
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Tracer Study Oleh Pengguna Alumni PPAk JAFEB UB 

Berkembang atau tidaknya suatu bangsa akan sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan 

dari masyarakatnya. Hal tersebut dikarenakan roda pembangunan suatu bangsa akan 

digerakkan oleh manusia-manusia yang merupakan hasil cetakan dari proses pendidikan yang 

berlangsung. Salah satu institusi pendidikan yang sangat berperan dalam menghasilkan 

generasi-generasi penerus pembangunan suatu bangsa, khususnya di Indonesia adalah 

institusi pendidikan Perguruan Tinggi (PT), baik negeri (PTN) maupun swasta (PTS). Di 

Perguruan Tinggi inilah generasi penerus bangsa yang berkualitas dididik dan dihasilkan. 

Demikian juga pola pikir dan gaya hidup manusia akan terbentuk selama manusia tersebut 

mengenyam pendidikan di Perguruan Tinggi. Baik buruknya pola pikir dan gaya hidup akan 

terbentuk pada tataran ini.  

Adapun salah satu indikator kualitas dari suatu Perguruan Tinggi dapat dilihat dari desain 

kurikulum yang ditawarkan serta capaian-capaian yang dihasilkan, seperti contohnya 

perolehan akreditasi baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Selanjutnya yang patut 

untuk dicermati terkait dengan keberadaan institusi Perguruan Tinggi, khususnya di 

Indonesia, dalam upayanya menghasilkan generasi terdidik sebagai penerus kemajuan bangsa 

adalah desain kurikulum yang seperti apa yang mampu menghasilkan lulusan yang yang 

berkualitas. Apakah hanya cukup kurikulum yang didesain untuk mencetak lulusan yang 

memiliki kecerdasan intelektual saja atau juga sekaligus mencetak lulusan yang cerdas 

emosional dan spiritualnya. 

Selain itu, pengelola institusi pendidikan di samping menekankan keseimbangan muatan 

intelektual, emosional, maupun spiritual dalam desain kurikulum yang dimilikinya, juga 

sebisa mungkin harus mengakomodasi keperluan dari dunia kerja. Hal tersebut dikarenakan 

proses perubahan dan perkembangan yang dinamis selalu terjadi di dunia kerja. Kondisi 

semacam itu kemudian juga berdampak pada dinamisnya kebutuhan pasar akan kualifikasi 

tenaga kerja yang diinginkan. Oleh karenanya, untuk selalu bisa mengikuti perkembangan 

dengan permintaan dunia kerja, maka pengelola institusi pendidikan semacam perguruan 

tinggi harus senantiasa memperhatikan dan mengakomodasi kebutuhan dari dunia kerja. 

Dengan upaya semacam itu, maka kemudian dapat diharapkan bahwa kurikulum yang 



diimplementasikan oleh perguruan tinggi mampu mengikuti perkembangan dunia kerja 

sehingga lulusan yang dicetak dapat memenuhi kualifikasi yang diinginkan dan relatif 

fleksibel terhadap dinamisnya perkembangan yang ada di dunia kerja. 

Didasari dari pemaparan-pemaparan tersebut di atas terkait dengan relevansi peran dari 

Perguruan Tinggi dalam menghasilkan generasi-generasi penerus bangsa yang berkualitas, 

maka selanjutnya Program Profesi Akutan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Brawijaya (PPAk JAFEB UB) yang merupakan salah satu proram pendidikan 

akuntan terkemuka di Indonesia merasa perlu untuk mendapatkan informasi terkait dengan 

upaya berkelanjutan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, baik secara intelektual 

maupun emosional dan spiritual, yang sesuai dengan permintaan dunia kerja. Informasi-

informasi yang dimaksud adalah terkait dengan kesesuaian antara mata kuliah yang 

diberikan, metode pembelajaran yang diterapkan dengan kebutuhan riil di dunia kerja, 

keterserapan dan keunggulan lulusan PPAk JAFEB UB di pasar tenaga kerja, hingga 

kompetensi lulusan yang disyaratkan oleh dunia kerja sebagai pengguna lulusan. Informasi 

tersebut selanjutnya akan dapat dijadikan dasar bagi PPAk JAFEB UB untuk secara terus 

menerus dan berkala memperbaiki kurikulum, mata kuliah yang diberikan, serta 

menyempurnakan metode pembelajaran yang diterapkan agar dapat menghasilkan lulusan 

yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spriritual yang memiliki daya saing dan 

nilai jual tinggi di pasar tenaga kerja. Adapun informasi-informasi yang dimaksud 

selanjutnya dapat diperoleh melalui tracer study yang dilakukan terhadap para pengguna 

lulusan PPAk JAFEB UB, baik institusi/ perusahaan swasta maupun institusi sektor publik.  

Tracer study yang dilakukan ini dimasukkan sebagai bagian dari sistem akreditasi 

pendidikan tinggi baik di lingkup nasional maupun internasional. Oleh karenanya, kegiatan 

semacam ini telah diprioritaskan sebagai kegiatan penting lembaga pendidikan tinggi. 

Dengan pelaksanaan tracer study ini maka setidaknya diharapkan dapat diketahui sejauh 

mana keberadaan dan peran dari PPAk JAFEB UB sebagai lembaga pencetak generasi-

generasi terdidik yang akan melanjutkan roda pembangunan negara. Adapun langkah tersebut 

merupakan langkah awal untuk melakukan evaluasi diri sebagai upaya perbaikan yang terus-

menerus (continuous improvement). Dalam hal ini. perbaikan yang terus-menerus menjadi 

sesuatu yang harus dilakukan dalam rangka mencapai kualitas layanan pendidikan yang 

adaptif dengan kebutuhan stakeholders. 

 

 



1.2 Tujuan dan Manfaat Tracer Study Oleh Pengguna Alumni PPAk JAFEB UB 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang, kemudian dapat 

dirumuskan tujuan dan manfaat kegiatan ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui peran PPAk JAFEB UB dalam upaya memenuhi kebutuhan dunia 

kerja (users). 

2. Untuk mendapatkan informasi tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan PPAk 

JAFEB UB yang dapat menunjang kinerjanya di dunia kerja. 

3. Untuk mengetahui aspek yang perlu ditingkatkan untuk mendukung kemajuan PPAk 

JAFEB UB. 

Adapun manfaat dari kegiatan ini bagi Program Profesi Akuntan Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya adalah sebagai dasar di dalam 

pengambilan keputusan untuk pengembangan lembaga dan peningkatan kualitas lulusan. 

 

1.3 Populasi dan Sampel Tracer Study Oleh Pengguna Alumni PPAk JAFEB UB 

Untuk tracer study ini, populasi penelitiannya adalah seluruh para pengguna lulusan 

PPAk JAFEB UB. Adapun selanjutnya kegiatan  ini dilakukan berdasarkan sampel. Metoda 

pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini termasuk dalam tipe nonprobability 

sampling.  Metoda pengambilan sampel yang dilakukan yang termasuk dalam  tipe 

nonprobability sampling  yaitu dengan metoda convenience sampling.  

Metoda convenience sampling yaitu suatu teknik penentuan sampel berdasarkan 

kebetulan saja, anggota populasi yang ditemui peneliti dan bersedia menjadi responden di 

jadikan sampel. Alasan memilih metoda pengambilan sampel ini karena merupakan tehnik 

pengambilan sampel dengan mudah dan bebas sekehendak penelitinya. Selanjutnya terkait 

dengan jumlah sampel yang digunakan, peneliti menggunakan penentuan jumlah sampel 

yang didasarkan pada acuan jumlah sampel untuk penelitian korelasional, yaitu ada pada 

kisaran lebih dari 30 sampel sampai dengan kurang dari 500 sampel. 

 

 

 



1.4 Data Diperoleh  

Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan cara mengirimkan 

kuesioner kepada para pengguna lulusan PPAk JAFEB UB. Kuesioner dalam hal ini 

didistribusikan memalui jasa pengiriman, pengiriman melalui e-mail, dan membuat website 

quicksurvey. Selain itu, untuk meningkatkan respon rate, maka dilakukan juga tracer via 

telepon untuk menghubungi secara langsung alumni tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

HASIL KEGIATAN TRACER STUDY 

 

2.1 Gambaran Umum Sampel 

Berdasarkan 24 kuesioner yang disebarkan kepada para pengguna lulusan PPAk JAFEB 

UB, keseluruhan kuesioner kembali. Berdasarkan data dalam kuesioner tersebut, sampel yang 

diperoleh dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut: 

Gambar 2.1 

Karakteristik Sampel 

KAP

Perusahaan

Bank

Universitas

 

Berdasarkan Gambar 2.1 berikut, diketahui bahwa responden dalam tracer study ini sebanyak 

10 responden adalah KAP,  empat responden dari Perusahaan, enam responden dari Bank, 

dan empat responden dari pengguna Universitas. 

 

2.2 Hasil Evaluasi  

2.2.1 Evaluasi Kinerja Lulusan oleh Pihak Pengguna Lulusan 

PPAk JAFEB UB telah melaksanakan upaya studi pelacakan terhadap alumni dan 

pengguna lulusan secara komprehensif. Hasil dari studi pelacakan bermanfaat bagi PPAk 

JAFEB UB untuk mendapatkan masukan sekaligus evaluasi terhadap kinerja PPAk JAFEB 

UB dari persepsi lulusan maupun pengguna. Mekanisme pelaporan kegiatan studi pelacakan 

ini dilaksanakan setahun sekali dengan melibatkan tenaga dosen tetap, mahasiswa dan tenaga 



administrasi dalam proses studi pelacakan. Metode yang digunakan dalam studi pelacakan ini 

melalui mekanisme survey dengam meminta alumni maupun pengguna lulusan untuk 

meluangkan waktu mengisi setiap instrument urvey yang telah disiapkan oleh tim tracer 

study. Adapun proses kegiatan studi pelacakan adalah sebagai berikut: 

1. Tim tracer study mempulkan seluruh data responden untuk mendapatkan nomor kontak, 

alamat kantor, atau email responden. 

2. Tim tracer study mengirimkan kuesioner berdasarkan informasi kontak yang didapatkan 

atau menitipkannya kepada alumni yang bekerja di instansi-instansi yang menjadi 

pengguna lulusan PPAk JAFEB UB. 

3. Responden mengisi kuesioner studi pelacakan. 

4. Pada waktu yang telah ditentukan, tim tracer study merekap hasil pelacakan dan 

melakukan pelaporan studi pelacakan. 

Salah satu hasil yang didapatkan dari studi pelacakan ini adalah masukan dari responden 

terutama dalam aspek kurikulum, kemampuan akademik maupun praktis dari lulusan, aspek-

aspek penting yang diperhatikan pengguna lulusan dalam merekrut tenaga kerjanya, fasilitas 

hingga mekanisme pembimbingan. Seluruh masukan ini disampaikan kepada pengelola PPAk 

JAFEB UB, yang kemudian diteruskan dengan melakukan tindak lanjut terhadap masukan 

tersebut, terutama dalam aspek (1) proses pembelajaran, (2) informasi dan pekerjaan, (3) 

membangun jejaring yang ditindaklanjuti dengan upaya (4) penggalangan dana. Beberapa 

masukan yang telah mendapat tindaklanjut antara lain: 

a. PPAk JAFEB UB  saat ini tengah melakukan proses integrasi sistem informasi akademik 

yang dimiliki oleh universitas yang diharapkan akan lebih mampu memberikan 

pelayanan terbaik bagi mahasiswa. 

b. PPAk JAFEB UB berupaya untuk meningkatkan kemampuan soft skill lulusan dengan 

cara mengintegrasikan materi-materi peningkatan kemampuan komunikasi dan soft skill 

lulusan ke dalam proses belajar mengajar di setiap mata kuliah. Beberapa hal yang dapat 

dijadikan contoh adalah metode pembelajaran diskusi kelompok yang memacu 

mahasiswa untuk bisa mempresentasikan dan mengemukakan pendapatnya secara lisan 

di depan pihak lain.  

c. PPAk JAFEB UB berupaya untuk selalu mengupdate kemampuan dan kapabilitas dosen 

terus menerus diupayakan dengan salah satunya adalah mengirimkan dosen untuk 

mengikuti ujian sertifikasi keprofesian (baik level nasional maupun internasional). 



d. Dalam meningkatkan kemampuan praktek kerja mahasiswa, PPAK JAFEB UB 

menyelenggarakan aktivitas studi lapang mahasiswa yang diselenggarakan bekerjasama 

dengan master agen pulsa PT Cendana 2000 yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta Ruko 

permata. Griya Shanta NR 24-25 Malang bagi mahasiswa PPAk JAFEB UB yang tengah 

menempuh matakuliah Information Technology Audit and Digital Forensic. 

e. PPAk JAFEB UB telah berupaya untuk menjamin kemampuan bahasa asing 

mahasiswa,dengan cara mewajibkan mahasiswa untuk mendapatkan nilai TOEFL 

sebesar 475 (batasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan batas yang ditetapkan oleh 

universitas, yaitu 450) sebelum mahasiswa lulus dari PPAk JAFEB UB. 

PPAk JAFEB UB juga berupaya untuk melakukan penjalinan networking dengan 

organisasi profesi telah dilakukan oleh Jurusan Akuntansi baik dalam hal kuliah tamu oleh 

organisasi professional seperti CIMA, ACFE, IAI dan IAPI. 

 

2.2.2 Hasil Evaluasi Kemampuan Umum Lulusan Oleh Pihak Pengguna 

Tabel 1. 

Evaluasi Kemampuan Umum 

No. Jenis 

Kemampuan 

Umum 

Jumlah Lulusan yang Dinilai oleh 

Pengguna 

Rencana Tindak Lanjut 

oleh Program PPAk 

Sangat 

Baik 

Baik Cukup Kurang 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Integritas 

(etika dan 

moral) 

50% 50% 0% 0% Melekatkan pembelajaran 

integritas, etika dan moral 

dalam setiap matakuliah 

yang diajarkan kepada 

mahasiswa. Agar masalah 

integritas, etika, dan moral 

senantiasa terinternalisasi di 

setiap ilmu yang diperoleh 

mahasiswa selama 

menempuh studinya di PPAk 

JAFEB UB. Selain itu, 

penekanan pembahasan 

terkait dengan integritas, 



etika, dan moral juga 

terintegrasi secara lebih 

mendalam di beberapa 

matakuliah seperti 

matakuliah auditing, 

pelaporan dan akuntansi 

keuangan, akuntansi 

manajemen dan biaya, fraud 

acoounting and examination 

serta mata kuliah etika bisnis 

dan profesi dengan jalan 

lebih banyak 

menghubungkan pembahasan 

kasus-kasus dalam 

matakuliah-matakuliah 

tersebut dengan masalah 

etika dan integritas. 

Dengan cara-cara semacam 

itu, diharapkan kelanjutannya 

nilai-nilai integritas, etika 

dan moral akan senantiasa 

melekat pada diri lulusan 

PPAk JAFEB UB Akuntansi 

dan dibawanya ketika berada 

di dunia kerja. 

2 Bahasa Inggris  0% 50%  50%  0%  Terus menjaga dan 

mengembangkan 

keberlangsungan dari media-

media belajar bahasa Inggris 

yang saat ini ada dan dinilai 

mamu meningkatkan 

kemampuan mahasiswa 

dalam berbahasa Inggris. 

Beberapa sarana yang 

dimaksud adalah kelompok 

belajar bahasa Inggris 

Excelent, media Self Access 

Center, maupun Learning 

Development Center yang 

dikendalikan oleh Fakultas. 

Upaya peningkatan 



kemampuan bahasa inggris 

mahasiswa juga akan 

dilakukan dengan cara 

memberikan pengantar 

perkuliahan berbahasa 

Inggris di beberapa 

matakuliah tertentu seperti 

International Accounting dan 

Bisnis Internasional. 

3 Penggunaan 

teknologi 

informasi 

 10%  70%  20%  0%  Mengoptimalkan media 

laboratorium computer yang 

dimiliki dengan cara 

mengintegrasikan beberapa 

matakuliah seperti 

Information Technology 

Audit and Digital Forensic.  

Upaya lain yang juga bisa 

dilakukan adalah dengan 

jalan menambah bandwith 

fasilitas wifi yang dimiliki 

oleh Fakultas agar 

mahasiswa dengan leluasa 

dapat mengakses internet 

guna menunjang keperluan 

perkuliahannya. 

Selain itu, upaya selanjutnya 

yang juga ditempuh dan akan 

dipertahankan upaya 

keberlanjutannya adalah 

aktivitas studi lapang 

mahasiswa yang 

diselenggarakan bekerjasama 

dengan master agen pulsa PT 

Cendana2000 yang berlokasi 

di Jl. Soekarno Hatta Ruko 

permata. Griya Shanta NR 

24-25 Malang bagi 

mahasiswa PPAk JAFEB UB 

yang tengah menempuh 

matakuliah Information 

Technology Audit and 



Digital Forensic. Terkait 

dengan aktivitas akademik 

mahasiswa yang dilakukan 

adalah mahasiswa 

melakukan pengamatan serta 

mempelajari sistem 

informasi keuangan yang 

diterapkan oleh perusahaan. 

Atas pengamatan yang 

dilakukan, selanjutnya 

mahasiswa melakukan proses 

analisis atas kelemahan dan 

kelebihan sistem yang saat 

itu diimplementasikan 

hingga pada akhirnya 

mahasiswa dapat 

memberikan rekomendasi 

peningkatan pengendalian 

sistem informasi keuangan 

perusahaan. 

 

4 Komunikasi  0%  100% 0% 0%  Kemampuan komunikasi 

mahasiswa akan ditingkatkan 

dengan jalan mendesain 

metode pembelajaran untuk 

beberapa matakuliah tertentu 

yang dinilai relevan yang 

dinilai dapat memacu 

kemampuan komunikasi 

mahasiswa. Beberapa 

matakuliah yang dimaksud 

diantaranya adalah auditing, 

perpajakan, lingkungan 

bisnis dan hukum komersial, 

akuntansi manajemen dan 

biaya, sistem informasi 

akuntansi, dan beberapa 

matakuliah lainnya. Metode 

pembelajaran yang bisa 

diterapkan seperti adanya 

studi lapang di perusahaan-

perusahaan, Kantor Akuntan 



Publik, Kantor Konsultan 

Pajak,  ataupun di instansi 

pemererintahan. Dengan 

jalan semcam itu 

kemampuan mahasiswa 

dalam berkomunikasi dan 

mengkomunikasikan 

gagasannya akan semakin 

terasah. 

5 Kerjasama tim  20%  80% 0% 0%  Untuk meningkatkan 

kemampuan kerjasama tim, 

perlu dilakukan desain 

metode pembelajaran yang 

mampu meningkatkan 

kemampuan kerjasama tim di 

beberapa matakuliah tertentu. 

Metode pembelajaran yang 

dimaksud diantaranya adalah 

diskusi dan presentasi 

berkelompok, problem 

solving berkelomppk, case 

study berkelompok maupun 

beberapa metode 

pembelajaran lainnya.  

6 Pengembangan 

diri 

0% 70% 30% 0% Upaya fasilitas 

pengembangan diri 

mahasiswa yang bisa 

diberikan adalah 

memfasilitasi mahasiswa 

untuk mengembangkan 

kemampuannya di bidang 

akuntansi dengan jalan mulai 

merintis pembuatan MoU 

dan MoA dengan beberapa 

perusahaan, KAP, dan 

instansi-instansi lain baik di 

sektor swasta maupun 

pemerintahan untuk 

pengimplementasian 

program magang mahasiswa. 

Total  80% 420% 100% 0%  



2.2.3 Hasil Evaluasi Kemampuan Khusus Lulusan oleh Pihak Pengguna 

Tabel 2. 

Evaluasi Kemampuan Khusus 

No. 

Jenis 

Kemampuan 

Khusus 

Jumlah Lulusan yang Dinilai 

oleh Pengguna Rencana Tindak Lanjut 

oleh Program PPAk Sangat 

Baik 
Baik Cukup Kurang 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 Pemahaman 

terhadap standar 

akuntansi 

keuangan 

0% 100% 0% 0% Mengintegrasikan sistem 

perkuliahan di PPAk JAFEB 

UB dengan program kerja 

JAFEB UB yang salah 

satunya adalah secara periodic 

melakukan accounting update 

series dengan mendatangkan 

beberapa praktisi di bidang 

akuntansi dan pengauditan 

serta Dewan Standar 

Akuntansi Keuangan untuk 

memberikan kuliah tamu dan 

update perubahan standar 

akuntansi keuangan. 

2 Pemahaman 

terhadap standar 

profesi 

 10%  60%  30%  0% Menginternalisasikan 

pemahaman-pemahaman 

terhadap standar keprofesian 

di setiap perkuliahan yang ada 

dengan jalan menambahkan 

pembahasan terkait standar 

profesi di setiap topik 

perkuliahan yang sedang 

dibahas di dalam kelas. Selain 

itu, akan dicoba untuk 

mentargetkan minimal satu 

kali dalam setiap semester, 

kelas diisi oleh praktisi untuk 

setiap matakuliah dengan 

tujuan praktisi yang 

memberikan kuliah tersebut 

mampu mendistribusikan 

pemahamannya terhadap 

standar profesi kepada 

mahasiswa. 



3 Pemahaman 

terhadap kode 

etik akuntan 

 10% 70%  20%  0%   Menjadikan kode etik 

akuntan, baik di bidang 

pengauditan, maupun bidang-

bidang akuntansi lainnya 

menjadi salah satu topic 

pembahasan yang wajib 

diberikan oleh pengajar di 

setiap matakuliah dalam 

setiap semesternya. 

4 Kemampuan 

analisis laporan 

keuangan 

 0% 80%  20%  0%  Memperbanyak porsi 

dan terus mengembangkan 

metode pembelajaran case 

study yang mengasah 

kemampuan analisis 

mahasiswa terutama untuk 

matakuliah-matakuliah 

tertentu seperti auditing, 

pelaporan dan akuntansi 

keuangan, akuntansi 

manajemen dan biaya, serta 

manajemen keuangan. Selain 

itu, PPAk berkomitmen untuk 

mendukung kebijakan JAFEB 

UB dalam menggiatkan dosen 

dalam rangka penulisan case-

case dengan perspektif 

perusahaan di Indonesia untuk 

matakuliah tertentu yang 

bertujuan untuk mengasah 

kemampuan analisis 

mahasiswa, terutama dalam 

hal analisis laporan keuangan 

dan menjadikan case tersebut 

sebagai salah satu sarana 

pembelajaran di dalam kelas. 

5 Kemampuan 

menyusun 

laporan 

keuangan 

 0% 90%   10%  0% Menjadikan teknik 

penyusunan laporan keuangan 

sebagai salah satu outcome 

yang harus dihasilkan dari 

perkuliahan pelaporan dan 

akuntansi keuangan yang 

ditempuh oleh mahasiswa 

PPAk JAFEB UB. 

Total 20% 400% 80% 0%   

 

 

 



BAB III 

PENUTUP 

 

1.1 Kesimpulan 

Pendidikan Profesi Akuntan Fakultas Ekonomi dan Bisnis telah berupaya untuk 

meningkatkan kemampuan softskill lulusan. Upaya peningkatan tersebut dengan cara 

mengintegrasikan materi-materi peningkatan kemampuan komunikasi dan softskill lulusan ke 

dalam proses belajar mengajar di setiap mata kuliah. Beberapa hal yang dapat dijadikan 

contoh adalah metode pembelajaran diskusi kelompok yang memacu mahasiswa untuk bisa 

mempresentasikan dan mengemukakan pendapatnya secara lisan di depan pihak lain. 

Mahasiswa harus memiliki kemampuan umum diantaranya, Integritas (etika dan moral), 

Bahasa Inggris, Penggunaan Teknologi Informasi, Komunikasi, Kerjasama Tim, dan 

Pengembangan Diri. Selain kemampuan umum, mahasiswa juga harus memiliki kemampuan 

khusus berupa: 

1. Pemahamn terhadap standard akuntansi keuagan 

2. Pemahaman terhadap standard profesi 

3. Pemahaman terhadap kode etik akuntan 

4. Kemampuan analisis laporan keuangan 

5. Kemampuan menyusun laporan keuangan 

 

1.2 Saran 

Terdapat beberapa saran yang diberikan oleh para pengguna lulusan PPAk JAFEB UB 

sebagai bahan evaluasi tersendiri bagi alumni maupun PPAk JAFEB UB. Pertama, adalah 

media pembelajaran soft skill yang merupakan kebutuhan pokok untuk melengkapi hard skill. 

Kedua, penambahan sarana prasarana pembelajaran yang dapat membantu mahasiswa untuk 

meningkatkan kualitas belajar mereka. Ketiga, peningkatan hubungan atau relasi kepada 

seluruh alumni PPAk JAFEB UB melalui berbagai macam media seperti pembuatan website, 

group media sosial, maupun acara-acara yang dikhususkan bagi alumni. Keempat, dilakukan 

pembaharuan secara berkala (updating) terhadap materi-materi yang diajarkan kepada 

mahasiswa. Sehingga, dengan dibenahinya beberapa aspek tersebut, maka dapat dipastikan, 

lulusan FEB UB akan menjadi lebih baik dalam segi kualias hard skill maupun soft skill. 


