PROFIL LULUSAN & CAPAIAN PEMBELAJARAN
JENJANG
PROGRAM STUDI

: D III
: AKUNTANSI

A. VISI
menjadi program studi diploma empat akuntansi yang unggul dan terdepan dalam pendidikan vokasi
bidang akuntansi manajemen yg adaptif dan inovatif terhadap perkembangan ilmu akuntansi terapan
dan teknologi informasi pada tahun 2025.
B. MISI
1. Menyelenggarakan pendidikan bidang akuntansi manajemen untuk menghasilkan lulusan yang
kompeten, memiliki semangat terus berkembang, bermoral, berjiwa kewirausahaan, dan
berwawasan lingkungan.
2. Melaksanakan penelitian terapan dan menyebarluaskan hasilnya untuk mengembangkan ilmu
pengetahuan dan teknologi bidang akuntansi manajemen.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan
dan teknologi bidang akuntansi manajemen untuk mendukung peningkatan mutu kehidupan.
4. Melaksanakan tata kelola pendidikan dengan perbaikan yang berkelanjutan menuju pencapaian
standar pendidikan yang berkualitas.
C. PROFIL LULUSAN:
- Ahli Pemula Perencanaan & Pengendalian Anggaran, Budget Officer : Sarjana Sains Terapan
Akuntansi sebagai teknisi ahli akuntansi manajemen yang mampu melakukan penyusunan
anggaran;
- Ahli Pemula Akuntansi Biaya, Cost Accounting Officer, Junior Cost Accountant : Sarjana Sains
Terapan Akuntansi sebagai teknisi ahli akuntansi manajemen yang mampu melakukan
penyajian informasi harga pokok;
- Ahli Pemula Analisis Biaya dan Performance analyst, Budget Analyst, Junior Cost Accountant :
Sarjana Sains Terapan Akuntansi sebagai teknisi ahli akuntansi manajemen yang mampu
melakukan analisis kinerja manajemen;
- Ahli Pemula Akuntansi & Keuangan, Assistant Accountant, Junior Accountant : Sarjana Sains
Terapan Akuntansi sebagai teknisi ahli akuntansi keuangan yang mampu melakukan penyajian
informasi keuangan;
- Ahli Pemula Kinerja Perusahaan, Financial Analyst : Sarjana Sains Terapan Akuntansi sebagai
teknisi ahli akuntansi keuangan yang mampu melakukan analisis laporan keuangan;
- Ahli Pemula Perpajakan, Pelaksana Pajak Junior, Tax Officer, Tax Planner : Sarjana Sains Terapan
Akuntansi sebagai teknisi ahli akuntansi keuangan yang mampu melakukan perencanaan pajak;
- Ahli Pemula Pemeriksaan, Junior Auditor : Sarjana Sains Terapan Akuntansi sebagai auditor
internal junior yang mampu melakukan audit internal untuk aspek laporan keuangan, kinerja
operasional, ketaatan dan pengendalian sistem informasi dengan memperhatikan standar
audit (piagam audit) internal, kebijakan manajemen, prosedur operasional standar (SOP), dan
pemanfaatan teknologi informasi yang relevan sehingga mampu menyiapkan kertas kerja audit
, laporan hasil audit, termasuk rekomendasi yang membantu manajemen dalam meningkatkan
kinerja organisasi.

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. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta
rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
d. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyaakat, berbangsa, dan bernegara
berdasarkan Pancasila;
e. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan
lingkungan;
f. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat
atau temuan orisinal orang lain;
g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
h. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
i. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan;;
k. Menjunjung tinggi dan menerapkan etika profesi.
2. PENGUASAAN PENGETAHUAN
a. 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 memformulasikannya ke dalam penyusunan anggaran;
b. Menguasai pengetahuan konseptual metode-metode penentuan harga pokok secara umum,
dan menguasai pengetahuan tentang teknik-teknik activity based costing, target costing, dan
life cycle costing secara mendalam serta mampu memformulasikannya dalam penyelesaian
masalah penentuan harga pokok;
c. Menguasai pengetahuan konseptual akuntansi manajemen dan sistem pengendalian
manajemen secara umum, dan menguasai pengetahuan prosedural tentang berbagai teknik
pengukuran dan pengendalian kinerja manajemen pada berbagai pusat pertanggung
jawaban secara mendalam, serta mampu memformulasikannya dalam penilaian kinerja;
d. Menguasai pengetahuan konsep teoritis akuntansi keuangan termasuk perusahaan
gabungan secara umum, dan menguasai pengetahuan prosedural metode-metode dan
standar-standar akuntansi yang berlaku secara mendalam, serta mampu
memformulasikannya dalam penyusunan laporan keuangan;
e. Menguasai pengetahuan konsetual analisis laporan keuangan dan manajemen keuangan
secara umum, dan menguasai secara spesifik pengetahuan prosedural perhitungan rasiorasio, tren-tren akuntansi, dan interpretasinya secara mendalam serta mampu
memformulasikannya untuk memenuhi kebutuhan pengambilan keputusan para
stakeholder;
f. Menguasai konsep teoritis perpajakan dan prinsip akuntansi keuangan secara umum, dan
menguasai secara spesifik tentang peraturan ketentuan umum perpajakan, PPh, PPN, PPNBM, Bea Materai, dan PBB yang berlaku di Indonesia secara mendalam, serta mampu
memformulasikannya dalam perhitungan dan perencanaan pajak;
g. Menguasai konsep teoritis audit, akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, sistem
informasi akuntansi dan pengendalian secara umum, dan menguasai pengetahuan

h.

prosedural teknik dan prosedur audit, pelaksanaan dan pelaporan audit internal secara
mendalam serta mampu merumuskan prosedur audit internal keuangan, kinerja, ketaatan
dan sistem informasi;
Menunjukkan penguasaan pengetahuan konseptual secara umum tentang prinsip-prinsip
ilmu akuntansi, manajemen organisasi, sistem informasi, bisnis dan kewirausahaan hukum
bisnis, ekonomi, matematika dan statistika bisnis, etika, bahasa dan komunikasi , dan secara
khusus menguasai pengetahuan metode, teknik dan aplikasinya untuk mendukung
penyelesaian tugas pekarjaan akuntansi, serta mendukung persyaratan pendidikan lanjut
jalur professional, vokasional atau akademik di bidang akuntansi.

3. KETERAMPILAN UMUM
a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan
pekerjaan di bidang akuntansi serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang
akuntansi;
b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;
c. Mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan 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;
d. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerjasama dan hasil kerjasama didalam
maupun di luar lembaganya;
e. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi
dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan bidang akuntansi yang ditugaskan kepada
pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
f. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah
tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
g. Mampu menyusun hasil kajian bidang akuntansi dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain
dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
h. Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur standar, spesifikasi desain,
persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada
pelaksanaan pekerjaan akuntansi;
i. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data
untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
4. KETERAMPILAN KHUSUS
a. 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);
b. 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 pengambilan keputusan di bawah supervisi atasan
dengan menggunakan fasilitas komputer;
c. mampu menganalisis dan mengevaluasi kinerja manajemen dan pusat-pusat
pertanggungjawaban dengan menggunakan berbagai teknik interpretatif dan menyarankan
cara-cara untuk meningkatkan kinerja dengan pertimbangan-pertimbangan aspek internal
dan eksternal organisasi;
d. Mampu menyiapkan laporan keuangan tidak kompleks untuk perusahaan tunggal dan
perusahaan gabungan, sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum (SAK

e.

f.

g.

h.

ETAP, IFRS), kebijakan organisasi, dan prosedur operasional baku melalui sistem informasi
akuntansi berbasis teknologi informasi dan manual;
Mampu menganalisis dan mengevaluasi kinerja keuangan organisasi dengan menggunakan
teknik-teknik analisis (rasio-rasio, tren, dan analisis statistik), menginterpretasikannya dalam
berbagai perpektif para pemangku kepentingan, dan menyarankan cara-cara untuk
meningkatkan kinerja keuangan dengan pertimbangan-pertimbangan aspek internal dan
eksternal organisasi;
Mampu membuat perencanaan strategi perpajakan perusahaan dalam bentuk rekomendasi
kebijakan perpajakan perusahaan, menyusun laporan keuangan rekonsiliasi fiskal organisasi,
dengan mengidentifikasi peluang-peluang pajak berdasarkan peraturan perpajakan yang
berlaku;
Mampu melaksanakan prosedur audit internal (untuk aspek keuangan, kinerja, ketaatan dan
pengendalian sistem informasi), dan menyiapkan kertas kerja dan draf laporan audit internal
sesuai dengan standar audit internal yang ditetapkan di bawah supervisi auditor senior;
mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip ilmu akuntansi dengan didukung oleh ilmu
pengetahuan dan keterampilan lain, seperti manajemen organisasi, bisnis dan
kewirausahaan, hukum bisnis, ekonomi, matematika dan statistika bisnis, etika, bahasa dan
komunikasi, sistem informasi, keyboard skill dalam membantu penyelesaian tugas-tugas
bidang akuntansi secara efektif.

E. INDUSTRI PENGGUNA
Profil industri dan perusahaan dimana para alumni menempuh karir mereka adalah dalam berbagai
bidang seperti industri manufaktur, perdagangan, institusi pemerintah dan lainnya, termasuk menjadi
wiraswasta.
F. KEUNGGULAN
Penggunaan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang dibutuhkan dunia
usaha dan industri.

