
KURIKULUM  

BERBASIS CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN  

(OUTCOME-BASED EDUCATION) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUHAMMADIYAH 

JAKARTA 

2021 



KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, dengan segala nikmat dan 
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diselesaikan dengan baik. Penyusunan buku ini merupakan bagian dari implementasi Kurikulum 

berdasarkan Outcome Base Education (OBE).  

Buku kurikulum ini disusun setelah mengalami proses panjang dan masukan berharga dari 

berbagai pihak. Buku kurikulum ini berdasar pada visi dan misi STIEMJ, tuntutan pasar kerja, dan 

perkembangan globalisasi.  
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Stakeholders, serta diawasi oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).  

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada Tim Penyusunan Kurikulum 

berdasarkan Outcome Base Education (OBE) Program Studi Diploma III Akuntansi atas segala 

kerjasama selama ini. Buku ini di harapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaa pembelajaran 

dalam rangka Peningkatan dan Pengembangan Mutu Pendidikan Program Studi Diploma III 

Akuntansi.  

Kami menyadari buku kurikulum ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya saran dan 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 
 

 

 

1.1 Latar belakang 

 Perubahan kurikulum merupakan kegiatan rutin yang wajib dilakukan oleh perguruan tinggi 

baik negeri maupun swasta karena memiliki fungsi penting. Pertama, perubahan kurikulum dapat 

dilihat sebagai kesempatan dan upaya untuk memperoleh dan mengembangkan keunggulan 

kompetitif. Kurikulum yang diperbaharui secara teratur berfungsi untuk mengantisipasi kebutuhan 

pasar. Perubahan kurikulum dimaknai sebagai upaya strategis untuk memperoleh keunggulan 

bersaing. Kedua, perubahan kurikulum dapat dilihat sebagai upaya perbaikan kualitas pendidikan. 

Dengan perubahan kurikulum diharapkan mutu lulusan dapat lebih baik.  

Dapat disimpulkan bahwa perubahan kurikulum dapat dilihat dalam kerangka meningkatkan 

daya saing maupun perbaikan kualitas. Hasil dari kedua pendekatan tersebut adalah lulusan yang 

sesuai dengan kebutuhan industri yang pada akhirnya menjamin kelangsungan hidup perguruan 

tinggi.  

Program Studi Diploma III Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta 

resmi berdiri berdasarkan ijin penyelenggaraan yang terbit pada tanggal 12 Maret 1997. Prodi 

Diploma III merupakan pengembangan dari Akademi Akuntansi Muhammadiyah Jakarta. Untuk itu 

diperlukan penyesuaian kurikulum baru agar lulusan dapat lebih mudah beradaptasi di dunia usaha 

dan dunia industri.  

Lulusan Diploma III Akuntansi diharapkan mampu menguasai dasar ilmu tersebut, mampu 

berlogika dan bernalar dengan baik, mampu mengembangkan diri secara menerus, mampu 

mempraktekkan ilmu Akuntansi secara aktual, dan mampu memiliki dasar kepribadian profesional. 

 

1.2 Landasan Hukum  

 
Landasan Hukum Perubahan Kurikulum Dasar hukum perlunya perubahan kurikulum di 

Perguruan Tinggi adalah :   

1.2.1 Landasan Hukum Yuridis  

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi 2;  

b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia(KKNI); 

c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 

2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 



d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 

2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan 

Tinggi; 

e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 

tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil 

Belajar Mahasiswa. Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia; 

f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 

tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. Jakarta, Indonesia: Kementerian 

Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 

 

1.2.2 Landasan Filosofi : 

a. Manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki fitrah ilahi yang baik; mampu 

untuk belajar dan berlatih untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan 

membentuk sikap cerdas, cendekia, dan mandiri.  

b. Pendidikan membangun manusia Indonesia seutuhnya yang Pancasilais; 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan, bermartabat, 

berkeadilan, demokratis, dan menjujung tinggi nilai-nilai sosial.  

c. Pendidikan membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap yang progresif agar dapat eksis dan berjaya dalam kehidupannya.  

d. Pendidikan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan mahasiswa, kebutuhan 

masyarakat, kemajuan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) serta 

kultur budaya bangsa Indonesia. 

e. Lembaga pendidikan merupakan suatu sistem yang mandiri, berwibawa, bermartabat 

dan penuh tanggungjawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 

 

1.3 Kebijakan Pengembangan Kurikulum 

 
Penyusunan kurikulum di lingkungan STIEMJ termasuk kurikulum pendidikan tinggi tidak 

lepas dari rujukan berbagai kebijakan maupun standar nasional yang disesuaikan dengan karakteristik 

pendidikan tinggi yang wajib menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.  

Perubahan dan pemutakhiran kurikulum di lingkungan STIEMJ dapat dilakukan sekurang-

kurangnya 4–5 tahun untuk program Strata Satu (S1) dan sekurang-kurangnya 2–3 tahun untuk 

program Diploma III Akuntansi sesuai dengan perkembangan keilmuan, Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi serta dengan memperhatikan lama studi program dan kebutuhan masyarakat dan mengacu 



pada cakupan standar pendidikan tinggi lebih luas dari delapan standar yang ditetapkan dalam 

Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan 

Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dimana kurikulum pendidikan tinggi juga sudah harus merujuk 

kepada cakupan capaian pembelajaran yang ditunjukkan oleh seorang lulusan. 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 

mengamanatkan penerapan KKNI dalam lingkup pendidikan tinggi. Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia (KKNI) adalah salah satu rujukan nasional untuk meningkatkan mutu dan daya saing 

bangsa Indonesia di sektor sumberdaya manusia melalui pencapaian kualifikasi sumberdaya manusia 

Indonesia yang dihasilkan oleh sistem pendidikan dan sistem pelatihan kerja nasional, serta sistem 

penilaian kesetaraan capaian pembelajaran.  

Peningkatan mutu dan daya saing bangsa akan sekaligus memperkuat jati diri bangsa 

Indonesia. Terdapat dua kata kunci untuk mengkaitkan antara kurikulum dengan Outcome Base 

Education (OBE), yaitu capaian pembelajaran (learning outcomes) dan kualifikasi. Pengemasan 

capaian pembelajaran kedalam jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sangat 

penting untuk keperluan penyandingan maupun penyetaraan kualifikasi dan atau rekognisi antara 

tingkat pendidikan dan atau tingkat pekerjaan. Di samping itu, pengemasan capaian pembelajaran ke 

dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) juga penting untuk keperluan harmonisasi 

dan kerjasama saling pengakuan kualifikasi dengan negara lain, baik secara bilateral maupun secara 

multilateral. 

1.4 Tujuan Pengembangan Kurikulum 

Dalam Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan 

mengamanatkan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk setiap program studi di perguruan 

tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi dengan mengacu Standar 

Nasional Pendidikan. Artinya setiap perguruan tinggi diberi kebebasan untuk mengembangkan 

kurikulum sendiri sesuai dengan visi misi, potensi daerah, dan potensi mahasiswa. Oleh karena itu 

pengembangan kurikulum berdasarkan Outcome Base Education (OBE) ini ditujukan untuk : 

1. Menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan dari perubahan ilmu pengetahuan dan 

teknologi;  

2. Memperbaiki kurikulum sesuai dengan kompetensi generik Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia (KKNI); 

3. Menetapkan kualifikasi lulusan yang mengacu pada bidang sesuai dengan departemen tenaga 

kerja;  

4. Menyusun Learning Outcome sesuai dengan deskripsi generik Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia (KKNI);  



5. Menyusun struktur kurikulum yang mencakup seluruh mata kuliah, dan memperbaiki sistem 

pembelajaran, sarana dan prasarana belajar, serta penilaian sesuai dengan kurikulum baru yang 

telah disusun;  

6. Menetapkan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, 

nonformal, dan informal atau pengalaman kerja;  

7. Menetapkan skema pengakuan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui 

pendidikan formal, nonformal, informal atau pengalaman kerja;  

8. Menyetarakan kualifikasi di antara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan 

formal, nonformal, dan informal atau pengalaman kerja;  

9. Mengembangkan metode dan sistem pengakuan kualifikasi tenaga kerja dari negara lain yang 

akan bekerja di Indonesia.  

10. Menetapkan pedoman untuk menyusun RPS (Rencana Pembelajaran Semester), RTM (Rencana 

Tugas Mahasiswa) dan Silabus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

VISI, MISI, TUJUAN, PROFIL LULUSAN 

2.1 Visi 

Menjadi program studi diploma tiga akuntansi yang terkemuka, unggul, berwawasan 

global dan Islami. 

2.2 Misi 

1. Menghasilkan diploma atau Tenaga Ahli Madya dalam bidang Akuntansi yang 

unggul, berwawasan global dan berakhlak Islami. 

2. Melaksanakan dan Mengembangkan pendidikan tinggi di bidang akuntansi. 

3. Menghasilkan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi 

dan kesenian dalam bidang akuntansi. 

4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 

5. Melaksanakan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan.   

2.3 Tujuan Program Studi Diploma III Akuntansi  

a. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dalam mengimplementasikan ilmu 

pengetahuan akuntansi yang mendukung ekonomi kreatif.  

b. Menghasilkan lulusan yang kompeten, kreatif, inovatif, kompetitif dan berakhlak mulia.  

c. Menghasilkan penelitian ilmiah di bidang akuntansi yang diakui pada tingkat nasional dan 

internasional.  

d. Terwujudnya kegiatan pengabdian masyarakat di bidang akuntansi dan entrepreneur untuk 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat.  

e. Menciptakan suasana akademik yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif.  

f. Mewujudkan program studi akuntansi dengan tata kelola yang baik. 

2.4 Sasaran Program Studi Diploma III Akuntansi 

1. Meningkatnya kualitas proses belajar mengajar yang bermutu sesuai standar, sumber daya, 

daya saing lulusan, dan kurikulum yang mengacu pada tercapainya profil lulusan.  

2. Meningkatnya hasil dan produk penelitian serta publikasinya.  

 

 

 



BAB III 

PROFIL LULUSAN DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN 

 

3.1 Profil Lulusan 

3.1.1 Teknisi Akuntansi Madya (Accounting Officer) :  

Teknisi akuntansi madya yang mampu melakukan pekerjaan di bidang akuntansi pada 

perusahaan jasa, dagang, dan/atau manufaktur berskala besar, dan/atau go public yang sesuai 

dengan standar dan prinsip-prinsip yang berlaku umum dan relevan di bidang akuntansi, 

melalui proses penganalisisan data keuangan dan pemilihan metode yang sesuai, didukung 

dengan kemampuan di bidang manajemen, teknologi informasi, keahlian interpersonal, dan 

komunikasi.  

3.1.2 Teknisi Akuntansi Pemeriksaaan Madya (Junior Auditor) :  

Teknisi akuntansi madya yang mampu melakukan pekerjaan di bidang audit pada 

perusahaan jasa, dagang, dan/atau manufaktur berskala besar, dan/atau go public yang sesuai 

dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan prinsip-prinsip audit yang berlaku 

umum dan relevan di bidang akuntansi pemeriksaan.  

3.1.3 Teknisi Akuntansi Perpajakan Madya  (Tax Officer) :  

Teknisi akuntansi madya yang mampu melakukan pekerjaan di bidang perpajakan 

pada perusahaan jasa, dagang, dan/atau manufaktur berskala besar, dan/atau go public yang 

sesuai dengan standar (UU Perpajakan) dan Peraturan Perpajakan berlaku umum dan relevan 

di bidang perpajakan.  

3.1.4 Teknisi Akuntansi Madya (Accounting Information System) :  

Teknisi akuntansi madya yang mampu melakukan pekerjaan di bidang Sistem 

Informasi pada perusahaan jasa, dagang, dan/atau manufaktur berskala besar, dan/atau go 

public yang sesuai dengan standar dan prinsip-prinsip audit yang berlaku umum dan relevan 

di bidang Sistem Informasi akuntansi.  

3.1.5 Teknisi Keuangan Madya (Finance Officer) :  

Teknisi keuangan madya yang mampu melakukan pekerjaan di bidang keuangan pada 

perusahaan jasa, dagang, dan/atau manufaktur berskala besar, dan/atau go public yang sesuai 



dengan standar dan prinsip-prinsip yang berlaku umum dan relevan di bidang manajemen 

keuangan, melalui proses penganalisisan data keuangan dan pemilihan metode yang sesuai, 

didukung dengan kemampuan di bidang manajemen, teknologi informasi, keahlian 

interpersonal, dan komunikasi.  

3.1.6 Teknisi Akuntansi Pemerintahan Madya (Government Accounting Officer 

Government Accounting Officer) :  

Teknisi akuntansi madya yang mampu melakukan pekerjaan di bidang akuntansi pada 

pemerintah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan prinsip -prinsip 

yang berlaku umum dan relevan di bidang akuntansi Pemerintahan.  

3.2 Capaian Pembelajaran Prodi Diploma III Akuntansi 
 

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN 

SIKAP (S) : 

S1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 

S2 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, 

moral dan etika; 

S3 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

S4 Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa; 

S5 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta 

pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

S6 Berkontribusi dalam peningkatan kehidupan bermsyarakat, berbangsa, bernegara 

dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 

S7 Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat 

dan lingkungan; 

S8 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 

S9 Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; 

S10 Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara 

mandiri; 

S11 Menjunjung tinggi dan menerapkan etika profesi; 

S12 Mampu menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis dan profesi akuntan;  

PENGUASAAN PENGETAHUAN (P) 

P1 Menguasai standar akuntansi keuangan teori dan praktis lainnya yang relevan 

dengan pekerjaan dan/atau penyelesaian masalah dalam bidang akuntansi pada 



perusahaan, jasa, dagang dan atau manufaktur berskala besar dan atau go public; 

P2 Menguasai konsep dan prinsip kerangka dasar penyajian dan pengungkapan laporan 

keuangan;  

P3 Menguasai konsep teoritis siklus akuntansi dalam pelaporan keuangan;  

P4 Menguasai konsep dan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian dan 

pengungkapan elemen laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan; 

P5 Menguasai pengetahuan konseptual elemen laporan keuangan berdasarkan standar 

akuntansi keuangan; 

P6 Menguasai konsep dan teknik akuntansi biaya tradisional, meliputi job order costing 

system dan process costing system; 

P7 Menguasai pengetahuan konseptual akuntansi biaya alternatif, meliputi activity 

based costing dan target costing; 

P8 Menguasai pengetahuan konseptual dan teknik penganggaran entitas jasa, dagang 

dan manufaktur; 

P9 Menguasai konsep teoritis akuntansi penggabungan usaha, partnership, akuntansi 

kantor cabang dan kantor pusat untuk menyelesaikan permasalahan di bidang 

akuntansi pada perusahaan jasa, dagang dan manufaktur secara prosedural; 

P10 Menguasai pengetahuan konseptual pengendalian internal; 

P11 Menguasai pengetahuan teknologi kekinian (informasi dan digital);  

P12 Menguasai pengetahuan dan mampu memilih teori bidang akuntansi yang dapat 

diterapkan di lapangan kerja untuk menyelesaikan masalah akuntansi serta konsep 

teoritis dan keterampilan dalam melakukan pengauditan terhadap laporan keuangan 

pada perusahaan sesuai dengan standar pengauditan; 

P13 Manguasai konsep teoritis tentang lingkungan bisnis dan hukum komersial; 

P14 Menguasai pengetahuan konseptual dan prosedural peraturan perpajakan yang 

relevan untuk wajib pajak pribadi dan badan non multinasional; 

P15 Menguasai pengetahuan konseptual dan prosedural manajemen keuangan meliputi 

jenis keputusan keuangan, konsep nilai waktu uang, penganggaran modal dan biaya 

modal; 

P16 Menguasai konsep teoritis sistem informasi akuntansi; 

P17 Menguasai pengetahuan prosedural aplikasi komputer dan perangkat lunak 

akuntansi; 

P18 Menguasai konsep teoritis akuntansi sektor publik dan akuntansi dana desa 

KETERAMPILAN UMUM (KU) : 

KU1 Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan 

beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku; 

KU2 Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur; 



KU3 Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai 

dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan 

bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri; 

KU4 Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih serta 

mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan; 

KU5 Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya; 

KU6 Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan 

supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada 

pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya; 

KU7 Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada 

dibawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja 

secara mandiri; 

KU8 Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali 

data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 

KETERAMPILAN KHUSUS (KK) : 

KK1 Mampu secara mandiri mengidentifikasi transaksi dan melakukan pencatatan 

akuntansi atas transaksi entitas tunggal (yaitu perusahaan perseorangan, CV, firma, 

yayasan, dan koperasi) dan entitas yang memiliki 1 (satu) anak perusahaan 

berdasarkan dokumen yang relevan; 

KK2 Mampu secara mandiri membuat buku besar, menyusun neraca percobaan, membuat 

jurnal penyelesaian, dan mengidentifikasi kesalahan pencatatan dan melakukan 

jurnal koreksi atas kesalahan tersebut, melakukan rekonsiliasi bank, dan penundaan 

pengakuan suatu akun entitas tunggal (yaitu (perusahaan perseorangan, CV, firma, 

yayasan, dan koperasi) dan entitas yang memiliki 1 (satu) anak perusahaan;  

KK3 Mampu dibawah supervisi, menyusun laporan keuangan yang terdiri atas (a). 

Laporan laba rugi dan laporan laba komprehensif, (b). Laporan perubahan ekuitas, 

(c). Laporan posisi keuangan, (d). Laporan arus kas, (e). Catatan atas laporan 

keuangan sesuai dengan standard akuntansi yang berlaku untuk entitas tunggal 

(yaitu perusahaan perseorangan, CV, firma, yayasan, dan koperasi) dan entitas yang 

memiliki 1 (satu) anak perusahaan dengan memanfaatkan teknologi informasi atau 

manual; 

KK4 Mampu mengevaluasi kesesuaian penyajian akun-akun dalam laporan keuangan 

yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan standar yang telah ditentukan;  

KK5 Mampu menghitung rasio keuangan yang terdiri atas rasio profitabilitas, rasio 

likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas;  

KK6 Mampu secara mandiri menghitung harga pokok dengan metode akuntansi biaya 

traditional, meliputi system job order costing maupun process costing berdasarkan 

data yang tersedia sebagai dasar dalam penyusunan laporan harga pokok produksi;  

KK7 Mampu dibawah supervisi menghitung titik impas dalam rangka perencanaan;  

KK8 Mampu dibawah supervisi menghitung varians dalam rangka mendukung 

pengendalian;  



KK9 Mampu dibawah supervisi menyusun anggaran operasional dan anggaran keuangan; 

KK10 Mampu mengidentifikasi, menghitung dan menyajikan kewajiban perpajakan 

termasuk Surat Pemberitahuan - Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi, Pajak 

Penghasilan (PPh) Badan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan 

Barang Mewah (PPn BM) untuk perusahaan perseorangan, CV, Firma, Yayasan, 

Koperasi dan entitas dengan 1 (satu) anak perusahaan sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku dengan memanfaatkan teknologi informasi atau manual 

secara mandiri, (SPT) atas :  

▪ Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi;  

▪ Pajak Penghasilan (PPh) Badan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak 

Penjualan Barang Mewah (PPn BM) untuk perusahaan perseorangan, cv, firma, 

yayasan, koperasi dan entitas dengan 1 (satu) anak perusahaan sesuai dengan 

peraturan perundangan yang berlaku dengan memanfaatkan teknologi informasi 

atau manual secara mandiri;  

KK11 Mampu membuat bukti potong atas PPh pasal 21,22,23, 26 dan PPN sesuai dengan 

peraturan dan perundangan yang berlaku;  

KK12 Mampu menyajikan Surat Setoran Pajak (SSP) atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM) sesuai 

dengan peraturan perundangan yang berlaku;  

KK13 Mampu memilih metode dan melaksanakan prosedur pengauditan sesuai dengan 

standar pemeriksaan yang berlaku; 

KK14 Mampu mengoperasikan dan memanfaatkan komponen sistem informasi akuntansi 

diberbagai tipe organisasi bisnis. 

 

 

3.3 Matrik Capaian Pembelajaran Lulusan  

Kompetensi lulusan Program Studi Diploma III Akuntansi disesuaikan dengan profile lulusan 

yang akan dihasilkan. Profil lulusan dari Program Studi Diploma III Akuntansi, yaitu :  

a) Teknisi Akuntansi Madya (Accounting Officer - AO)  

b) Teknisi Akuntansi Pemeriksaaan Madya (Junior Auditor - JA) 

c) Teknisi Akuntansi Perpajakan Madya  (Tax Officer -TO) 

d) Teknisi Akuntansi Madya (Accounting Information System - AIS) 

e) Teknisi Keuangan Madya (Finance Officer - FO) 

f) Teknisi Akuntansi Pemerintahan Madya (Government Accounting Officer -GAO) 

 

 

 

 

 

 



 

CAPAIAN PEMBELAJARAN 

LULUSAN 

PROFIL LULUSAN 
RATING 

OA JA TO AIS FO GAO 

SIKAP (S) :        

S1 Bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa dan 

mampu menunjukkan 

sikap religius; 

1 1 1 1 1 1 6 

S2 Menjunjung tinggi nilai 

kemanusiaan dalam 

menjalankan tugas 

berdasarkan agama, moral 

dan etika; 

1 1 1 1 1 1 6 

S3 Menginternalisasi nilai, 

norma, dan etika 

akademik; 

1 1 1 1 1 1 6 

S4 Berperan sebagai warga 

negara yang bangga dan 

cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa 

tanggung jawab pada 

negara dan bangsa; 

1 1 1 1 1 1 6 

S5 Menghargai 

keanekaragaman budaya, 

pandangan, agama, dan 

kepercayaan, serta 

pendapat atau temuan 

orisinal orang lain; 

1 1 1 1 1 1 6 

S6 Berkontribusi dalam 

peningkatan kehidupan 

bermsyarakat, berbangsa, 

bernegara dan kemajuan 

peradaban berdasarkan 

Pancasila; 

1 1 1 1 1 1 6 

S7 Bekerjasama dan memiliki 

kepekaan sosial serta 

kepedulian terhadap 

masyarakat dan 

lingkungan; 

1 1 1 1 1 1 6 

S8 Taat hukum dan disiplin 

dalam kehidupan 

bermasyarakat dan 

bernegara; 

1 1 1 1 1 1 6 



S9 Menginternalisasi 

semangat kemandirian, 

kejuangan, dan 

kewirausahaan; 

1 1 1 1 1 1 6 

S10 Menunjukkan sikap 

bertanggung jawab atas 

pekerjaan di bidang 

keahliannya secara 

mandiri; 

1 1 1 1 1 1 6 

S11 Menjunjung tinggi dan 

menerapkan etika profesi; 

1 1 1 1 1 1 6 

S12 Mampu menerapkan 

prinsip-prinsip etika bisnis 

dan profesi akuntan;  

0 1 0 0 0 0 1 

PENGUASAAN 

PENGETAHUAN (P) 

       

P1 Menguasai standar 

akuntansi keuangan teori 

dan praktis lainnya yang 

relevan dengan pekerjaan 

dan/atau penyelesaian 

masalah dalam bidang 

akuntansi pada 

perusahaan, jasa, dagang 

dan atau manufaktur 

berskala besar dan atau go 

public; 

1 0 0 0 1 0 2 

P2 Menguasai konsep dan 

prinsip kerangka dasar 

penyajian dan 

pengungkapan laporan 

keuangan;  

1 1 0 1 1 1 5 

P3 Menguasai konsep teoritis 

siklus akuntansi dalam 

pelaporan keuangan;  

1 1 0 1 1 1 5 

P4 Menguasai konsep dan 

prinsip pengakuan, 

pengukuran, penyajian dan 

pengungkapan elemen 

laporan keuangan 

berdasarkan standar 

akuntansi keuangan; 

1 1 0 1 1 0 4 

P5 Menguasai pengetahuan 

konseptual elemen laporan 

keuangan berdasarkan 

1 0 1 0 1 1 4 



standar akuntansi 

keuangan; 

P6 Menguasai konsep dan 

teknik akuntansi biaya 

tradisional, meliputi job 

order costing system dan 

process costing system; 

1 1 0 0 1 0 3 

P7 Menguasai pengetahuan 

konseptual akuntansi biaya 

alternatif, meliputi activity 

based costing dan target 

costing; 

1 0 1 0 1 0 3 

P8 Menguasai pengetahuan 

konseptual dan teknik 

penganggaran entitas jasa, 

dagang dan manufaktur; 

1 0 1 0 1 0 3 

P9 Menguasai konsep teoritis 

akuntansi penggabungan 

usaha, partnership, 

akuntansi kantor cabang 

dan kantor pusat untuk 

menyelesaikan 

permasalahan di bidang 

akuntansi pada perusahaan 

jasa, dagang dan 

manufaktur secara 

prosedural; 

1 1 1 0 1 0 4 

P10 Menguasai pengetahuan 

konseptual pengendalian 

internal; 

0 1 0 0 0 0 1 

P11 Menguasai pengetahuan 

teknologi kekinian 

(informasi dan digital);  

0 0 0 1 0 0 1 

P12 Menguasai pengetahuan 

dan mampu memilih teori 

bidang akuntansi yang 

dapat diterapkan di 

lapangan kerja untuk 

menyelesaikan masalah 

akuntansi serta konsep 

teoritis dan keterampilan 

dalam melakukan 

pengauditan terhadap 

laporan keuangan pada 

perusahaan sesuai dengan 

standar pengauditan; 

1 1 1 1 1 1 6 



P13 Manguasai konsep teoritis 

tentang lingkungan bisnis 

dan hukum komersial; 

0 1 1 0 1 0 3 

P14 Menguasai pengetahuan 

konseptual dan prosedural 

peraturan perpajakan yang 

relevan untuk wajib pajak 

pribadi dan badan non 

multinasional; 

0 1 1 0 1 0 3 

P15 Menguasai pengetahuan 

konseptual dan prosedural 

manajemen keuangan 

meliputi jenis keputusan 

keuangan, konsep nilai 

waktu uang, penganggaran 

modal dan biaya modal; 

1 0 0 0 1 1 3 

P16 Menguasai konsep teoritis 

sistem informasi 

akuntansi; 

1 0 0 1 1 0 3 

P17 Menguasai pengetahuan 

prosedural aplikasi 

komputer dan perangkat 

lunak akuntansi; 

1 1 0 1 1 0 4 

P18 Menguasai konsep teoritis 

akuntansi sektor publik 

dan akuntansi dana desa 

1 1 0 0 1 1 4 

KETERAMPILAN UMUM (KU) :        

KU1 Mampu menyelesaikan 

pekerjaan berlingkup luas 

dan menganalisis data 

dengan beragam metode 

yang sesuai, baik yang 

belum maupun yang sudah 

baku; 

1 1 1 1 1 1 6 

KU2 Mampu menunjukkan 

kinerja bermutu dan 

terukur; 

1 1 1 1 1 1 6 

KU3 Mampu memecahkan 

masalah pekerjaan dengan 

sifat dan konteks yang 

sesuai dengan bidang 

keahlian terapannya 

didasarkan pada pemikiran 

logis, inovatif, dan 

bertanggung jawab atas 

1 1 1 1 1 0 5 



hasilnya secara mandiri; 

KU4 Mampu menyusun laporan 

hasil dan proses kerja 

secara akurat dan sahih 

serta 

mengomunikasikannya 

secara efektif kepada 

pihak lain yang 

membutuhkan; 

1 1 1 1 1 0 5 

KU5 Mampu bekerja sama, 

berkomunikasi, dan 

berinovatif dalam 

pekerjaannya; 

1 1 1 1 1 1 6 

KU6 Mampu bertanggungjawab 

atas pencapaian hasil kerja 

kelompok dan melakukan 

supervisi dan evaluasi 

terhadap penyelesaian 

pekerjaan yang ditugaskan 

kepada pekerja yang 

berada di bawah tanggung 

jawabnya; 

1 1 1 1 1 1 6 

KU7 Mampu melakukan proses 

evaluasi diri terhadap 

kelompok kerja yang 

berada dibawah tanggung 

jawabnya, dan mengelola 

pengembangan 

kompetensi kerja secara 

mandiri; 

1 1 1 1 1 1 6 

KU8 Mampu 

mendokumentasikan, 

menyimpan, 

mengamankan, dan 

menemukan kembali data 

untuk menjamin kesahihan 

dan mencegah plagiasi. 

1 1 1 1 1 1 6 

KETERAMPILAN KHUSUS 

(KK): 

       

KK1 Mampu secara mandiri 

mengidentifikasi transaksi 

dan melakukan pencatatan 

akuntansi atas transaksi 

entitas tunggal (yaitu 

perusahaan perseorangan, 

CV, firma, yayasan, dan 

1 1 1 0 1 0 4 



koperasi) dan entitas yang 

memiliki 1 (satu) anak 

perusahaan berdasarkan 

dokumen yang relevan; 

KK2 Mampu secara mandiri 

membuat buku besar, 

menyusun neraca 

percobaan, membuat 

jurnal penyelesaian, dan 

mengidentifikasi 

kesalahan pencatatan dan 

melakukan jurnal koreksi 

atas kesalahan tersebut, 

melakukan rekonsiliasi 

bank, dan penundaan 

pengakuan suatu akun 

entitas tunggal (yaitu 

(perusahaan perseorangan, 

CV, firma, yayasan, dan 

koperasi) dan entitas yang 

memiliki 1 (satu) anak 

perusahaan;  

1 1 0 0 1 0 3 

KK3 Mampu dibawah 

supervisi, menyusun 

laporan keuangan yang 

terdiri atas (a). Laporan 

laba rugi dan laporan laba 

komprehensif, (b). 

Laporan perubahan 

ekuitas, (c). Laporan 

posisi keuangan, (d). 

Laporan arus kas, (e). 

Catatan atas laporan 

keuangan sesuai dengan 

standard akuntansi yang 

berlaku untuk entitas 

tunggal (yaitu perusahaan 

perseorangan, CV, firma, 

yayasan, dan koperasi) dan 

entitas yang memiliki 1 

(satu) anak perusahaan 

dengan memanfaatkan 

teknologi informasi atau 

manual; 

1 1 1 1 1 0 5 

KK4 Mampu mengevaluasi 

kesesuaian penyajian 

akun-akun dalam laporan 

keuangan yang menjadi 

tanggungjawabnya sesuai 

1 1 1 1 1 1 6 



dengan standar yang telah 

ditentukan;  

KK5 Mampu menghitung rasio 

keuangan yang terdiri atas 

rasio profitabilitas, rasio 

likuiditas, rasio 

solvabilitas, dan rasio 

aktivitas;  

1 1 1 0 1 0 4 

KK6 Mampu secara mandiri 

menghitung harga pokok 

dengan metode akuntansi 

biaya traditional, meliputi 

system job order costing 

maupun process costing 

berdasarkan data yang 

tersedia sebagai dasar 

dalam penyusunan laporan 

harga pokok produksi;  

1 1 0 0 1 0 3 

KK7 Mampu dibawah supervisi 

menghitung titik impas 

dalam rangka 

perencanaan;  

1 1 1 0 1 0 4 

KK8 Mampu dibawah supervisi 

menghitung varians dalam 

rangka mendukung 

pengendalian;  

1 1 1 0 1 0 4 

KK9 Mampu dibawah supervisi 

menyusun anggaran 

operasional dan anggaran 

keuangan; 

1 1 1 1 1 1 6 

KK10 Mampu mengidentifikasi, 

menghitung dan 

menyajikan kewajiban 

perpajakan termasuk Surat 

Pemberitahuan - Pajak 

Penghasilan (PPh) orang 

pribadi, Pajak Penghasilan 

(PPh) Badan, Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) 

dan Pajak Penjualan 

Barang Mewah (PPn BM) 

untuk perusahaan 

perseorangan, CV, Firma, 

Yayasan, Koperasi dan 

entitas dengan 1 (satu) 

anak perusahaan sesuai 

dengan peraturan 

1 1 1 0 1 0 4 



perundangan yang berlaku 

dengan memanfaatkan 

teknologi informasi atau 

manual secara mandiri, 

(SPT) atas :  

▪ Pajak Penghasilan 

(PPh) orang pribadi;  

▪ Pajak Penghasilan 

(PPh) Badan, Pajak 

Pertambahan Nilai 

(PPN) dan Pajak 

Penjualan Barang 

Mewah (PPn BM) 

untuk perusahaan 

perseorangan, cv, 

firma, yayasan, 

koperasi dan entitas 

dengan 1 (satu) anak 

perusahaan sesuai 

dengan peraturan 

perundangan yang 

berlaku dengan 

memanfaatkan 

teknologi informasi 

atau manual secara 

mandiri;  

KK11 Mampu membuat bukti 

potong atas PPh pasal 

21,22,23, 26 dan PPN 

sesuai dengan peraturan 

dan perundangan yang 

berlaku;  

1 1 1 0 1 0 4 

KK12 Mampu menyajikan Surat 

Setoran Pajak (SSP) atas 

Pajak Penghasilan (PPh), 

Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) dan Pajak 

Penjualan Barang Mewah 

(PPn BM) sesuai dengan 

peraturan perundangan 

yang berlaku;  

1 1 1 0 1 0 4 

KK13 Mampu memilih metode 

dan melaksanakan 

prosedur pengauditan 

sesuai dengan standar 

pemeriksaan yang berlaku; 

1 1 1 1 1 1 6 

KK14 Mampu mengoperasikan 

dan memanfaatkan 

komponen sistem 

informasi akuntansi 

1 1 0 1 1 0 4 



diberbagai tipe organisasi 

bisnis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4 Hubungan Bahan Kajian dengan Capaian Pembelajaran  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 I MVA101  Pendidikan Agama v 1 0 1 1,67 v v v v RPS 
  MVA102  Pendidikan Pancasila v 1 0 1 1,67 v v v v RPS 
  MVA104  Bahasa Indonesia v 1 0 1 1,67 v v v v RPS 
  MVA108  Bahasa Inggris v 1 0 1 1,67 v v v v RPS 
  MVA201  Ekonomi Mikro v 2 0 1 2,50 v v v v RPS 
  MVA203  Pengantar Manajemen v 1 0 1 1,67 v v v v RPS 
  MVA205  Matematika Ekonomi v 2 0 1 2,50 v v v v RPS 
  MVA206  Pengantar Akuntansi I v 2 0 1 2,50 v v v v RPS 
  MVA207  Lab Pengantar Akuntansi I v 0 1 1 1,67 v v v v RPS 

2. II MVA103  Pendidikan Kewarganegaraan v 1 0 1 1,67 v v v v RPS 
  MVA105  Aqidah Akhlak v 1 0 1 1,67 v v v v RPS 
  MVA106  Al-Quran dan Qiroat v 1 0 1 1,67 v v v v RPS 
  MVA109  Lab Bahasa Inggris (TOEFL) v 0 1 1 1,67 v v v v RPS 
  MVA202  Ekonomi Makro v 1 0 1 1,67 v v v v RPS 
  MVA204  Pengantar Bisnis v 1 0 1 1,67 v v v v RPS 
  MVA208  Pengantar Akuntansi II v 2 0 1 2,50 v v v v RPS 
  MVA209  Lab Pengantar Akuntansi II v 0 1 1 1,67 v v v v RPS 
  MVA211  Aplikasi Komputer Bisnis v 0 1 1 1,67 v v v v RPS 
  MVA301  Komputer Akuntansi I v 0 2 1 1,67 v v v v RPS 

3. III MVA107  Kemuhammadiyahan v 1 0 1 1,67 v v v v RPS 



  MVA210  Statistik Bisnis v 2 0 1 2,50 v v v v RPS 
  MVA303  Perpajakan I v 2 0 1 2,50 v v v v RPS 
  MVA304  Lab Perpajakan I v 0 1 1 1,67 v v v v RPS 
  MVA307  Akuntansi Keuangan I v 2 0 1 2,50 v v v v RPS 
  MVA308  Lab Akuntansi Keuangan I v 0 1 1 1,67 v v v v RPS 
  MVA313  Akuntansi Biaya v 2 0 1 2,50 v v v v RPS 
  MVA316  Akuntansi Sektor Publik v 2 0 1 2,50 v v v v RPS 
  MVA212  Analisis Laporan Keuangan v 1 0 1 1,67 v v v v RPS 

4. IV MVA305  Perpajakan II v 2 0 1 2,50 v v v v RPS 
  MVA306  Lab Perpajakan II v 0 1 1 1,67 v v v v RPS 
  MVA309  Akuntansi Keuangan II v 2 0 1 1,67 v v v v RPS 
  MVA310  Lab Akuntansi Keuangan II v 0 1 1 1,67 v v v v RPS 
  MVA317  Sistem Informasi Akuntansi v 2 0 1 2,50 v v v v RPS 
  MVA318  Pemeriksaan Akuntansi I v 2 0 1 2,50 v v v v RPS 
  MVA319  Lab Pemeriksaan Akuntansi I v 0 1 1 1,67 v v v v RPS 
  MVA402  Manajemen Risiko v 2 0 1 2,50 v v v v RPS 
  MVA302  Komputer Akuntansi II v 0 2 1 2,50 v v v v RPS 

5. V MVA501  Teknik Penulisan Laporan v 1 0 1 1,67 v v v v RPS 
  MVA311  Akuntansi Keuangan Lanjutan v 2 0 1 2,50 v v v v RPS 
  MVA312  Lab Akuntansi Keuangan 

Lanjutan 

v 0 1 1 1,67 v v v v RPS 
  MVA314  Akuntansi Manajemen v 2 0 1 2,50 v v v v RPS 
  MVA315  Penganggaran v 2 0 1 2,50 v v v v RPS 
  MVA320  Pemeriksaan Akuntansi II v 2 0 1 2,50 v v v v RPS 
  MVA321  Lab Pemeriksaan Akuntansi II v 0 1 1 1,67 v v v v RPS 
  MVA401  Manajemen Investasi v 2 0 1 2,50 v v v v RPS 
  MVA403  Kewirausahaan v 2 0 1 2,50 v v v v RPS 

6. VI MVA502  Praktek Kerja Lapangan / 

Magang / KKN 

v 0 2 1 2,50 v v v v RPS 
  MVA503  Laporan Tugas Akhir v 2 2 0 3,33 v v v v RPS 

 

 


