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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Alhamdulillah, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan
rahmat dan kemudahan-Nya. Pedoman Kurikulum Program Studi Akuntansi Universitas
Muhammadiyah Sidoarjo ini dapat disusun. Dengan pedoman yang dimiliki, diharapkan
kegiatan pendidikan dan pengajaran program studi Akuntansi dapat berjalan dengan baik,
terstruktur, terencana, memiliki visi misi serta tujuan yang jelas dan terukur.

Setiap

kegiatan proses akademik akan mengacu pada pedoman ini, dengan harapan setiap target
yang ditentukan, langkah kerja yang direncanakan serta hasil yang didapat dapat tercapai
dengan baik. Kegiatan pembelajaran disusun dengan berpedoman pada silabus dan
kurikulum

yang

ditentukan.

Selanjutnya

dilakukan

evaluasi

terhadap

kegiatan

pembelajaran yang telah dilaksanakan.Penyusunan pedoman kurikulum ini dilakukan oleh
tim kurikulum Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, dengan
memperhatikan segala masukan, referensi dan analisa kebutuhan stake holder. Pedoman ini
disusun untuk memenuhi standard kurikulum yang telah ditentukan oleh DIKTI. Dari tim
kurikulum kemudian dievaluasi oleh LP3 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Masukan
dan saran kami harapkan untuk perbaikan dan pengembangan kurikulum yang lebih baik di
masa mendatang baik dari internal universitas maupun dari eksternal, stake holder /
pengguna, dan masyarakat. Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang
telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung penyusunan pedoman
kurikulum ini.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Sidoarjo, 01 Maret 2019

Tim Penyusun

ii

IDENTITAS PROGRAM STUDI
1

Nama Perguruan
Tinggi (PT)
2 Fakultas
3 Jurusan/Departemen
4 Program Studi
5 Status Akreditasi
6 JumlahMahasiswa
7 JumlahDosen
8 Alamat Prodi
9 Telpn
10 Web PRODI/PT

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
□ PTN
√□ PTS
Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial
Akuntansi
B
8.458 Mahasiswa
18
Jl. Majapahit No.666 B – Sidoarjo
031-8945444
https://akuntansi.umsida.ac.id

VISI :
Menjadi program studi unggul dan inovatif di bidang akuntansi dalam pengembangan
IPTEKS berdasarkan nilai-nilai Islam untuk kesejahteraan masyarakat.
MISI
1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dibidang akuntansi secara profesional
sesuai perkembangan IPTEKS berdasarkan nilai-nilai islam
2. Meningkatkan penelitian dibidang akuntansi yang mendukung proses pembelajaran
dan pengembangan IPTEKS untuk kesejahteraan masyarakat
3. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat dibidang akuntansi untuk
kesejahteraan masyarakat
4. meningkatkan kerjasama bidang akuntansi dengan lembaga di dalam dan luar negeri
secara berkelanjutan
5. Meningkatkan tata kelola program studi akuntansi secara profesional berdasarkan
nilai-nilai Islam
6. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan program studi
akuntansi berdasarkan nilai-nilai Islam
TUJUAN
1. Menghasilkan lulusan yang profesional dalam penguasaan IPTEKS dibidang
akuntansi berdasarkan nilai-nilai Islam
2. Menghasilkan penelitian bidang akuntansi untuk kesejahteraan masyarakat
3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat bidang akuntansi untuk kesejahteraan
masyarakat
4. Mewujudkan kerjasama bidang akuntansi dengan lembaga di dalam dan luar negeri
untuk penguatan catur dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah
5. Mewujudkan kemandirian program studi akuntansi dengan tata kelola yang
profesional berdasarkan nilai-nilai Islam
6. Meningkatkan prestasi mahasiswa program studi akuntansi baik akademik maupun
non akademik
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1. Hasil Evaluasi Kurikulum Yang Tengah Berjalan
No

Kode MK

Nama MK

MK
Lama/ Baru /
Hapus

1

AK00103

AIK I

Lama

2

AK00202

IKD

Hapus

3

AK00218

Akuntansi Pengantar I

Lama

4

AK00321

Akuntansi Pengantar II

Lama

5

AK00108

Bahasa Inggris Ekonomi

Lama

Perubahan
pada
Buku
RPS
Ajar

Alasan /
MK Pengganti
Berganti nama menjadi
mata kuliah
Kemanusiaan &
Keimanan
Tidak Sesuai dengan
capaian pembelajaran
PSA









Digabung menjadi mata
kuliah Akuntansi Persh.
Jasa, Dagang dan
Manufaktur dan
didalamnya
ditambahkan muatan
Akuntansi Berbasis
Excel
Berganti nama menjadi
mata kuliah Bahasa
Inggris dan didalamnya
terdapat muatan TOEFL

Atas Usulan/
Masukan dari

Berlaku mulai
Sem./Th.

Diktilitbang PP
Muhammadiyah

Semester I
2019/2020

Tenaga Ahli, Dosen
PSA, Pengguna,
Alumni &
Mahasiswa
Tenaga Ahli, Dosen
PSA, Pengguna &
Alumni

Semester I
2019/2020

Tenaga Ahli, Dosen
PSA, Pengguna &
Alumni

Semester I
2019/2020

Semester I
2019/2020

6

AK00106

Pengantar Bisnis

Lama

7

AK00210

Pengantar Manajemen

Lama

8

AK00109

Matematika Bisnis

Hapus

9

AK00219

Statistika Bisnis

Lama

10

AK00105

Pengantar Ekonomi Mikro

Lama






11

AK00104

Pengantar Ekonomi Makro

Lama

12

AK00104

AIK II

Lama

13

AK00329

Praktikum PKA Jasa

Hapus

14

AK00542

Perilaku Organisasi &
Kepemimpinan

Hapus

15

AK00320

Hukum Komersial

Lama











Digabung menjadi mata
kuliah Dasar-dasar
Manajemen untuk lebih
memfokuskan pada ilmu
manajemen yang ada
didalamnya

Tenaga Ahli, Dosen
PSA, Pengguna &
Alumni

Semester II
2019/2020

Digabung menjadi mata
kuliah Statistik Bisnis
untuk lebih
menfokuskan pada
persamaan struktural
Digabung menjadi mata
kuliah Pengantar Ilmu
Ekonomi untuk lebih
memfokuskan pada ilmu
ekonomi yang ada
didalamnya
Berganti nama menjadi
mata kuliah Ibadah,
Akhlak & Muamalah
Mata kuliah tersebut
praktiknya masih
bersifat konfensional
dan tidak sesuai dengan
capaian pembelajaran
PSA
Tidak Sesuai dengan
capaian pembelajaran
PSA

Tenaga Ahli, Dosen
PSA, Pengguna &
Alumni

Semester I
2019/2020

Tenaga Ahli, Dosen
PSA, Pengguna &
Alumni

Semester I
2019/2020

Diktilitbang PP
Muhammadiyah

Semester II
2019/2020

Tenaga Ahli, Dosen
PSA, Pengguna &
Alumni

Semester II
2019/2020

Tenaga Ahli, Dosen
PSA, Pengguna,
Alumni &
Mahasiswa
Tenaga Ahli, Dosen
PSA, Pengguna &
Alumni

Semester II
2019/2020

Berganti nama menjadi
mata kuliah Hukum
Bisnisuntuk lebih
menyesuaikan dengan
bidang bisnis yang
dipelajari

Semester II
2019/2020

16

AK00105

AIK III

Lama

17

AK00428

Akuntansi Biaya I

Lama

18

AK00408

Akuntansi Biaya II

Hapus

19

AK00427

Akuntansi Keuangan Menengah I

Lama

20

AK00541

Akuntansi Keuangan Menengah II

Lama

21

AK00646

Sistem Informasi Akuntansi

Lama

22

AK00757

Sistem Informasi Manajemen

Lama

23

AK00432

Hukum Pajak

Lama

24

AK00647

Perpajakan

Lama

25

AK00514

Akuntansi Komputer 1

Hapus

26

AK00433

Aplikasi Komputer

Hapus

27

AK00106

AIK IV

Lama





















Berganti nama menjadi
mata kuliah
Kemuhammadiyahan
Digabung menjadi mata
kuliah Akuntansi Biaya
secara komprehensif

Diktilitbang PP
Muhammadiyah

Semester III
2020/2021

Tenaga Ahli, Dosen
PSA, Pengguna &
Alumni

Semester II
2019/2020

Digabung menjadi mata
kuliah Akuntansi Aset,
Liability dan Ekuitas
secara komprehensif
Digabung menjadi mata
kuliah Sistem Informasi
Akuntansi dan
Manajemen secara
komprehensif
Digabung menjadi mata
kuliah Perpajakan yang
didalamnya didahului
dengan Ketentuan
Umum Perpajakan yang
terdapat di mata kuliah
Hukum Pajak
Tidak Sesuai dengan
capaian pembelajaran
PSA

Tenaga Ahli, Dosen
PSA, Pengguna &
Alumni

Semester II
2019/2020

Tenaga Ahli, Dosen
PSA, Pengguna &
Alumni

Semester III
2020/2021

Tenaga Ahli, Dosen
PSA, Pengguna &
Alumni

Semester V
2021/2022

Tenaga Ahli, Dosen
PSA, Pengguna,
Alumni &
Mahasiswa
Tenaga Ahli, Dosen
PSA, Pengguna,
Alumni &
Mahasiswa

Semester III
2020/2021

Tenaga Ahli, Dosen
PSA, Mahasiswa &
Alumni

Semester IV
2020/2021

Tidak Sesuai dengan
capaian pembelajaran
PSA dan telah
merupakan bagian dari
mata kuliah akuntansi
jasa, dagang dan
manufaktur
Berganti nama menjadi
mata kuliah Akuntansi
Syariah

Semester III
2020/2021

28

AK00651

Akuntansi Perbankan

Hapus

29

AK00429

Analisis Laporan Keuangan

Lama

30

AK00515

Akuntansi Komputer 2

Hapus

31

AK00649

Akuntansi Keuangan Lanjutan I

Lama

32

AK00755

Akuntansi Keuangan Lanjutan II

Lama

33

AK00648

Auditing I

Lama

34

AK00330

Praktikum Mini Bank

Hapus

35

AK00654

Anggaran Perusahaan

Lama





36

AK00547

Kewirausahaan

Lama

















Tidak Sesuai dengan
capaian pembelajaran
PSA

Tenaga Ahli, Dosen
PSA, Pengguna,
Alumni &
Mahasiswa

Semester IV
2020/2021

Berganti nama
menjadiAnalisis
Informasi Keuangan
Bisnis
Tidak Sesuai dengan
capaian pembelajaran
PSA

Tenaga Ahli, Dosen
PSA, Mahasiswa &
Alumni

Semester III
2020/2021

Tenaga Ahli, Dosen
PSA, Pengguna,
Alumni &
Mahasiswa
Tenaga Ahli, Dosen
PSA, Pengguna &
Alumni

Semester IV
2020/2021

Tenaga Ahli, Dosen
PSA, Pengguna &
Alumni
Tenaga Ahli, Dosen
PSA, Pengguna,
Alumni &
Mahasiswa
Tenaga Ahli, Dosen
PSA, Pengguna &
Alumni

Semester IV
2021/2022

Rapat Fakultas
sebagai penciri
mata kuliah
fakultas

Semester IV
2020/2021

Digabung menjadi mata
kuliah Akuntansi
Persekutuan dan
Kombinasi Bisnis secara
komprehensif
Berganti nama menjadi
Dasar Pengauditan
Tidak Sesuai dengan
capaian pembelajaran
PSA
Berganti nama menjadi
Perencanaan &
Penganggaran Bisnis
sesuai dengan bisnis
yang dipelajari
mahasiswa
Berganti nama menjadi
Entrepreneurship

Semester III
2020/2021

Semester V
2021/2022

Semester III
2020/2021





37

AK00512

Akuntansi Perilaku

Lama

38

AK00518

Komunikasi Bisnis

Hapus

39

AK00758

Auditing II

Lama





40

AK00865

Metodologi Penelitian

Lama





41

AK00660

Manajemen Strategik

Lama





42

AK00548

Teori Portofolio dan Investasi

Lama





43

AK00763

Audit Manajemen

Lama





44

AK00418

Praktikum Pengauditan

Lama

Berganti nama menjadi
Akuntansi Keperilakuan

Tenaga Ahli, Dosen
PSA, Pengguna &
Alumni

Semester IV
2020/2021

Tidak Sesuai dengan
capaian pembelajaran
PSA

Tenaga Ahli, Dosen
PSA, Pengguna,
Alumni &
Mahasiswa
Tenaga Ahli, Dosen
PSA, Pengguna &
Alumni
Tenaga Ahli, Dosen
PSA, Pengguna &
Alumni

Semester VI
2021/2022

Tenaga Ahli, Dosen
PSA, Pengguna &
Alumni

Semester V
2021/2022

Tenaga Ahli, Dosen
PSA, Pengguna &
Alumni
Tenaga Ahli, Dosen
PSA, Pengguna &
Alumni

Semester V
2021/2022

Berganti nama menjadi
Audit Siklus Laporan
Keuangan
Berganti nama menjadi
Desain Riset Kuantitatif
dan Kualitatif , dimana
didalamnya juga
termasuk seminar
akuntansi dari dua
desain riset tersebut
Berganti nama menjadi
Manajemen Strategik &
Risiko, yang didalamnya
juga membahas
beberapa risiko yang
harus diminimalisir oleh
perusahaan
Berganti nama menjadi
Manj Investasi & Teori
Portofolio
Berganti nama menjadi
Pengauditan Internal,
karena audit manajemen
merupakan bagian dari
audit internal
Berganti nama menjadi
Audit Komputer

Tenaga Ahli, Dosen
PSA, Pengguna &
Alumni

Semester V
2021/2022
Semester V
2021/2022

Semester VI
2021/2022

Semester VII
2022/2023

45

AK00337

Praktikum Statistika Akuntansi

Hapus

46

AK00756

Studi Kelayakan Bisnis

Hapus

57

AK00505

Seminar Akuntansi Keuangan

Hapus

Tidak Sesuai dengan
capaian pembelajaran
PSA dan praktikum ini
dapat dilakukan secara
short cost dengan
melibatkan asisten
laboratorium
Tidak Sesuai dengan
capaian pembelajaran
PSA
Sudah termasuk dalam
mata kuliah Desain
Riset kuantitatif dan
kualitatif
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Tenaga Ahli, Dosen
PSA, Pengguna &
Alumni

Semester VII
2022/2023

Tenaga Ahli, Dosen
PSA, Pengguna &
Alumni
Tenaga Ahli, Dosen
PSA, Pengguna &
Alumni

Semester V
2021/2022
Semester VII
2022/2023

2. RumusanStandarKompetensiLulusan
(SKL)
yang
dinyatakandalamCapaianPembelajaranLulusan (CPL)
a. Profil Lulusan
Profil lulusan prodi S1 Akuntansi ditentukan melalui mekanisme
penggabungan (sinkronisasi) Visi& MisiProdi, Fakultas dan Universitas,
analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Oportunities, dan Threats) serta
analisis kebutuhan pasar melalui tracer study, masukan dari asosiasi profesi,
danstakeholder.
Tabel 1
Profil Lulusan
Profil Lulusan
Akuntan

Deskripsi Profil
Menghasilkan lulusan yang profesional dibidang
akuntan publik (eksternal) dan atau akuntan sektor
publik yang didukung dengan teknologi informasi
Tabel 2
Kompetensi Lulusan

Profil Lulusan
Akuntan Publik

Akuntan Sektor
Publik

Kompetensi Utama
a. Menguasai penerapan konsep dan praktik
pemeriksaan terhadap laporan keuangan sesuai
dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)
b. Mampu melakukan pemeriksaan / audit ekternal,
internal dan ketaatan
c. Mampu menyusun program audit & laporan hasil
audit eksternal, internal dan ketaatan
d. Mampu memahami etika profesional dan kode etik
akuntan serta menjunjung tinggi kejujuran
a. Mampu menerapkankonsep dan praktik akuntansi
sektor publik maupun pemerintahan sesuai dengan
standar yang ditetapkan
b. Mampu menyusun laporan keuangan baik sektor
publik maupun pemerintahan
c. Mampu memahami regulasi sekaligus pengendalian
manajemen untuk sektor publik dan pemerintahan
d. Bertanggungjawab pada pekerjaaannya sesuai dengan
kode etik yang ditetapkan
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Tabel 3
Metriks Kompetensi Lulusan dan Profil Lulusan
Penciri Program Studi
Profil Lulusan
Akuntan Publik

Akuntan Sektor
Publik

Kompetensi Utama
a. Menguasai penerapan
konsep dan praktik
pemeriksaan terhadap
laporan keuangan sesuai
dengan Standar
Profesional Akuntan
Publik (SPAP)
b. Mampu melakukan
pemeriksaan / audit
ekternal, internal dan
ketaatan
c. Mampu menyusun
program audit & laporan
hasil audit eksternal,
internal dan ketaatan
d. Mampu memahami etika
profesional dan kode etik
akuntan serta
menjunjung tinggi
kejujuran
a. Mampu menerapkan
konsep dan praktik
akuntansi sektor publik
maupun pemerintahan
sesuai dengan standar
yang ditetapkan
b. Mampu menyusun
laporan keuangan baik
sektor publik maupun
pemerintahan
c. Mampu memahami
regulasi sekaligus
pengendalian
manajemen untuk sektor
publik dan pemerintahan
d. Bertanggungjawab pada
pekerjaaannya sesuai
dengan kode etik yang

Penciri Lembaga / Institusi
Kompetensi
Kompetensi
Pendukung
Lainnya
Mampu beradaptasi
Bertanggungjawab
dengan perkembangan pada pekerjaan dan
teknologi informasi
mematuhi kode etik
serta Standar
profesinya
Profesional Akuntan
Publik (SPAP) yang
ditetapkan

Mampu beradaptasi
dengan perkembangan
teknologi informasi
serta Standar
Akuntansi Sektor
Publik dan
Pemerintahan yang
ditetapkan

Bertanggungjawab
pada pekerjaan dan
mematuhi kode etik
profesinya

ditetapkan
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b.

Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan
Tabel 4
ProfilLulusandanCapaianPembelajaranLulusan

No
P1
P2

Profil Lulusan
Akuntan Publik
Akuntan Sektor
Publik

S1
S2
S3

S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11

KU1
KU2

KU3

KU4

KU5
KU6

Capaian Pembelajaran
Sikap & Tata Nilai
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 tanggung jawab 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 bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang
keahliannya secara mandiri;
Menginternalisasi prinsip- prinsip etika bisnis dan profesi akuntan;
dan
Mampu menjalankan ajaran Islam (akidah, ibadah, muamalah, dan
akhlak) dalam perspektif Muhammadiyah
Keterampilan Umum
Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif
dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan
dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora
yang sesuai dengan bidang keahliannya;
Mampu menunjukan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu
pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai
humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara,
dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain,
atau kritik seni;
Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam
bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam
laman perguruan tinggi;
Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks
penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil
analisis informasi dan data;
Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan
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KU7

KU8

KU9
KU10
KU11
KU12
KU13

KK1
KK2

KK3

KK4

KK5

KK6

KK7

KK8

KK9

pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar
lembaganya;
Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kinerja 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 dibawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola
pembelajaran secara mandiri;
Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan
menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah
plagiasi;
Mampu mengkombinasikan kompetensi teknikal dan keahlian
profesiaonal untuk menyelesaikan penugasan kerja;
Mampu mempresentasikan informasi dan mengemukakan ide dengan
jelas, baik secara lisan maupun tertulis, kepada pemangku
kepentingan;
Mampu menguasai Bahasa Inggris (TOEFL); dan
Mampu belajar secara mandiri dan berkelanjutan, kreatif dan inovatif
dalam memberikan solusi terhadap masalah-masalah
Keterampilan Khusus
Mampu menyusun kertas kerja audit melalui pengumpulan dan
pengikhtisaran bukti audit atas laporan keuangan entitas komersial
sesuai dengan standar audit yang berlaku;
Mampu mengevaluasi bukti audit atas laporan keuangan entitas
komersial sesuai dengan standar audit yang berlaku;
Mampu menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi laporan
keuangan dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transaksi
sesuai dengan standar akuntansi keuangan umum dan standar
akuntansi keuangan yang berlaku;
Mampu menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi laporan
keuangan entitas konsolidasian dengan mengaplikasikan prinsip
akuntansi atas transaksi sesuai standar akuntansi keuangan umum dan
standar akuntansi keuangan yang berlaku;
Mampu menyusun laporan hasil analisis atas informasi keuangan dan
non keuangan untuk pengambilan keputusan manajerial dengan
menerapkan teknik dan metode analisis akuntansi dan keuangan;
Mampu menyusun laporan investasi dan pendanaan untuk
pengambilan keputusan keuangan dan investasi dengan
mengaplikasikan teknik manajemen keuangan dan investasi;
Mampu menyusun dan menganalisis laporan keuangan akuntansi
manajmen dalam mendukung pengambilan keputusan dan
pengendalian manajemen dengan menerapkan teknik- teknik
akuntansi manajemen;
Mampu mendisain proses bisnis dalam suatu sistem informasi
akuntansi yang mendukung penyediaan informasi berbasis teknologi
informasi untuk mendukung pengendalian manajemen dan
pengambilan keputusan organisasi;
Mampu menyusun laporan perpajakan baik untuk wajib pajak
individu maupun badan dengan cara menghitung dan melakukan
rekonsiliasi perpajakan sesuai perundang- undangan perpajakan yang

berlaku di Indonesia;

KK10

KK11
KK12
KK13

KK14

KK15

PP1

PP2

PP3
PP4
PP5
PP6
PP7

PP8
PP9

PP10

PP11

Mampu mengoperasikan softwere / piranti lunak dalam rangka
penyusunan laporan keuangan, pengauditan, laporan akuntansi sektor
publik dan penelitian;
Mampu menyusun dan menganalisis laporan keuangan sektor publik
dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transaksi sesuai
dengan standar akuntansi sektor publik;
Mampu menyusun
10 laporan dalam konteks penyelesaian masalah di
bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
Mampu mengimplementasikan dan mengembangkan jejaring dengan
pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar
lembaganya;
Mampu mengembangkan dan mengimplementasikan ilmu
pengetahuan dan teknologi secara mandiri dan berkelanjutan, kreatif
dan inovatif berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah sesuai
dengan bidang keahliannya; dan
Mampu mengimplementasikan dan memadukan kompetensi teknikal
dan keahlian secara profesiaonal untuk menyelesaikan penugasan
kerja.
Penguasaan Pengetahuan
Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang perencanaan,
prosedur, dan pelaporan audit;
Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang kebijakan dan
prinsip akuntansi, kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan
keuangan, siklus akuntansi, Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan
pengungkapan elemen- elemen laporan keuangan dan analisis laporan
keuangan;
Memahami etika bisnis dan kode etik profesi akuntansi;
Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang akuntansi
manajemen, perhitungan dan pengendalian biaya, penganggaran,
manajemen berbasis aktivitas dan pengukuran kinerja;
Menguasai prinsip- prinsip manajemen keuangan dan investasi pada
aset keuangan;
Menguasai teknik, prinsip, dan pengetahuan prosedural tentang
penggunaan teknologi informasi;
Menguasai konsep-konsep proses bisnis dalam suatu sistem
informasi akuntansi untuk mendukung pengendalian manajemen dan
pengambilan keputusan organisasi;
Menguasai prosedur Electronic Data Procesing (EDP) dalam
penyusunan sampai dengan menginformasikan laporan keuangan,
pengauditan, laporan akuntansi sektor publik dan penelitian;
Menguasai konsep dan peraturan perpajakan;
Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang kebijakan dan
prinsip akuntansi sektor publik, kerangka dasar penyusunan dan
penyajian laporan keuangan sektor publik, transaksi akuntansi sektor
publik, Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan
elemen- elemen laporan keuangan entitas publik serta pengukuran
manajemen dan keuangan sektor publik;
Menguasai konsep-konsep dalam menyusun laporan dalam
penyelesaian masalah di bidang keahliannya;

PP12
PP13
PP14

Menguasai konsep dan prinsip jejaring yang dibentuk dengan
pembimbing, kolega, serta sejawat;
Menguasai konsep-konsep pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; dan
Menguasai konsep-konsep dalam memadukan kompetensi teknikal
dan keahlian secara profesiaonal untuk menyelesaikan penugasan
kerja.
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Tabel 5
Penetapan Mata Kuliah Berdasarkan Capaian Pembelajaran
Deskripsi Level 6 KKNI
Mampu mengaplikasikan
bidang keahlian dan
memanfaatkan IPTEKS
pada bidangnya dalam
penyelesaian masalah serta
mampu beradaptasi
terhadap situasi yang
dihadapi

Deskripsi Spesifik
Mampu
mengaplikasikan
konsep Pengauditan

Mampu
mengaplikasikan
konsep akuntansi sektor
publik

CP Akuntan Ekternal /
Publik
Memahami prinsip
perencanaan sampai
dengan pelaporan hasil
audit baik audit ekternal,
internal maupun
kepatuhan

CP Akuntan Sektor
Publik
Memahami prinsip
perencanaan sampai
dengan pelaporan hasil
audit baik audit ekternal,
internal maupun
kepatuhan

Memahami kebijakan /
regulasi, prinsip serta
penyusunan laporan
keuangan akuntansi
sektor publik

Memahami kebijakan /
regulasi, prinsip serta
penyusunan laporan
keuangan akuntansi
sektor publik
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Penetapan Mata Kuliah
a. Dasar Pengauditan
b. Audit Siklus Laporan
keuangan
c. Pengauditan Internal
d. Audit Investigasi
e. Audit Kepatuhan
f. Audit Sistem Informasi
g. Audit Akuntansi Sektor
Publik
h. Akuntansi Forensik
i. Pengauditan Khusus
a. Akuntansi Sektor Publik
b. Akuntansi Keuangan
Publik
c. Akuntansi Manajemen &
Penilaian Kinerja Publik
d. Akuntansi Desa &
BUMDES
e. Penganggaran Sektor
Publik
f. Manajemen Keuangan
Sektor Publik

Mampu
mengaplikasikan
konsep ilmu akuntansi
korporasi

Memahami prinsip,
kebijakan, kerangka
dasar serta penyusunan
dan penyajian laporan
akuntansi korporasi

Memahami prinsip,
kebijakan, kerangka
dasar serta penyusunan
dan penyajian laporan
akuntansi korporasi

Mampu
mengaplikasikan
konsep ilmu akuntansi
Manajemen

Memahami prinsip,
kebijakan, kerangka
dasar serta penyusunan
dan penyajian laporan
akuntansi manajemen
Menguasai penyusunan
dan pelaporan laporan
hasil audit eksternal
maupun internal

Memahami prinsip,
kebijakan, kerangka
dasar serta penyusunan
dan penyajian laporan
akuntansi manajemen
Menguasai penyusunan
laporan keuangan sektor
publik

Mampu memanfaatkan
ilmu pengetahuan dan
teknologi bidang
pengauditan dan
akuntansi sektor publik
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a. Akuntansi Jasa, Dagang
dan Manufaktur
b. Akuntansi Aset, Liability
dan Ekuitas
c. Akuntansi Persekutuan
dan Kombinasi Bisnis
d. Akuntansi Syariah
e. Manajemen Keuangan
f. Manj. Investasi & Teori
Portofolio
g. Teori Akuntansi
h. Komputer Akuntansi
Keuangan
a. Akuntansi Biaya
b. Akuntansi Manajemen
c. Sistem Pengendalian &
Kinerja Bisnis
a. Audit Komputer
b. Komputer Akuntansi
Sektor Publik
c. Sistem Informasi
Akuntansi & Manajemen
d. Analisis Sistem Akuntansi
& Data Base
e. Perancangan Sistem
Akuntansi Aplikasi Web
dan Android

Menguasai konsep teoritis
bidang pengetahuan tertentu
secara umum dan konsep
teoritis bagian khusus
dalam bidang pengetahuan
tersebut secara mendalam,
serta mampu
memformulasikan
penyelesaian masalah
prosedural.

Mampu mengambil
keputusan yang tepat
berdasarkan analisis
informasi dan data, dan
mampu memberikan
petunjuk dalam memilih
berbagai alternatif solusi
secara mandiri dan
kelompok

Mampu
mengaplikasikan
konsep ilmu perpajakan

Memahami prinsip,
kebijakan dan
perhitungan perpajakan
di Indonesia

Memahami prinsip,
kebijakan dan
perhitungan perpajakan
di Indonesia

Mampu
mengaplikasikan
konsep ilmu Dasar
Umum dan Bahasa
Mampu
mengaplikasikan
konsep sosial ekonomi

Memahami prinsip dalam Memahami prinsip dalam
konsep ilmu dasar umu
konsep ilmu dasar umu
dan bahasa
dan bahasa

Mampu
memformulasikan
penyelesaian prosedural
akuntansi
Mampu mengambil
keputusan yang tepat
berdasarkan analisis
informasi dan data

Memahami mekanisme
penyelesaian masalah
dalam ilmu akuntansi

Memahami mekanisme
penyelesaian masalah
dalam ilmu akuntansi

a.
b.
c.
d.
c.
d.
e.
f.
a.
b.
c.

Mampu menganalisis
kinerja yang telah
dilakukan serta
mengambil keputusan
terhadap hasil analisis
laporan keuangan yang
telah dibuat

Mampu menganalisis
kinerja yang telah
dilakukan serta
mengambil keputusan
terhadap hasil analisis
laporan keuangan yang
telah dibuat khususnya
sektor publik

a. Analisis Informasi
Keuangan Bisnis
b. Perencanaan dan
Penganggaran Bisnis
c. Manajemen Strategi dan
Risiko
d. Analisis Laporan
Keuangan Publik

Memahami prinsip dalam Memahami prinsip dalam
konsep ilmu sosial
konsep ilmu sosial
ekonomi
ekonomi
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a. Perpajakan
b. Akuntansi Pajak

Pancasila
Kewarganegaraan
Bahasa Indonesia
Bahasa Inggris
Dasar-dasar Manajemen
Pengantar Ilmu Ekonomi
Hukum Bisnis
Entrepreneurship
Desain Riset Akuntansi
Statistik Bisnis
Skripsi

Bertanggung jawab pada
pekerjaan sendiri dan dapat
diberi tanggung jawab atas
pencapaian hasil kerja
organisasi.

Mampu memberikan
petunjuk dalam
memilih berbagai
alternatif solusi secara
mandiri dan kelompok
Bertanggung jawab
seara profesional dan
etik terhadap
pencapaian hasil kerja
individu
Bersikap sesuai dengan
nilai-nilai Islam

Mampu melakukan
komunikasi terkait
analisis kinerja yang
telah dilakukan

Mampu melakukan
komunikasi terkait
analisis kinerja yang
telah dilakukan

a. KKN
b. Magang

Mampu memiliki
orientasi pengembangan
diri dalam mendukung
bisnisnya

Mampu memiliki
orientasi pengembangan
diri dalam mendukung
bisnisnya

a. Etika Bisnis dan Profesi
b. Akuntansi keperilakuan

1. Bertaqwa kepada Allah SWT
2. Menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam setiap
aktivitas
3. Menginternalisasi nilai-nilai Islam, norma dan
etika akademik
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a. Kemanuasiaan &
Keimanan
b. Ibadah, Akhlak &
Muamalah
c. Kemuhammadiyahan

3. PenentuanBahanKajian
a. Body of Knowledge (BoK)
Tabel 6
Body of Knowledge
Bahan Kajian
Inti Keilmuan
Program Studi

Sebaran Mata Kuliah

Pengauditan Korporasi

Akuntansi Sektor Publik

Sistem Informasi Korporasi
Pelaporan Keuangan
Korporasi

Akuntansi Manajemen &
Kepemimpinan
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Dasar Pengauditan
Audit Siklus Laporan Keuangan
Pengauditan Internal
Akuntansi Forensik
Audit Investigasi
Audit Akuntansi Sektor Publik
Audit Sistem Informasi
Audit Kepatuhan
Pengauditan Khusus
Etika Bisnis & Profesi
Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi Keuangan Publik
Akuntansi Manajemen & Penilaian
Kinerja Publik
Akuntansi Desa dan BUMDES
Penganggaran Sektor Publik
Manajemen Keuangan Sektor Publik
Analisa Keuangan Publik
Sistem Informasi Akuntansi &
Manajemen
Akuntansi Jasa, Dagang dan Manufaktur
Akuntansi Aset, Liability dan Ekuitas
Akuntansi Persekutuan & Kombinasi
Bisnis
Perencanaan dan Penganggaran Bisnis
Manajemen Keuangan
Analisis Informasi Keuangan Bisnis
Manj Investasi & Teori Portofolio
Teori Akuntansi
Akuntansi Syariah
Akuntansi Biaya
Akuntansi Manajemen
Sistem Pengendalian & Kinerja Bisnis
Manajemen Strategik dan Risiko
Akuntansi Keperilakuan

Ilmu Pengetahuan &
Teknologi Pendukung

Perpajakan Korporasi
Dasar-dasar Penelitian
Akuntansi

Teknologi Informasi

Ilmu Pengetahuan &
Teknologi Pelengkap

Kemampuan Dasar &
Bahasa

Sosial Ekonomi

Pengabdian Masyarakat
Ilmu Pengetahuan &
Teknologi Yang
Dikembangkan
Ciri Perguruan Tinggi

b.

Sistem & Teknologi
Informasi Akuntansi
Al Islam &
Kemuhammadiyahan

Perpajakan
Akuntansi Pajak
Statistik Bisnis
Desain Riset Kuantitatif
Desain Riset Kualitatif
Skripsi
Komputer Akuntansi Keuangan
Komputer Akuntansi Sektor Publik
Audit Komputer
Bahasa Indonesia
Bahasa Inggris
Pancasila
Kewarganegaraan
Dasar-dasar Manajemen
Pengantar Ilmu Ekonomi
Hukum Bisnis
Entrepreneurship
KKN
Magang
Analisis Sistem Akuntansi & Data Base
Perancangan Sistem Akuntansi Aplikasi
Web dan Android
Kemanusiaan & Keimanan
Ibadah, Akhlak dan Muamalah
Kemuhammadiyahan

Penentuan Bahan Kajian
Tabel 7
BahanKajian (BK)
Kode

BahanKajian
(BK)

BK1

Inti Keilmuan
Program Studi

BK2

Ilmu
Pengetahuan &
Teknologi
Pendukung

DeskripsiBahanKajian
Bahan kajian ini meliputi beberapa mata kuliah
akuntansi secara umum dan mata kuliah bidang
keahlian di bidang akuntansi yang terdiri dari
pengauditan korporasi, akuntansi sektor publik,
sistem informasi korporasi, pelaporan keuangan
korporasi serta akuntansi manajemen dan
kepemimpinan
Bahan kajian ini meliputi beberapa mata kuliah
sebagai penunjang mata kuliah akuntansi secara
umum dan mata kuliah keahlian di bidang
akuntansi yang meliputi perpajakan korporasi,
dasar-dasar penelitian dan teknologi informasi
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Kode

BK3

BahanKajian
(BK)
Ilmu
Pengetahuan &
Teknologi
Pelengkap

BK4

Ilmu
Pengetahuan &
Teknologi Yang
Dikembangkan

BK5

Ciri Perguruan
Tinggi

DeskripsiBahanKajian

Bahan kajian ini meliputi beberapa mata kuliah
sebagai pelengkap mata kuliah akuntansi secara
umum, mata kuliah keahlian di bidang akuntansi
dan mata kuliah pendukung yang meliputi
kemampuan dasar dan bahasa, ekonomi sosial
serta pengabdian kepada masyarakat
Bahan kajian ini meliputi beberapa mata kuliah
yang dikembangakn agar bisa mewujudkan dan
mendorong profil lulusan yang telah ditetapkan,
diantaranya mata kuliah sistem & teknologi
informasi akuntansi
Bahan kajian ini meliputi beberapa mata kuliah
sebagai penciri perguruan tinggi khususnya
Perguruan Tinggi Muhammadiyah diantaranya
mata kuliah Al Islam dan Kemuhammadiyahan
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Tabel 8
Daftar Mata Kuliah, CPL, Bahan Kajian dan Materi Pembelajaran
No
1

2

Kode MK

Nama MK
Kemanusiaan & Keimanan

Pancasila

Bobot
SKS
2

2

CPL Yang Dibebankan Pada MK
SIKAP :
Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu
menunjukkan sikap religius
KETERAMPILAN UMUM :
Mampu belajar secara mandiri dan berkelanjutan, kreatif
dan inovatif dalam memberikan solusi terhadap masalahmasalah
KETERAMPILAN KHUSUS :
Mampu mengembangkan dan mengimplementasikan ilmu
pengetahuan dan teknologi secara mandiri dan
berkelanjutan, kreatif dan inovatif berdasarkan kaidah, tata
cara, dan etika ilmiah sesuai dengan bidang keahliannya
PENGETAHUAN :
Menguasai konsep-konsep pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang
keahliannya
SIKAP :
Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan
peradaban berdasarkan Pancasila
KETERAMPILAN UMUM :
Mampu belajar secara mandiri dan berkelanjutan, kreatif
dan inovatif dalam memberikan solusi terhadap masalahmasalah
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Bahan Kajian
Materi Pembelajaran
Bahan Kajian:

Materi Pembelajaran:

Bahan Kajian:

Materi Pembelajaran:

3

4

Bahasa Inggris

Hukum Bisnis

3

2

KETERAMPILAN KHUSUS :
Mampu mengembangkan dan mengimplementasikan ilmu
pengetahuan dan teknologi secara mandiri dan
berkelanjutan, kreatif dan inovatif berdasarkan kaidah, tata
cara, dan etika ilmiah sesuai dengan bidang keahliannya
PENGETAHUAN :
Menguasai konsep-konsep pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang
keahliannya
SIKAP :
Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di
bidang keahliannya secara mandiri
KETERAMPILAN UMUM :
Mampu menguasai Bahasa Inggris (TOEFL)
KETERAMPILAN KHUSUS :
Mampu mengembangkan dan mengimplementasikan ilmu
pengetahuan dan teknologi secara mandiri dan
berkelanjutan, kreatif dan inovatif berdasarkan kaidah, tata
cara, dan etika ilmiah sesuai dengan bidang keahliannya
PENGETAHUAN :
Menguasai konsep-konsep pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang
keahliannya
SIKAP :
Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat
dan bernegara
KETERAMPILAN UMUM :
Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan
inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi
ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan
menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang
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Bahan Kajian:

Materi Pembelajaran:

Bahan Kajian:

Materi Pembelajaran:

5

6

Pengantar Ilmu Ekonomi

Statistik Bisnis

2

3

keahliannya
KETERAMPILAN KHUSUS :
Mampu mengembangkan dan mengimplementasikan ilmu
pengetahuan dan teknologi secara mandiri dan
berkelanjutan, kreatif dan inovatif berdasarkan kaidah, tata
cara, dan etika ilmiah sesuai dengan bidang keahliannya
PENGETAHUAN :
Menguasai konsep-konsep pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang
keahliannya
SIKAP :
Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di
bidang keahliannya secara mandiri
KETERAMPILAN UMUM :
Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan
inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi
ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan
menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang
keahliannya
KETERAMPILAN KHUSUS :
Mampu mengembangkan dan mengimplementasikan ilmu
pengetahuan dan teknologi secara mandiri dan
berkelanjutan, kreatif dan inovatif berdasarkan kaidah, tata
cara, dan etika ilmiah sesuai dengan bidang keahliannya
PENGETAHUAN :
Menguasai konsep-konsep pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang
keahliannya
SIKAP :
Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di
bidang keahliannya secara mandiri
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Bahan Kajian:

Materi Pembelajaran:

Bahan Kajian:

7

Akuntansi Perusahaan Jasa,
Dagang dan Manufaktur

6

KETERAMPILAN UMUM :
Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan
inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi
ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan
menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang
keahliannya
KETERAMPILAN KHUSUS :
Mampu mengembangkan dan mengimplementasikan ilmu
pengetahuan dan teknologi secara mandiri dan
berkelanjutan, kreatif dan inovatif berdasarkan kaidah, tata
cara, dan etika ilmiah sesuai dengan bidang keahliannya
PENGETAHUAN :
Menguasai konsep-konsep pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang
keahliannya
SIKAP :
Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di
bidang keahliannya secara mandiri
KETERAMPILAN UMUM :
Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan
inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi
ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan
menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang
keahliannya
KETERAMPILAN KHUSUS :
Mampu menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi
laporan keuangan dengan mengaplikasikan prinsip
akuntansi atas transaksi sesuai dengan standar akuntansi
keuangan umum dan standar akuntansi keuangan yang
berlaku
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Materi Pembelajaran:

Bahan Kajian:

Materi Pembelajaran:

8

9

Ibadah, Akhlak & Muamalah

Kewarganegaraan

2

2

PENGETAHUAN :
Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang
kebijakan dan prinsip akuntansi, kerangka dasar
penyusunan dan penyajian laporan keuangan, siklus
akuntansi, Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan
pengungkapan elemen- elemen laporan keuangan dan
analisis laporan keuangan
SIKAP :
Mampu menjalankan ajaran Islam (akidah, ibadah,
muamalah, dan akhlak) dalam perspektif Muhammadiyah
KETERAMPILAN UMUM :
Mampu belajar secara mandiri dan berkelanjutan, kreatif
dan inovatif dalam memberikan solusi terhadap masalahmasalah
KETERAMPILAN KHUSUS :
Mampu mengembangkan dan mengimplementasikan ilmu
pengetahuan dan teknologi secara mandiri dan
berkelanjutan, kreatif dan inovatif berdasarkan kaidah, tata
cara, dan etika ilmiah sesuai dengan bidang keahliannya
PENGETAHUAN :
Menguasai konsep-konsep pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang
keahliannya
SIKAP :
Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta
tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab
pada negara dan bangsa
KETERAMPILAN UMUM :
Mampu belajar secara mandiri dan berkelanjutan, kreatif
dan inovatif dalam memberikan solusi terhadap masalahmasalah
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Bahan Kajian:

Materi Pembelajaran:
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Bahasa Indonesia

Dasar-dasar Manajemen

2

2

KETERAMPILAN KHUSUS :
Mampu mengembangkan dan mengimplementasikan ilmu
pengetahuan dan teknologi secara mandiri dan
berkelanjutan, kreatif dan inovatif berdasarkan kaidah, tata
cara, dan etika ilmiah sesuai dengan bidang keahliannya
PENGETAHUAN :
Menguasai konsep-konsep pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang
keahliannya
SIKAP :
Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta
tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab
pada negara dan bangsa
KETERAMPILAN UMUM :
Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan,
dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan
dan mencegah plagiasi
KETERAMPILAN KHUSUS :
Mampu mengembangkan dan mengimplementasikan ilmu
pengetahuan dan teknologi secara mandiri dan
berkelanjutan, kreatif dan inovatif berdasarkan kaidah, tata
cara, dan etika ilmiah sesuai dengan bidang keahliannya
PENGETAHUAN :
Menguasai konsep-konsep pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang
keahliannya
SIKAP :
Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di
bidang keahliannya secara mandiri
KETERAMPILAN UMUM :
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Manajemen Keuangan

3

Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan
inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi
ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan
menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang
keahliannya
KETERAMPILAN KHUSUS :
Mampu mengembangkan dan mengimplementasikan ilmu
pengetahuan dan teknologi secara mandiri dan
berkelanjutan, kreatif dan inovatif berdasarkan kaidah, tata
cara, dan etika ilmiah sesuai dengan bidang keahliannya
PENGETAHUAN :
Menguasai konsep-konsep pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang
keahliannya
SIKAP :
Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di
bidang keahliannya secara mandiri
KETERAMPILAN UMUM :
Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai
dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika
ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain,
atau kritik seni
KETERAMPILAN KHUSUS :
Mampu menyusun laporan hasil analisis atas informasi
keuangan dan non keuangan untuk pengambilan keputusan
manajerial dengan menerapkan teknik dan metode analisis
akuntansi dan keuangan
PENGETAHUAN :
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Akuntansi Biaya

Akuntansi Aset, Liability dan
Ekuitas

3

6

Menguasai prinsip- prinsip manajemen keuangan dan
investasi pada aset keuangan
SIKAP :
Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di
bidang keahliannya secara mandiri
KETERAMPILAN UMUM :
Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai
dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika
ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain,
atau kritik seni
KETERAMPILAN KHUSUS :
Mampu menyusun dan menganalisis laporan keuangan
akuntansi manajmen dalam mendukung pengambilan
keputusan dan pengendalian manajemen dengan
menerapkan teknik- teknik akuntansi manajemen
PENGETAHUAN :
Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang
akuntansi manajemen, perhitungan dan pengendalian biaya,
penganggaran, manajemen berbasis aktivitas dan
pengukuran kinerja
SIKAP :
Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di
bidang keahliannya secara mandiri
KETERAMPILAN UMUM :
Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai
dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika
ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain,
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Kemuhammadiyahan

2

atau kritik seni
KETERAMPILAN KHUSUS :
Mampu menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi
laporan keuangan dengan mengaplikasikan prinsip
akuntansi atas transaksi sesuai dengan standar akuntansi
keuangan umum dan standar akuntansi keuangan yang
berlaku
PENGETAHUAN :
Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang
kebijakan dan prinsip akuntansi, kerangka dasar
penyusunan dan penyajian laporan keuangan, siklus
akuntansi, Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan
pengungkapan elemen- elemen laporan keuangan dan
analisis laporan keuangan
SIKAP :
Mampu menjalankan ajaran Islam (akidah, ibadah,
muamalah, dan akhlak) dalam perspektif Muhammadiyah
KETERAMPILAN UMUM :
Mampu belajar secara mandiri dan berkelanjutan, kreatif
dan inovatif dalam memberikan solusi terhadap masalahmasalah
KETERAMPILAN KHUSUS :
Mampu mengembangkan dan mengimplementasikan ilmu
pengetahuan dan teknologi secara mandiri dan
berkelanjutan, kreatif dan inovatif berdasarkan kaidah, tata
cara, dan etika ilmiah sesuai dengan bidang keahliannya

PENGETAHUAN :
Menguasai konsep-konsep pengembangan ilmu
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Perencanaan & Penganggaran
Bisnis

Komputer Akuntansi
Keuangan

2

3

pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang
keahliannya
SIKAP :
Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di
bidang keahliannya secara mandiri
KETERAMPILAN UMUM :
Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai
dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika
ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain,
atau kritik seni
KETERAMPILAN KHUSUS :
Mampu menyusun laporan hasil analisis atas informasi
keuangan dan non keuangan untuk pengambilan keputusan
manajerial dengan menerapkan teknik dan metode analisis
akuntansi dan keuangan
PENGETAHUAN :
Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang
akuntansi manajemen, perhitungan dan pengendalian biaya,
penganggaran, manajemen berbasis aktivitas dan
pengukuran kinerja
SIKAP :
Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di
bidang keahliannya secara mandiri
KETERAMPILAN UMUM :
Mampu mengkombinasikan kompetensi teknikal dan
keahlian profesiaonal untuk menyelesaikan penugasan kerja
KETERAMPILAN KHUSUS :
Mampu mengoperasikan software / piranti lunak dalam
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Sistem Informasi Akuntansi &
Manajemen

Analisis Informasi Keuangan
Bisnis

4

2

rangka penyusunan laporan keuangan, pengauditan, laporan
akuntansi sektor publik dan penelitian
PENGETAHUAN :
Menguasai prosedur Electronic Data Procesing (EDP)
dalam penyusunan sampai dengan menginformasikan
laporan keuangan, pengauditan, laporan akuntansi sektor
publik dan penelitian
SIKAP :
Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di
bidang keahliannya secara mandiri
KETERAMPILAN UMUM :
Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai
dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika
ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain,
atau kritik seni
KETERAMPILAN KHUSUS :
Mampu mendisain proses bisnis dalam suatu sistem
informasi akuntansi yang mendukung penyediaan informasi
berbasis teknologi informasi untuk mendukung
pengendalian manajemen dan pengambilan keputusan
organisasi
PENGETAHUAN :
Menguasai teknik, prinsip, dan pengetahuan prosedural
tentang penggunaan teknologi informasi
SIKAP :
Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di
bidang keahliannya secara mandiri
KETERAMPILAN UMUM :
Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau
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Akuntansi Manajemen
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implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai
dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika
ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain,
atau kritik seni
KETERAMPILAN KHUSUS :
Mampu menyusun laporan hasil analisis atas informasi
keuangan dan non keuangan untuk pengambilan keputusan
manajerial dengan menerapkan teknik dan metode analisis
akuntansi dan keuangan
PENGETAHUAN :
Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang
kebijakan dan prinsip akuntansi, kerangka dasar
penyusunan dan penyajian laporan keuangan, siklus
akuntansi, Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan
pengungkapan elemen- elemen laporan keuangan dan
analisis laporan keuangan
SIKAP :
Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di
bidang keahliannya secara mandiri
KETERAMPILAN UMUM :
Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai
dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika
ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain,
atau kritik seni
KETERAMPILAN KHUSUS :
Mampu menyusun dan menganalisis laporan keuangan
akuntansi manajmen dalam mendukung pengambilan
keputusan dan pengendalian manajemen dengan
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Akuntansi Persekutuan dan
Kombinasi Bisnis

Akuntansi Syariah

6

2

menerapkan teknik- teknik akuntansi manajemen
PENGETAHUAN :
Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang
akuntansi manajemen, perhitungan dan pengendalian biaya,
penganggaran, manajemen berbasis aktivitas dan
pengukuran kinerja
SIKAP :
Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di
bidang keahliannya secara mandiri
KETERAMPILAN UMUM :
Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai
dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika
ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain,
atau kritik seni
KETERAMPILAN KHUSUS :
Mampu menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi
laporan keuangan entitas konsolidasian dengan
mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transaksi sesuai
standar akuntansi keuangan umum dan standar akuntansi
keuangan yang berlaku
PENGETAHUAN :
Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang
kebijakan dan prinsip akuntansi, kerangka dasar
penyusunan dan penyajian laporan keuangan, siklus
akuntansi, Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan
pengungkapan elemen- elemen laporan keuangan dan
analisis laporan keuangan
SIKAP :
Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan
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Entrepreneurship

2

tugas berdasarkan agama, moral dan etika
KETERAMPILAN UMUM :
Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan
inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi
ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan
menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang
keahliannya
KETERAMPILAN KHUSUS :
Mampu menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi
laporan keuangan dengan mengaplikasikan prinsip
akuntansi atas transaksi sesuai dengan standar akuntansi
keuangan umum dan standar akuntansi keuangan yang
berlaku
PENGETAHUAN :
Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang
kebijakan dan prinsip akuntansi, kerangka dasar
penyusunan dan penyajian laporan keuangan, siklus
akuntansi, Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan
pengungkapan elemen- elemen laporan keuangan dan
analisis laporan keuangan
SIKAP :
Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial, serta
kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
KETERAMPILAN UMUM :
Mampu mengkombinasikan kompetensi teknikal dan
keahlian profesiaonal untuk menyelesaikan penugasan kerja
KETERAMPILAN KHUSUS :
Mampu mengimplementasikan dan memadukan kompetensi
teknikal dan keahlian secara profesiaonal untuk
menyelesaikan penugasan kerja
PENGETAHUAN :
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Akuntansi Sektor Publik

Dasar Pengauditan

3

3

Menguasai konsep-konsep dalam memadukan kompetensi
teknikal dan keahlian secara profesiaonal untuk
menyelesaikan penugasan kerja
SIKAP :
Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di
bidang keahliannya secara mandiri
KETERAMPILAN UMUM :
Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai
dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika
ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain,
atau kritik seni
KETERAMPILAN KHUSUS :
Mampu menyusun dan menganalisis laporan keuangan
sektor publik dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi
atas transaksi sesuai dengan standar akuntansi sektor publik
PENGETAHUAN :
Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang
kebijakan dan prinsip akuntansi sektor publik, kerangka
dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan sektor
publik, transaksi akuntansi sektor publik, Pengakuan,
pengukuran, penyajian, dan pengungkapan elemen- elemen
laporan keuangan entitas publik serta pengukuran
manajemen dan keuangan sektor publik
SIKAP :
Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di
bidang keahliannya secara mandiri
KETERAMPILAN UMUM :
Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang
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Analisis Sistem Akuntansi &
Data Base

3

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai
dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika
ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain,
atau kritik seni
KETERAMPILAN KHUSUS :
Mampu menyusun kertas kerja audit melalui pengumpulan
dan pengikhtisaran bukti audit atas laporan keuangan entitas
komersial sesuai dengan standar audit yang berlaku
PENGETAHUAN :
Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang
perencanaan, prosedur, dan pelaporan audit
SIKAP :
Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di
bidang keahliannya secara mandiri
KETERAMPILAN UMUM :
Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai
dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika
ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain,
atau kritik seni
KETERAMPILAN KHUSUS :
Mampu mendisain proses bisnis dalam suatu sistem
informasi akuntansi yang mendukung penyediaan informasi
berbasis teknologi informasi untuk mendukung
pengendalian manajemen dan pengambilan keputusan
organisasi

PENGETAHUAN :
Menguasai teknik, prinsip, dan pengetahuan prosedural
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Manj Investasi & Teori
Portofolio

Sistem Pengendalian &
Kinerja Bisnis
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3

tentang penggunaan teknologi informasi
SIKAP :
Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di
bidang keahliannya secara mandiri
KETERAMPILAN UMUM :
Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai
dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika
ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain,
atau kritik seni
KETERAMPILAN KHUSUS :
Mampu menyusun laporan investasi dan pendanaan untuk
pengambilan keputusan keuangan dan investasi dengan
mengaplikasikan teknik manajemen keuangan dan investasi
PENGETAHUAN :
Menguasai prinsip- prinsip manajemen keuangan dan
investasi pada aset keuangan
SIKAP :
Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di
bidang keahliannya secara mandiri
KETERAMPILAN UMUM :
Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai
dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika
ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain,
atau kritik seni
KETERAMPILAN KHUSUS :
Mampu menyusun dan menganalisis laporan keuangan
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Akuntansi Keperilakuan

Audit Siklus Laporan
Keuangan
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akuntansi manajmen dalam mendukung pengambilan
keputusan dan pengendalian manajemen dengan
menerapkan teknik- teknik akuntansi manajemen
PENGETAHUAN :
Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang
akuntansi manajemen, perhitungan dan pengendalian biaya,
penganggaran, manajemen berbasis aktivitas dan
pengukuran kinerja
SIKAP :
Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di
bidang keahliannya secara mandiri
KETERAMPILAN UMUM :
Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai
dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika
ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain,
atau kritik seni
KETERAMPILAN KHUSUS :
Mampu mengembangkan dan mengimplementasikan ilmu
pengetahuan dan teknologi secara mandiri dan
berkelanjutan, kreatif dan inovatif berdasarkan kaidah, tata
cara, dan etika ilmiah sesuai dengan bidang keahliannya
PENGETAHUAN :
Menguasai konsep-konsep pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang
keahliannya
SIKAP :
Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di
bidang keahliannya secara mandiri
KETERAMPILAN UMUM :
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Akuntansi Keuangan Publik
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Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai
dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika
ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain,
atau kritik seni
KETERAMPILAN KHUSUS :
Mampu menyusun kertas kerja audit melalui pengumpulan
dan pengikhtisaran bukti audit atas laporan keuangan entitas
komersial sesuai dengan standar audit yang berlaku
PENGETAHUAN :
Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang
perencanaan, prosedur, dan pelaporan audit
SIKAP :
Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di
bidang keahliannya secara mandiri
KETERAMPILAN UMUM :
Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai
dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika
ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain,
atau kritik seni
KETERAMPILAN KHUSUS :
Mampu menyusun dan menganalisis laporan keuangan
sektor publik dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi
atas transaksi sesuai dengan standar akuntansi sektor publik
PENGETAHUAN :
Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang
kebijakan dan prinsip akuntansi sektor publik, kerangka
dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan sektor
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Perancangan Sistem Akuntansi
Aplikasi Web & Android

Perpajakan

3
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publik, transaksi akuntansi sektor publik, Pengakuan,
pengukuran, penyajian, dan pengungkapan elemen- elemen
laporan keuangan entitas publik serta pengukuran
manajemen dan keuangan sektor publik
SIKAP :
Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di
bidang keahliannya secara mandiri
KETERAMPILAN UMUM :
Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai
dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika
ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain,
atau kritik seni
KETERAMPILAN KHUSUS :
Mampu mendisain proses bisnis dalam suatu sistem
informasi akuntansi yang mendukung penyediaan informasi
berbasis teknologi informasi untuk mendukung
pengendalian manajemen dan pengambilan keputusan
organisasi
PENGETAHUAN :
Menguasai teknik, prinsip, dan pengetahuan prosedural
tentang penggunaan teknologi informasi
SIKAP :
Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di
bidang keahliannya secara mandiri
KETERAMPILAN UMUM :
Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai
dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika
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Bahan Kajian:

Materi Pembelajaran:

Bahan Kajian:

Materi Pembelajaran:

34

35

Desain Riset Kualitatif

Desain Riset Kuantitatif

3

3

ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain,
atau kritik seni
KETERAMPILAN KHUSUS :
Mampu menyusun laporan perpajakan baik untuk wajib
pajak individu maupun badan dengan cara menghitung dan
melakukan rekonsiliasi perpajakan sesuai perundangundangan perpajakan yang berlaku di Indonesia
PENGETAHUAN :
Menguasai konsep dan peraturan perpajakan
SIKAP :
Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di
bidang keahliannya secara mandiri
KETERAMPILAN UMUM :
Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks
penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan
hasil analisis informasi dan data
KETERAMPILAN KHUSUS :
Mampu menyusun laporan dalam konteks penyelesaian
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis
informasi dan data
PENGETAHUAN :
Menguasai konsep-konsep dalam menyusun laporan dalam
penyelesaian masalah di bidang keahliannya
SIKAP :
Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di
bidang keahliannya secara mandiri
KETERAMPILAN UMUM :
Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks
penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan
hasil analisis informasi dan data
KETERAMPILAN KHUSUS :
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Bahan Kajian:

Materi Pembelajaran:

Bahan Kajian:

Materi Pembelajaran:

36

37

Manajemen Strategik & Risiko

Mata Kuliah Pilihan

2

3

Mampu menyusun laporan dalam konteks penyelesaian
masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis
informasi dan data
PENGETAHUAN :
Menguasai konsep-konsep dalam menyusun laporan dalam
penyelesaian masalah di bidang keahliannya
SIKAP :
Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di
bidang keahliannya secara mandiri
KETERAMPILAN UMUM :
Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai
dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika
ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain,
atau kritik seni
KETERAMPILAN KHUSUS :
Mampu mendisain proses bisnis dalam suatu sistem
informasi akuntansi yang mendukung penyediaan informasi
berbasis teknologi informasi untuk mendukung
pengendalian manajemen dan pengambilan keputusan
organisasi
PENGETAHUAN :
Menguasai konsep-konsep proses bisnis dalam suatu sistem
informasi akuntansi untuk mendukung pengendalian
manajemen dan pengambilan keputusan organisasi
SIKAP :
Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di
bidang keahliannya secara mandiri
KETERAMPILAN UMUM :
Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau
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Bahan Kajian:

Materi Pembelajaran:

Bahan Kajian:

Materi Pembelajaran:

38

39

KKN

Akuntansi Manajemen &
Penilaian Kinerja Sektor
Publik

3

3

implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai
dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika
ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain,
atau kritik seni
KETERAMPILAN KHUSUS :
Mampu mengevaluasi bukti audit atas laporan keuangan
entitas komersial sesuai dengan standar audit yang berlaku
PENGETAHUAN :
Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang
perencanaan, prosedur, dan pelaporan audit
SIKAP :
Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial, serta
kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
KETERAMPILAN UMUM :
Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja
dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun
di luar lembaganya
KETERAMPILAN KHUSUS :
Mampu mengimplementasikan dan mengembangkan
jejaring dengan pembimbing, kolega, sejawat
PENGETAHUAN :
Menguasai konsep dan prinsip jejaring yang dibentuk
dengan pembimbing, kolega, serta sejawat
SIKAP :
Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di
bidang keahliannya secara mandiri
KETERAMPILAN UMUM :
Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai

42

Bahan Kajian:

Materi Pembelajaran:

Bahan Kajian:

Materi Pembelajaran:

40

Akuntansi Pajak

3

dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika
ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain,
atau kritik seni
KETERAMPILAN KHUSUS :
Mampu menyusun dan menganalisis laporan keuangan
sektor publik dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi
atas transaksi sesuai dengan standar akuntansi sektor publik
PENGETAHUAN :
Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang
kebijakan dan prinsip akuntansi sektor publik, kerangka
dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan sektor
publik, transaksi akuntansi sektor publik, Pengakuan,
pengukuran, penyajian, dan pengungkapan elemen- elemen
laporan keuangan entitas publik serta pengukuran
manajemen dan keuangan sektor publik
SIKAP :
Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di
bidang keahliannya secara mandiri
KETERAMPILAN UMUM :
Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai
dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika
ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain,
atau kritik seni
KETERAMPILAN KHUSUS :
Mampu menyusun laporan perpajakan baik untuk wajib
pajak individu maupun badan dengan cara menghitung dan
melakukan rekonsiliasi perpajakan sesuai perundangundangan perpajakan yang berlaku di Indonesia
PENGETAHUAN :
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Bahan Kajian:

Materi Pembelajaran:

41

42

Audit Sistem Informasi

Pengauditan Internal

3

3

Menguasai konsep dan peraturan perpajakan
SIKAP :
Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di
bidang keahliannya secara mandiri
KETERAMPILAN UMUM :
Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai
dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika
ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain,
atau kritik seni
KETERAMPILAN KHUSUS :
Mampu mengevaluasi bukti audit atas laporan keuangan
entitas komersial sesuai dengan standar audit yang berlaku
PENGETAHUAN :
Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang
perencanaan, prosedur, dan pelaporan audit
SIKAP :
Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di
bidang keahliannya secara mandiri
KETERAMPILAN UMUM :
Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai
dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika
ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain,
atau kritik seni
KETERAMPILAN KHUSUS :
Mampu menyusun kertas kerja audit melalui pengumpulan
dan pengikhtisaran bukti audit atas laporan keuangan entitas
komersial sesuai dengan standar audit yang berlaku
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Bahan Kajian:

Materi Pembelajaran:

Bahan Kajian:

Materi Pembelajaran:

43

44

Etika Bisnis & Profesi

Mata Kuliah Pilihan

2

3

PENGETAHUAN :
Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang
perencanaan, prosedur, dan pelaporan audit
SIKAP :
Menginternalisasi prinsip- prinsip etika bisnis dan profesi
akuntan
KETERAMPILAN UMUM :
Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai
dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika
ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain,
atau kritik seni
KETERAMPILAN KHUSUS :
Mampu mengevaluasi bukti audit atas laporan keuangan
entitas komersial sesuai dengan standar audit yang berlaku
PENGETAHUAN :
Memahami etika bisnis dan kode etik profesi akuntansi
SIKAP :
Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di
bidang keahliannya secara mandiri
KETERAMPILAN UMUM :
Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai
dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika
ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain,
atau kritik seni
KETERAMPILAN KHUSUS :
Mampu mengevaluasi bukti audit atas laporan keuangan
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Bahan Kajian:

Materi Pembelajaran:

Bahan Kajian:

Materi Pembelajaran:

45

46

Mata Kuliah Pilihan

Skripsi

3

6

entitas komersial sesuai dengan standar audit yang berlaku
PENGETAHUAN :
Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang
perencanaan, prosedur, dan pelaporan audit
SIKAP :
Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di
bidang keahliannya secara mandiri
KETERAMPILAN UMUM :
Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai
dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika
ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain,
atau kritik seni
KETERAMPILAN KHUSUS :
Mampu menyusun dan menganalisis laporan keuangan
sektor publik dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi
atas transaksi sesuai dengan standar akuntansi sektor publik
PENGETAHUAN :
Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang
kebijakan dan prinsip akuntansi sektor publik, kerangka
dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan sektor
publik, transaksi akuntansi sektor publik, Pengakuan,
pengukuran, penyajian, dan pengungkapan elemen- elemen
laporan keuangan entitas publik serta pengukuran
manajemen dan keuangan sektor publik
SIKAP :
Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di
bidang keahliannya secara mandiri
KETERAMPILAN UMUM :
Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas

46

Bahan Kajian:

Materi Pembelajaran:

Bahan Kajian:

Materi Pembelajaran:

47

48

Magang

Audit Komputer

3

2

dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan
mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
KETERAMPILAN KHUSUS :
Mampu mengimplementasikan dan mengembangkan
jejaring dengan pembimbing, kolega, sejawat
PENGETAHUAN :
Menguasai konsep dan prinsip jejaring yang dibentuk
dengan pembimbing, kolega, serta sejawat
SIKAP :
Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial, serta
kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
KETERAMPILAN UMUM :
Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja
dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun
di luar lembaganya
KETERAMPILAN KHUSUS :
Mampu mengimplementasikan dan mengembangkan
jejaring dengan pembimbing, kolega, sejawat
PENGETAHUAN :
Menguasai konsep dan prinsip jejaring yang dibentuk
dengan pembimbing, kolega, serta sejawat
SIKAP :
Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di
bidang keahliannya secara mandiri
KETERAMPILAN UMUM :
Mampu mengkombinasikan kompetensi teknikal dan
keahlian profesiaonal untuk menyelesaikan penugasan kerja
KETERAMPILAN KHUSUS :
Mampu mengoperasikan softwere / piranti lunak dalam
rangka penyusunan laporan keuangan, pengauditan, laporan
akuntansi sektor publik dan penelitian
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Bahan Kajian:

Materi Pembelajaran:

Bahan Kajian:

Materi Pembelajaran:

49

50

Teori Akuntansi

Komputer Akuntansi Sektor
Publik

3

2

PENGETAHUAN :
Menguasai prosedur Electronic Data Procesing (EDP)
dalam penyusunan sampai dengan menginformasikan
laporan keuangan, pengauditan, laporan akuntansi sektor
publik dan penelitian
SIKAP :
Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di
bidang keahliannya secara mandiri
KETERAMPILAN UMUM :
Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau
implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai
dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika
ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain,
atau kritik seni
KETERAMPILAN KHUSUS :
Mampu menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi
laporan keuangan dengan mengaplikasikan prinsip
akuntansi atas transaksi sesuai dengan standar akuntansi
keuangan umum dan standar akuntansi keuangan yang
berlaku
PENGETAHUAN :
Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang
kebijakan dan prinsip akuntansi, kerangka dasar
penyusunan dan penyajian laporan keuangan, siklus
akuntansi, Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan
pengungkapan elemen- elemen laporan keuangan dan
analisis laporan keuangan
SIKAP :
Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di
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Bahan Kajian:

Materi Pembelajaran:

Bahan Kajian:

bidang keahliannya secara mandiri
KETERAMPILAN UMUM :
Mampu mengkombinasikan kompetensi teknikal dan
keahlian profesiaonal untuk menyelesaikan penugasan kerja
KETERAMPILAN KHUSUS :
Mampu mengoperasikan softwere / piranti lunak dalam
rangka penyusunan laporan keuangan, pengauditan, laporan
akuntansi sektor publik dan penelitian
PENGETAHUAN :
Menguasai prosedur Electronic Data Procesing (EDP)
dalam penyusunan sampai dengan menginformasikan
laporan keuangan, pengauditan, laporan akuntansi sektor
publik dan penelitian

49

Materi Pembelajaran:

4. Pembentukan Mata Kuliah Dan Penentun Bobot SKS
(Dilampirkan dalam bentuk Excel)
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5. DistribusiMataKuliahTiap Semester
Tabel 10
MatrikOrganisasi Mata Kuliah Program Studi
No

Kode Mata
Kuliah

Nama Mata Kuliah

SKS

MK
Prasyarat

Sifat MK
Teori
Praktek

Kompetensi
Umum
Utama Khusus

Kelompok
MK

Semester 1
1
2
3
4
5
6
7

Kemanusiaan & Keimanan
Pancasila
Bahasa Inggris
Hukum Bisnis
Pengantar Ilmu Ekonomi
Statistik Bisnis
Akuntansi Persh. Jasa, Dagang dan
Manufaktur
Jumlah SKS

2
2
3
2
2
3








6











MPK
MPK
MPK
MKK
MKK
MKK
MKK

20
Semester 2

1
2
3
4
5
6
7

Ibadah, Akhlak & Muamalah
Kewarganegaraan
Bahasa Indonesia
Dasar-Dasar Manajemen
Manajemen Keuangan
Akuntansi Biaya
Akuntansi Aset, Liability dan Ekuitas
Jumlah SKS









2
2
2
2
3
3
6
20
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MPK
MPK
MPK
MKK
MKB
MKB
MKB

Semester 3
1
2
3
4
5
6
7

Kemuhammadiyahan
Perencanaan & Penganggaran Bisnis
Komputer Akuntansi Keuangan
Sistem Informasi Akuntansi &
Manajemen
Analisis Informasi Keuangan Bisnis
Akuntansi Manajemen
Akuntansi Persekutuan dan
Kombinasi Bisnis
Jumlah SKS

2
2
3






4





MKB

2
3







MKB
MKB

6





MKB

2
2
3
3





MKK
MPB
MKB
MKB

3



3
3
3
22









MKB
MKB
MKB

MKB
MKB






MPK
MKB
MKB

22
Semester 4

1
2
3
4
5
6
7
8

Akuntansi Syariah
Entrepreneurship
Akuntansi Sektor Publik
Dasar Pengauditan
Analisis Sistem Akuntansi & Data
Base
Manj Investasi & Teori Portofolio
Sistem Pengendalian & Kinerja Bisnis
Akuntansi Keperilakuan
Jumlah SKS










MKB

Semester 5
1

Audit Siklus Laporan Keuangan

3





2

Akuntansi Keuangan Publik

3
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3
4
5
6
7
8

Perancangan Sistem Akuntansi
Aplikasi Web & Android
Perpajakan
Desain Riset Kualitatif
Desain Riset Kuantitatif
Manajemen Strategik & Risiko
Mata Kuliah Pilihan
Jumlah SKS

Mata Kuliah Pilihan
1
Akuntansi Forensik
2
Penganggaran Sektor Publik
3
Manajemen keuangan Sektor Publik
4
Analisis Laporan Keuangan Publik
Jumlah SKS MK Pilihan

3





MKB

3
3
3
2
3
23











MKB
MKB
MKB
MKB

3
3
3
3
12











MKB
MKB
MKB
MKB

Semester 6
1
2
3
4
5
6
7
8

KKN
Akuntansi Manajemen & Penilaian
Kinerja Sektor Publik
Akuntansi Pajak
Audit Sistem Informasi
Pengauditan Internal
Etika Bisnis & Profesi
Mata Kuliah Pilihan
Mata Kuliah Pilihan
Jumlah SKS



3



MBB

3





MKB

3
3
3
2
3
3
23










MKB
MKB
MKB
MKB

Mata Kuliah Pilihan
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1
2
3
4
5

3





MKB

3





MKB

3
3
3
15









MKB
MKB
MKB

Audit Investigasi
Akuntansi Kecamatan, Desa &
BUMDES
Audit Kepatuhan
Pengauditan Khusus
Audit Keuangan Sektor Publik
Jumlah SKS MK Pilihan
Skripsi
Magang
Audit Komputer
Teori Akuntansi
Komputer Akuntansi Sektor Publik
Jumlah SKS MK Pilihan

6
3
2
3
2
16

Semester 7
1
2
3
4
5






1

Skripsi Lanjutan
Jumlah SKS
Jumlah SKS Keseluruhan

0
0
146
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Semester 8





MPB
MBB
MKB
MKB
MKB

Sebaran Mata Kuliah Berdasarkan SKS yang Ditempuh oleh Mahasiswa :

Jumlah Total SKS yang ditawarkan ke Mahasiswa
Jumlah SKS tidak ditempuh Mahasiswa
Jumlah Total SKS yang harus ditempuh Mahasiswa

SKS
Wajib
137
137

55

SKS
Pilihan
18
(9)
9

Total
SKS
155
(9)
146

6. Penutup
Demikianlah Dokumen Kurikulum Prodi Akuntansi yang kami buat ini. Atas
perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih kasih
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