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Selamat Datang di FEB Unpad
Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Padjadjaran (FEB UNPAD) akan mencapai usia 60
tahun pada tahun 2017 ini. Dengan mengusung tagline “Leading and Inspiring”, FEB
UNPAD bergerak menuju salah satu institusi yang dapat memimpin dan menginspirasi
pergerakan pembangunan perekonomian Indonesia serta perekonomian Internasional. Di
samping itu, FEB menuju proses Internasionalisasi untuk mencapai tujuannya menjadi
World Class University di tahun 2026.
Mahasiswa sebagai klien utama serta kegiatan pengajaran sebagai kegiatan yang paling
dominan pada suatu institusi pendidikan, perguruan tinggi khususnya, sehingga sudah
sewajarnya kegiatan pengajaran mengikuti platform pendidikan yang ditetapkan acuannya
oleh Pemerintah dan diharapkan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. FEB UNPAD mengartikan
maksud tersebut dengan adanya pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi (proses pengajaran,
penelitian, dan pengabdian masyarakat) harus memenuhi prinsip- prinsip pokok yang
terkandung dalam paradigma baru penataan pendidikan tinggi di Indonesia. Sebagaimana
dimaklumi, paradigma baru tersebut meliputi 5 (lima) hal yaitu: kualitas, otonomi,
akuntabilitas/ pertanggungjawaban, akreditasi dan evaluasi. Selain lima prinsip tersebut,
aspek efektivitas dan eﬁsiensi juga harus menjadi karakteristik yang melekat dalam
seluruh kegiatan yang mendukung penyelenggaraan pendidikan di
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran yang berstandar internasional.
Sebagaimana yang disebutkan di atas, Buku Panduan Akademik FEB UNPAD ini di dimaksudkan
sebagai salah satu sumber acuan yang dapat dipakai didalam kegiatan pendidikan,
pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Buku ini disusun dengan
melibatkan seluruh unsur yang terkait. Oleh karena itu, melalui pengesahan buku pedoman
ini, diharapkan semua pihak yang terkait seperti dosen, mahasiswa, dan tenaga
administrasi mempunyai komitmen untuk melaksanakan aturan-aturan yang terdapat di buku
pedoman ini.
Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku pedoman ini, Fakultas
menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya.
Dekan,
Dr. Nury Eﬀendi, S.E., M.A.
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Pimpinan Fakultas
dan Program Studi
Dekan
Nury Eﬀendi, S.E, M.A., Ph.D
E-mail: nury.eﬀendi@unpad.ac.id

Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Inovasi dan Kerjasama
Mohamad Fahmi, S.E,M.T., Ph.D
E-mail: mohamad.fahmi@unpad.ac.id

Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sistem Informasi, Tatakelola, dan Sumber Daya
Yudi Azis, S.Si.,S.E.,S.Sos.,M.T.,Ph.D
E-mail: yudi.azis@unpad.ac.id

Ketua Program Studi Magister Akuntansi
Dr. Tettet Fitrijanti, SE., M.Si., Ak
E-mail: tettet.ﬁtrijanti@unpad.ac.id

Sekretaris Program Studi Magister Akuntansi
Evita Puspitasari, SE., M.Si., Ak
E-mail: evita.puspitasari@unpad.ac.id

Ketua Departemen Akuntansi
Dr. H. Memed Sueb, SE.,MS,Ak
E-mail: memed.sueb@unpad.ac.id

Kepala Pusat Studi Akuntansi
Prof. Dr. Hj. Nunuy Nur Aﬁah, S.E.,M.S,Ak.
E-mail: nunuy@unpad.ac.id

Manajer Akademik dan Kemahasiswaan
Dr. Wa Ode Zusnita Muizu, S.E., M.Si
E-mail: waode.zusnita@unpad.ac.id

Manajer Riset, Pengabdian Kepada Masyarakat, Inovasi dan Kerjasama
Dr. rer. Pol. Hamzah Ritchi, S.E.,Ak., M.BIT
E-mail: hamzah.ritchi@unpad.ac.id

Manajer Sumber Daya
Ika Komalasari, ST., M.Ak.
E-mail: ika.komasalari@unpad.ac.id

Manajer Tata Kelola, Perencanaan dan Data
Muhamad Jamil Malik. S.Kom., M.M.
E-mail: jamil@unpad.ac.id
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Sejarah Fakultas
Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah
nomor 37 tanggal 18 September 1957 tentang pendirian Universitas Padjadjaran.
Peraturan ini mulai berlaku tanggal 11 September 1957. Fakultas Ekonomi Universitas
Padjadjaran berasal dari Universitas Merdeka di bawah naungan Yayasan Universitas
Merdeka Bandung yang didirikan tahun 1952, yang pada perkembangannya menjadi
Universitas Padjadjaran pada tahun 1957. Dengan ketuanya Prof. Mr. R. Iwa
Kusumasumantri dan Mr. Achmad Sanusi sebagai sekretaris. Fakultas Ekonomi mempunyai
dua jurusan, yaitu Ekonomi Umum dan Ekonomi Perusahaan dengan jumlah mahasiswa 486
orang, terdiri dari 400 mahasiswa baru dan 86 mahasiswa berasal dari Universitas
Merdeka. Staf pengajar berjumlah 40 orang yang merupakan dosen luar biasa, karena
pada awal pendiriannya Universitas Padjadjaran belum memiliki staf dosen tetap.
Pada awal berdirinya Fakultas Ekonomi memiliki dua jurusan yaitu jurusan Ekonomi
Umum dan Jurusan Ekonomi Perusahaan. Dengan dilaksanakannya konferensi antar
Universitas Negeri di Bandung tanggal 6 - 10 Januari 1958 berdampak langsung pada
FE Unpad, dengan menetapkan jangka waktu studi sampai dengan Ujian Doktoral lengkap
adalah selama 5 tahun. Dengan sistem pendidikan ini studi di Fakultas Ekonomi Unpad
terbagi dalam lima tingkat yang masing - masing ditempuh dalam satu tahun, kelima
tingkat tersebut adalah :
Tingkat
Tingkat
Tingkat
Tingkat
Ÿ Tingkat
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Persiapan
Sarjana Muda I (Kandidat I)
Sarjana Muda II (Kandidat II)
Bakaloriat (Doktoral I)
Sarjana (Doktoral II)
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Berdasarkan Surat Keputusan Senat Guru Besar Universitas Padjadjaran No.
3/Kep/Universitas Padjadjaran/68, tanggal 18 Januari 1968, Fakultas Ekonomi menerima
pemindahan Jurusan Administrasi Niaga dan Jurusan Akuntansi dari Fakultas Sosial Politik
Universitas Padjadjaran, sehingga sejak tahun akademik 1968 sampai 1979 Fakultas
Ekonomi memiliki tiga jurusan, yaitu Jurusan Ekonomi Umum, Jurusan Ekonomi Perusahaan
dan Jurusan Akuntansi. Sistem kelas matrikulasi ditiadakan mulai tahun 1975, pada tahun
1976 FE Unpad telah menerapkan sistem semester pada semua tingkat, sampai dengan
tingkat Sarjana Muda II. Mulai semester II tahun 1979, telah mulai dijalankan kelas
parallel.
Dalam rangka membantu pemerintah untuk pendidikan tenaga terampil tingkat tinggi,
Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran membentuk program Diploma 3. Program Diploma 3
tersebut merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas
Padjadjaran yang mengemban tugas menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian
dan keterampilan dalam penerapan ilmu dan teknologi secara praktis, yang didirikan pada
tahun 1975 dan dikukuhkan oleh Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 042/U/1975 tanggal 18 Maret 1975.
Dalam upaya menempatkan Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran sebagai institusi di
bidang ilmu manajemen dan bisnis di tingkat nasional maupun internasional yang relevan
dengan upaya Universitas Padjadjaran dalam menuju World Class University, maka pada
tanggal 26 Agustus 2011 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor
4196/UN6.RKT/HK/2011 telah ditetapkan perubahan nama Fakultas Ekonomi Universitas
Padjadjaran menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran.
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Visi
“Menuju Sekolah Ekonomi
dan Bisnis Unggul dalam
Penyelenggaraan Pendidikan
Tahun 2026"

Misi

Fakultas

1

Menyelenggarakan pendidikan
(pengajaran, penelitian dan
pengembangan ilmu
pengetahuan, serta pengabdian
kepada masyarakat) pada
bidang Ilmu Ekonomi dan Bisnis,
yang mampu memenuhi
tuntutan masyarakat pengguna
jasa pendidikan tinggi;

2

Menyelenggarakan Pendidikan
Tinggi pada bidang Ilmu
Ekonomi dan Bisnis yang
Berdaya Saing Internasional dan
Relevan dengan Tuntutan
Pengguna Jasa Pendidikan
Dalam Memajukan
Perkembangan Intelektual dan
Kesejahteraan Masyarakat;

3

Menyelenggarakan Manajemen
Pendidikan yang Profesional dan
Akuntabel di tingkat Fakultas
Ekonomi dan Bisnis untuk
Meningkatkan Citra Perguruan
Tinggi;

4

Membangun Insan Akademik
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
yang Menjunjung Tinggi
Keluhuran Budaya Lokal, dan
Budaya Nasional dalam
Keragaman Budaya Dunia.
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Vision Master Accounting
“Become an excellence master
degree in accounting with high
reputation in accomplishment
education in 2026."

Mission

Master Accounting

1

Producing graduates who are

2

competent in the field of
accounting in accordance to the
worldwide demands of
professional accountants;

3

Organizing higher education
management with qualities in
accordance to the principles of
good governance to improve the
reputation and stakeholders trust;

Organizing internationally
competitive higher education
that is able to access the
world’s demands of human
resources in accounting;

4

Improving the competence and commitment
of the academic being to play an active role
in the development of applied accounting
science and technology in a national and
Asia Pacific level.

Tujuan

Penyelenggaraan Pendidikan

Ÿ

Terselenggaranya kegiatan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, dan pengabdian
masyarakat yang efektif dan eﬁsien;

Ÿ

Terpenuhinya tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi atas penyelenggaraan
kegiatan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, dan pengabdian masyarakat

Ÿ

Terselenggaranya kegiatan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, dan pengabdian
masyarakat yang kompetitif dan diakui dalam pergaulan akademik internasional

Ÿ

Terselenggaranya kegiatan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, dan pengabdian
masyarakat yang berkontribusi langsung terhadap upaya mencerdaskan dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat

Ÿ

Terselenggaranya manajemen pendidikan yang profesional berdasarkan meritokrasi dan
birokrasi eﬁsien

Ÿ

Terwujudnya nilai-nilai good governance dalam proses manajemen pendidikan

Ÿ

Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNPAD sebagai
institusi yang profesional dan akuntabel

Ÿ

Terwujudnya civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang senantiasa
mengintegrasikan nilai-nilai positif dari budaya lokal dan nasional dalam proses penggalian
dan aktualisasi intelektualnya
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Proﬁl Lulusan
Lulusan Magister
Akuntansi mampu menguasai dan mengembangkan ilmu akuntansi,
pengetahuan akuntansi dalam praktek profesional dan disiplin ilmu lainnya
melalui penelitian dengan pendekatan inter atau multidisiplin yang bermanfaat bagi
masyarakat dan keilmuan.
Peran lulusan Magister Akuntansi di tengah masyarakat adalah:
1. Manajer Akuntansi
2. Konsultan Akuntansi
3. Manajer Audit
4. Akuntan Pendidik
5. Peneliti Akuntansi
6. dan peran lainnya

Capaian Pembelajaran
Sikap
1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral
dan etika
3. Memiliki jati diri bangsa
4. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara,
dan peradaban berdasarkan Pancasila;
5. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme
serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
6. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta
pendapat atau temuan orisinal orang lain;
7. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan
lingkungan;
8. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
9. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
10.Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara
mandiri;
11.Mampu menerapkan prinsip-prinsip etika dalam profesi akuntansi dan keuangan
12.Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
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Learning Outcome
Attitudes
1. Piety to believe in one God and able to show a religious attitude;
2. Uphold the value of humanity in carrying out duties based on religion, morals, and
ethics;
3. Have a nation’sidentity;
4. Contribute to ipmrove the quality of social life, state, nation, and human
civilization based on Pancasila;
5. Participate as proud citizen and love the homeland, also have nationalism to be
responsible to state and nation;
6. Respect the variety of cultures, point of views, religions, and beliefs, also
opinions and the original’s discover of other;
7. Cooperative and have social sense also concern to society and environment;
8. .Obey the law and rule in social life and statehood;
9. Internalize the values, norms, and academic’s ethics;
10. Show responsibility of its own specialty independently;
11. Able to apply ethic principles in accounting and financial profession;
12. Internalize the spirit of independence, fighting spirit and entrepreneurial.

Keterampilan Umum
Lulusan Program Magister wajib memiliki keterampilan-umum sebagai berikut:
1. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan kreatif melalui penelitian
ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang
keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara
dan etika ilmiah dalam bentuk tesis, dan memublikasikan tulisan dalam jurnal ilmiah
terakrediitasi tingkat nasional dan mendapatkan pengakuan internasional berbentuk
presentasi ilmiah atau setara;
2. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam
menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan
pengetahuan dan keahliannya;
3. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintiﬁk secara bertanggung jawab
dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada
masyarakat akademik dan masyarakat luas;
4. Mampu mengidentiﬁkasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya daan
memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan
interdisiplin atau multidisiplin;
5. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora
berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
6. Mampu mengelola, mengembangkan, dan memelihara jaringan kerja dengan kolega,
sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
7. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
8. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali
data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
9. Mampu mengkombinasikan kompetensi teknikal dan keahlian profesional untuk
menyelesaikan penugasan kerja
10.Mampu mempresentasikan informasi dan mengemukakan ide dengan jelas, baik secara
lisan maupun tertulis, kepada pemangku kepentingan
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Penguasaan Pengetahuan & Keterampilan Khusus
Learning Outcome Deskripsi
Generik KKNI Level 8 (S2)
Mampu mengembangkan pengetahuan,
teknologi , dan atau seni di dalam
bidang keilmuannya atau praktik
profesionalnya melalui riset,
hingga menghasilkan karya inovatif
dan teruji.

Penguasaan Pengetahuan
S2 Akuntansi Terapan
Menguasai konsep, teori, dan metode
akuntansi keuangan, akuntansi
manajemen, auditing dan disiplin ilmu
lainnya yang terkait , sesuai dengan
konsentrasi /bidang peminatan yang
dipilih.
Menguasai metodologi riset untuk
pengembangan penerapan konsep, teori,
dan metode akuntansi keuangan,
akuntansi manajemen, auditing dan
disiplin ilmu lainnya yang terkait
sesuai dengan konsentrasi /bidang
peminatan yang dipilih untuk
menghasilkan karya inovatif dan
teruji

Mampu memecahkan permasalahan
sains, teknologi , dan atau seni di
dalam bidang keilmuannya melalui
pendekatan inter-atau multidisiplin

Mampu mengelola riset dan
pengembangan yang bermanfaat bagi
masyarakat dan keilmuan , serta
mampu mendapat pengakuan nasional
atau internasional .

Learning Outcome Deskripsi
Generik KKNI Level 8 (S2)
Mampu mengembangkan
pengetahuan, teknologi , dan atau
seni di dalam bidangkeilmuannya
atau praktik profesionalnya melalui
riset, hingga menghasilkan karya
inovatif dan teruji.

Menguasai konsep, teori, dan metode
akuntansi keuangan, akuntansi
manajemen, auditing dan disiplin ilmu
lainnya yang terkait sesuai dengan
konsentrasi /bidang peminatan yang
dipilih melalui pendekatan inter atau
multidisiplin untuk pemecahan
masalah-masalah dalam praktik .

Keterampilan Khusus
S2 Akuntansi Terapan
Mampu mengembangkan penerapan
pengetahuan & teknologi (konsep, teori,
dan metode) akuntansi keuangan,
akuntansi manajemen, auditing dan disiplin
ilmu lainnya yang terkait, sesuai dengan
konsentrasi/bidang peminatan yang dipilih
melalui riset inter/multi disiplin dan
atau inovasi teruji
Mampu menerapkan metodologi riset untuk
pengembangan penerapan konsep, teori, dan
metode akuntansi keuangan, akuntansi
manajemen, auditing dan disiplin ilmu
lainnya yang terkait sesuai dengan
konsentrasi /bidang peminatan yang
dipilih untuk menghasilkan karya
inovatif dan teruji

Menguasai pengelolaan riset dan
pengembangan baik secara mandiri
maupun berkelompok .

Mampu mengambil keputusan atas berbagai
pilihan teori dan metode akuntansi
keuangan, akuntansi manajemen, auditing
dan disiplin ilmu lainnya yang terkait
sesuai dengan konsentrasi /bidang
peminatan yang dipilih dengan pendekatan
inter dan multi disiplin sesuai dengan
kebutuhan organisasi dan masyarakat .
Mampu mengelola riset dan pengembangan
baik secara mandiri maupun berkelompok
yang bermanfaat bagi masyarakat dan
keilmuan .

Menguasai teknik penulisan dan
publikasi karya ilmiah.

Mampu mendiseminasikan atau
mempublikasikan hasil riset dan
pengembangan secara nasional atau
internasional

Penguasaan Pengetahuan
S2 Akuntansi Sains

Keterampilan Khusus
S2 Akuntansi Sains

Menguasai konsep, teori, metode dan
atau falsafah akuntansi keuangan,
akuntansi manajemen, auditing dan
disiplin ilmu lainnya yang terkait .

Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan
& teknologi (konsep, teori, metode dan atau
falsafah) akuntansi keuangan, akuntansi
manajemen, auditing dan disiplin ilmu
lainnya yang terkait . melalui riset
inter/multi
Menguasai metodologi riset untuk
Mempu
menerapkan
mengembangkan
disiplin
dan ataudan
inovasi
teruji
pengembangan konsep, teori, metode
metodologi riset untuk pengembangan
dan atau falsafah akuntansi dan disiplin konsep, teori, metode dan atau falsafah
ilmu lainnya yang terkait untuk
akuntansi keuangan, akuntansi manajemen,
menghasilkan karya inovatif dan terujic
auditing dan disiplin ilmu lainnya yang
terkait untuk menghasilkan karya inovatif
dan teruji
Penguasaan Pengetahuan S2 Akuntansi
Keterampilan Khusus S2 Akuntansi Sains
Sains
Menguasai konsep, teori, metode dan
Mampu mengambil keputusan atas
atau falsafah akuntansi keuangan,
berbagai pilihan teori dan metode riset
akuntansi manajemen, auditing dan
pengembangan keilmuan akuntansi dan
disiplin ilmu lainnya yang terkait
disiplin ilmu lainnya yang dengan
melalui
pendekatan inter dan multi disiplin
pendekatan inter-atau multidisiplin untuk
Menguasai
pengelolaan
Mampu mengelola riset dan pengembangan
pemecahan masalah
sain.riset dan
pengembangan baik secara mandiri
baik secara mandiri maupun berkelompok
maupun berkelompok .
yang bermanfaat bagi masyarakat dan
keilmuan .
Menguasai teknik penulisan dan publikasi Mampu mendiseminasikan atau
karya ilmiah.
mempublikasikan hasil riset dan
pengembangan secara nasional atau
internasional
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Rincian Capaian Pembelajaran
Deskripsi Generik KKNI
Level 8
(S2)
Mampu mengembangkan pengetahuan,
teknologi, dan atau seni di dalam
bidangkeilmuannya atau praktik
profesionalnya melalui riset, hingga
menghasilkan karya inovatif dan teruji.

Mampu memecahkan permasalahan
sains, teknologi, dan atau seni di dalam
bidang keilmuannya melalui pendekatan
inter-atau multidisiplin
Mampu mengelola riset dan
pengembangan yang bermanfaat bagi
masyarakat dan keilmuan, serta mampu
mendapat pengakuan nasional atau
internasional.

Rincian Capaian Pembelajaran
S2 Akuntansi Terapan
1 Mampu mengembangkan pengetahuan di bidang akuntansi
keuangan dalam praktek profesional melalui riset

2 Mampu mengembangkan pengetahuan di bidang akuntansi
manajemen dalam praktek profesional melalui riset
3 Mampu mengembangkan pengetahuan di bidang auditing dalam
praktek profesional melalui riset
Mampu mengembangkan pengetahuan di bidang disiplin ilmu
4 lainnya yang terkait sesuai dengan konsentrasi/bidang
peminatan yang dipilih
Mampu memecahkan permasalahan praktek profesional di
bidang akuntansi dan di disiplin ilmu lainnya yang terkait
sesuai
dengan konsentrasi/bidang peminatan yang dipilih melalui
pendekatan inter-atau multidisiplin
1 Mampu mengelola riset di bidang akuntansi dan di bidang
disiplin ilmu lainnya yang terkait sesuai dengan
konsentrasi/bidang peminatan yang dipilih yang bermanfaat bagi
masyarakat dan keilmuan
2 Mampu mendesiminasikan atau mempublikasikan hasil riset di
bidang akuntansi dan di bidang disiplin ilmu lainnya yang
terkait
sesuai dengan konsentrasi/bidang peminatan yang dipilih untuk
mendapatkan pengakuan nasional atau internasional.

Deskripsi Generik KKNI
Level 8
(S2)

Rincian Capaian Pembelajaran
S2 Akuntansi Terapan

Mampu mengembangkan pengetahuan,
teknologi, dan atau seni di dalam
bidangkeilmuannya atau praktik
profesionalnya melalui riset, hingga
menghasilkan karya inovatif dan teruji.
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Mampu mengembangkan pengetahuan di
bidang akuntansi keuangan melalui riset
Mampu mengembangkan pengetahuan di
bidang akuntansi manajemen

Knowledge Mastering & Special Abilities
Learning Outcome Description
Generik KKNI Level 8 (S2)
Able to develop knowledge,
technologies, and/ or arts in
its own discipline or
professional practices through
research, until produce
innovative and reliable work.

Mastering
Master
of
Accounting

Knowledge
Applied

Mastering the concepts, theories
and methods of financial
accounting, management
accounting, auditing, and other
discipline that related,
according to concentration that
they choose.

Mastering the research methodology
to develop applied concepts,
theories, and methods of financial
accounting, management accounting,
auditing, and other discipline that
related, according to concentration/
special field that they choose in
order to produce innovative and
reliable work.
Able to solve science problems,
technologies, and or arts in its
own discipline through inter-or
multidisciplinary approaches

Able to manage research and create useful development
for society and discipline, also able to get national
or international recognition.

Learning Outcome Description
Generik KKNI Level 8 (S2)

Mastering the concepts, theories, and
methods of financial accounting,
management accounting, auditing, and
other discipline that related,
according to concentration/ special
field that they choose through inter or
multidisciplinary approaches in order
to solve practice’s problems

Special Abilities
Master of Applied Accounting
Able to develop applied knowledge &
technology (concepts, theories and
methods) of financial accounting,
management accounting, auditing, and
other discipline that related, according
to concentration/ special field that they
choose, through research
inter/multidiscipline and/or reliable
innovation
Able to apply research methodology in
order to develop applied concepts,
theories and methods of financial
accounting, management accounting,
auditing and other discipline that
related, according to concentration/
special field that they choose in order
to produce innovative and reliable work

M.Mastering to manage both research and development,
either its independent or cooperative.

Able to make decision over option of
theories and methods of financial
accounting, management accounting,
auditing and other discipline that
related, according to concentration/
special field that they choose through
inter or multidisciplinary approaches
that accordance with organization and
society needs.
.Able to manage both research and development well, either it
is individually or cooperatively that useful for society and
discipline.

Mastering in writing
techniques and publish a
paper.

Able to disseminate or publish the
result of research and development
nationally or internationally.

Mastering Knowledge
of
Master of Accounting
Science

Able to develop knowledge, technologies, and/or Mastering the concepts, theories, methods and/or
arts in its discipline or professional practices philosophies of financial accounting, management
through research, until produce innovative and accounting, auditing and other discipline that
reliable work
related.
Mastering the research methodology to
develop concepts, theories, methods
and/or accounting philosophies and other
discipline that related to produce
innovative and reliable work

Special Abilities
Master of Accounting Science
Able to develop knowledge and technology
concepts, theories, methods and/or
philosophies) of financial accounting,
management accounting, auditing and other
discipline that related, through inter/
multidisciplinary research and/or
reliable innovation.
Able to apply and develop research
methodology in order to develop concepts,
theories, methods and/or philosophies of
financial accounting, management
accounting, auditing, and other discipline
that related to produce innovative and
reliable work.

Able to make decision over option
of theories and methods of
financial accounting, management
accounting, auditing and other
discipline that related,
according to concentration/
special field that they choose
through inter or
multidisciplinary approaches that
accordance with organization and
Mastering to manage both research
A
sb
ol
ce
ieto
y m
na
en
ea
dg
se
. both research and
and development, either its
development, either its
independent or cooperative.
independent or cooperative that
useful for society and disciplin.
to .disseminate or publish the
keilmuan
Mastering in writing techniques and Able

Mastering the concepts, theories,
methods and philosophies of
financial accounting, management
accounting, auditing, and other
discipline that related through
inter or multidisciplinary
approaches for problems solving.

publish a paper.

result of research and development
nationally or internationally.

Details of Learning Outcome
Description Generik KKNI
Level 8
(S2)
Able to develop knowledge, technologies,
and/or arts in its discipline or
professional practices through research
until produce innovative and reliable
work..

Details of Learning Outcome For
Master of Accounting Science
1

Able to develop knowledge in professional practices of
financial accounting through research

2

Able to develop knowledge in professional practices of
management accounting through research

3

Able to develop knowledge in professional practices of
auditing through research

4

Able to develop knowledge of other discipline that related in
accordance to concentration/ special field that they choose

Able to solve science problems,
technologies, and/or arts in its own
discipline through inter-or
multidiscipline approaches.

Able to solve problems in professional accounting practices
and other discipline that related in accordance to
concentration/ special field that they choose through inter or
multidisciplinary approaches.

Able to manage research and useful
1
development for society and discipline,
also able to get national or
international recognition.

Able to manage research in accounting field and other
disciplines that related in accordance to concentration/
special field that they choose which is useful for society
and discipline

2

Able to disseminate or publish the research results in
accounting field and other discipline that related in
accordance to concentration/ special field which get selected
to gain national or international recognition.

Descriptioni Generik KKNI
Level 8
(S2)
Able to develop knowledge, technologies
and/or arts in its discipline or
professional practices through research
until produce innovative and reliable
work.

Details of Learning Outcome
Master of Applied Accounting

Able to develop knowledge in financial
accounting field through research.
Able to develop knowledge in management
accounting.

Bahan Kajian
Bidang Kajian

Bahan Kajian
Pengetahuan

Akuntansi Keuangan

1. Menguasai konsep, teori,
dan metode akuntansi keuangan:
a.
Kerangka konseptual
Akuntansi Keuangan
b.
Standar akuntansi
keuangan
c.
Current issues praktek
akuntansi keuangan
d.
Lainnya

Keterampilan Khusus
1. Mampu mengembangkan
penerapan konsep, teori, dan
metode akuntansi keuangan : a.
Kerangka konseptual
akuntansi keuangan
b.
Standar akuntansi
keuangan
c.
Current issues praktek
akuntansi keuangan
2. Mampu mengambil
keputusan atas berbagai pilihan
teori dan metode akuntansi
keuangan dengan pendekatan
inter dan multi disiplin sesuai
dengan kebutuhan organisasi
dan masyarakat .
3. Mampu secara mandiri
melakukan riset akuntansi
keuangan dengan pendekatan
inter- dan multidisipliner
yang bermanfaat bagi
masyarakat dan keilmuan
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Bahan Kajian

Bidang Kajian

Akuntansi Manajemen

Pengetahuan

Keterampilan Khusus

1. Menguasai konsep, teori,
dan metode akuntansi manajemen:
a. Konsep biaya
b. Teknik – teknik
akuntansi manajemen
c.
Pengendalian manajemen
d. Pengukuran kinerja
e. Current Issues Akuntansi
Manajemen

1. Mampu mengembangkan
penerapan konsep, teori, dan
metode akuntansi manajemen: a.
Konsep Biaya
b.
Teknik – teknik akuntansi
manajemen
c.
Pengendalian manajemen
d.
Pengukuran kinerja
e.
Current Issues Akuntansi
Manajemen
2. Mampu mengambil
keputusan atas berbagai pilihan
teori dan metode akuntansi
manajemen dengan pendekatan
inter dan multi disiplin sesuai
dengan kebutuhan organisasi
dan masyarakat .
3. Mampu secara mandiri
melakukan riset akuntansi
manajemen dengan pendekatan
inter dan multidisipliner yang
bermanfaat bagi masyarakat
dan keilmuan

Auditing

1. Menguasai konsep, teori, dan
metode auditing :
a. Standar dan teknik auditing
b. Sistem pengendalian intern
c.
Jasa auditing lainnya
d. Current Issues Akuntansi
Manajemen
e. Lainnya

1. Mampu mengembangkan
penerapan konsep, teori, dan
metode auditing :
a. Standar dan teknik auditing
b. Sistem pengendalian intern
c.
Jasa auditing lainnya
d. Current Issues Auditing
2. Mampu mengambil
keputusan atas berbagai pilihan
teori dan metode aauditing
dengan pendekatan inter dan
multi disiplin sesuai dengan
kebutuhan organisasi dan
masyarakat .
3. Mampu secara mandiri
melakukan riset auditing
dengan pendekatan inter dan
multidisipliner yang bermanfaat
bagi masyarakat dan keilmuan
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Bidang Kajian

Bahan Kajian
Pengetahuan

Metode Penelitian

Keterampilan Khusus

1. Menguasai metodologi riset
untuk pengembangan penerapan
konsep, teori, dan metode
akuntansi dan disiplin ilmu
lainnya yang terkait untuk
menghasilkan karya inovatif
dan teruji

1. Mampu menerapkan
metodologi riset untuk
pengembangan penerapan
konsep, teori, dan metode
akuntansi dan disiplin ilmu
lainnya yang terkait untuk
menghasilkan karya inovatif
dan teruji

2. Menguasai pengelolaan riset
dan pengembangan baik
secara mandiri maupun
berkelompok.

2. Mampu mengelola riset dan
pengembangan baik secara
mandiri maupun berkelompok
yang bermanfaat bagi
masyarakat dan keilmuan.

3. Menguasai teknik penulisan
dan publikasi karya ilmiah.

3. Mampu mendiseminasikan
atau mempublikasikan hasil
riset di bidang akuntansi
untuk mendapatkan pengakuan
nasional atau internasional.

Bidang Kajian

Bahan Kajian
Pengetahuan

Akuntansi Keuangan

1. Menguasai konsep, teori,
metode dan atau falsafah
akuntansi keuangan:
a.
Sejarah pemikiran
akuntansi
b.
Kerangka konseptual dan
standar akuntansi
keuangan
c.
Current issues akuntansi
keuangan

Keterampilan Khusus
1. Mampu mengembangkan konsep,
teori, metode dan atau falsafah
akuntansi keuangan melalui
penyusunan critical review
atas:
a.
Sejarah pemikiran
akuntansi
b.
Kerangka konseptual dan
standar akuntansi
keuangan
c.
Current issues akuntansi
keuangan

2. Mampu mengambil keputusan
atas berbagai pilihan teori
dalam keilmuan akuntansi
keuangan dengan pendekatan
inter dan multi disiplin

3. Mampu secara mandiri
melakukan riset akuntansi
keuangan dengan pendekatan
inter- dan multidisipliner yang
bermanfaat bagi masyarakat dan
keilmuan
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Bahan Kajian

Bidang Kajian

Akuntansi Manajemen

Pengetahuan

Keterampilan Khusus

1. Menguasai konsep, teori, dan
metode akuntansi manajemen: a.
Konsep biaya
b. Teknik – teknik
akuntansi manajemen
c. Pengendalian manajemen d.
Pengukuran kinerja
e. Current Issues Akuntansi
Manajemen
f.
Lainnya

Mampu mengembangkan konsep,
teori, metode dan atau falsafah
akuntansi manajemen melalui
penyusunan critical review
atas:
a.
Konsep Biaya
b.
Teknik – teknik akuntansi
manajemen
c.
Pengendalian manajemen
d.
Pengukuran kinerja
e.
Current Issues Akuntansi
Manajemen

2. Mampu mengambil keputusan
atas berbagai pilihan teori
dalam keilmuan akuntansi
manajemen dengan pendekatan
inter dan multi disiplin

3. Mampu secara mandiri
melakukan riset akuntansi
manajemen dengan pendekatan
inter- dan multidisipliner yang
bermanfaat bagi masyarakat dan
keilmuan

Auditing

1. Menguasai konsep, teori, dan
metode auditing :
a. Filosoﬁ Auditing
b. Standar dan Teknik Auditing
c. Sistem pengendalian intern
d. Current Issues Auditing

1. Mampu mengembangkan
penerapan konsep, teori, dan
metode auditing :
a. Filosoﬁ Auditing
b. Standar dan Teknik Auditing
c. Sistem pengendalian intern
d. Current Issues Auditing
2. Mampu mengambil keputusan
atas berbagai pilihan teori
dalam keilmuan auditing
dengan pendekatan inter dan
multi disiplin

3. Mampu secara mandiri
melakukan riset auditing
dengan pendekatan inter- dan
multidisipliner yang bermanfaat
bagi masyarakat dan keilmuan
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Bidang Kajian

Bahan Kajian
Pengetahuan

Metode Penelitian

Keterampilan Khusus

1. Menguasai metodologi riset
untuk pengembangan penerapan
konsep, teori, dan metode
akuntansi dan disiplin ilmu
lainnya yang terkait untuk
menghasilkan karya inovatif
dan teruji

1. Mampu menerapkan
metodologi riset untuk
pengembangan penerapan
konsep, teori, dan metode
akuntansi dan disiplin ilmu
lainnya yang terkait untuk
menghasilkan karya inovatif
dan teruji

2. Menguasai pengelolaan riset
dan pengembangan baik
secara mandiri maupun
berkelompok.

2. Mampu mengelola riset dan
pengembangan baik secara
mandiri maupun berkelompok
yang bermanfaat bagi
masyarakat dan keilmuan.

3. Menguasai teknik penulisan
dan publikasi karya ilmiah.

3. Mampu mendiseminasikan
atau mempublikasikan hasil
riset di bidang akuntansi
untuk mendapatkan pengakuan
nasional atau internasional.

Struktur Mata Kuliah
Semester

Jenis Mata Kuliah

SKS

%

Pertama

Mata Kuliah Wajib

14

37,84

Kedua

Mata Kuliah Wajib

1

2,70

14

37,84

Mata Kuliah Peminatan
Ketiga

Usulan Penelitian

2

5,41

Ketiga – Keempat

Tesis

6

16,22

37

100,00

Total
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Mata kuliah Wajib/Inti (Core Subject)
No

Subject

SKS

1

Seminar on Financial Accounting

3

1

2

Seminar on Management Accounting

3

1

3

Seminar on Auditing

3

1

4

Ethics in Business & Accounting

2

1

5

Accounting Research Methodology

3

1

6

Scientiﬁc Writing

1

2

Jumlah

Semester

15

Thesis (1)

Proposal Thesis Examination

2

Semester 3

Thesis (2)

Thesis Examination

6

Semester 3-4

Jumlah

8

Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi
FINANCIAL ACCOUNTING

No

Subjects

SKS

Semester

1

Corporate Reporting

3

2

2

Business Analysis Base on Financial
Statement

3

2

3

Contemporary Issues of Accounting Research

3

2

4

Financial Management & Valuation
Techniques

3

2
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GOVERNMENTAL ACCOUNTING

No

Subjects

Credits

Semester

1

Seminar on Accounting Public Sector

3

2

2

Governmental Accounting

3

2

3

Public Sector Auditing

3

2

4

Governmental Financial Management System

3

2

5

Governance & Risk Management

2

2

Credits

14

Credits Total

37

MANAGEMENT ACCOUNTING

No

Subjects

Credits

Semester

1

Behavioral Aspect in Accounting

3

2

2

Strategic Management Accounting

3

2

3

Accounting for Decision Making

3

2

4

Management Control System

3

2

5

Strategic Management

2

2

Credits

14

Credits Total

37
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ACCOUNTING TAXATION

No

Mata Kuliah

SKS

Semester

1

Theory & Implementation of Taxation

3

2

2

Tax Planning Strategies

3

2

3

Special Topic in Accounting Taxation

3

2

4

Tax Investigations, Inspections and Court

3

2

5

International Taxation & Tax Treaty

2

2

Credits

14

Credits Total

37

ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM

No

Subjects

Credits

Semester

1

Accounting Information System Seminar

3

2

2

Management Information System Seminar

3

2

3

Analysis & System Design Methods

3

2

4

Decision Support System

3

2

5

Expert System

2

2

20

Credits

14

Credits Total

37

SHARIAH ACCOUNTING

No

Subjects

Credits

Semester

1

Islamic Financial Accounting

3

2

2

Accounting for Islamic Bank

3

2

3

Special Topics in Islamic Accounting

3

2

4

Ethic & Governance For Islamic Institution

3

2

5

Islamic Economic & Finance

2

2

Credits

14

Credits Total

37

AUDITING

No

Subjects

Credits

Semester

1

Seminar on Internal Audit

3

2

2

Information System Audit

3

2

3

Forensic Accounting & Investigative Audit

3

2

4

Current Issues in Auditing

3

2

5

Public Sector Audit

2

2

Credits

14

Credits Total

37
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ACCOUNTING SCIENCE

No

Subjects

Credits

Semester

1

Seminar on Financial Accounting

3

1

2

Seminar on Management Accounting

3

1

3

Seminar on Auditing

3

1

4

Ethics in Business & Accounting

2

1

5

Accounting Research Methodology

3

1

6

Philosophy of Accounting Science

2

1

7

Scientiﬁc Writing

1

2

8

Seminar on Accounting Information System

3

2

9

Seminar on Public Sector Accounting

3

2

8

Behavioral Accounting

3

2

9

Elective Courses

3

2

ThesisProposal

Proposal Thesis Examination

2

3

Thesis

Thesis Examination

6

3-4

Credits Total

22

37

Deskripsi Mata Kuliah
ETIKA BISNIS DAN AKUNTANSI (Accountancy and Business Ethics)
Mata kuliah ini mempelajari dan bertujuan agar mahasiswa memahami nilai-nilai,
kesadaran etika, kode etik akuntan dan ethical governance dalam bisnis akuntan. Dalam
rangka mempersiapkan tenaga akuntan yang profesional, mata kuliah ini juga membahas
isu utama dalam masalah etika bisnis dan perkembangan etika.

SEMINAR AKUNTANSI KEUANGAN (Financial Accounting Seminar)
Mata kuliah ini mempelajari dan mendiskusikan berbagai masalah aktual (current issues)
dan bagaimana penerapan standar akuntansi berbasis IFRS dalam akuntansi keuangan
yang relevan dengan dunia praktik serta mencari upaya penyelesaian permasalahan dalam
penerapan standar tersebut. Mata kuliah ini membahas kerangka konseptual dalam
pelaporan keuangan, standar akuntansi yang berhubungan dengan persediaan, akuntansi
kontrak konstruksi, pajak penghasilan, imbalan kerja dana pensiun, aktiva tetap dan
impairment, kombinasi bisnis, perubahan kurs valuta asing, instrumen keuangan dan
pengungkapan, laporan segemen , akuntansi pendapatan, eksplorasi dan evalusi Sumber
Daya Mineral, dan akuntansi pertambangan Umum, akuntansi untuk grant pemerintah,
agrikultur, organisasi nirlaba, mempelajari masalah masalah khusus yang terjadi
sehubungan dengan transaksi di atas dan kasus kasus etika dalam akuntansi.

SEMINAR AKUNTANSI MANAJEMEN (Management Accounting Seminar)
Mata Kuliah ini mempelajari dan mendiskusikan kasus-kasus yang bersangkutan dengan
masalah-masalah yang di hadapi oleh manajemen dan mengungkapkan peran informasi
akuntansi manajemen dalam memecahkan masalah tersebut. Mata kuliah ini mencakup
pula pembahasan kasus yang bersangkutan dengan informasi akuntansi manajemen dalam
sistem pengendalian yang dilaksanakan oleh manajemen.

METODOLOGI PENELITIAN AKUNTANSI (Accounting Research Methodology)
Mata kuliah ini mempelajari Pengetahuan yang diperlukan dalam melakukan penelitian,
baik untuk pemecahan masalah-masalah akuntansi, bisnis maupun untuk pengembangan
ilmu pengetahuan itu sendiri.
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FILSAFAT ILMU AKUNTANSI (Philosophy of Accounting Science)
Mata kuliah ini akan memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang arti ﬁlsafat,
pandangan orang tentang ﬁlsafat dari generasi ke generasi, ciri-ciri ﬁlsafat serta metode
dan teknik berﬁlsafat di bidang akuntansi. Dengan mengikuti kuliah ini mahasiswa
diharapkan dapat berﬁlsafat di bidang ilmu akuntansi sehingga dapat melahirkan ilmu
akuntansi.

SEMINAR AUDITING (Auditing Seminar)
Mata kuliah ini ditujukan untuk memberikan pemahaman secara lebih mendalam tentang
praktek dan teori auditing, khususnya yang berkaitan dengan audit laporan keuangan.
Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami standar
profesi akuntan publik dan aspek-aspek philosoﬁ yang melandasi praktek audit laporan
keuangan.

SEMINAR AUDIT INTERNAL (Internal Audit Seminar)
Mata kuliah ini mempelajari konsep internal audit berbasis risiko, internal audit control
&
ERM serta peran internal audit dalam GCG. Mata kuliah ini juga mediskusikan berbagai
kasus-kasus yang aktual didalam dunia praktik sehingga mahasiswa dapat menerapkan dan
mengimplementasikannya di dalam perusahaan-perusahaan.

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI (Accounting Information Systems)
Mata kuliah ini mempelajari konsep Sistem Informasi Akuntansi, mengapa sistem informasi
akuntansi diperlukan dan bagaimana mengembangkan sistem informasi berbasis komputer
dengan menggunakan metode SDLC dan Prototyping.

TEORI DAN IMPLEMENTASI PERPAJAKAN (Theory & Implementation of Taxation) Mata

kuliah ini mempelajari dan membangun kerangka dasar yang diperlukan untuk memahami
Undang-undang Perpajakan, dampak pajak dan integrasi perencanaan perpajakan dalam
keputusan bisnis.
Mata kuliah ini juga mempelajari dan mendiskusikan mengenai topik-topik khusus
perpajakan seperti; Perbankan, Asuransi, Lembaga pembiayaan, Koperasi, Dana Pensiun,
Reksadana, Pertambangan umum, Batubara, Panas Bumi, Minyak dan Gas Bumi, dan Perkebunan.
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SEMINAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK (Public Sector Accounting Seminar) Mata kuliah

ini mempelajari dan mendiskusikan tentang kerangka akuntansi di sektor publik secara
umum, yang meliputi teori, landasan konseptual, due process penetapan standar dan
kebijakan, serta implementasinya dalam berbagai macam institusi sektor publik, dan
penganggarannya.

AUDIT SISTEM INFORMASI (Information Audit System)
Mata kuliah ini mempelajari bagaimana siklus bisnis dan proses pengendalian pada
perusahaan yang berbasis teknologi komputer (general and application control) serta
bagaimana proses audit atas sistem berbasis teknologi komputer.

ANALISIS BISNIS BERBASIS LAPORAN KEUANGAN
Financial Statement)

(Business Analysis base on

Mata kuliah ini mempelajari bagaimana analisis bisnis suatu entitas berbasis laporan
keuangan, bagaimana proses analisis laporan keuangan untuk pengambilan keputusan bisnis
seperti akuisisi, merger, analisis kebangkrutan dan analisis kredit. Proses analisa
meliputi analisis industri dan bisnis, analisis akuntansi, analisis keuangan dan
prospektif.

SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (State Financial Management System)
Mata kuliah ini mempelajari bagaimana good governance tercipta dalam proses pengelolaan
keuangan Negara yang meliputi aspek perencanaan dan penganggaran dan penatausahaan.
Dibahas juga beberapa aspek penting terkait pengelolaan keuangan Negara seperti tututan
ganti rugi, penatausahaan bendaharawan, bantuan luar negeri dan inventarisasi kekayaan
Negara.

ASPEK PERILAKU DALAM AKUNTANSI (Behavioral Aspects in Accounting) Akuntansi ilmu

atau alat yang digunakan oleh akuntan untuk mengolah data terkait masalah keuangan
menjadi informasi keuangan yang diperlukan oleh manajemen dalam proses pengambilan
keputusan. Akuntan sebagai manusia memiliki perilaku yang dipengaruhi oleh
lingkunganya dan berdampak terhadap bagaimana akuntan tersebut melakukan profesinya di
bidang akuntansi seperti sistem informasi akuntansi,akuntansi keuangan,akuntansi
manajemen dan auditing.
Di samping menjelaskan aspek perilaku akuntan dalam menjalankan profesinya di bidang
akuntansi, matakuliah ini juga menjelaskan bagaimana dampak dari informasi yang
dihasilkan oleh akuntansi/sistem informasi akuntansi (manajemen dan keuangan) berupa
informasi akuntansi terhadap perilaku manajemen. Aspek perilaku dalam akuntansi
menjelaskan hubungan antara stimuli (rangsangan yang mempengaruhi perilaku akuntan dan
manajemen), organisme (akuntan yang menjalankan profesi di bidang akuntansi dan manajemen
uang menggunakan informasi akuntansi dalam pengembilan keputusan) dan reaksi atau
perilaku yang ditimbulkannya.
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AKUNTANSI UNTUK PEMBUATAN KEPUTUSAN (Accounting for Decission Making) Informasi

akuntansi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi merupakan sumber daya
perusahaan yang digunakan sabagai dasar pengambilan keputusan manajer baik di organisasi
yang berorientasi mendapatkan laba maupun organisasi nirlaba.
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman secara konseptual maupun
pengalaman empirik tentang apa itu sistem informasi akuntansi,apa unsur unsurnya,
bagaimana mengintegrasikan serta merancangnya dengan metode-metode yang digunakan di
dunia saat ini sehingga dapat meningkatkan kemahiran para mahasiswa dalam mendesain
dan mengimplementasikan sistem informasi akuntansi.
Dalam mata kuliah ini akan dijelaskan kerangka acuan untuk memahami apa itu sistem
informasi akuntansi, apa unsur unsurnya dan bagaimana unsur unsur tersebut
diintegrasikan membentuk sistem informasi akuntansi, merancang sistem informasi
akuntansi dengan menggunakan metode dan teknik yang dapat mengantisipasi perubahan
perubahan-perubahan baik karena pengaruh dari dalam atau luar organisasi atas sistem
yang diusulkan/ dirancang.
Di dalam matakuliah ini juga akan diberikan materi-materi yang dapat menunjukan bahwa
akuntansi manajemen merupakan bagian integral arsitektur suatu organisasi dimana sistem
informasi akuntansi manajemen meropakan alat utama manajamen untuk menghasilkan informasi
akuntansi manajemen yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dimana format dan isinya
sepenuhnya tergantung kepada kepentingan manajemen bukan sekedar himpunan perhitungan
yang terpisah.
Karena itu,materi kuliah difokuskan pada penjelasan tentang kerangka acuan konseptual
dalam akuntansi manajemen bagaimana menerapkan opportunity cost dan organizational
architecture sebagai dasar untuk melakukan analisis dalam perancangan sistem informasi
akuntansi manajemen sehingga mampu menjelaskan kemampuan sistem informasi akuntansi
untuk memberikan informasi akunanti manajamen dalam proses pengambilan keputusan
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SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN (Management Control Systems)
Pengendalian manajemen adalah proses yang dilakukan oleh para manajer untuk
mempengaruhi para anggota lainnya dalam suatu organisasi dalam rangkan
mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan.
Dalam mengimplementasikan strategi, sistem pengendalian manajemen yang diantaranya
meliputi sistem pengendalian intern, sistem informasi akuntansi manajemenyang yang
disusun sesuai dengan dengan struktur organisasi dan fungsi bisnis atau proses bisnis
suatu organisasi.
Sebagai suatu sistem, sistem pengendalian manajemen mencakup dua unsur utama, yaitu
struktur pengendalian yang menjelaskan yang menunjukan di mana pengendalian manajemen
akan bekerja dan proses (sistem) yang menjelaskan bagaimana cara kerja sistem pengendalian
manajemen tersebut.
Sistem pengendalian manajemen bekerja di pusat-pusat pertangungjawaban yang termuat dalam
struktur organisasi/fungsi bisnis/bisnis proses. Proses pengendalian manajemen mencakup
penyusunan program, penyusunan anggaran berdasarkan informasi akuntansi manajemen periode
sebelumnya, analisis laporan kinerja keuangan dan pengukuran
kinerja berdasarkan informasi akuntansi periode berjalan. Sistem informasi akuntansi
manajemen berperan untuk memberikan informasi akuntansi kepada manejemen yang
menggambarkan anggaran dan realisasi anggara sehingga dapat digunakan oleh manajemen untuk
mengukur kinerja dari pusat-pusat pertanggungjawaban melalui sistem informasi akuntansi
pertanggungjawaban.
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AKUNTANSI MANAJEMEN STRATEGIK (Strategic Management Accounting) Dalam mata kuliah
ini dijelaskan peranan informasi akuntansi manajemen dalam pembuatan keputusan
stratejik. Pembahasan meliputi pemahaman dalam menggunakan konsep-konsep akuntansi
manajemen kontemporer untuk keputusan-keputusan bisnis stratejik.
Peranan informasi akuntansi manajemen tradisional yang bersumber dari sistem informasi
akuntansi manajemen tradisional yang mengolah data internal organisasi menjadi informasi
akuntansi manajemen diperluas dengan memasukan sumber data eksternal organisasi
perusahaan sehingga informasi akuntansi manajemen tersebut dapat
membantu keputusan manajemen pada tingkatan stratejik dengan menggunakan berbagai alat
analisis yang diperlukan untuk mendukung eﬁsiensi dan efektivitas dalam rangka
pencapaian tujuan yaitu maksimalisasi laba.
Perluasan peran juga juga mencakup bagaimana akuntansi manajemen dapat memberikan
informasi dalam upaya meningkatkan peran sosial, ekonomi, budaya, politik, kelembagaan
dan administratif. Dalam hal ini sistem informasi akuntansi manajemen diharapkan dapat
berperan untuk :
1. Menyediakan informasi untuk keputusan alokasi sumber-sumber daya
2. Memotivasi manajer untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu bedasarkan informasi
akuntansi manjemen yang berkualitas
3. Membantu menjalankan pengaruhnya dan pengendalian
4. Meningkatkan percaya diri para manajer dalam membuat keputusan dalam situasi yang
tidak pasti dan meragukan
5. Melaksanakan fungsi-fungsi untuk melegitimasi organisasi
6. Melaksanakan peran sosial politik dan institusional di dalam dan di luar organisasi.

PERPAJAKAN INTERNASIONAL & TAX TREATY (International Taxation and Tax
Treaty)

Mata kuliah ini mempelajari dan membahas antara lain mengenai perkembangan transaksi
internasional dan implikasinya atas penerimaan pajak, teori, prinsip dan metode
pemajakan atas pendapatan dari transaksi internasional, model tax treaty, di mana tujuan
dari mata kuliah ini adalah supaya mahasiswa dapat memahami dan menganalisis permasalahan
yang berkenaan dengan perpajakan internasional, serta mampu menganalisis konsekuensi
perpajakan internasional sehubungan dengan suatu transaksi internasional.
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PEMERIKSAAN, PENYIDIKAN & PENAGIHAN PAJAK (Tax Investigations, Inspections
and Collecting)
Mata kuliah ini dimaksudkan agar mahasiswa :
Ÿ Memahami konsep tentang pemeriksaan pajak sehubungan dengan falsafah sistem
perpajakan berdasarkan self assesment yang dianut oleh Undang-Undang Pajak
Indonesia.
Ÿ Memahami konsep tentang pemeriksaan pajak Internasional dan transfer pricing
sehubungan dengan transaksi perpajakan internasional.
Ÿ Memahami konsep tentang pemeriksaan berbasis komputer (EDP Audit) dan
hubungannya dengan pemeriksaan pajak.

TOPIK KHUSUS PERPAJAKAN (Special Topics Tax)
Mata Kuliah ini mempelajari dan mendiskusikan berbagai topik perpajakan yang bersifat
aktual dalam praktik di lapangan. Dalam mata kuliah ini lebih ditekankan pada
pembahasan kasus-kasus perpajakan yang aktual dengan memakai landasan teori
Perpajakan yang telah diuraikan sebelumnya. Kuliah Topik Khusus Perpajakan ini
merupakan pendalaman dari mata kuliah perpajakan dan pajak internasional.

METODE ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM (Analysis & System Design
Methods)

Matakuliah ini memberikan pengetahuan dan pengalaman kapada mahasiswa bagaimana
menganalisis dan merancang sistem informasi akuntansi/sistem informasi manajemen dengan
menggunakan berbagai metode dan teknik yang ada saat ini. Motode yang akan di fokuskan
dalam kuliah ini adalah metode rapid aplication development (RAD) dan berbagai teknik
pendukungnya seperti joint aplication development (JAD). Kuliah ini setengah semester
berbentuk tutorial dan diskusi dan setengah semester berbentuk seminar. Dengan mengikuti
kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat memahami bagaimana membangun dan menerapkan sistem
infomasi akuntansi/manajemen dengan menggunakan berbagai metode dan teknik khususnya
metode RAD.

29

SEMINAR SISTEM INFORMASI AKUNTANSI (Accounting Information System Seminar) Mata kuliah
ini menggambarkan bagaimana struktur sistem informasi akuntansi secara konseptual, hubungan
antara sistem informasi akuntansi dengan sistem informasi manajemen, hubungan sistem
informasi akuntansi,akuntansi dan auditing, peran sistem informasi akuntansi dalam
menghadapi resiko dan mendukung good corporate governance serta bagaimana siklus,metode dan
teknik dalam membangun sistem informasi akuntansi yang berkualitas dan sesuai dengan
kepentingan manajemen. Penekanan mata kuliah ini adalah memberikan keahlian kepada mahasiswa
dalam membangun model sistem
informasi akuntansi baik untuk analisis maupun untuk perancangan dengan menggunakan
berbagai metode dan teknik yang mutahir. Bentuk perkuliahan diawali dengan pemberian
arahan dari dosen dalam bentuk tutorial untuk memberikan pondamen dan pedoman bagi
mahasiswa saat memberikan seminar, selanjutnya mahasiswa memberikan seminar dengan
topik yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi, konsep, struktur, pengendalian,
resiko, metode, teknik model aplikasi sistem informasi akuntansi yang dibangun. Dengan
mengikuti kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat membuat model aplikasi sistem
informasi akuntansi.

SEMINAR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (Management Information System
Seminar)
Mata kuliah ini menggambarkan bagaimana struktur sistem informasi manajemen secara
konseptual, peran sistem informasi manajemen dalam menghadapi resiko dan mendukung
good corporate governance serta bagaimana siklus, metode dan teknik dalam membangun
sistem informasi manajemen yang berkualitas. Bentuk perkuliahan diawali dengan
pemberian arahan dari dosen dalam bentuk tutorial untuk memberikan pondamen dan
pedoman bagi mahasiswa saat memberikan seminar, selanjutnya mahasiswa akan
memberikan seminar dengan topik yang berkaitan dengan penerapan sistem informasi
manajemen diberbagai perusahaan di Indonesia.Dengan mengikuti kuliah ini mahasiswa
diharapkan dapat memahami dan mengalami mengoperasikan sistem informasi
manajemen.

SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN (Decision Support System)
Mata kuliah ini akan memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang perkembangan
sistem informasi saat ini dan menunjukan perlunya sistem informasi yang interaktif yang
dapat membantu memecahkan masalah-masalah yang semi terstruktur. Matakuliah ini
akan diberikan dalam bentuk tutorial dan seminar.Dengan mengikuti kualiah ini mahasiswa
diharapkan dapat memahami apa itu sistem pendukung keputusan, apa bedanya sistem
pendukung keputusan dengan sistem informasi manajemen atau sistem informasi
akuntansi baik secara konseptual maupun secara empirikal.
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SISTEM PAKAR (Pakar System)
Matakuliah Sistem Pakar merupakan suatu matakuliah pilihan wajib konsentrasi bidang
embedded system yang mengaplikasikan teknologi komputer untuk menyelesaikan masalah
disuatu bidang pengetahuan tertentu. Mata kuliah ini akan membahas dasar-dasar dan
perkembangan Sistem Pakar, ciri-ciri dan tipe Sistem Pakar, arsitektur pembuatan Sistem
Pakar, penyesuaian dan penyajian pengetahuan Sistem Pakar, faktor ketidakpastian,
tahapan pembuatan Sistem Pakar, komponen pembuatan Sistem Pakar, dan pengembangan
aplikasi bidang-bidang Sistem Pakar.
Matakuliah ini memberikan banyak kesempatan bagi Mahasiswa untuk kreatif menerapkan ilmu
yang telah didapat dan diimplementasikan dalam perancangan dan pembuatan suatu program
aplikasi di bidang tertentu berbasis Sistem Pakar.

EKONOMI ISLAM (Islamic Economics)
Melalui mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari prinsip-prinsip ekonomi islam, perbedaan
ekonomi islam dengan konvensional, konsep-konsep ekonomi menurut islam, serta
aplikasi dan tantangan perkembangan ekonomi islam kini.

AKUNTANSI KEUANGAN ISLAM (Accounting for Islamic Financial Transactions) Melalui mata
kuliah ini, mahasiswa mempelajari prinsip, konsep, konstrain, metode, dan teknik akuntansi
berdasarkan prinsip islam, meliputi standar akuntansi nasional dan internasional, kerangka
dasar, laporan keuangan, akuntansi untuk berbagai transaksi islami, diantaranya musyarakah,
mudharabah, murabahah, ijarah, salam, istishna, takaful, dan lainnya.

AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH (Accounting for Islamic Banking)
Melalui mata kuliah ini mahasiswa mempelajari mengenai prinsip keuangan islami, hukum
mengenai prinsip dan transaksi keuangan berbasis syariah, produk utama dalam sistem
keuangan islam, perbandingan laporan keuangan bank islam dan bank konvensional, risiko
lembaga keuangan islami, pendekatan dalam menilai dan benchmarking kinerja bank
islam.
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ETIKA DAN GOVERNANCE UNTUK LEMBAGA KEUANGAN ISLAM (Ethic and Governance
For Islamic Financial Institution)

Mata kuliah ini bertujuan untuk membuat mahasiswa mempelajari mengenai kode etik dan tata
kelola yang baik bagi para akuntan, auditor dan manajemen syariah yang berlandaskan prinsip
syariah. Topik yang dipelajari adalah peranan komite kepatuhan syariah dan audit syariah
serta komite tata kelola terhadap institusi keuangan syariah.

SEMINAR USULAN PENELITIAN (Research Proposal Seminar)
Seminar ini membahas aspek-aspek metodologis mengenai penyusunan usulan penelitian
terutama yang berkaitan dengan kriteria pemilihan variabel, logika dalam pengajuan
hipotesis, memilih metode penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian, serta teknik
pengambilan contoh dan teknik analisis data yang relevan. Selanjutnya, dilakukan proses
bimbingan proposal oleh kedua pembimbing tersebut. Apabila kedua pembimbing telah
menyatakan proposal layak uji dengan membubuhkan tanda tangannya, maka selanjutnya
dilakukan ujian proposal oleh lima orang penguji termasuk di dalamnya pembimbing.

TESIS (Thesis)
Adalah karya tulis ilmiah resmi akhir seorang mahasiswa dalam menyelesaikan Program
Magister (S2). Tesis merupakan bukti kemampuan yang bersangkutan dalam penelitian dan
pengembangan ilmu pada salah satu bidang keilmuan dalam Ilmu Pendidikan
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Metode
Pembelajaran
Metode pembelajaran yang digunakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis saat ini telah
diarahkan menuju Student Centered Learning (SCL). Metode pembelajaran SCL yang telah
diterapkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis mencakup antara lain:
1. Diskusi Kecil (Small Group Discussion)
2. Studi kasus (Case Study)
3. Simulasi (Simulation)
4. Contextual Instruction

Diskusi Kecil.
Diskusi kecil dilakukan dengan mengarahkan mahasiwa untuk mahasiswa membentuk
kelompok diskusi yang masing-masing beranggotakan sekitar 5-10 orang untuk
mendiskusikan bahan yang diberikan oleh dosen atau bahan yang diperoleh sendiri oleh
anggota kelompok tersebut. Aktivitas diskusi dapat dilakukan dalam rangka
membangkitkan ide, menyimpulkan poin penting, mengases tingkat skill dan pengetahuan,
mengkaji kembali topik kuliah sebelumnya, menyelesaikan masalah, menelaah
latihan/quiz/tugas, brainstrorming, dll. Sebagai bagian dari diskusi kecil, mahasiswa juga
dapat mempresentasikan topik yang menjadi bahasan kelompoknya.

Studi Kasus.
Studi kasus dilakukan dengan mengarahkan mahasiswa untuk menganalisis suatu
peristiwa atau kejadian ekonomi tertentu yang sedang atau telah berlangsung dalam
beberapa waktu terakhir. Tujuan Studi Kasus dilakukan untuk mempertajam pemahaman,
daya pikir dan analisis mahasiswa.
Contoh:
Ÿ Membuat analisis mengenai keuangan perusahaan dengan data tertentu.
Ÿ Membuat analisis mengenai melemahnya nilai tukar dalam perekonomian terhadap
kinerja ekspor nasional.

Simulasi.
Simulasi adalah model yang membawa situasi yang mirip dengan sesungguhnya ke dalam
kelas. Walaupun metode ini lebih banyak digunakan untuk mata kuliah aplikasi
instrumentasi seperti halnya di Fakultas MIPA, namun beberapa bahasan dalam mata
kuliah tertentu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis memungkinkan untuk dilakukan simulasi
dalam konteks yang lebih sederhana. Tujuan dilakukan simulasi adalah untuk
memperdalam pengetahuan mahasiswa dan menciptakan variasi suasana dalam kegiatan
PBM.
Contoh:
Ÿ Simulasi sederhana aktivitas pasar modal (mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan
Lainnya.
Ÿ Simulasi Game Theory (mata kuliah Mikroekonomi).
Ÿ Simulasi Supply & Demand (mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro).
Ÿ Simulasi membuat stand penjualan dalam berbagai acara di kampus (mata kuliah
Kewirausahaan).
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Contextual Instruction
Contextual Instruction adalah mata kuliah yang membantu dosen mengaitkan isi mata kuliah
dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari dan membantu mahasiswa untuk membuat
keterhubungan antara pengetahuan dan aplikasinya dalam kehidupan sehari- hari sebagai
anggota masyarakat, pelakuk kerja profesional, atau manajerial, entrepreneur, maupun
investor.
Contoh:
Ÿ Mahasiswa diberi tugas mengamati proses dan transaksi jual beli di pusat-pusat
perdagangan

Bentuk
Pembelajaran
Pembelajaran mahasiswa diselenggarakan dalam bentuk antara lain:
1. Kuliah Tatap Muka
Kuliah tatap muka akan berlangsung dalam 2 semester yaitu semester pertama dan
kedua. Pertemuan berlangsung di dalam kelas dalam bentuk diskusi 2 arah antara
dosen dan mahasiswa. Mahasiswa wajib menghadiri kuliah tatap muka, memiliki
referensi wajib dan mempelajarinya, serta memenuhi tugas-tugas kelas baik individu
maupun kelompok. Kuliah tatap muka diakhiri dengan ujian tengah dan akhir semester.
2. Belajar Mandiri
Merupakan proses belajar secara individu dan kelompok, termasuk didalamnya
menyelesaikan tugas-tugas kuliah, menulis atau menyusun makalah, melalukan review
kritis atas sebuah artikel, studi kasus, riset mini, menyusun laporan, dan mempersiapkan
bahan presentasi.
3. Ujian
Ujian terdiri atas ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nilai akhir meliputi
nilai ujian dan nilai aktivitas kelas diantaranya nilai makalah atau tulisan, presentasi
dan
diskusi.
4. Bimbingan Penelitian
Penulisan proposal penelitian untuk tesis serta penulisan laporan hasil penelitian
dalam bentuk tesis merupakan bagian dari pembelajaran yang dilakukan mahasiswa di
bawah arahan dosen pembimbing.
5. Sidang Usulan Penelitian
Proposal penelitian dipresentasikan dan dipertahankan oleh mahasiswa melalui sidang
usulan penelitian. Sidang usulan penelitian menentukan kelanjutan penelitian untuk
tesis mahasiswa.
6. Sidang Tesis
Hasil penelitian yang dituangkan dalam bentuk tesis dipresentasikan dan
dipertahankan oleh mahasiswa melalui sidang tesis. Sidang tesis menentukan kelulusan
mahasiswa.
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7. Double degree
Kuliah double degree ditujukan untuk memperoleh 2 gelar dengan cara kuliah 1 tahun di
Unpad dan 1 tahun di universitas lain di luar negeri. Kuliah double degree sangat
dianjurkan untuk diikuti oleh mahasiswa dalam rangka meningkatkan kompetensi
mahasiswa agar lulusan semakin dapat memenuhi kebutuhan global atas profesi
akuntansi
8. Kuliah Umum
Kuliah umum diberikan oleh dosen tamu praktisi atau peneliti yang mumpuni di
bidangnya, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
9. Kegiatan Akademik Mahasiswa
Kegiatan akademik mahasiswa di luar kuliah merupakan kegiatan kampus yang
diselenggarakan oleh fakultas, kantor kerjasama internasional, universitas, dan program
studi lainnya. Kegiatan ini ditujukan untuk mahasiswa, diselenggarakan oleh institusi
maupun himpunan mahasiswa
10.Kegiatan Sosial Mahasiswa
Kegiatan sosial mahasiswa merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh himpunan
mahasiswa berupa berbagai bentuk aktivitas ilmiah dan non ilmiah untuk masyarakat di
lingkungan kampus
11.Field Trip
Kegiatan studi dengan melakukan perjalanan ditujukan untuk mendapatkan wawasan
mengenai dunia praktik yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi
mahasiswa.
Seluruh bentuk pembelajaran diikuti oleh mahasiswa sesuai dengan etika kampus yang
berlaku, diantaranya:
1. Tidak melakukan plagiasi dalam mengerjakan tugas-tugas, ujian, menulis laporan hasil
penelitian dalam bentuk tesis, menulis artikel hasil riset dan mempublikasikannya.
2. Saling menghargai dan menghormati sesama civitas akademika (mahasiswa, dosen,
karyawan dan alumni)
3. Menjaga nama baik kampus dengan tidak melakukan pelanggaran hukum dan norma
susila
4. Tidak merokok di lingkungan kampus
5. Berpakaian serta berpenampilan rapi dan sopan
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Program
Pembelajaran
1. Kuliah Tatap Muka (29 SKS)
a) Kuliah tatap muka terdiri atas kuliah inti dan konsentrasi
b) Kuliah tatap muka berlangsung 2 semester
c) Penyelenggaraan kuliah dilakukan dalam week days dan week end (jumat & sabtu),
jika jumlah mahasiswa memenuhi jumlah minimal.
d) Kehadiran kuliah minimum 70%
e) Ujian hanya dapat diikuti jika mahasiswa memenuh minimum jumlah kehadiran
2. Penyusunan & Seminar Usulan Penelitian (2 SKS)
a) Mahasiswa dapat mengajukan proposal atau usulan penelitian untuk penentuan
dosen pembimbing jika telah mengikuti kuliah inti termasuk metodologi penelitian
b) Usulan Penelitian (UP) merupakan rencana kerja mahasiswa dalam rangka
penyusunan tesis yang terdiri dari bab 1 sampai bab 3 sesuai dengan pedoman
penulisan tesis. Dengan perkataan lain UP adalah suatu kerangka tesis yang setelah
diisi dengan data yang teruji menjadi sebuah Tesis.
c) Usulan Penelitian (UP) dibimbing oleh Tim yang terdiri dari pembimbing 1 dan 2
yang diusulkan oleh mahasiswa dan disetujui Prodi.
d) Syarat minimal pembimbing 1 adalah S3 sesuai bidang kajian, sedangkan
pembimbing 2 minimal S2 yang telah memiliki penguasaan bidang ilmu yang diriset,
dan atau memiliki sertiﬁkasi profesi, menguasai metodologi penelitian dan alat
analisis.
e) Mahasiswa dapat mengajukan Sidang UP (SUP) jika IPK minimal 3,00, telah
membayar uang kuliah dan registrasi, telah mengikuti Seminar UP mahasiswa
lainnya dengan jumlah sesuai ketentuan yang berlaku, dan proposal riset telah
disetujui oleh dosen pembimbing
f) Seminar usulan penelitian adalah menguji kesiapan mahasiswa melakukan rsiet
serta kelayakan usulan penelitian mahasiswa.
g) Seminar usulan penelitian dapat dilaksanakan pada semester II s.d. III.
3. Tesis dan Sidang Tesis (6 SKS)
a) Tesis merupakan laporan hasil riset mahsiswa yang disusun sesuai dengan pedoman
penulisan tesis yang berlaku..
b) Mahasiswa dapat memulai riset dan menyusun tesis jika revisi usulan penelitian
berdasarkan masukan dari tim dosen penguji dan pembimbing telah dilaksanakan
dan disetujui oleh tim dosen.
c) Mahasiswa dapat mengajukan sidang tesis jika tesis telah disetujui pembimbing
d) Riset dan penulisan tesis dibimbing oleh Tim dosen yang terdiri dari pembimbing 1
dan 2 yang telah ditetapkan.
e) Mahasiswa dapat mengajukan Sidang Tesis jika telah memiliki artikel (yang relevan
dengan tesis, dengan co-author para dosen pembimbing) yang telah dinyatakan
secara resmi diterima untuk dipublikasikan oleh konferen ber-ISSN/ISBN dan atau
jurnal yang baik (konferen & jurnal tidak termasuk dalam daftar backlist pemerintah
dalam hal ini KemenRistekDikti), IPK minimal 3,00, telah membayar uang kuliah dan
registrasi, telah mengikuti Sidang Tesis mahasiswa lainnya dengan jumlah sesuai
ketentuan yang berlaku, dan tesis telah disetujui oleh dosen pembimbing
f) Seminar atau sidang tesis adalah menguji penguasaan mahasiswa atas karya
risetnya serta kelayakan riset dan penulisan laporan hasil riset.
g) Seminar atau sidang tesis dapat dilaksanakan pada semester III s.d IV (batas studi
normal) atau s.d VIII (batas perpanjangan waktu studi)
h) Artikel riset ilmiah mahasiswa bersama dosen pembimbing yang dimuat di jurnal
ilmiah internasional ber-reputasi selama masa studi dapat menggantikan kewajiban
penulisan tesis dan sidang tesis
Program pembelajaran mahasiswa secara keseluruhan adalah sebagaimana yang telah
diatur dalam Peraturan Rektor yang berlaku.
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Dosen
Dosen Magister Akuntansi terdiri dari dosen tetap di lingkungan Universitas Padjadjaran
dan dosen tidak tetap.
1. Dosen tetap dengan kualiﬁkasi:
a) Sedikitnya Pendidikan akademik doktor dengan jabatan fungsional akademik lektor
sebagai pembimbing utama;
b) Sedikitnya Pendidikan akademik magister dengan jabatan fungsional akademik
sekurang-kurangnya lektor kepala sebagai co-pembimbing;
c) Guru besar/doktor/magister perguruan tinggi lain yang dipilih berdasarkan
spesialisasi/kepakaran ilmunya
2. Dosen tidak tetap dengan kualiﬁkasi:
a) Pendidikan akademik doktor, atau
b) Guru besar emeritus, atau Pendidikan akademik doktor yang telah mengakhiri
jabatan fungsional akademik guru besar.
c) Praktisi yang telah memiliki pengalaman di bidangnya yang relevan dengan bidang
ilmu akuntansi dan disiplin ilmu lain yang terkait
Dosen tidak tetap yang merupakan praktisi adalah berasal dari instansi pemerintahan (BPK,
Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, BPKP, Pemprov, Pemkot/Pemkab, Institusi
pemerintahan lainnya) serta dari sektor swasta dari berbagai jenis industri (keuangan,
telekomunikasi, dan lainnya) dengan kualiﬁkasi berpendidikan S2 atau S3.
Pengembangan dosen utamanya diarahkan untuk melakukan riset dan pengabdian masyarakat
serta mempublikasikan hasilnya melalui konferen & jurnal yang terakreditasi dan
terindeks. Magister Akuntansi bersama Departemen Akuntansi dan Fakultas memiliki
pedoman dalam monitoring dan evaluasi rekam jejak kinerja akademik dosen. Setiap dosen
wajib secara periodik (semesteran) menyampaikan Laporan Beban Kerja dan Evaluasi Kinerja
Dosen atau laporan Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang meliputi:
1. Laporan kinerja pendidikan dan pengajaran
2. Laporan kinerja penelitian dan pengkajian
3. Laporan penelitian kegiatan PKM
Sejak periode September 2009, dokumen kinerja dosen direkapitulasi oleh Departemen.
Bersamaan dengan laporan tersebut, dosen juga wajib menyampaikan rencana beban kerja pada
semester berikutnya.
PS melakukan evaluasi kinerja proses PBM dosen secara periodik (semesteran) dalam bentuk
penyebaran kuesioner kepada mahasiswa. Kuesioner ini meliputi efektivitas waktu yang
digunakan, kesesuaian materi dengan silabi, kemadaian contoh isu terkini yang
didiskusikan, serta metode pembelajaran.
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Adapun dosen Magister Akuntansi :

Dosen Tetap
No

Nama Dosen

NIP

1

Prof. Dr. Azhar Susanto,S.E., M.Buss., Ak.

2

Prof. Dr. Hj. Ilya Avianti, S.E., M.S., Ak.

3

Prof. Dr.H. Moh. Wahyudin Zarkasyi, S.E. ,M.S., Ak. 195708071986011001

4

Prof. Dr. Sri Mulyani NS, S.E., M.Si., Ak.

5

Prof. Dr. Hj. Winwin Yadiati, S.E., M.S., Ak.

6

Arie Pratama, S.E., M.Ak.

198705082014041001
7
Cahya Irawady, S.E., M.Si., Ak.

196106251989021002
195907121986012001

196708251993032001
1960112419890320001

196601041999031001

8

Dr. H. Citra Sukmadilaga, S.E., M.B.A., Ak.

9

H. Dadang Bunyamin, S.E., M.B.A., Ak.

10

Dede Abdul Hasyir, S.E., Ak., M.Ak.

11

Devianti Yunita H., S.E,M.T.,Ak.

197506162005012001

12

Dr. Hj. Dini Rosdini, S.E., M.Ak., Ak.

197704132001122001

13

Djoemarma, S.E., M.B.A., Ak.

195504211989031002

14

Edi Jaenudin, S.E., Ak., M.Si.

197306091999031002
15
Dr. Ersa Tri Wahyuni, S.E., M.Acc., CPMA
16

Hj. Euis Nurhayati, S.E., Ak., M.Si.

17

Evita Puspitasari, S.E., M.Si., Ak.

197602161999032001
18
Fury Khristianty Fitriyah, S.E., M.Ak., Ak.

198001012006041005
195312201987011001
198008162006041003

197902012008122001
195601041990032001

197510102009122001

19

Gia Kardina Prima Amrania, S.E., M.Acc., Ak.

20

Dr. rer. pol. Hamzah Ritchi, S.E., Ak., M.BIT

197803192002121003

21

Dr. H. Harry Suharman, S.E., M.A., Ak.

196305291987011001

23

Ivan Yudianto, S.E., M.Si., Ak.

197409012006041001
24
Dr. H. Memed Sueb, S.E., M.S., Ak.
25

Dr. Muhammad Dahlan, S.E., Ak., M.Acc.

26

Dr. MM. Nanny Dewi Tanzil, S.E., M.Comm., Ak.

27

Dr. Hj. Nunuy Nur Aﬁah, S.E., M.S., Ak.

28

Nyi Raden Handiani Suciati, S.E., M.M., Ak.

29

Dr. Hj. Poppy Soﬁa Koeswayo, S.E., M.S.A., Ak.

30

Hj. Prima Yusi Sari, S.E., Ak., M.E.

197508241999032003
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197901262002122001

196202051994031002
196710152000121001
196312251989022001
196107151987012001
197307012008122002
196304141992122001

No

Nama Dosen

NIP

31

Reza Mohamad Zulkarnaen, S.E., M.Si., Ak.

197905202010121002

32

Rilya Aryancana,S.E., M.Sc., Ak.

33

Dr. Hj. Roebiandini Soemantri, S.E., M.Si., Ak.

34

Soﬁk Handoyo, S.E., Ak., MSBS

35

Sony Devano, S.E., M.Ak., Ak.

36

Hj. Sri Mulyani, S.E., M.S., Ak.

197604112005012002
195708191987012001
197611032001121001
197401072005011001

196804181993032001
37
Dr. Srihadi Winarningsih, S.E., M.S., Ak.

195912221987012001

38

Dr. Sugiono Poulus, S.E., M.B.A., Ak.

195701011990021001

39

Syaiful Rahman Soenaria, S.E., Ak., M.T.

40

Dr. Hj. Tettet Fitrijanti,S.E., M.Si., Ak.

197106191995031001

196812181994032002
41
Zaldy Adrianto, S.E., Ak., M.ProfAcc.

198102182005011001
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Dosen Tidak Tetap

No

Nama Dosen

1

Prof. Dr. Haryono Umar, S.E., M.Si.

2

Prof. Dr. Hiro Tugiman, S.E., Ak., QIA., CRMP.

3

Prof. Dr. Sukrisno Agoes, S.E., M.M., Ak.

4

Prof. Dr. Tati Joesron, S.E., M.S.

5

Arif Muhlasin, S.E., M.Ak., Ak.

6

Dr. Arles Ompusunggu, S.E., M.Si., Ak.

7

Dr. Dawam Bunyamin

8

Djarot Sembodo, S.E., M.Ak., Ak.

9

Dr. Erwin Antoni.,S.E., M.Ak.

10

Drs. Gunawan, M.Si.

11

Dr. Ida Farida, M.M.

12

Irwan Abdalloh, S.E., M.M.

13

Dr. Iwa Karniwa, S.E., M.M., Ak.

14

Kridanto Surendro, Ph.D., M.T.

15

Lucky Nugroho, S.E., M.Ak., Ak.

16

Dr. Oyok Abunyamin

17

Dr. Ir. G.A. Putri Saptawati, M.Comm.

18

Dr. Ir. Rila Mandala, M.Eng.

19

Siena Halim, S.E., M.M., Ak.

20

Soﬁ Suryasnia, S.E., M.Ak., Ak.

21

Dr. Sumarno Zain, S.E., M.B.A., Ak.

22

Dr. Waluyo, S.E., M.Si., Ak.

23

Dr. Widi Widodo, S.E., M.M., Ak.

24

Wiroso, S.E., M.M.

25

Yanyan Mulyanto, S.E., M.Fin.
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Sistem Penilaian

& Laporan Penilaian

Penilaian mata kuliah dan evaluasi pembelajaran dilakukan sebagai berikut:
1. Prestasi akademik dinyatakan dalam bentuk IPS (Indeks Prestasi Semester) dan IPK (Indeks Prestasi
Kumulatif). Perhitungan IPS dan IPK dilakukan setiap akhir semester;
2. Penilaian product based menggunakan rubrik, sesuai dengan metode pembelajaran yang
digunakan;
3. Nilai Akhir (NA) setiap mata kuliah merupakan gabungan dari Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian
Akhir Semester (UAS), dan semua tugas yang diberikan selama semester berlangsung, sesuai bobot
masing-masing;
4. NA ini diberikan dalam bentuk Huruf Mutu (HM) berdasarkan skor mentah (raw score) yang
menggunakan kisaran 0-100;
5. Konversi skor mentah ke dalam HM dan Angka Mutu (AM) berpedoman sebagai berikut:
Nilai Akhir

Huruf Mutu

Angka Mutu

80 ≤ NA ≤ 100

A

4

68 ≤ NA < 80

B

3

56 ≤ NA < 68

C

2

45 ≤ NA < 56

D

1

NA ≤ 45

E

0

6. Perolehan nilai IPK di bawah 3,00 pada semester I (satu) dan semester II (dua) akan berakibat
mahasiswa terkena sanksi pemutusan studi. Ujian remedial dapat dilakukan sebelum berakhirnya
masa pengumpulan nilai berakhir.

Seminar Usulan Riset (Seminar Usulan Penelitian)
Penilaian pada SUR diberikan dalam bentuk skor mentah (raw score) dengan kisaran 0-100. 12. Dalam
SUR, pembahas mengevaluasi pertanggungjawaban mahasiswa atas pertanyaan yang bersifat mengkritisi
maupun mengklariﬁkasi terhadap materi/substansi UR itu dengan bobot penilaian:
1. Signiﬁkansi Latar Belakang Riset dan/atau Fokus Riset, dan Rumusan Masalah, bobot 15% (lima
belas persen);
2. Relevansi dan kemutakhiran Tinjauan Pustaka, bobot 25% (dua puluh lima persen);
3. Ketepatan formulasi Kerangka Pemikiran dan Proposisi Riset/Hipotesis, bobot 10% (sepuluh
persen);
4. Kesesuaian Metode Riset, bobot 10% (sepuluh persen);
5. Kemampuan penulisan ilmiah, bobot 20% (dua puluh persen); f. Kemampuan komunikasi dalam
ujian lisan, bobot 20% (dua puluh persen). Bobot penilaian 100% (seratus persen) di atas dapat
ditambah dengan bobot penilaian 10% (sepuluh persen) di bawah ini, jika mahasiswa dapat
memperlihatkan novelty riset.
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Pada akhir SUR, pembahas/penelaah memberikan penilaian sebagai berikut:
1. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai rata-rata ≥ 68;
2. Mahasiswa dinyatakan tidak lulus apabila memperoleh nilai rata-rata < 68. Konversi NA ke dalam
HM dan AM dengan menggunakan pedoman sebagai berikut:
Nilai Akhir

Huruf Mutu

Angka Mutu

80 ≤ NA ≤ 100

A

4

68 ≤ NA < 80

B

3

56 ≤ NA < 68

C

2

45 ≤ NA < 56

D

1

NA ≤ 45

E

0

Ujian Tesis (Sidang Tesis)
Nilai akhir pada UT diberikan dalam bentuk skor mentah (raw score) dengan kisaran 0-100. Pada akhir
UT, pembahas memberikan penilaian sebagai berikut:
1. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai rata-rata ≥ 68;
2. Mahasiswa dinyatakan tidak lulus apabila memperoleh nilai rata-rata < 68.
Skor dari pembahas dijumlahkan dengan persentase Tim Pembimbing 60% (enam puluh persen) dan Tim
Penguji 40% (empat puluh persen) sebagai NA, tanpa terlebih dahulu dikonversikan ke dalam HM;
Konversi NA ke dalam HM dan AM dengan menggunakan pedoman sebagai berikut:
Nilai Akhir

Huruf Mutu

Angka Mutu

80 ≤ NA ≤ 100

A

4

68 ≤ NA < 80

B

3

56 ≤ NA < 68

C

2

45 ≤ NA < 56

D

1

NA ≤ 45

E

0

Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus UT, diberi kesempatan untuk menempuh UT ulangan sebanyak
1 (satu) kali dalam kurun waktu yang disepakati, dengan memperhitungkan batas waktu studi.
Yudisium kelulusan didasarkan pada IPK akhir yaitu rata-rata gabungan AM perangkat mata kuliah
dengan AM UT, sebagai berikut:
Angka Mutu
3,00 – 3,50
3,51 – 3,75
3,75 – 4,00

Yudisium
Memuaskan
Sangat memuaskan
Pujian (dengan syarat
tambahan)

Predikat kelulusan “Pujian”, memiliki persyaratan tambahan lain, yaitu:
1. Waktu kelulusan Pendidikan Magister (tanggal UT) memperhatikan masa studi terjadwal ditambah 1 (satu)
semester (0,5 tahun) atau paling lama 5 (lima) semester;
2. Telah memiliki paling sedikit 1 (satu) artikel ilmiah dengan status diterima (accepted) pada jurnal
internasional bereputasi atau pada jurnal nasional terakreditasi;
3. Tidak terdapat mata kuliah yang bernilai C;
4. Tidak mengulang studi di Unpad.
Mahasiswa yang memenuhi yudisium “Pujian”, tetapi tidak memenuhi persyaratan tambahan sesuai dengan
point di atas, maka yudisium kelulusan hanya ditetapkan “Sangat Memuaskan”
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Etika Akademik
Mahasiswa
Mahasiswa yang melakukan pelanggaran pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi baik berupa kegiatan
intrakurikuler maupun ekstrakurikuler yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi berupa teguran,
skorsing, sampai pemutusan studi. Pelanggaran terhadap pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa:
1. Kegiatan Intrakurikuler
a. Bidang Pendidikan dan Pengajaran.
1) Melalaikan/tidak mengikuti kuliah atau kegiatan kurikuler lainnya tanpa memberitahu dan atau tanpa
alasan yang jelas.
2) Mengganggu dalam proses belajar mengajar di kelas.
3) Melanggar nilai dan norma kejujuran ilmiah baik langsung maupun tidak langsung dalam mengikuti ujian
atau bentuk evaluasi lainnya dalam proses pembelajaran.
4) Melakukan interaksi dan tindakan yang mengandung unsur komersial dan/atau asusila dengan
dosen/karyawan, sesama mahasiswa dalam usaha memperoleh soal atau nilai hasil ujian atau fasilitas
belajar dan fasilitas lain untuk memperoleh keuntungan pribadi, sehingga menodai proses belajar
mengajar.
5) Mempunyai sikap tidak terbuka terhadap kritik/koreksi dalam proses belajar mengajar di kelas/kampus
demi mempertahankan pandangan/pendapat/kepentingan pribadi dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas
kurikuler.
6) Menyembunyikan atau tidak menyebutkan sumber informasi ilmiah yang diperoleh dari orang lain dalam
rangka pelaksanaan tugas-tugas kurikuler.
7) Mengkonsumsi narkoba dan obat terlarang.
8) Merokok di lingkungan kampus.
b. Bidang Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah.
1) Memperoleh data dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika dan hukum.
2) Melakukan manipulasi atau bahkan memalsukan data (primer dan/atau sekunder) untuk kepentingan
pembenaran suatu pandangan atau kepentingan pribadi atau pihak-pihak tertentu, sehingga hasil
penelitian untuk skripsi/tesis/disertasi tidak ilmiah.
3) Melakukan plagiarisme sebagian atau seluruh hasil penelitian atau kajian orang lain dalam rangka
penulisan skripsi/tesis/disertasi.
4) Melakukan penulisan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi yang mengandung unsur-unsur yang bertentangan
dengan sifat dan nilai-nilai kebenaran ilmiah.
c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
1) Melakukan tindakan di luar ketentuan dan norma-norma akademik dalam kegiatan KKN/KKU atau PKL,
sehingga merugikan nama baik lembaga/sivitas akademika/fakultas/universitas. Melakukan tindakan di
luar ketentuan dan norma-norma akademik dalam kegiatan
2) KKN/KKU atau PKL, sehingga menimbulkan ketegangan bahkan keresahan dalam kehidupan masyarakat yang
bersangkutan.
2. Kegiatan Ekstrakurikuler
a. Bidang Pendidikan dan Pengajaran
1) Mengikuti berbagai kegiatan akademik (diskusi ilmiah, seminar, lokakarya, lomba karya ilmiah dsb.) di
dalam atau di luar kampus tanpa kesungguhan berpartisipasi secara akademis, tetapi lebih mengutamakan
untuk memenuhi kepentingan pribadi atau menyenangkan pihak-pihak tertentu.
2) Mengikuti berbagai kegiatan akademik atas nama lembaga/sivitas akademika tanpa sepengetahuan dan
persetujuan jurusan/bagian/ program studi dan fakulas/universitas.
3) Mengemukakan pandangan/pendapat yang bersifat provokatif-politis dalam berbagai kegiatan akademik,
sehingga menimbulkan ketegangan/kerusuhan sosial dalam kehidupan masyarakat luas.
4) Melakukan berbagai kegiatan kemahasiswaan (pengembangan minat dan kegemaran, organisasi,
kesejahteraan, bakti sosial, dsb.) yang bertentangan dengan sifat dan nilai-nilai kebenaran ilmiah.
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b. Bidang Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah
1) Melakukan kegiatan penelitian/kerja praktik atas inisiatif sendiri yang mengandung unsur pelanggaran
terhadap norma-norma kegiatan akademik.
2) Melakukan berbagai tindakan yang mengandung unsur provokatif-politis dalam rangka kegiatan penelitian
atas inisiatif sendiri, sehingga menimbulkan keresahan dan gangguan kehidupan masyarakat luas.
3) Menulis dan menyebarluaskan karya ilmiah melalui berbagai kegiatan akademik dan atau media massa yang
mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan sifat dan nilai-nilai kebenaran ilmiah.
4) Menulis dan menyebarluaskan karya ilmiah melalui berbagai kegiatan akademik dan atau media massa yang
mengandung unsur-unsur provokatif-politis, sehingga menimbulkan keresahan, kerusuhan dalam kehidupan
masyarakat luas.
c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
1) Melakukan berbagai tindakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat atas inisiatif sendiri atau
atas anjuran jurusan/bagian/ program studi yang mengandung unsur pelanggaran terhadap etika dan normanorma kegiatan akademik.
2) Mengemukakan pandangan/pendapat dalam rangka kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mengandung
unsur-unsur yang bertentangan dengan sifat dan nilai-nilai kebenaran ilmiah.
3) Mengemukakan pandangan/pendapat dalam rangka pengabdian kepada masyarakat yang mengandung unsur
provokatif-politis, sehingga menimbulkan gangguan atau bahkan rusaknya tata kehidupan masyarakat luas.
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Larangan Plagiasi
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi :
Pasal 1 :
Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program
diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program
spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. Dosen adalah
pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan
menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada
Masyarakat.
Pasal 3 :
Pendidikan Tinggi berasaskan: kebenaran ilmiah, penalaran, kejujuran, keadilan, manfaat, kebajikan,
tanggung jawab, kebhinnekaan, dan keterjangkauan.
Pasal 5
Pendidikan Tinggi bertujuan:
a. berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan
berbudaya untuk kepentingan bangsa;
b. dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi
kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
c. dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan
nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan
umat manusia; dan
d. terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat
dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di
Perguruan Tinggi
1. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba
memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya
dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber
secara tepat dan memadai”(Pasal 1).
2. Pencegahan plagiat adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh pimpinan Perguruan Tinggi yang
bertujuan agar tidak terjadi plagiat di lingkungan perguruan tingginya.
3. Penanggulangan plagiat adalah tindakan represif yang dilakukan oleh pimpinan Perguruan Tinggi
dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiator di lingkungan perguruan tingginya yang bertujuan
mengembalikan kredibilitas akademik perguruan tinggi yang bersangkutan.4. Gaya selingkung adalah
pedoman tentang tata cara penulisan atau pembuatan karya ilmiah yang dianut oleh setiap bidang
ilmu, teknologi, dan seni.
5. Plagiat meliputi tetapi tidak terbatas pada (Pasal 2) :
a. mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari
suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara
memadai;
b. mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau
informasi dari suatu sumber tanoa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa mennyatakan
sumber secara memadai;
c. menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara
memadai;
d. merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat,
gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
e. menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain
sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.
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6. Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat secara beruntun dari yang paling ringan
sampai dengan yang paling berat, yaitu terdiri dari (Pasal 12) :
a. teguran;
b. peringatan tertulis;
c. penundaan pemberian sebagaimana hak mahasiswa;
d. pembatalan nilai atau beberapa mta kuliah yang diperoleh mahasiswa;
e. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
f. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa; atau
g. pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program.
7. Sanksi bagi dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang terbukti melakukan plagiat secara beruntun
dari yang ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri dari :
a. teguran;
b. peringatan tertulis;
c. penundaan pemberian hak dosen/peneliti/tenaga kependidikan;
d. penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional;
e. pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar/profesor/ahli peneliti utama bagi yang memenuhi
syarat;
f. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan;
g. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependikan; atau
h. pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
8. Apabila dosen/peneliti/tenaga kependidkan menyandang sebutan guru besar
Apabila dosen/peneliti/tenaga kependidikan menyandang sebutan guru besar/profesor/ahli peneliti
utama, maka dijatuhi sanksi tambahan berupa permberhentian oleh Menteri atau pejabat yang berwenang
atas usul perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat (swasta). Dalam hal
perguruan tinggi tidak menjatuhkan sanksi, maka Menteri dapat menjatuhkan sanksi kepada plagiator dan
perguruan tinggi berupa teguran, peringatan tertulis, pernyataan Pemerintah bahwa yang bersangkutan
tidak berwenang melakukan tindakan hokum dalam bidang akademik. Sanksi akan dijatuhkan sesuai dengan
proporsi plagiat hasil telaahan. Dalam hal mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan tidak
terbukti melakukan plagiat, perguruan tinggi melakukan pemulihan nama baik yang bersangkutan.
UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
Pasal 42 (3): Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan
gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan
gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi.
Menghindari plagiat :
1.Mengutip secara akurat dengan menggunakan tanda kutip (quotation marks) sebagai tanda.
2.Menggunakan titik ellipsis, yakni tanda berupa tiga titik yg diapit spasi (...), menggambarkan
kalimat yg terputus-putus atau menunjukkan bahwa dalam suatu petikan atau kutipan ada bagian yg
dihilangkan (Pusat Bahasa Indonesia 2008, 294).
3.Menggunakan tanda kurung untuk member informasi tambahan apabila diperlukan.
4.Menggunakan paraphrase (paraphrasing) :
a.mengambil ide atau gagasan orang lain dengan tepat, dan kemudian mengungkapkannya dengan kalimat
atau kata-kata sendiri;
b.cara menghindari kutipan langsung dengan mengubah kalimat pengarang dengan kalimat sendiri,
namun dengan tetap mencantumkan sumber sitasi dari pengarang aslinya;
c.paraphrasing berlaku untuk referensi asing yang dijadikan kutipan dalam bahasa Indonesia dengan
tetap mencantumkan sumbernya dalam footnote.
5.Bukan plagiat yang mengutip pengetahuan yang bersifat umum (common sense/common knowledge) :
produk hukum, peribahasa (proverb), icon, simbol dalam flow-chart
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Sanksi

Peringatan Akademik
Peringatan akademik diberikan secara tertulis kepada mahasiswa yang:
1. Pada akhir semester I (satu) atau semester II (dua) memperoleh IPS di bawah 3,00;
2. Pada akhir semester I (satu) atau semester II (dua) memperoleh nilai C (nilai murni kurang dari 68);
3. Pada awal semester III (tiga) belum melakukan SUR; 3. pada akhir semester VII (tujuh) belum
menempuh UT;
4. Selama 1 (satu) semester tidak melakukan pendaftaran ulang (herregistrasi);
5. Belum lulus sesuai dengan masa studi terjadwal.

Pemutusan Studi
Pemutusan studi dapat dikenakan terhadap mahasiswa yang:
1. Pada akhir semester II (dua) memperoleh IPK di bawah 3,00;
2. Pada akhir semester I (satu) dan semester II (dua) memperoleh huruf mutu di bawah C;
3. Pada akhir semester III (tiga) belum melakukan SUR atau tidak lulus SUR untuk kedua kalinya;
4. Pada akhir semester VIII (delapan) tidak dapat menyelesaikan studi;
5. Pada akhir semester VIII (delapan) tidak atau belum memiliki artikel ilmiah sesuai persyaratan
kelulusan;
6. Pada 2 (dua) semester berturut-turut atau dalam waktu berlainan tidak melakukan herregistrasi;
7. melakukan hal-hal yang bersifat mencemarkan nama baik almamater (Unpad), melakukan
plagiarisme, dan/atau melanggar etika keilmuan.

Sanksi Akademik
1. Sanksi akademik dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan tindakan tidak terpuji dalam
proses belajarmengajar, baik akademik maupun non-akademik, atau melanggar hukum, dan/atau
melakukan perbuatan asusila.
2. Penetapan sanksi akademik untuk kasus-kasus tertentu (plagiasi data, plagiasi bahasan, tidak
menyebutkan sumber, norma dan etika) ditetapkan berdasarkan usulan dari Tim Fakultas/Sekolah
Pascasarjana.
3. Penanganan kasus plagiarisme merujuk pada peraturan yang berlaku di Unpad dan peraturan
perundangundangan yang berlaku.
4. Jenis sanksi akademik ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh
Komisi Pertimbangan yang terdiri dari: a. perwakilan universitas (Rektor/Wakil Rektor Bidang
Akademik dan Kemahasiswaan/Direktur Pendidikan dan Kemahasiswaan); dan b. perwakilan
institusi penyelenggara Pendidikan Magister (Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana, Wakil Dekan,
Ketua/Sekretaris Prodi Magister, dan Ketua Pembimbing).
5. Hasil kesepakatan Komisi Pertimbangan kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Berita
Acara sebagai dasar untuk menetapkan keputusan.
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Sarana
& Prasarana
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad mempunyai sarana dan prasarana yang memadai dalam
menunjang kegiatan belajar mengajar, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.
Prasarana yang dimiliki terdiri dari ruang kuliah, ruang administrasi, ruang praktika, ruang
pusat studi, perpustakaan dan ruang kegiatan kemahasiswaan.

Gedung perkuliahan dan perkantoran ada di 2 lokasi yaitu di Kampus Bandung dan Kampus
Jatinangor (Gedung LEAD). Kegiatan pembelajaran di FEB Unpad berlangsung di lebih dari 120
ruang kelas yang lokasinya tersebar di beberapa tempat yaitu di jalan Dipati Ukur No. 35,
jalan Dipati Ukur No. 46, jalan Japati No. 4, jalan Singaperbangsa No.2, jalan Cimandiri No.
6-8, dan LEAD Building Jatinangor. Gedung yang berlokasi di Bandung digunakan untuk kegiatan
perkuliahan program D3, S1, S2 dan S3, sedangkan gedung yang berlokasi di Jatinagor digunakan
untuk perkuliahan D4 dan S1.
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Ruang Administrasi
Ruang administrasi untuk Dekanat terletak di gedung jalan Dipati Ukur no. 35 dan gedung
Alpha LEAD Jatinangor. Pada gedung ini juga terdapat ruang ketua program studi dan ruang
administrasi. Ruang administrasi juga tersebar di masing-masing program yang ada di jalan
Dipati Ukur, jalan Cimandiri dan jalan Japati. Semua ruang administrasi berdekatan dengan
ruang kuliah untuk memperlancar proses administrasi dan perkuliahan sehingga mengakibatkan
kualitas pelayanan prima bagi civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis unpad.

Ruang Praktika
Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad memiliki ruang
praktika baik yang berlokasi di Bandung maupun yang berlokasi di Jatinangor. Ruang
praktika pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad yang berlokasi di jalan Dipati ukur, jalan
Cimandiri, jalan Japati 4, dan Gedung LEAD Jatinangor.

Ruang Pusat Studi
Untuk menunjang kegiatan penelitian, pengabdian pada masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Unpad memiliki 3 pusat studi yaitu: Pusat Studi Akuntansi, Pusat Studi Ilmu Ekonomi, dan
Pusat Studi Manejemen. Pusat studi tersebut memfasilitasi berbagai kegiatan penelitian dan
tidak hanya terkonsentrasi pada kegiatan dosen saja, tetapi juga melibatkan mahasiswa
sebagai sarana pembelajaran dan lebih mendekatkan mahasiswa dengan kondisi riil di dunia
nyata.

Perpustakaan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad berdiri pada tanggal 17 September 1997, di atas gedung
berlantai 3 dengan luas bangunan 1200 m2. Perpustakaan digunakan untuk memenuhi perkembangan
kebutuhan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad sudah menerapakan teknologi komputasi dalam
kegiatan operasionalnya, sehingga membantu mempercepat pencarian dan pengolahan informasi
yang diperlukan oleh pemakainya.
Pengembangan yang dilakukan diantaranya melalui penambahan koleksi, pengaplikasian sistem
informasi dan teknologi, melalukan kerjasama dan meningkatkan kualitas pelayanan. Sistem
informasi yang ada di perpustakaan menjamin kecepatan dan ketepatan layanan anggota dalam
hal pendaftaran peminjaman buku.
Fasilitas yang terdapat di perpustakaan lantai 1 terdiri dari ruang baca dosen dan ruang
baca mahasiswa yang tertata dan tersusun dengan rapi. Pada lantai 2 terdapat E-Learning,
ruang baca dosen dan perpustakaan D3. Ruang jurnal dan skripsi terletak di lantai 3.
Komputer desktop yang terdapat di lantai 1 dan 3 gedung perpustakaan yang bisa dimanfaatkan
oleh seluruh civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad.

Ruang Kegiatan Kemahasiswaan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis memfasilitasi beberapa ruangan dan peralatan untuk kegiatan
pengembangan kreatiﬁtas mahasiswa baik untuk kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM),
Himpunan Mahasiswa (Hima) dan atau kegiatan kemahasiswaan lainnya. Ruangan-ruangan
perkuliahan juga bisa digunakan untuk kegiatan kemahasiswaan selama ruangan tidak dipakai
untuk kegiatan perkuliahan. Apabila kegiatan kemahasiswaan tersebut memerlukan peralatan, maka
dapat mengajukan peminjaman kepada bagian Sarana dan Prasarana Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
Ruangan kegiatan kemahasiswaan terdapat di dua lokasi yaitu di Kampus Bandung dan di kampus
LEAD Jatinangor.
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Penelitian,
Pengabdian Pada Masyarakat,
dan Kerjasama

Penelitian
Di FEB Unpad, dosen dan mahasiswa bukan hanya terlibat dalam proses belajar-mengajar
tetapi mereka berkolaborasi dalam melakukan penelitian untuk memecahkan permasalahan
sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Kegiatan penelitian di FEB Unpad berpusat di tiga pusat
studi (Pusdi), yaitu Pusdi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (CEDS), Pusdi Manajemen
(LM), dan Pusdi Akuntansi (PSA).
Hasil penelitian sivitas akademika FEB disebarluaskan melalui berbagai forum-forum knowledge
sharing. Beberapa bentuk forum knowledge sharing dan diseminasi hasil penelitian yang
dilakukan di FEB Unpad, adalah:
1. Brown Bag Seminar. Acara ini diselenggakan minimal sekali dalam sebulan. Acara ini terbuka
untuk semua civitas academica, dan selalu diinformasikan secara terbuka.
2. Research Seminar Series in Economics (RSSE). Adalah sarana diskusi dan diseminasi penelitian
yang ada di Departemen Ilmu Ekonomi. Melalui RSSE seluruh civitas academica diharapkan
mengetahui hasil-hasil penelitian terbaru pada Departemen Ilmu Ekonomi sekaligus juga para
peneliti dapat memperoleh feedback penelitian yang telah dilakukan. RSSE diselenggarakan
pada awal tahun dan berlangsung setiap minggu hingga semua penelitian tahun sebelumnya dapat
dipresentasikan.
3. The Reference. "The Reference" ialah kegiatan yang diselenggarakan Laboratorium Manajemen
Fakultas Ekonomi (LMFE) beserta Departemen Manajemen dan Bisnis FEB Unpad. Kegiatan ini
dilaksanakan dalam rangka diseminasi ilmu, merangsang para dosen untuk menulis artikel dan
terlatih dalam mempresentasikan makalah di konferensi Nasional dan Internasional. Bahanbahan yang dipresentasikan pada "The Reference" adalah materi training (dalam dan luar
negeri), karya Ilmiah yang dipresentasikan di forum nasional / Internasional serta permintaan
dari calon presenter (dosen) untuk mempresentasikan artikelnya.
4. Padjadjaran Accounting Colloquium Series (PACS). Acara diselenggarakan setiap dua bulan oleh
Pusat Studi Akuntansi (PSA). Topik yang diulas pada pertemuan bernuansa riset ini berkisar
seputar aspek metode riset yang perlu dikembangkan, aspek penelitian, dan juga tentunya
artikel yang akan dipublikasikan oleh dosen dan mahasiswa dalam bidang akuntansi dan sistem
informasi.
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Pengabdian Pada Masyarakat
FEB UNPAD mendorong para sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan pelayanan/ pengabdian
kepada masyarakat melalui koordinasi dengan lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat
UNPAD. Kegiatan pengabdian pada masyarakat dosen dalam beberapa hal dikaitkan dengan kegiatan
Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa yang disebut sebagai KKN Integratif. Kegiatan KKN Integratif
diharapkan dapat berperan dalam upaya memberi pencerahan kepada masyarakat khususnya berbasis
ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh dosen/tenaga pendidik sesuai dengan
kompetensinya masing-masing.
FEB Unpad berupaya untuk menuangkan program pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk kerjasama
dengan lembaga lain, agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut dapat terselenggara
secara berkelanjutan. Dalam menjamin mutu, relevansi, produktivitas, dan keberlanjutan kegiatan
pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat, FEB UNPAD menempuh kebijakan peningkatan layanan
publik secara terpadu melalui program peningkatan layanan proses administrasi kepada
mahasiswa, dosen, dan pegawai di lingkungan UNPAD serta meningkatkan mutu kegiatan
pelayanan/pengabdian pada masyarakat, FEB Unpad membuat rencana stratejik yang didalamnya
memuat salah satun arahan program penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat. Arahan yang
diturunkan dari Rencana Induk Penelitian Universitas tersebut diturunkan menjadi tema-tema
penelitian dan tema-tema kegiatan pengabdian kepada masyarakat unggulan fakultas implementasi
sistem layanan terpadu; penerimaan tamu ; penyediaan biaya pertemuan/jamuan delegasi; pemberian
bantuan sosial; serta kebijakan peningkatan kerjasama pengabdian kepada masyarakat dengan
berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri melalui program kerjasama professional
dengan stake holders; mengadakan pengabdian kepada masyarakat; menyediakan insentif dana untuk
dosen yang mengikuti pertemuan ilmiah nasional dan internasional; memfasilitasi
penyelenggaraan seminar nasional dan internasional

Kerjasama
Untuk mengoptimalkan proses tridarma perguruan tinggi, FEB berupaya untuk melakukan kerjasama
melalui program peningkatan kerjasama pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
dengan Pemda, BUMN, industri di dalam dan luar negeri.
FEB Unpad juga aktif bekerja sama secara aktif dengan sekolah bisnis terkemuka dari berbagai
belahan dunia, seperti University of Canterbury di Selandia Baru; Monash University di
Australia; Sungkyunkwan dan Ajou University di Korea Selatan; Northampton and Southampton
University di Inggris and Heriott Watt University di Skotlandia; ESC Troyes Champagne School of
Management di Perancis; Northern Illinois University di Amerika Serikat; Rikkyo University di
Jepang dan masih banyak lagi.
Melalui kerjasama ini, kami menyelenggarakan berbagai aktiﬁtas untuk para mahasiswa dalam
bentuk economics and business summer program, kunjungan perusahaan internasional, pertukaran
pelajar, pertukaran staf, kerjasama penelitian dan konferensi ilmiah. Peluang ini terbuka
untuk semua mahasiswa FEB UNPAD.
Mahasiswa FEB Unpad juga dapat belajar di universitas mitra luar negeri selama setahun untuk
mendapatkan gelar ganda yakni gelar UNPAD dan gelar universitas partner. Program gelar ganda ini
sangat ekonomis dan para mahasiswa memiliki banyak pilihan universitas dan negara yang sesuai.
Selain mahasiswa FEB UNPAD yang bersekolah di luar negeri, setiap tahun FEB UNPAD juga menjadi
tuan rumah dari beberapa mahasiswa asing yang belajar di UNPAD.
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Kemahasiswaan
dan Alumni

FEB Unpad mendorong mahasiswa untuk aktif terlibat dalam kegiatan ekstrakulikuler untuk meningkatkan
kemampuan soft skill. Kegiatan ekstrakulikuler di FEB Unpad menawarakan banyak kegiatan dan program
yang mendorong pengembangan kepemimpinan, berjejaring, melengkapi pengalaman di dalam kelas untuk
membangun masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang mengeksplorasi minat dan bakat tersebut diwadahi oleh
berbagai lembaga kemahasiswaan yang ada di FEB Unpad. Lembaga kemahasiswaan di FEB Unpad berjumlah 23
yang terdiri dari

Lembaga Kemahasiswaan Otonom
1. Badan Eksekutif Mahasiswa Sarjana
2. Badan Perwakilan Mahasiswa Sarjana
3. Badan Eksekutif Mahasiswa Diploma
4. Badan Perwakilan Mahasiswa Diploma
5. Himpunan Mahasiswa Akuntansi S1
6. Himpunan Mahasiswa IESP S1
7. Himpunan Mahasiswa Manajemen S1
8. Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam S1
9. Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HIMAKU) Diploma
10.Himpunan Mahasiswa Marketing (HIMMARK) Diploma
11.Himpunan Mahasiswa Perpajakan (HIMAPPA) Diploma
12.Himpunan Mahasiswa Bisnis Internasional (HIMABI) Diploma
13.Himpunan Mahasiswa Magister Manajemen S2

Lembaga Kemahasiswaan Semi-Otonom
1. Futsal of Economics (FUSEC)
2. Komunitas Pers Intern (KOPI)
3. Financial Market Community (FMC)
4. Komunitas Angklung FE (KAFE)
5. Persaudaraan Mahasiswa Islam (PERMAIS)
6. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)
7. Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK)
8. Peduli Anak Bangsa (PENA BANGSA)
9. Pers Mahasiswa Padjadjaran (PMP)
10.Forum Studi Islam (FOSI)
FEB Unpad mendorong mahasiswanya untuk aktif mengikuti berbagai ajang kompetisi akademik dan non
akademik baik di tingkat nasional maupun internasional. Untuk memastikan mahasiswa lulus dengan
tepat waktu, FEB Unpad beserta mitra Unpad menyediakan dana beasiswa. Kemudian FEB Unpad juga
menjalin kerjasama dengan pihak alumni dan industri untuk menyediakan sarana informasi peluang
kerja, adaptasi ke dunia kerja untuk mempercepat lulusan FEB Unpad berkiprah di masyarakat. FEB
Unpad juga secara sistematis mewadahi mahasiswa yang ingin berkiprah
sebagai entrepreneur dengan program incubator bisnis yang merupakan hasil kolaborasi pentahelix
(FEB Unpad, Pemerintah, Industri, Media, dan Komunitas) dengan menggunakan metode triple blended
learning.
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www.feb.unpad.ac.id

