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1 Nama Prof. Dr. Anantawikrama Tungga Atmadja, 
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2 Posisi Koordinator Program Studi 

3 Surat Keputusan Penugasan 2021/UN48/PT/2020 

4 Tanggal mulai tugas 7 Juli 2020 

5 Tanggal selesai tugas 7 Juli 2024 

 

1. ALASAN 

Kurikulum program studi magister akuntansi dikembangkan dengan mempertimbangkan 

beberapa faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal antara lain Peraturan Menteri Riset dan 



 

Pendidikan Tinggi Nomor 44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kebebasan Belajar di Perguruan Tinggi, Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Sistem Akreditasi Program 

Studi di Perguruan Tinggi, dan Peraturan Rektor Undiksha Nomor 1891/UN48/PP/2020 tentang 

Pedoman Kurikulum Merdeka, FGD dengan asosiasi profesi Akuntansi, dan FGD dengan 

stakeholder lainnya. Faktor internal terdiri dari visi, misi, tujuan, dan sumber daya internal 

program studi.  

Faktor internal maupun eksternal menjadi acuan utama dalam merumuskan profil lulusan agar 

dianggap mampu bersaing secara nasional dan global.. Keunikan prodi ini, sebagaimana prodi lain 

di Universitas Pendidikan Ganesha, adalah penggunaan kearifan lokal Tri Hita Karana yang 

mengandung nilai-nilai universal hidup rukun dan damai. Outcome ditentukan dengan cermat agar 

lulusan memiliki profil atribut yang membuat mereka siap untuk mengambil posisi profesional. 

Selain itu, dikembangkan struktur kurikulum yang relevan dengan tuntutan dan kebutuhan 

industri. 

Pengembangan kurikulum juga mengakomodir kebutuhan masyarakat. Melalui FGD diperoleh 

masukan dari stakeholder dan digunakan untuk penyempurnaan kurikulum. Informasi dan 

masukan tersebut, misalnya, kemampuan berpikir tingkat tinggi, kolaboratif/kerja tim, dan 

keterampilan kepemimpinan.  

2. DESKRIPSI PROFIL PROGRAM STUDI 

Program studi magister akuntansi didirikan pada tanggal 30 Juni 2020 dengan Keputusan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 607/M/2020. Berdasarkan Surat 

Pernyataan Direktur Pascasarjana Undiksha No. 1302/UN48.14/PP/2020 dinyatakan bahwa Prodi 

Magister Akuntansi Undiksha terakreditasi Baik. Hal ini didasarkan pada Keputusan Mendikbud 

Nomor 607/M/2020 dinyatakan bahwa Prodi Magister Akuntansi memenuhi syarat akreditasi 

minimal. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 

pasal 3 ayat 2 menyatakan bahwa peringkat akreditasi program studi dan perguruan tinggi terdiri 

dari Baik, Sangat Baik, dan Unggul.  

Profil Lulusan program studi Magister Akuntansi adalah menghasilkan: 

• lulusan yang kompeten yang memiliki kemampuan profesional dan beretika yang 

sesuai dengan perkembangan dan praktik ilmu akuntansi sehingga mampu 

menghadapi perubahan lingkungan global; 

• lulusan yang menunjukkan sikap positif, moral yang baik, kesadaran budaya, dan 

menghormati perbedaan, keterampilan komunikasi, dan keterampilan kepemimpinan 

untuk menjadi pemimpin dalam kehidupan profesional atau pribadi; serta  

• lulusan yang kompeten dan memiliki kemampuan merancang dan melakukan 

penelitian serta mengembangkan pengetahuan kontekstual serta implementasi dan 

evaluasinya; dan dapat memecahkan masalah di bidang akuntansi; 

Untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan lulusan, Program Studi Magister 

Akuntansi bekerjasama dengan berbagai asosiasi profesi, organisasi/lembaga pemerintah/swasta, 

baik di dalam maupun di luar negeri. Program studi telah bekerjasama dengan lembaga dari luar 

negeri yaitu Instituted Certified of Accounting Management, National Certified of Sustainability 



 

Reporting, dan Griffith University. Kerjasama juga diwujudkan dalam bentuk kegiatan guest lecture 

serta penelitian. 

3. VISI dan MISI 

a. Visi Prodi Magister Akuntansi 

Menjadi Prodi Unggul di bidang Akuntansi Berlandaskan pada Falsafah Tri Hita Karana di Asia pada 

Tahun 2045 

Misi: 

b. Misi Prodi Magister Akuntansi 

(1) Menyelenggarakan pendidikan magister ilmu akuntansi untuk menghasilkan lulusan di bidang 

Akuntansi yang cerdas, berintegritas, memiliki daya saing tinggi, inovatif, kreatif, beretika, dan 

berorientasi riset yang selaras dengan perkembangan dan praktik ilmu akuntansi sehingga 

mampu menghadapi perubahan lingkungan global. 

(2) Menyelenggarakan dan menghasilkan riset ilmu akuntansi yang diakui secara nasional dan 

internasional dengan pendekatan multiperspektif untuk pengembangan kemampuan 

profesional di bidang ilmu akuntansi. 

(3) Membangun jejaring dengan lembaga pendidikan, asosiasi profesi, dan pemangku 

kepentingan lainnya baik di dalam maupun di luar negeri, dalam rangka penyelenggaraan dan 

pengembangan pendidikan magister ilmu akuntansi, serta demi terciptanya kebermanfaatan 

bagi lembaga dan masyarakat 

4. TUJUAN 

Tujuan Prodi Magister Akuntansi 

(1) Menghasilkan lulusan di bidang Akuntansi yang memiliki kemampuan profesional, beretika, 

dan riset unggulan yang sesuai dengan perkembangan dan praktik ilmu akuntansi sehingga 

mampu menghadapi perubahan lingkungan global. 

(2) Menghasilkan lulusan di bidang Akuntansi dengan integrasi tinggi yang mampu 

mengevaluasi permasalahan akuntansi dengan memilih teori akuntansi dan metode empiris 

terkini, menghasilkan karya ilmiah yang inovatif, teruji, mendapat pengakuan nasional atau 

internasional dan memuat pemecahan masalah melalui pendekatan inter-atau multidisiplin. 

(3) Menghasilkan berbagai bentuk jejaring dengan lembaga pendidikan, asosiasi profesi, dan 

pemangku kepentingan lainnya dalam rangka penyelenggaraan dan pengembangan 

pendidikan magister ilmu akuntansi, 

5. Profil Lulusan: 

Kompetensi Deskripsi 

Peneliti 1. Mengembangkan ilmu akuntansi melalui riset inter/multi disiplin dan atau 

inovasi yang teruji 

2. Mampu menghasilkan karya ilmiah yang inovatif dan teruji dengan 

menggunakan teknologi berbasis IPTEK (konsep, teori, metode, atau 

filosofi) terkini. 

3. Mampu mengaplikasikan bidang keilmuan akuntansi, mengembangkan 

metode dan teknis analisis untuk menyelesaikan masalah secara 

sistematis dan ilmiah. 



 

4. Mampu mengelola riset ilmu akuntansi yang bermanfaat bagi masyarakat 

dan keilmuan, serta mampu mendapatkan pengakuan nasional atau 

internasional. 

Profesional Memiliki kemampuan praktis yang memadai sehingga mampu meningkatkan 

prestasi dan kinerja di tempat mereka bekerja; keahlian di bidang 

pengembangan organisasi dan kepemimpinan, serta kemampuan 

menggunakan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. 

 

5. LEARNING OUTCOMES 

CPL Sikap:  

S1.  Menunjukkan sikap dan perilaku ilmiah, edukatif, dan religius, yang berkontribusi dalam 

peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan 

norma dan etika akademik berbasis pada nilai Tri Hita Karana. 

 

CPL Pengetahuan: 

P1.  Menguasai filsafat ilmu akuntansi yang bermanfaat untuk memahami paradigma 

pengembangan ilmu akuntansi yang akan membantu mahasiswa dalam mengklarifikasi 

penelitian 

P2.  Menguasai konsep teoritik dan metode empiris terkini untuk diaplikasikan dalam 

mengevaluasi, pemecahan masalah di bidang akuntansi keuangan, akuntansi 

pertanggungjawaban sosial, akuntansi manajemen, sistem informasi akuntansi, auditing, 

perpajakan dan akuntansi sektor publik. 

 

CPL Keterampilan Umum: 

KU 1.  Mampu mengintegrasikan kecakapan belajar dan berinovasi, penguasaan teknologi dan 

informasi, pengembangan karir, dan kecakapan hidup untuk menjadi pembelajar sepanjang 

hayat. 

KU 2.  Mampu mengembangkan dan mempublikasikan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan 

kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dengan pendekatan 

interdisiplin atau multi disiplin, yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora 

sesuai dengan bidang keahliannya. 

 

CPL Keterampilan Khusus: 

KK 1.   Mengembangkan ilmu akuntansi dalam menghadapi perubahan dan tantangan di sektor 

privat dan sektor publik melalui riset inter/multi disiplin dan atau inovasi yang teruji; 

KK 2.  Mengembangkan kemampuan dalam menganalisis dan memecahkan masalah di bidang 

akuntansi untuk menyusun kebijakan dan regulasi sebagai wujud pengambilan keputusan 

KK 3.  Mengaplikasikan bidang keilmuan akuntansi, mengembangkan metode dan teknis analisis 

untuk menyelesaikan masalah secara sistematis dan ilmiah sesuai dengan penguasaan 

bidang akuntansi yang dimiliki,  

KK 4. Mengembangkan ipteks di bidang akuntansi melalui riset inter/multi disiplin, inovasi, dan 

telah diuji melalui pendekatan inter dan multi disiplin dalam berbagai perspektif yang 

bermanfaat bagi masyarakat  

 

6. PROSES PEMBELAJARAN 

Pelaksanaan Kurikulum Undiksha 2020 didasarkan pada prinsip-prinsip pembelajaran interaktif, 

holistik, integratif, ilmiah, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada siswa (SNPT, 

Nomor 44 Tahun 2015). 

1. Pembelajaran interaktif merupakan proses pembelajaran yang mengutamakan proses 

interaksi multi arah. 



 

2. Pembelajaran holistik adalah proses pembelajaran yang mendorong terbentuknya 

pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan 

kearifan lokal, nasional, dan global. 

3. Pembelajaran integratif adalah proses pembelajaran yang terintegrasi dalam satu unit 

program melalui pendekatan interdisipliner dan multidisipliner. 

4. Pembelajaran saintifik adalah proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan 

saintifik untuk menciptakan lingkungan akademik yang berlandaskan pada sistem 

nilai, norma, dan prinsip keilmuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan 

kebangsaan. 

5. Pembelajaran kontekstual adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan 

tuntutan kemampuan memecahkan masalah dalam ranah keahlian. 

6. Pembelajaran tematik adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan 

karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata 

melalui pendekatan transdisipliner. 

7. Pembelajaran efektif adalah proses pembelajaran yang diarahkan pada pencapaian 

hasil belajar lulusan secara efektif dengan mengutamakan internalisasi materi secara 

baik dan benar dalam jangka waktu yang optimal. 

8. Pembelajaran kolaboratif adalah proses pembelajaran yang melibatkan interaksi 

antar individu peserta didik untuk menghasilkan sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan secara terpadu 

9. Pembelajaran yang berpusat pada siswa merupakan proses pembelajaran yang 

mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan 

siswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 

Proses pembelajaran pada setiap mata pelajaran dapat menggunakan satu atau lebih 

pendekatan, model, strategi, dan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi 

pelajaran untuk memudahkan pemenuhan hasil belajar lulusan yang berorientasi pada Kapasitas 

Abad 21 (SNPT Nomor 44 Tahun 2015).  

Proses belajar mengajar berkaitan dengan upaya memberikan pengalaman belajar yang 

berkualitas bagi mahasiswa. Pemantauan kemajuan belajar dan pencapaian hasil belajar 

mahasiswa diperlukan untuk (a) menilai kesesuaian proses akademik dengan kurikulum yang 

digunakan, (b) mengetahui permasalahan yang perlu ditangani, (c) meningkatkan proses 

pembelajaran, (d) menilai keberhasilan dosen dalam melaksanakan tugas, dan (e) mengukur 

kemampuan mahasiswa.  

Proses belajar mengajar yang dilaksanakan oleh Program Studi Magister Akuntansi sudah 

sesuai dengan standar Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, yang terdiri dari 

perencanaan pembelajaran, tingkat kehadiran dosen dan mahasiswa, evaluasi pelaksanaan 

pembelajaran dan proses belajar, dan hasil belajar. Kursus ini dilengkapi dengan Rencana 

Pembelajaran Semester terbaru. Setiap mata kuliah dilengkapi dengan buku teks/hand out/catatan 

kuliah. 

Program Studi Magister Akuntansi mendorong dosen untuk menerapkan metode belajar 

mengajar yang berpusat pada mahasiswa dan pembelajaran berbasis masalah. Peran dosen hanya 

sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran dalam memperoleh kompetensi. Berkaitan dengan 

hal tersebut, ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses belajar mahasiswa, antara lain:  

• Motivasi mahasiswa,  

• Hubungan mahasiswa dengan dosen dan sesama mahasiswa  

• Aksesibilitas ke sumber belajar dan keterbatasan waktu  

• Aspek emosional (suasana hati) dan faktor situasional  

• Proses pembelajaran sebelumnya  

• Bagaimana proses pengajaran yang pernah diberikan.  



 

 

Pembelajaran yang dilaksanakan di Program Studi Magister Akuntansi tidak berjalan satu arah 

tetapi berjalan secara interaktif antara dosen dan mahasiswa. Di luar kelas, mahasiswa harus aktif 

mencari sumber belajar untuk melengkapi materi yang tidak disampaikan dalam sesi kelas. Sumber 

belajar dapat diperoleh dari perpustakaan, internet, laboratorium, dan sebagainya. Intinya dosen 

hanya berperan sebagai fasilitator. Proses pembelajaran aktif adalah solusinya. Metode ini 

melibatkan mahasiswa untuk membaca, menganalisis, melakukan pengamatan, memecahkan 

masalah, mengungkapkan pendapat, dan mendiskusikan beberapa ide. Beberapa metode 

pembelajaran yang melibatkan mahasiswa diterapkan secara aktif untuk memperoleh manfaat yang 

maksimal. Keberhasilan proses pembelajaran aktif tidak hanya terletak pada instruktur tetapi juga 

pada keterlibatan mahasiswa. Metode tersebut memungkinkan mahasiswa melakukan banyak 

kegiatan selama sesi kelas, fokus pada materi, melatih kemampuan melakukan analisis, dan 

menerima umpan balik. Ada proses transfer pengetahuan antar mahasiswa. Di akhir proses, 

mahasiswa menemukan bahwa mereka dapat lebih fokus pada materi, belajar dengan cara yang 

lebih baik, termotivasi untuk menemukan lebih banyak informasi, daripada hanya mendengar dari 

instruktur. Cara terbaik untuk belajar adalah dengan melakukan, bukan dengan hanya mendengar.  

7. PENILAIAN  

Sistem penilaian yang diterapkan di Program Studi S2 Akuntansi terdiri dari penilaian proses dan 

hasil belajar mahasiswa, yang dilakukan setiap semester. Penilaian kemajuan belajar mahasiswa 

setiap semester terdiri dari:  

• Sikap dan partisipasi 

• Tugas individu dan/atau kelompok 

• Ujian Tengah Semester 

• Ujian Akhir Semester  

Kehadiran tidak termasuk sebagai komponen penilaian, melainkan prasyarat bagi mahasiswa 

untuk dapat mengikuti Ujian Tengah Semester dan/atau Akhir Semester. Keberhasilan mahasiswa 

dalam menyelesaikan setiap mata kuliahnya ditentukan dengan mengacu pada hal-hal berikut:  

A = 4.0 dengan tingkat penguasaan materi 90% - 100%  

A- = 3,7 dengan tingkat penguasaan materi 85% - 89%  

B+ = 3,4 dengan tingkat penguasaan materi 80% - 84%  

B = 3,0 dengan tingkat penguasaan materi 75% - 79%  

B- = 2,7 dengan tingkat penguasaan materi 70% - 74%  

C+ = 2,4 dengan tingkat penguasaan materi 65% - 69%  

C = 2.0 dengan tingkat penguasaan materi 60% - 64%  

D = 1.0 dengan tingkat penguasaan materi 55% - 59%  

E 1.0 dengan tingkat penguasaan materi 55  

Setelah mahasiswa menyelesaikan tugas akhir berupa tesis, penilaian dilakukan melalui 

pelaksanaan ujian tesis. Ujian akhir dan hasil ujian IPK mengacu pada Pedoman Akademik 

Universitas Pendidikan Ganesha yang berlaku. 

 

8. STRUKTUR KURIKULUM 

Berdasarkan SK Menristekdikti No. 44 Tahun 2015, distribusi mata kuliah terdiri atas 4 

kelompok, yaitu: (1) Mata Kuliah Inti Keilmuan, (2) Mata Kuliah IPTEK Pendukung, (3) Mata Kuliah 

IPTEK yang dikembangkan, dan (4) Mata Kuliah Penciri Program Studi. Pengelolaan pembelajaran 

dan penilaian dilakukan dalam satu sistem yang diberi nama SIAK (Sistem Informasi Akademik dan 

Kemahasiswaan).  

Pengelompokan mata kuliah pada program studi S2 Akuntansi dan SKSnya dapat dilihat pada tabel 

berikut ini. 



 

 

No Kelompok Mata Kuliah sks 

1 Mata Kuliah Inti Keilmuan 5 

2 Mata Kuliah Ilmu Pengetahuan Pendukung (MKIP) 6 

3 Mata Kuliah Penciri Prodi (MKPP) 25 

4 Mata Kuliah Pilihan (MKP) 6 

Jumlah sks 42 

 

1) Mata Kuliah Inti Keilmuan (MKIK) 

Mata kuliah inti Keilmuan adalah mata kuliah yang menggarisbawahi pencapaian profil lulusan 

pada program studi Magister Akuntansi. Bobot mata kuliah inti adalah 5 sks yang terdiri dari 

dua mata kuliah: Akuntansi Keperilakuan dan Filsafat Ilmu Akuntansi. 

2) Mata Kuliah Ilmu Pengetahuan dan Pendukung (MKIP) 

Gugus mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang mendukung pengembangan keahlian 

lulusan. Bobot mata kuliah Ilmu Pengetahuan dan Pendukung adalah 6 sks yang terdiri dari dua 

mata kuliah: Auditing dan Akuntansi Manajemen. 

3) Mata Kuliah Penciri Program Studi (MKPP) 

Gugus mata kuliah ini merupakan mata kuliah utama yang menjadi ciri program studi dan 

membedakannya dengan program studi lainnya. Bobot mata kuliah Ilmu Pengetahuan dan 

Pendukung adalah 25 sks yang terdiri dari tujuh mata kuliah: Etika Bisnis dan Profesi Perspektif 

Tri Hita Karana, Metodologi Penelitian Akuntansi, Akuntansi Keuangan dan Pasar Modal, 

Akuntansi Sektor Publik, Statistika, Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial, dan Tesis   

4) Mata Kuliah Pilihan = 22 sks (wajib 6 sks) 

Mata kuliah pilihan adalah mata kuliah yang dipilih oleh mahasiswa sesuai dengan bidang 

minatnya. Jumlah mata kuliah yang tersedia di cluster ini adalah 7 mata kuliah dengan 

bobot 21 sks. SKS wajib yang harus diambil mahasiswa adalah 6 SKS. 

Struktur Kurikulum Berdasarkan Kelompok Mata Kuliah 

 

NO MATA KULIUAH KODE MK Sks Smtr 

A Mata Kuliah Inti Keilmuan (MKIK)      

  

  

1.  Filsafat Ilmu  Akuntansi  AKN220103 2 I 

2.  Akuntansi Keperilakuan  AKN220203 3 II 

Jumlah Sks 5   

B Mata Kuliah Iptek Pendukung (MKIP)      

  

  

1.  Auditing  AKN220204 3 II 

2.  Akuntansi Manajemen  AKN220104 3 I 

Jumlah Sks 6   

C Mata Kuliah Penciri Prodi (MKPP)      

  

  

  

1.  Etika Bisnis dan Profesi Perspektif THK AKN220205 3 II 

2.  Metodologi Penelitian Akuntansi AKN220207 3 II 

3.  Akuntansi Keuangan dan Pasar Modal   AKN220105 3 I 



 

  

  

4.  Akuntansi Sektor Publik  AKN220206 3 II 

5.  Statistika   AKN220208 2 II 

6.  Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial AKN220106 3 I 

7.  Tesis  AKN220401 8 III-IV 

Jumlah Sks 25   

D Mata Kuliah Pilihan (MKP)     

  

  

  

1 Pilihan dalam Prodi:      

 a) Perpajakan  AKN220101 

3 I 
 b) Manajemen Strategik AKN220207 

 c) Akuntansi Forensik     AKN220102 

 d) Perilaku Organisasi  AKN220208 

2 Pilihan Lintas Prodi (Pilihan Mahasiswa)    

 a) Sistem Sosiokultural Perspektif THK AKN220304 

3 III  b) Komputer Masyarakat  AKN220307 

 c) Leadership berbasis THK  AKN220309 

  Jumlah Sks 6   

E Mata Kuliah Matrikulasi (MKM)      

  

  

1.  Pengantar Akuntansi Keuangan AKN220101 3 I 

2.  Pengantar Akuntansi Manajemen  AKN220102 3 I 

3.  Pengantar Auditing AKN220201 3 II 

4.  Dasar-dasar Akuntansi Sektor Publik AKN220202 3 II 

 Jumlah Sks 12  

JUMLAH TOTAL Sks (Diluar MK Matrikulasi) 42   

 

Struktur Kurikulum Berdasarkan Sebaran Mata Kuliah Persemester 

 

Semester I 

NO MATA KULIUAH KODE MK Sks Smtr 

1.  Filsafat Ilmu  Akuntansi AKN220103 2 I 

2.  Akuntansi Manajemen AKN220104 3 I 

3.  Akuntansi Keuangan dan Pasar Modal   AKN220105 3 I 

4.  Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial AKN220106 3 I 

5.  Pilihan dalam Prodi: *)    

 
a) Manajemen Strategik AKN220107 

3 I 
b) Perilaku Organisasi  AKN220108 

 c) Perpajakan  AKN220301 

 d) Akuntansi Forensik AKN220302 

  Jumlah Sks 14   

*) Pilih salah satu 

Semester II 



 

NO MATA KULIUAH KODE MK Sks Smtr 

1.  Akuntansi Keperilakuan AKN220203 3 II 

2.  Auditing AKN220204 3 II 

3.  Etika Bisnis dan Profesi Perspektif THK AKN220205 3 II 

4.  Akuntansi Sektor Publik AKN220206 3 II 

5.  Metodologi Penelitian Akuntansi AKN220207 3 II 

6.  Statistika AKN220208 2 II 

  Jumlah Sks 17   

 

Semester III 

NO MATA KULIUAH KODE MK Sks Smtr 

1.  Tesis  AKN220401 8 III-IV 

2.  Pilihan Lintas Prodi (Pilihan Mahasiswa) *)    

 

a) Sistem Sosiokultural Perspektif THK AKN220304 

3 III b) Komputer Masyarakat  AKN220307 

c) Leadership berbasis THK  AKN220309 

  Jumlah Sks 11   

*) Piih salah satu 

 

MATA  KULIAH MATRIKULASI 

No. NAMA MATA KULIAH**) KODE MK sks Smtr 

1 Pengantar Akuntansi Keuangan AKN220101 3 I 

2 Pengantar Akuntansi Manajemen  AKN220102 3 I 

3 Pengantar Auditing AKN220201 3 II 

4 Dasar-dasar Akuntansi Sektor Publik AKN220202 3 II 

 Total  12  

**) = Wajib diambil oleh mahasiswa yang latar belakang pendidikan sarjananya (S1) berasal dari 

Non S1 Akuntansi  

 

Filsafat Ilmu  

Akuntansi 

     

Akuntansi 

Manajemen 

     

Akuntansi Keuangan 

Dan Pasar Modal 

Etika Bisnis Dan 

Profesi Perspektif 

Thk 

     

Akuntansi 

Pertanggungjawaban 

Sosial 

Akuntansi Sektor 

Publik 

     



 

Perpajakan 

Metodologi 

Penelitian 

Akuntansi 

Leadership 

Berbasis 

THK 

    

Audit Forensik Statistika 
Komputer 

Masyarakat 

    

Manajemen Strategik 
Akuntansi 

Keperilakuan 

Sistem 

Sosiokultural 

Perspektif 

THK 

 

Perilaku Organisasi Auditing Tesis 

1st semester 2nd semester 3rd semester 4th semester 

14 credits 17 credits 11 credits 8 credits 

 

  Mata Kuliah Inti Keilmuan (MKIK) 

  Mata Kuliah Ilmu Pengetahuan Pendukung 

(MKIP) 

  Mata Kuliah Penciri Prodi (MKPP) 

  Mata Kuliah Pilihan (MKP)  

 

 

9. DESKRIPSI MATA KULIAH: 

 1)  Filsafat Ilmu 

Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang perkembangan pemikiran filsafat 

barat dan timur serta relevansinya bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Filsafat 

ilu memberikan penekanan pada proses pengembangan ilmu pengetahuan beserta 

produk yang dihasilkan. Penekanan ini membuat mata kuliah filsafat ilmu juga 

memberikan landasan paradigmatik dalam pengembangan metode penelitian 

positivistik dan nonpositivistik dalam penelitian akuntansi. 

 

 2)  Akuntansi Keprilakuan 

Mata kuliah Akuntansi Keperilakuan dirancang untuk meningkatkan pengetahuan 

mahasiswa mengenai aspek keperilakuan dalam akuntansi. Mata kuliah ini 

mencakup seluruh upaya untuk menganalisis dampak perilaku manusia terhadap 

organisasi atau sistem akuntansi, dan sebaliknya. Maka dari itu, dalam mata kuliah 

ini mahasiswa harus menulis makalah dan menyelenggarakan diskusi mengenai 

empat area fungsional akuntansi (finansial, manajerial, pengauditan dan pajak). 

Mata kuliah ini juga akan berfokus pada aspek pengambilan penilaian keputusan 

dalam akuntansi. 

 

 3)  Auditing 

Mata kuliah ini diberikan untuk membekali peserta didik dengan pendalaman 



 

pengetahuan dan kemampuan untuk menerapkan standar auditing, standar atestasi, 

standar jasa akuntansi dan review, standar pengendalian mutu dan kode etik profesi. 

Setelah mengikuti mata ajaran ini, peserta didik diharapkan mampu membuat 

perencanaan audit, melaksanakan  audit  di  lapangan  dan  membuat  laporan audit, 

serta melakukan  jasa-jasa  atestasi  dan  assurance  lainnya,  berdasarkan  Standar 

Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. 

Dengan demikian mereka diharapkan siap menerapkan pengetahuan dan 

keahliannya sebagai auditor dan mampu mengembangkan keahlian untuk   

memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan proses audit, 

termasuk tetapi tidak terbatas  pada  kemampuan  mengambil keputusan serta 

keahlian dalam menyiapkan dan menyampaikan komunikasi profesional dan bekerja 

dengan orang lain. 

 

 4)  Akuntansi Manajemen 

Mata kuliah Akuntansi Manajemen memberikan pemahaman bagi mahasiswa, 

bahwa agar bisa melakukan bisnis dengan sukses diperlukan informasi yang relevan 

untuk menunjang manajemen mencapai kesuksesan. Sistem Informasi Akuntansi 

Manajemen menghasilkan informasi yang relevan untuk mendukung manajemen 

agar dapat mencapai kesuksesan tersebut. Informasi akuntansi manajemen, 

memberikan kemampuan bagi akuntan untuk membantu manajemen antara lain 

dalam hal-hal: a) Costing, planing dan control serta untuk pengambilan keputusan, 

b) Pemahaman lintas fungsional untuk menghasilkan informasi yang dapat 

diandalkan oleh semua manajer dan c) Penciptaan customer value, melalui total 

quality management, time is competitive element, advanced in information dan 

manufacturing technology, globalization market dan moralitas manajemen. 

 

 5)  Etika Bisnis dan Profesi Perspektif THK 

Mata kuliah ini memberikan pamahaman teoritik dan praktik terhadap kajian Etika 

Bisnis dan Profesi dengan mempergunakan ideologi Tri Hita Karana sebagai 

landasan paradigmatik. Dengan memanfaatkan ideologi Tri Hita Karana sebagai 

landasan paradigmatik maka diharapkan dapat dikembangkan pemahaman akan 

praktek bisnis dan profesi yang menciptakan harmoni dengan Tuhan, sesama 

manusia dan alam. Pada akhirnya kesadaran ini akan menciptakan kebahagiaan 

bagi manusia di alam dan Kebahagiaan di akhirat. 

 

 6)  Metodologi Penelitian Akuntansi 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai konsep dan 

aplikasi penelitian di bidang akuntansi dengan mempergunakan paradigma 

positivistik dan nonpositivistik. Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa 

diharapkan mampu melaksanakan penelitian dengan mempergunakan paradigma 

positivistik dan nonpositivistik dalam pengembangan ilmu Akuntansi. Penelitian 

dengan mempergunakan dua paradigma ini diharapkan dapat mengembangkan 

kajian akuntansi sebagai disiplin ilmu penghasil informasi bagi pengunanya maupun 

kajian akuntansi yang memperhatikan aspek sosiokultural masyarakat dimana 

praktek akuntansi tersebut diterapkan.   

 

 7)  Akuntansi Keuangan dan Pasar Modal   

Mata kuliah ini akan membahas bagimana informasi akuntansi dimanfaatkan di 

pasar modal serta menerapkan konsep-konsep teori portopolio serta teknik-teknik 

analisis investasi pada sekuritas yang meliputi : teori pembentukan portopolio 



 

investasi, serta bagaimana melakukan analisis investasi pada sekuritas. 

 

 8)  Akuntansi Sektor Publik 

Matakuliah Akuntansi Sektor Publik merupakan mata kuliah yang fokus 

pembahasannya adalah tentang perkembangan konsep dan implementasi akuntansi 

pada lembaga sektor publik 

 

 9)  Statistika   

Mata kuliah ini memberikan penguasaan tentang konsep,  dasar-dasar, prinsip,  

tujuan, kegunaan, dan  macam-macamstatistika dalam penelitian dalam Akuntansi. 

Menguasai teknik  analisis   data dalam penelitian  Akuntansi dan mampu  memilih 

ujistatistik yang sesuai baik dengan menggunakan test statistik parametrik maupun 

nonparametrik. Serta mampu menyususn draf desain model test statistik yang akan 

digunakan dalampenelitian bisnis yang layak untuk penelitian tesis. 

 

 10)  Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial 

Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang proses pemilihan variabel-variabel 

yang akan menentukan tingkat kinerja sosial perusahaan serta prosedur 

pengukurannya. Berdasarkan pemahaman ini akan dapat diperoleh informasi 

mengenai sejauh mana suatu entitas memberikan kontribusi positif maupun negatif 

terhadap kualitas hidup manusia dan lingkungannya. 

 

 11)  Perpajakan 

Mata kuliah ini memberikan pemahaman konseptual maupun praktis terhadap 

praktek Perpajakan yang ada di Indonesia. Pemahaman ini diperlukan sebagai 

pelengkap kompetensi mahasiswa yang nantinya akan berperan sebagai penyedia 

informasi bagi entitas dimana dia berada. 

 

 12)  Manajemen Stratejik 

Mata Kuliah ini bermanfaat bagi mahasiswa yang memiliki minat pada cabang 

Akuntansi Menajeria. Mahasiswa diajarkan untuk membuktikan, menanyakan dan 

mengevaluasi semua aspek internal dan eksternal perusahaan, mengevaluasi 

kemampuan perusahaan untuk berhadapan dengan rivalnya, dan mengasah 

keterampilan dalam memformulasikan serta mengeksekusi strategi perusahaan. 

Kemampuan ini nantinya akan membantu dalam menyajikan informasi bagi pihak 

internal perusahaan. 

 

 13)  Akuntansi Forensik 

Matakuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang lebih spesifik kepada 

mahasiswa tentang akuntansi forensik dan audit investigatif. Kata forensik umumnya 

dikenal sebagai proses litigasi (masalah hukum), saat ada potensi kecurangan atau 

terjadinya kecurangan yang dilakukan. Pembuktian potensi dan besar kerugian yang 

ditimbulkan maka memerlukan pemeriksaan khusus untuk menelusuri jejak 

kecurangan tersebut. Dengan pengetahuan ini, mahasiswa memahami bagaimana 

mencegah, mendeteksi, dan menginvestigasi fraud. Karena bersifat spesifik, maka 

mahasiswa sudah harus memiliki pengetahuan awal untuk lebih mudah memahami 

matakuliah ini. Pengetahuan awal tersebut meliputi akuntansi, sistem informasi, 

etika bisnis dan profesi, auditing, dan aspek hukum 

 

 14)  Perilaku Organisasi 



 

Mata Kuliah ini memberikan pemahaman tentang berbagai faktor internal dan 

eksternal yang berpengaruh terhadap organisasi. Faktor internal meliputi berbagai 

hal yang mendorong dinamika organisasi sedangkan faktor eksternal meliputi aspek 

ekonomi, sosial, budaya, politik dll. Pemahaman ini sangat penting untuk 

menentukan kebutuhan informasi yang bagi sebuah organisasi. 

 


