PROFIL LULUSAN & CAPAIAN PEMBELAJARAN
JENJANG
PROGRAM STUDI

: D III
: AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH

A. VISI
Menjadi Program Diploma 4 yang unggul dan terdepan dalam bidang keuangan syariah pada tahun 2025
di tingkat Nasional
B. MISI
1. Menyelenggarakan program pendidikan vokasi diploma empat (D IV) bidang keuangan syariah
untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, memiliki semangat terus berkembang, bermoral,
berjiwa kewirausahaan dan berwawasan lingkungan.
2. Melaksanakan dan mengimplementasikan penelitian terapan bidang keuangan syariah, serta
menyebarluaskan hasilnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bidang keuangan syariah melalui
pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung peningkatan mutu kehidupan
C. PROFIL LULUSAN:
- Islamic Financial Dealer and Broker :
- Islamic Treasurer;
- Manager of Islamic Banking
- Kemampuan lulusan Program Diploma Empat dalam bidang Keuangan syariah yaitu dapat
mengelola keuangan perusahaan, mengelola keuangan perusahaan berbasis syariah, menyajikan
informasi keuangan syariah sebagai bahan pengambilan keputusan, menyajikan laporan kinerja
unit organisasi perusahaan syariah, menyajikan laporan keuangan syariah, memproses dan
mengelola anggaran, menginterprestasikan hasil analisis keuangan, melakukan analisis dan
intreprestasi kinerja perusahaan dan melaksanakan fungsi-fungsi manajerial berdasarkan etika
yang berlaku.

D. CAPAIAN PEMBELAJARAN:
1. SIKAP DAN TATA NILAI
a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap Religius;
b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral,
dan etika;
c. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan
lingkungan;
d. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
e. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
f. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
g. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;;
2. PENGUASAAN PENGETAHUAN

a. Menguasai konsep teoretis fiqh muamalah, hukum dan etika bisnis syariah, sehingga mampu
menghasilkan model aplikasi hukum keuangan syariah yang dibutuhkan oleh masyarakat dan
industri saat ini.
b. Menguasai teori ekonomi konvensional khususnya teori ekonomi mikro, ekonomi makro,
ekonomi moneter, dan ekonomi industri yang diperlukan untuk menganalisa kasus-kasus
ekonomi dan memformulasikan penyelesaian masalah yang sesuai dengan kaidah-kaidah
ekonomi konvensional.
c. Menguasai teori ekonomi syariah yang diperlukan untuk menganalisa kasus-kasus ekonomi
dan perusahaan syariah, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah ekonomi yang
sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
d. Menguasai teori akuntansi konvensional khususnya pengantar akuntansi 1, pengantar
akuntansi 2, akuntansi keuangan, dan akuntansi biaya, sehingga mampu menghasilkan laporan
keuangan sesuai dengan prosedur baku akuntansi dan standar industry.
e. Menguasai teori akuntansi syariah khususnya akuntansi jasa keuangan syariah, sehingga
mampu menghasilkan laporan keuangan perbankan syariah sesuai dengan PSAK akuntansi
syariah, PAPSI, dan standar industri bank syariah.
f. Menguasai teori perpajakan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kewajiban pajak bagi
perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
g. Menguasai teori audit khususnya audit perbankan syariah, sehingga mampu melaksanakan
kegiatan audit pada bank syariah.
h. Menguasai konsep teoretis keuangan khususnya teori manajemen keuangan 1, manajemen
keuangan 2, analisis laporan keuangan, dan penganggaran, sehingga mampu menciptakan
sistem keuangan perusahaan yang baik dan prospektif, serta mampu mengungkap kondisi
keuangan perusahaan serta mampu memberikan solusi bagi kondisi tersebut.

3. KETERAMPILAN UMUM
a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan
pekerjaan yang spesifik di bidang keahlianya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja
bidang keuangan syariah.
b. Mampu menunjukan kinerja mandiri, bermutu dan terukur
c. Mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan
menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahlianya dalam rangka menghasilkan
prototype, prosedur baku, desain atau karya seni, menyusun hasil kajianya dalam bentuk
kertas kerja, spesifikasi desain , atau esai seni, dan menggungahnya dalam laman perguruan
tinggi;
d. Mampu menyusun hasil kerja tersebut di atas dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain,
atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
e. Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain,
persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada
pekerjaanya;
f. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerjasama dudalam
maupun di luar lembaganya;
g. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan
evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang beraada
dibawah tanggung jawabnya;
h. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang beraada dibawah
tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;

i.

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

4. KETERAMPILAN KHUSUS
a. Mampu mengaplikasikan sistem perbankan syariah dengan menggunakan prosedur keuangan
bank syariah, pedoman akuntansi bank syariah, dan teknologi informasi perbankan syariah,
yang memenuhi kebutuhan pengelolaan keuangan bank syariah secara spesifik dengan
memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan keuangan publik, kultural,
dan sosial masyarakat yang dihadapi.
b. Mampu melaksanakan pekerjaan dengan menggunakan mesin ketik manual untuk
menciptakan kelancaran aplikasi pengetikan sehingga mampu memenuhi target pekerjaan
yang banyak dan cepat.
c. Mampu meningkatkan kinerja keuangan syariah dengan menggunakan instrumen keuangan
syariah dan teknologi informasi keuangan syariah dan mengacu kepada metode dan standar
industri.
d. Mampu mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis managemen strategik dan
memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi perusahaan keuangan.
e. Mampu mengambil keputusan berdasarkan data studi kelayakan bisnis, dan memberikan
petunjuk terhadap peningkatan kinerja bisnis secara logis, etis, dan estetis.
f. Mampu mengambil keputusan berdasarkan analisis risiko, dan memberikan petunjuk dalam
menciptakan ketahanan dan prospek perusahaan secara baik dan wajar.
g. Mampu mengelola, menciptakan, dan mengembangkan spreadsheet dengan menggunakan
perangkat lunak teknologi informasi secara kreatif sebagai wujud kemampuan beradaptasi
dengan situasi pekerjaan yang dihadapi.
h. Mampu menggunakan teknologi komputer dalam pelaksanaan pekerjaan di perusahaan serta
mampu beradaptasi dengan situasi pekerjaan yang dihadapi.
i. Mampu membuat dan mengembangkan database sederhana, dan mampu membuat dan
mengembangkan database kompleks dengan menggunakan perangkat lunak teknologi
informasi untuk pelaksanaan pekerjaan di bidang keuangan serta mampu menjawab
permasalahan database keuangan yang dihadapi.
j. Mampu mengelola komunikasi dengan masyarakat ekonomi di dalam dan luar negeri dengan
menggunakan kaidah-kaidah Bahasa Indonesia, Arab, dan Inggris dalam upaya peningkatan
kinerja di bidang jasa dan keuangan syariah serta mampu beradaptasi dengan perkembangan
ekonomi nasional dan internasional.
k. Mampu mengaplikasikan matematika dan statistika baik menggunakan sistem perhitungan
manual dan sistem perhitungan digital melalui perangkat lunak teknologi informasi dalam
upaya pelaksanaan pekerjaan dan peningkatan kinerja di bidang keuangan konvensional dan
keuangan syariah serta mampu memberikan proteksi dan solusi atas perkembangan ekonomi.
l. Bertanggungjawab pada pekerjaan di bidang keuangan syariah baik pada pekerjaan mandiri
maupun kelompok dalam situasi praktek di industri keuangan syariah dan mampu
mengemban tanggungjawab atas pencapaian hasil kerja lembaga keuangan syariah.
m. Bertanggungjawab secara akademik dalam penyusunan riset di bidang keuangan syariah dan
dapat memberikan kontribusi untuk peningkatan kinerja lembaga keuangan syariah.
E. INDUSTRI PENGGUNA

Profil industri dan perusahaan dimana para alumni menempuh karir mereka adalah dalam bidang bisnis
syariah maupun perbankan syariah.
F. KEUNGGULAN LULUSAN
Penggunaan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang dibutuhkan dunia
usaha dan industri.

