara spesifik pengetahuan prosedural perhitungan rasio-rasio , tren-tren
akuntansi, dan interpretasinya secara mendalam serta mampu memformulasikannya untuk
memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan para stakeholder
Menguasai konsep sistem informasi akuntansi untuk mendukung proses bisnis dan mendukung
pengendalian serta pengambilan keputusan dengan menggunakan piranti lunak
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PP8

PP9

PP10
3
KU1
KU2
KU3
KU4

Menguasai konsep teoritis audit, akuntansi keuangan, sistem informasi akuntansi dan
pengendalian secara umum, dan menguasai pengetahuan prosedural teknik dan prosedur audit,
pelaksanaan dan pelaporan audit internal secara mendalam serta mampu merumuskan prosedur
audit internal keuangan, kinerja, ketaatan dan sistem informasi
Menguasai pengetahuan konseptual secara umum tentang prinsip-prinsip ilmu akuntansi,
manajemen organisasi, bisnis dan kewirausahaan, hukum bisnis, ekonomi, matematika dan
statistik bisnis, etika, bahasa dan komunikasi, dan secara khusus menguasai pengetahuan metode,
teknik dan aplikasinya untuk mendukung penyelesaian tugas pekerjaan akuntansi.
Menguasai konsep teoritis perpajakan dan prinsip akuntansi keuangan secara umum, dan
menguasai secara spesifik tentang peraturan umum perpajakan, PPh, PPN, PPnBM, Bea Materai,
PBB dan BPHTB yang berlaku di Indonesia secara manual maupun penggunaan secara elektronik,
serta mampu memformulasikannya dalam perhitungan dan perencanaan pajak
KETERAMPILAN UMUM:
Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif , bermutu, dan terukur dalam melakukan jenis
pekerjaan spesifik, di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang
akuntansi
Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
Mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan, teknologi pada bidang akuntansi yang
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahlian akuntansi dalam
rangka menghasilkan prototype, prosedur baku, desain sistem informasi akuntansi
Mampu menyusun hasil kajian akuntansi dalam bentuk kertas kerja, sepesifikasi desain, dan
mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;

KU5

Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain , dan
persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada
pekerjaannya

KU6

Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja sama di dalam
maupun di luar lembaganya;
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BKPT

BKPT

KU7
KU8
KU9
4

KK1

KK2

KK3

KK4

KK5

Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan
evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah
tanggungjawabnya;
Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah
tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk
menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi
KETERAMPILAN KHUSUS:
Mampu secara mandiri menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi laporan keuangan entitas
tersendiri,
konsolidasian
(di
bawah
sepervisi)
dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transaksi sesuai dengan standar akuntansi
keuangan (SAK) berbasis IFRS dan standar akuntansi keuangan ETAP yang berlaku serta
memanfaatkan piranti lunak untuk proses penyusunan laporan keuangan.
Mampu secara mandiri menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan laporan keuangan
pemerintahan konsolidasian dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transaksi sesuai
dengan standar akuntansi pemerintah (SAP) dan regulasi yang berlaku serta mampu
memanfaatkan piranti lunak untuk proses penyusunan laporan keuangan.
Mampu secara mandiri menyusun laporan hasil analisis atas informasi keuangan dan non
keuangan, laporan akuntansi manajemen, serta pengungkapan terkait yang relevan dan andal
untuk pengambilan keputusan manajerial dan pengendalian manajemen dengan menerapkan
teknik dan metode analisis akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen serta prinsip-prinsip
bisnis yang berkelanjutan dan jiwa entrepreneurship.
Mampu menyajikan informasi harga pokok dengan menggunakan teknik activity based costing,
target costing, dan life cycle costing untuk penentuan harga jual, penilaian persediaan,
pengendalian biaya dan penganmbilan keputusan di bawah supervisi atasan dengan menggunakan
fasilitas komputer
Mampu menganalisis dan mengevaluasi kinerja keuangan organisasi dengan menggunakan
teknik-teknik analisis (rasio-rasio, tren, dan analisis statistik), menginterpretasikannya dalam
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berbagai perspektif para pemangku kepentingan, menyarankan cara-cara untuk meningkatkan
kinerja keuangan dengan pertimbangan-pertimbangan aspek internal dan eksternal organisasi.
Mampu melaksanakan prosedur audit, mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit, menyusun
kertas kerja audit di bawah supervisi dan menyusun laporan audit atas laporan keuangan auditan
KK6
entitas komersial dan laporan akuntansi manajemen sesuai dengan standar audit dan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
Mampu secara mandiri mendisain proses bisnis dalam suatu sistem informasi akuntansi yang
KK7 mendukung penyediaan infomasi berbasis teknologi informasi untuk mendukung pengendalian
dan pengambilan keputusan dengan menggunakan piranti lunak.
Mampu membuat perencanaan strategi perpajakan perusahaan dalam bentuk rekomendasi
kebijakan perpajakan perusahaan, menyusun laporan keuangan rekonsiliasi fiskal organisasi dan
KK8 menyusun laporan kewajiban perpajakan baik untuk wajib pajak individu maupun badan, dengan
mengidentifikasi peluang-peluang pajak berdasarkan peraturan pajak yang berlaku di Indonesia
secara manual maupun menggunakan piranti lunak (e-spt).
Mampu menyiapkan master budgets, rolling budgets dan activity based budgets secara tim dan
KK9 sesuai dengan kebijakan perusahaan dengan teknik-teknik statistik dan analisis kuantitatif
menggunakan fasilitas komputer (spreadsheet)
Mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip ilmu akuntansi dengan didukung oleh ilmu pengetahuan
dan keterampilan lain, seperti manajemen organisasi, bisnis dan kewirausahaan, hukum bisnis,
KK10
ekonomi, matematika, statistik bisnis, etika, sistem informasi dan komunikasi bilingual dalam
membantu penyelesaian tugas-tugas bidang akuntansi secara efektif dan efisien
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BKPT

SMT I
General English 1

SMT II

SMT III

General English 2

Business English 1

SMT IV

SMT V

Sttst Bisnis

SMT VII

Pen. Kary. Ilm

Praktik Stts. Bisnis
SKRIPSI

Mjm Keu. Ter.
Dsr-dsr. Ilmu
Ekonomi

SMT VIII

Adv. English

Business English 2
B. Indonesia

MM Bisnis

SMT VI

Entrepreneur
MJM Strategik

Inv. & Mj. Port

Akts. Manajemen

Manajemen

ALK
Peng. Bisnis

Kom Bis
Akts. Biaya I

Akts. Biaya II

Penganggaran

Prak. Anggaran B. IT

Prak. Akt Manuf.

Aplikasi Komp.

Komp. Akuntansi

MAGANG
Akt. Perkebunan
Akt. Lanjut I

Akt. Keuangan II

Audit & Assurans

SIA
Prak. Pers. Dagang

Pancasila.

Akt. Lanjut II

Dsr-dsr. Akts. II

Kewarganegaraan

Seminar Akeu

Pemrogram. Akt
Mj. Database

Dsr - dsr TI

Dsr-dsr. Akts. I

Teori Akuntansi

Akts. Keuangan I

Akt. Hot & Par
Audit B. IT

Praktik SIA

Prak. Audit B IT

Prak. Akts. Keu.

Etika Prof & CG

Akts. Pemp.

Peng. Keu. Desa

Perpajakan
Akts. Perpajakan

Hkm Bisnis
Etika & Budaya Sumut

Agama
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Prk. Pjk Berbasis IT

7. Distribusi Mata Kuliah Tiap Semester
Tabel-5: Matrik Organisasi Mata Kuliah Program Studi
Semester 1
No

Kode Mata Kuliah

Nama Mata Kuliah

Bahasa Inggris 1
(General English 1)
Hukum Bisnis
(Business Law)
Matematika Bisnis
(Business Mathematics)
Pancasila
(Indonesian State Ideology)
Agama
(Religion)

Jumlah
SKS
T
P

Sesi Perkuliahan

2

3

2

2

3

4

2

2

2



2

2

2



3

5

2

2



2

3

5



2

2

4

8

21

29

1

APMPK21101

2

APMBB21102

3

APMKK21103

4

APMPK21104

5

APMPK21105

6

APMKB21106

Dasar - Dasar Akuntansi 1
(Accounting Principles 1)

1

7

APMKK21107

Pengantar Bisnis
(Business Principles)

2

8

APMKK21108

Dasar - Dasar Ilmu Ekonomi
(Economics Principles)

1

9

APMKK21109

Dasar - Dasar Teknologi Informasi
(Information Technology Principles)
Sub Total

1

1

2
2

13
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Keterangan Mata
Kuliah
CM PM CPM

Total SKS

1

2












Semester 2
No

Kode Mata Kuliah

Nama Mata Kuliah

Jumlah
SKS
T
P

Total SKS

Sesi Perkuliahan

Keterangan Mata
Kuliah
CM PM
CPM

1

APMKK21201

Aplikasi Komputer
(Computer Application)

2

2

4



2

APMPK21202

Bahasa Inggris 2
(General English 2)

2

2

4



3

APMBB21203

Komunikasi Bisnis
(Business Communication)

1

1

2

3



4

APMKK21204

Manajemen
(Management)

2

1

3

4



5

APMKB21205

Dasar - Dasar Akuntansi 2
(Accounting Principles 2)

1

2

3

5



6

APMPK21206

Kewarganegaraan
(Civics)

2

2

2

7

APMPB21207

Praktik Akuntansi Perusahaan Dagang
(Trading Company Accounting
Practice)

2

2

4

8

APMKK21208

Statistik Bisnis
(Business Statistics)

1

1

2

3

7

11

18

29

Sub Total

111





Semester 3
No

Kode Mata Kuliah

Nama Mata Kuliah

Jumlah
SKS
T
P

Total SKS

Sesi
Perkuliahan

Keterangan Mata
Kuliah
CM PM CPM

1

APMKB21301

Akuntansi Biaya 1
(Cost Accounting 1)

2

1

3

4



2

APMKB21302

Akuntansi Keuangan Menengah 1
(Intermediate Accounting 1)

1

2

3

5



3

APMKK21303

Bahasa Inggris Bisnis 1
(Business English 1)

1

1

2

3



4

APMBB21304

Kewirausahaan
(Enterpreneurship)

1

1

2

3



5

APMKK21305

Komputerisasi Akuntansi
(Computerized Accounting)

2

2

4

6

APMKB21306

Penganggaran
(Budgeting)

1

1

2

3



7

APMKB21307

Perpajakan
(Taxation)

3

1

4

5



8

APMKB21308

Praktik Statistik Bisnis
(Business Statistics Practice)

1

1

2

10

19

29

Sub Total

9

112







Semester 4
No

Kode Mata Kuliah

Jumlah
SKS
T
P

Nama Mata Kuliah

Total SKS

Sesi
Perkuliahan

Keterangan Mata Kuliah
CM

PM

CPM

1

APMKB21401

Akuntansi Biaya 2
(Cost Accounting 2)

2

APMKB21402

Akuntansi Keuangan Menengah 2
(Intermediate Accounting 2)

1

2

3

5



3

APMPK21403

Bahasa Indonesia
(Indonesian Language)

1

1

2

3



4

APMKK21404

Bahasa Inggris Bisnis 2
(Business English 2)

1

1

2

3



5

APMKB21405

Manajemen Database
(Database Management)

1

1

2

3



6

APMPB21406

Praktik Pemrograman Aplikasi
Akuntansi (Accounting Application
Programming Practice)

1

2

3

5



7

APMPB21407

Praktik Penganggaran Berbasis
Teknologi Informasi
(IT Based Budgeting Practice)

1

1

2

8

APMKB21408

Sistem Informasi Akuntansi
(Accounting Information System)

1

2

3

5

7

11

18

29

Sub Total

113

1

1

2

3







Semester 5
No

Kode Mata Kuliah

Jumlah
SKS
T
P

Nama Mata Kuliah

1

APMKB21501

Akuntansi Keuangan Lanjutan 1
(Advanced Accounting 1)

2

2

APMBB21001

Etika dan Budaya Sumatera Utara
(Ethics and North Sumatera
Culture)

2

3

APMKB21502

Akuntansi Manajemen
(Management Accounting)

1

4

APMKB21503

Akuntansi Pemerintahan
(Governmental Accounting)

2

5

APMPB21504

Praktik Akuntansi Keuangan
(Financial Accounting Practice)

6

APMPB21505

7

APMPB21507

8

APMKK21508

Praktik Akuntansi Perusahaan
Manufaktur
( Manufacturing Company
Accounting Practice)
Praktik Sistem Informasi
Akuntansi
(Accounting Information System
Practice)
Bahasa Inggris Lanjutan
(Advanced English)
Sub Total

Sesi
Perkuliahan

Keterangan Mata Kuliah
CM

PM

CPM



3

4

2

2

2

3

5



1

3

4



2

2

4



2

2

4



2

2

4



2

2

19

29

2
9

114

1

Total SKS

10







Semester 6
No

Kode Mata Kuliah

Nama Mata Kuliah

Jumlah
SKS
T
P

Total SKS

Sesi Perkuliahan

Keterangan Mata
Kuliah
CM PM CPM

1

APMKB21601

Akuntansi Keuangan Lanjutan 2
(Advanced Accounting 2)

1

1

2

3



2

APMKB21602

Akuntansi Perpajakan
(Taxation Accounting)

1

1

2

3



3

APMKB21603

Analisis Laporan Keuangan
(Financial Report Analysis)

2

2

4

4

APMKB21604

Audit dan Assurans
(Auditing & Assurance)

1

2

3

5



5

APMKB21605

Manajemen Keuangan Terapan
(Applied Financial Management)

2

1

3

4



6

APMKB21606

Manajemen Strategik
(Strategic Management)

2

1

3

4



7

APMKK21607

Penulisan Karya Ilmiah (Scientific
Writing)

1

1

2

3



8

APMKK21608

Teori Akuntansi
(Accounting Theory)

2

2

2

19

28

Sub Total

10

115
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Semester 7
No

Kode Mata Kuliah

1

APMKK21701

2

APMKK21702

3

APMKK21703

4

APMKB21704

Jumlah
SKS
T
P

Nama Mata Kuliah

Akuntansi Pariwisata &
Perhotelan
(Tourism & Hotels Accounting)
Akuntansi Perkebunan
(Plantation Accounting)
Audit Berbasis Teknologi
Informasi
(IT Based Auditing)
Etika Profesi dan Tata Kelola
Organisasi
(Professional Ethics & Organizational
Governance)

5

APMKK21705

Investasi dan Manajemen
Portofolio
( Investment and Portofolio
Management)

6

APMKK21706

Pengelolaan Keuangan Desa
(Village Fund Management)

7

APMPB21707

8

APMPB21708

9

APMKK21709

Praktik Audit Berbasis Teknologi
Informasi
(IT Based Auditing Practice)
Praktik Perpajakan Berbasis
Teknologi Informasi
(IT Based Taxation Practice)
Seminar Akuntansi
(Accounting Seminar)
Sub Total

Sesi
Perkuliahan

Keterangan Mata Kuliah
CM

PM

CPM

1

1

2

3



1

1

2

3



1

2

3

5



2

2

2



1

1

2

3



1

1

2

3



2

2

4



2

2

4



2

2

19

29

2
9

116

Total SKS
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Semester 8
No

Kode Mata Kuliah

Jumlah SKS

Nama Mata Kuliah

T

1

APMBB21801

2

APMPB21802

Magang
(Internship )
Skripsi
(Final Project)
Sub Total

0

Total SKS

P

Semester
Semester 1
Semester 2
Semester 3
Semester 4
Semester 5
Semester 6
Semester 7
Semester 8
Total
Persentase (%)

10



6

6



16

16

Menit Tatap
Muka/Minggu
Teori Praktek Teori
Praktek
13
8
650
800
7
11
350 1100
9
10
450 1000
7
11
350 1100
9
10
450 1000
10
9
500
900
9
10
450 1000
0
16
0 1600
64
85
3200 8500
42,95% 57,05% 27,35% 72,65%
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Keterangan Mata
Kuliah
CM PM
CPM

10

Total Keseluruhan
SKS

Sesi
Perkuliahan

0

Keterangan:
1.
2.
3.

1 SKS Matakuliah Teori = 50 Menit Tatap Muka (Perkuliahan di Kelas) , 60 Menit Tugas Terstruktur, dan 60 Menit Tugas Mandiri
1 SKS Matakuliah Praktek = 100 Menit Tatap Muka (Perkuliahan di Kelas) dan 70 Menit Tugas Terstruktur/Mandiri
Keterangan Mata Kuliah terdiri atas:
a. Case Method (CM)
b. Project Method (PM)
c. Case and Project Method (CPM)
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Tabel Penyusunan Mata Kuliah Berdasarkan Kompetensi Lulusan
Level
KKNI
Level
III

Semester
1

Okupasi/Jabatan
SKKNI
Tekniki Akuntansi
Pratama

Profesi
Bagian Piutang
Bagian Utang

Unit Kompetensi yang
menjadi Bahan Ajar
Menerapkan Prinsip
Praktik Profesional
dalam bekerja

Matakuliah yang
Relevan
Pengantar Bisnis

Menerapkan PraktikPraktik Kesehatan dan
Keselamatan di Tempat
Kerja
Memproses Entry Jurnal

Manajemen

Bagian Persediaan
2

3
1
1
2

3
2
2
2
Level
IV

3&4

Teknisi Akuntansi
Muda

Pengelola Kas
Kecil
Pengelola Kas
Bank
Kasir

Memproses Buku Besar
Menyusun Laporan
Keuangan
Mengoperasikan Paket
Program Pengolah
Angka/Spreadsheet
Mengoperasikan Aplikasi
Komputer Akuntansi
Mengolah Kartu Piutang
Mengolah Kartu Utang
Mengelola Kartu
Persediaan
Memproses Dokumen
Dana Kas Kecil
Memproses Dokumen
Dana Kas di Bank
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Matakuliah Pendukung
1. Bahasa Inggris 1
2. Hukum Bisnis
3. Matematika Bisnis
4. Pancasila
5. Agama
6. Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi
7. Dasar-Dasar Teknologi Informasi
1. Kewarganegaraan
2. Statistik Bisnis

Dasar-Dasar Akuntansi 1
&2

AplikasiKomputer
Praktik Akuntansi
Perusahaan Dagang
Komputerisasi Akuntansi
Dasar-Dasar Akuntansi 2
Dasar-Dasar Akuntansi 2
Dasar-Dasar Akuntansi 2
Akuntansi Keuangan
Menengah 1

1. Kewirausahaan
2. Praktik Statistik Bisnis

Level
KKNI
Level
V

Semester
5&6

Okupasi/Jabatan
SKKNI
Teknisi Akuntansi
Madya

Profesi
Pengelola Aset
Penyaji Laporan
Harga Pokok
Pengelola SPT
Tax Accountant
Analis
Implementasi
Sistem Informasi
Akuntansi

Level
VI

7&8

Teknisi Akuntansi
Ahli

Unit Kompetensi yang
menjadi Bahan Ajar
Mengelola Kartu Aktiva
Tetap
Menyajikan Laporan
Harga Pokok Produk
Menyiapkan Surat
Pemberitahuan Pajak
Menyiapkan Surat
Pemberitahuan Pajak
Mengimplementasikan
Suatu Sistem Komputer
Akuntansi

Matakuliah yang
Relevan
Akuntansi Keuangan
Menengah 1
Akuntansi Biaya 1
Akuntansi Biaya 2
Perpajakan

Sistem Informasi
Akuntansi
Praktik Sistem Informasi
Akuntansi
Manajemen Database
Manajemen Database

Mengembangkan
Database

Melaksanakan PrinsipPrinsip Supervisi

Akuntansi Manajemen
Manajemen Strategik

Financial Officer

Melakukan Komunikasi
Bisnis yang Efektif

Bahasa Inggris Bisnis 1
Bahasa Inggris Bisnis 2
Komunikasi Bisnis
Analisis Laporan
Keuangan
Akuntansi Pariwisata dan
Perhotelan
Akuntansi Perkebunan
Akuntansi Keuangan
Lanjutan 2
Sistem Informasi
Akuntansi

Accounting System
Desainer

Menyajikan Laporan
Keuangan Konsolidasi
Memelihara Sistem
Informasi Akuntansi
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Ettika dan Budaya Sumatera Utara

Akuntansi Perpajakan

Analis
Implementasi
Sistem Informasi
Akuntansi
Financial Analyst

Menyajikan Informasi
Kinerja Keuangan dan
Bisnis

Matakuliah Pendukung

1. Investasi dan Manajemen
Portofolio
2. Pengelolaan Keuangan Desa
3. Seminar Akuntansi
4. Teori Akuntansi
Bahasa Inggris 1
Bahasa Inggris 2
Bahasa Indonesia

Level
KKNI

Semester

Okupasi/Jabatan
SKKNI

Profesi
Assistant Controller

Cost Accountant

Unit Kompetensi yang
menjadi Bahan Ajar
Melaksanakan Proses
Pemeriksaan Informasi
Keuangan
Menyajikan Informasi
Kinerja Keuangan dan
Bisnis

Menyajikan Laporan
Keuangan Konsolidasi
Menyajikan Informasi
Akuntansi Manajemen

Budget Preparer &
Analyst

Menyiapkan Anggaran
Perusahaan

Auditor Internal

Melaksanakan Proses
Pemeriksaan Informasi
Keuangan

Auditor Eksternal

Melaksanakan Proses
Pemeriksaan Informasi
Keuangan
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Matakuliah yang
Relevan
Sistem Informasi
Akuntansi
Analisis Laporan
Keuangan
Akuntansi Pariwisata dan
Perhotelan
Akuntansi Perkebunan
Akuntansi Keuangan
Lanjutan 2
Akuntansi Biaya 1
Akuntansi Biaya 2
Akuntansi Manajemen
Pengganggaran
Praktik Pengganggaran
Berbasis Teknologi
Informasi
Audit Berbasis Teknologi
Informasi
Praktik Audit Berbasis
Teknologi Informasi
Audit Assurans
Audit Berbasi Teknologi
Informasi
Audit dan Assurans
Praktik Audit Berbasis
Teknologi Informasi

Matakuliah Pendukung

Penutup
Demikianlah laporan revisi kurikulum yang telah disusun oleh Tim Revisi
Kurikulum Prodi Akuntansi Keuangan Publik. Revisi kurikulum dilakukan
dengan mengikuti pedoman penyusunan kurikulum yang telah disosialisasikan
oleh institusi. Kurikulum yang disusun diharapkan mampu mengakomodir
perubahan-perubahan yang terjadi baik di lingkungan organisasi bisnis maupun
organisasi lainnya. Perubahan kurikulum ini harus diikuti dengan dengan
perubahan pola pikir dan strategi pembelajaran serta strategi pengajaran yang
diterapkan di Proses Belajar Mengajar. Serta up grading pengetahuan serta
keterampilan dari tenaga pengajar secara berkelanjutan.
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