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DESKRIPSIGENERIK (DG)



LEARNING OUTCOME

DG 1

•Mampu menggunakan dan memanfaatkan pengetahuan akuntansi dan teknologi informasi untuk menganalisis isu- isu akuntansi 
dan mengkomunikasikan hasilnya

•Mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standard Akuntansi Keuangan (SAK) secara komputerisasi;

•Mampu memilih atau mengembangkan solusi yang tepat dan benar menurut kaidah akuntansi untuk menyelesaikan masalah 
dibidang akuntansi.

DG2
• Menguasai konsep dan pengetahuan dasar ekonomi, bisnis dan pengetahuan umum 

akuntansi

DG3

•Mampu mengambil keputusan strategis dan memberikan saran kepada klien terkait dengan analisis laporan keuangannya serta 
menginformasikan kepada publik sesuai ketentuan yang berlaku;

•Mampu melakukan riset  yang dapat digunakan dalam memberikan berbagai alternatif penyelesaian masalah di bidang 
akuntansi.

DG4
• Memahami isu-isu etis yang dihadapi oleh akuntansi



KODE KETERANGAN

1
Kualifikasi 1: Mampu menggunakan dan memanfaatkan pengetahuan akuntansi dan teknologi 

informasi untuk menganalisis isu- isu akuntansi dan mengkomunikasikan hasilnya

1.1 Mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu akuntansi dengan konsep yang tepat

1.2 Memilih dan menganalisis data/informasi akuntansi dengan menggunakan teknologi informasi

1.3 Mengkomunikasikan dengan efektif hasil analisis secara lisan dan tertulis

2
Kualifikasi 2: Mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standard Akuntansi Keuangan 

(SAK) secara komputerisasi;

2.1 Mengidentifikasi Standar Akuntansi Keuangan sesuai dengan praktik bisnis yang dilakukan

2.2 Menyusun laporan posisi keuangan sesuai dengan SAK

2.3 Menyusun laporan income statement sesuai dengan SAK

2.4 Menyusun laporan arus kas sesuai dengan SAK

2.5 Menyusun laporan perubahan ekuitas sesuai dengan SAK

2.6 Menggunakan teknologi informasi dalam menyusun laporan keuangan 

3
Kualifikasi 3: Mampu memilih atau mengembangkan solusi yang tepat dan benar menurut kaidah 

akuntansi untuk menyelesaikan masalah dibidang akuntansi.

3.1
Menganalisa permasalahan-permasalahan pengambilan keputusan ekonomi dan bisnis terutama berkaitan 

pengukuran kinerja organisasi dan alokasi sumber daya

3.2
Mengidentifikasi alternative-alternatif solusi yang berkaitan dengan permasalahan pengambilan keputusan 

ekonomi dan bisnis

3.3 Memilih alat-alat pengukuran kinerja ekonomi dan bisnis sesuai dengan kaidah akuntansi



LO4

4
Kualifikasi 4: Menguasai konsep dan pengetahuan dasar ekonomi, bisnis 

dan pengetahuan umum akuntansi

4.1 Memahami konsep dan pengetahuan dasar ekonomi

4.2 Memahami konsep dan pengetahuan dasar bisnis

4.3 Menguasai konsep dan pengetahuan umum akuntansi keuangan

4.4 Menguasai konsep dan pengetahuan sistem informasi akuntansi

4.5 Menguasai konsep dan pengetahuan akuntansi managerial

4.6 Menguasai konsep dan pengetahuan umum pengauditan

4.7 Mengusai konsep dan pengetahuan tentang manajemen keuangan

4.8 Menguasai konsep dan pengetahuan perpajakan

4.9 Menguasai konsep dan pengetahuan akuntansi syariah

LO5 5

Kualifikasi 5: Mampu mengambil keputusan strategis dan memberikan 

saran kepada klien terkait dengan analisis laporan keuangannya serta 

menginformasikan kepada publik sesuai ketentuan yang berlaku;

5.1
Mengevaluasi isu-isu bisnis dan akuntansi berdasarkan perspektif multiple-

stakeholders

5.2 Mengambil kesimpulan relevan dari hasil analisis isu-isu bisnis dan akuntansi



LO6 6

Kualifikasi 6: Mampu melakukan riset  yang dapat digunakan dalam 

memberikan berbagai alternatif penyelesaian masalah di bidang 

akuntansi.

6.1 Merumuskan isu dan permasalahan dalam bidang akuntansi

6.2 Merumuskan research gap dalam bidang akuntansi

6.3
Menjawab permasalahan dan atau isu akuntansi melalui penelitian 

yang sistematik

LO7 7 Kualifikasi 7: Memahami isu-isu etis yang dihadapi oleh akuntansi

7.1 Mengidentifikasi isu-isu etis dalam konteks bisnis dan akuntansi

7.2
Secara kritis menggunakan penalaran moral dalam analisis isu-isu 

bisnis dan akuntansi

7.3
Memilih tindakan layak sesuai standar moral untuk menyelesaikan isu-

isu bisnis dan akuntansi



Contoh LO
Mata Kuliah

Kode Learning Outcome Program Studi Mata Kuliah

LO1

Mampu menggunakan 

dan memanfaatkan 

pengetahuan akuntansi 

dan teknologi informasi 

untuk menganalisis isu-

isu akuntansi dan 

mengkomunikasikan 

hasilnya

Kewirausahaan, Kepemimpinan dan Komunikasi 
Bisnis

Teori Akuntansi

Metodologi Penelitian

Statistika

Sistem Informasi Akuntansi

Sistem Informasi Manajemen

Auditing I

Auditing II

Audit Manajemen

Manajemen Investasi dan Pasar Modal

Perpajakan

Skripsi

Analisa Laporan Keuangan dan Penilaian Aset

Audit Sektor Publik

Sistem Informasi Akuntansi Sektor Publik

Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sektor Publik

Akuntansi Perpajakan

Pajak Internasional

Perpajakan Lanjutan

Aplikasi Komputer Akuntansi

Akuntansi Pertanggungjawban Sosial

Penganggaran

Pajak dan Retribusi Daerah

Praktikum Auditing

Praktikum Ak. Keuangan

Praktikum Ak. Manajemen

Praktikum Perpajakan 

Praktikum Sistem Informasi

Aplikasi Komputer Statistik

Kuliah Kerja Nyata Profesi (KKNP)
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