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JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

 

VISI: 

Pada tahun 2021 Menjadi jurusan akuntansi bereputasi internasional yang berjiwa 

wirausaha dan berkesadaran ketuhanan, kemanusiaan, dan lingkungan. 

 

MISI: 

1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi yang mengutamakan profesionalisme 

dan etika.   

2. Mengembangkan  ilmu akuntansi melalui riset yang berkarakter nilai-nilai lokal 

dan universal.   

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui karya-karya kreatif dan 

inovatif di bidang akuntansi. 

 

 

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

 

VISI: 

Pada tahun 2021 Menjadi program studi S1 akuntansi bereputasi internasional yang 

mengintegrasikan semangat kewirausahaan dan nilai-nilai profesional dalam pendidikan 

dan riset akuntansi serta dilandasi oleh kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, dan 

lingkungan 

 

MISI: 

1. Menyelenggarakan pendidikan strata 1 akuntansi yang mendorong jiwa 

kewirausahaan berlandaskan prinsip profesionalisme dan etika. 

2. Mendorong pengembangan  ilmu akuntansi melalui riset yang berkarakter nilai-

nilai lokal dan universal.  

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui karya-karya kreatif dan 

inovatif di bidang akuntansi. 
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BAGIAN I: PENDAHULUAN 

Tahun 2016 merupakan tahun perubahan kurikulum mendasar bari Program Studi 

S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (PS S1 JAFEB 

UB). Dikatakan sebagai tahun perubahan kurikulum secara mendasar dikarenakan pada 

tahun ini terjadi perombakan kurikulum besar dan menyeluruh dalam PS S1 JAFEB UB. 

Perubahan besar dalam hal ini adalah karena adanya capaian pembelajaran program studi 

yang telah sepenuhnya berbasis pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 

yang tertuang dalam ketentuan pemerintah yang tercantum dalam Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) tahun 2014 serta juga mengacu pada salah satu standar 

internasional, yaitu International Education Standards (IES). Sebagai dampak dari adanya 

capaian pembelajaran PS S1 yang baru ini, kemudian muncul beberapa matakuliah wajib 

baru seperti Akuntansi Keuangan Syariah, Spreadsheet, juga Akuntansi Manajemen 

Strategis dan dilakukannya beberapa perombakan terhadap matakuliah-matakuliah 

praktikum yang ada. Adapun yang dimaksud dengan perubahan secara menyeluruh 

dalam hal ini adalah bahwasannya perubahan kurikulum yang terjadi tidak hanya pada 

capaian pembelajaran dan juga format matakuliah, namun juga pada perubahan bentuk 

metode pembelajaran dan bentuk student assesment yang diterapkan dalam proses 

belajar mengajar di kelas. 

Selanjutnya, PS S1 JAFEB UB menganggap bahwasannya implementasi Tri Dharma 

Perguruan Tinggi di bidang pengajaran, seiring dengan pengimplementasian kurikulum 

baru di tahun 2016 ini, perlu dilakukan secara berkesinambungan melalui improvisasi dan 

kolaborasi, yang salah satunya melalui proses padu padan metode pembelajaran SCL 

(student centered learning) dengan kurikulum yang dirancang mengacu pada pedoman 

dan capaian pembelajaran berbasis KKNI dan disertai dengan metode student assesment 

yang tepat. Penerapan metode Student Centered Learning dan penilaian terhadap kinerja 

mahasiswa dalam hal ini dirancang secara holistic, akuntabel dan transparan, yang tidak 

hanya mampu memicu pengembangan kinerja mahasiswa serta menilai kinerja 

mahasiswa di aspek kognitif saja namun juga pada aspek afektif maupun 

psikomotoriknya.  

Didasarkan pada kondisi perubahan yang telah dipaparkan sebelumnya, 

selanjutnya tinjauan manajemen dari PS S1 JAFEB UB di tahun 2016 ini lebih banyak 

difokuskan pada pembahasan isu perubahan kurikulum yang terjadi. Namun walaupun 

demikian, beberapa topik lain, layaknya tinjauan manajemen pada tahun-tahun 

sebelumnya, seperti proses evaluasi dan peninjauan secara berkala terkait dengan 
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capaian-capaian kinerja, positioning saat ini, tindak lanjut atas kelemahan-kelemahan 

yang sampai saat ini masih menjadi celah bagi kinerja institusi, berbagai masukan yang 

diperoleh baik dari internal maupun eksternal institusi, hingga sasaran kinerja yang harus 

dicapai di periode berikutnya, juga tidak luput dibahas dalam tinjauan manajemen ini. Hal 

tersebut dilakukan guna tetap menjaga keberlangsungan organisasi serta proses 

perbaikan secara berkelanjutan. Melalui proses tinjauan manajemen yang dilakukan pada 

tahun ajaran 2016-2017 ini kemudian diharapkan perangkat jurusan bisa memonitor 

dengan seksama perkembangan dari aktivitas perubahan kurikulum yang terjadi, 

memonitor posisi kinerja saat ini, melakukan evaluasi dan upaya perbaikan yang diambil 

atas pencapaian kinerja tersebut, hingga memetakan strategi pencapaian program-

program kerja yang menjadi target di periode mendatang. 

 

BAGIAN II: LINGKUP PEMBAHASAN 

Rapat tinjauan manajemen Program Studi S1 Akuntansi Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (PS S1 JAFEB UB) tahun ajaran 2016-

2017 ini diselenggarakan guna menyikapi beberapa hal sebagai berikut: 

1. Hasil dan tindak lanjut Audit Internal Mutu Universitas Brawijaya tahun 2016 yang 

dilaksanakan pada tanggal 29 November 2016. 

2. Masukan yang diperoleh dari aktivitas tracer study kepada pengguna dan alumni. 

3. Capaian-capaian kinerja dan beberapa aktivitas operasional dari prodi S1 JAFEB UB 

selama tahun ajaran 2016-2017.  

4. Tindakan pencegahan dan koreksi atas aktivitas operasional program studi beserta 

analisis hambatannya. 

5. Tindak lanjut atas tinjauan manajemen sebelumnya. 

6. Beberapa perubahan dan target kinerja yang mungkin bisa diimplementasikan guna 

mengoptimalkan kinerja PS S1 JAFEB UB.  

7. Saran dan masukan untuk perbaikan sistem manajemen mutu program studi. 

Dari beberapa topik diskusi tinjauan manajemen seperti yang dijelaskan di 

paragraf sebelumnya, selanjutnya dapat dirumuskan tentang beberapa output (luaran) 

yang mungkin bisa dihasilkan seperti contohnya peningkatan efektivitas sistem 

manajemen mutu yang diterapkan di lingkungan Prodi  S1 JAFEB UB, peningkatan kinerja 

layanan terhadap segenap pelanggan Prodi  S1 JAFEB UB, hingga kemungkinan 

diperlukannya beberapa sarana ataupun sumber daya guna menunjang kinerja Prodi  S1 

JAFEB UB. Beberapa output yang hendak dicapai tersebut diperjelas dengan rincian 

agenda pelaksanaan dan target waktu pencapaiannya. 
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BAGIAN III: PELAKSANAAN 

Tinjauan manajemen periode tahun ajaran 2016-2017 di lingkup Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya khususnya untuk Program 

Studi S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya dilakukan 

pada tanggal 24 Agustus 2017, bertepatan dengan penyelenggaraan rapat koordinasi 

jurusan yang dilakukan di Hotel Tugu, Kota Malang. Tinjauan manajemen ini dihadiri oleh 

semua perangkat jurusan, yaitu Plt. Ketua Jurusan yang sekaligus menjabat sebagai 

Sekretaris Jurusan, Ketua Program Studi S1 Akuntansi, Ketua Program Studi Magister 

Akuntansi, Ketua Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi, Ketua Program Studi PPAk, Staf 

Jurusan, serta Ketua Laboratorium Investasi dan Pasar Modal juga Ketua Laboratorium 

Akuntansi dan Perpajakan. 

Berikut disajikan beberapa foto-foto kegiatan tinjauan manajemen yang dilakukan oleh PS 

S1 JAFEB UB pada tanggal 24 Agustus 2017: 
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BAGIAN IV: HASIL 

1. Hasil Audit Internal 

1.1 Hasil Audit Internal Mutu (AIM) Siklus 15 

Di tahun 2016 Prodi  S1 JAFEB UB menjalani proses AIM siklus 15 yang dilakukan 

oleh auditor internal dari Pusat Penjaminan Mutu (PJM) Universitas Brawijaya di 

lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Kedua Auditor AIM 

tersebut adalah atas nama Dr. Kusuma Ratnawati, SE, MM dan Putu Mahardika A S, Ph.D. 

Adapun ruang lingkup dari proses audit yang dilakukan meliputi: 

1. Klarifikasi Temuan AIM Siklus Sebelumnya (AIM UKPA Siklus 14)  

2. Evaluasi Tinjauan Manajemen 

Dari hasil audit yang dilakukan, secara keseluruhan capaian program studi S1 Akuntansi 

telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Adapun beberapa temuan auditor atas 

audit internal mutu siklus 14 terdiri dari: 

1. Belum terdapat software di level fakultas terkait proses pemindaian anti plagiasi 

pada laporan hasil pengabdian kepada masyarakat 

2. Tingkat publikasi hasil laporan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan 

di jurnal ilmiah  masih rendah. 

Beberapa temuan atas audit internal mutu seperti yang telah dipaparkan sebelumnya 

pada dasarnya upaya perbaikannya ada di ranah fakultas, namun sebagai bagian integral 

dari fakultas, beberapa upaya langkah perbaikan yang telah dilakukan oleh PS S1 JAFEB 

UB adalah sebagai berikut: 

1. Telah diusulkan surat pengusulan pengadaaan software anti plagiasi tertanggal 12 

November 2015 (093/JAFEB.UB/XI/2015) perihal Permohonan Pengadaan Plagiasi 

kepada pihak Fakultas (Dekan). 

2. Telah menyampaikan/ mengirimkan surat himbauan publikasi hasil laporan PKM 

tertanggal 14 November 2015 (No. 087/JAFEB.UB/XI/2015) kepada seluruh dosen 

JAFEB UB. 

 

2. Hasil Audit Eksternal 

Aktivitas audit eksternal yang berlangsung di PS S1 JAFEB UB pada tahun ajaran 

2016-2017 adalah terkait dengan proses akreditasi akademik oleh Association of 

Chartered Certified Accountants (ACCA), yaitu salah satu asosiasi profesi internasional di 

bidang akuntansi yang berpusat di Glasgow, United Kingdom. Salah satu titik tekan utama 

dari proses akreditasi yang dilakukan oleh ACCA adalah terkait dengan penyelarasan 

kurikulum yang ada dan berlaku di PS S1 JAFEB UB dengan kurikulum di bidang akuntansi 
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yang telah ditetapkan oleh ACCA. Penyelarasan kurikulum yang dimaksud terutama 

difokuskan pada keselarasan konten materi ajar untuk setiap matakuliah wajib yang 

diberikan di PS S1 JAFEB UB.  

Hingga tinjauan manajemen ini dibuat, proses asessment dokumen oleh pihak 

ACCA masih berlangsung, terutama untuk kurikulum yang ada pada rumpun matakuliah 

perpajakan. Sebagai tindak lanjut dari progress proses akreditasi yang sampai saat ini 

sedang berlangsung adalah dilakukannya penyesuaian peta kompetensi, capaian 

pembelajaran masing-masing rumpun, capaian pembelajaran masing-masing matakuliah 

wajib jurusan, serta subkompetensi dan materi ajar di setiap pertemuan untuk setiap 

matakuliah wajib jurusan dengan modul-modul yang dikembangkan dan distandarisasi 

oleh ACCA. 

 

3. Umpan Balik Dari Pelanggan 

Beberapa pelanggan dari Prodi  S1 JAFEB UB yang dinyatakan dalam manual mutu 

FEB UB adalah mahasiswa Prodi   S1 sebagai pelanggan utama, orang tua/ institusi yang 

mengirimkan peserta didik, serta pengguna lulusan. Untuk mendapat masukan dari 

pelanggannya, PRODI   S1 JAFEB UB melalukan tracer study kepada mahasiswa, alumni, 

dan pengguna lulusan. Salah satu bentuk mekanisme pengunduhan umpan balik dari 

pelanggan, khususnya dari mahasiswa, diperoleh melalui e-complaint yang dikembangkan 

oleh jurusan dan dilekatkan dalam website jurusan. Melalui e-complaint ini mahasiswa 

bisa menyalurkan berbagai macam masukan dan saran bagi pengelola PS S1 JAFEB UB. 

Dari e-complaint tersebut, beberapa masukan dari mahasiswa dan tindak lanjut atasnya 

adalah sebagai berikut: 

Masukan Mahasiswa: 

1. Dosen tertentu kurang menyediakan waktu bagi mahasiswa untuk aktivitas 

konsultasi akademik, terutama ketika mahasiswa mengalami kesulitan dalam 

mengerjakan tugas-tugas dalam perkuliahannya.  

2. Beberapa Dosen tertentu yang menjadi pembimbing skripsi susah ditemui oleh 

mahasiswanya untuk melangsungkan proses pembimbingan skripsi. Dosen yang 

bersangkutan susah untuk dihubungi dan ditemui sehingga akses mahasiswa 

untuk melakukan proses pembimbingan skripsi menjadi sangat terbatas.  Hal 

tersebut kemudian dinilai merugikan mahasiswa pembimbingan skripsi karena 

berdampak pada terhambatnya proses pembimbingan dan molornya masa 

penyelesaian skripsi. 
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3. Tidak terstandarnya format penulisan laporan KKNP yang ada pada persepsi 

masing-masing Dosen Pembimbing KKNP. Hal tersebut kemudian berdampak pada 

mahasiswa yang tidak jarang merasa bingung saat memulai proses penulisan 

laporan KKNPnya. Kebingungan yang dimaksud adalah terkait dengan format 

penulisan laporan yang seperti apa yang harusnya diacu oleh mahasiswa dalam 

menulis laporan KKNPnya. 

Masukan Pengguna Lulusan yang diperoleh dari tracer study tahun 2016: 

1. Peningkatan kemampuan Bahasa Inggris (baik oral maupun tulis) dari Lulusan PS 

S1 JAFEB UB. 

2. Penguasaan lulusan PS S1 JAFEB UB terhadap perangkat spreadsheet excel untuk 

menunjang penugasan di tempat kerja. 

3. Peningkatan pemahaman lulusan PS S1 JAFEB UB terkait permasalahan praktik di 

bidang akuntansi. 

Dari beberapa masukan yang diberikan oleh pelanggan, baik dari mahasiswa 

maupun dari pengguna lulusan tersebut di atas, beberapa tindakan perbaikan yang telah 

dilakukan oleh pihak pengelola program studi adalah sebagai berikut: 

1. Pengoptimalan fungsi tutorial yang diampu oleh tutor yang ditunjuk dan dipilih 

oleh pengelola PS S1 JAFEB UB untuk menjembatani kebutuhan mahasiswa dalam 

hal konsultasi penyelesaian tugas-tugas perkuliahannya. Salah satu langkah untuk 

optimalisasi fungsi tutor tersebut adalah dengan memperpanjang durasi tutorial 

untuk setiap kelas yang awalnya satu kali sesi tutor dilangsungkan selama 75 

menit, saat ini diperpanjang menjadi 120 menit. Waktu tutorial juga tidak hanya 

difokuskan di setiap hari Sabtu, melainkan juga dilakukan pada hari Senin s/d 

Rabu pada jam ke-5 di setiap minggunya. Selain itu, untuk meminimalisir keluhan 

mahasiswa yang merasa susah berkonsultasi dengan dosen dalam hal proses 

belajar mengajar di kelas, PS S1 JAFEB UB merubah metode pembelajaran untuk 

beberapa matakuliah tertentu, contohnya dalam matakuliah akuntansi biaya dan 

pengantar akuntansi. Metode pembelajaran baru yang diterapkan adalah mengacu 

pada metode pembelajaran SCL, yang mana dalam metode pembelajaran ini 

mahasiswa dimungkinkan memiliki waktu yang lebih banyak untuk berinteraksi 

dan berdiskusi dengan Dosen mampu Tutor untuk penyelesaian tugas-tugas 

selama jam perkuliahan berlangsung. 

2. Pemanggilan beberapa Dosen pembimbing skripsi yang memiliki masalah dalam 

proses pembimbingannya oleh Kajur dan KPS S1 JAFEB UB. Melalui proses 

pemanggilan tersebut kemudian diidentifikasi masalah yang sebenarnya terjadi 
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selama proses pembimbingan diantara dosen dan mahasiswa pembimbingan. 

Alternatif selanjutnya yang diambil oleh jurusan adalah mahasiswa diberi 

kejelasan, jika selama satu semester kedepan tidak terjadi progress 

pembimbingan yang signifikan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka 

mahasiswa berhak untuk mengajukan penggantian dosen pembimbing skripsi 

melalui pengisian form yang disediakan oleh JAFEB UB. 

3. Pelaksanaan sosialisasi buku pedoman pembimbingan dan penulisan laporan KKNP 

kepada seluruh dosen JAFEB UB untuk menyamakan persepsi standar pelaksanaan 

dan penyusunan laporan KKNP oleh mahasiswa pada Rapat Kerja JAFEB UB di 

Yogyakarta pada tanggal 9-11 Februari 2017. 

4. Dalam rangka upaya peningkatan kualitas mahasiswa dalam kemampuan 

berbahasa Inggris, maka JAFEB UB mengambil kebijakan bahwa sertifikat TOEFL 

yang diperoleh mahasiswa sebagai syarat untuk pendaftaran wisuda hanya 

sertifikat TOEFL yang diterbitkan oleh pusat pengembangan bahasa yang berada 

di bawah FEB UB (LDC) atau Pusat Pengembangan Bahasa Universitas Brawijaya. 

Hal ini dilakukan untuk menjamin validitas dan reliabilitas nilai TOEFL yang 

diperoleh oleh Mahasiswa PS S1 JAFEB UB. Selain itu, untuk memenuhi skor 

minimal TOEFL, yaitu sebesar 475, mahasiswa diberi kesempatan untuk 

mengulang test sebanyak 5 kali. Jika setelah 5 kali test skor yang diperoleh 

mahasiswa tetap tidak memenuhi standar minimal, maka pengelola PS akan 

mengambil serangkaian kebijakan alternatif yang harus dipenuhi oleh mahasiswa 

terkait. 

5. Untuk meningkatkan penguasaan mahasiswa PS S1 JAFEB UB terhadap 

ketrampilan mengoperasikan fitur-fitur yang ada di dalam MS Excel, maka 

dimunculkan satu matakuliah baru yang bersifat wajib jurusan, yaitu matakulkiah 

spreadsheet excel. Matakuliah ini juga sekaligus menjadi wujud nyata dari 

perubahan kurikulum PS S1 JAFEB UB. 

6. Adapun bentuk upaya yang dilakukan oleh pengelola PS S1 Akuntansi untuk 

mendongkrak kemampuan praktik mahasiswa di bidang akuntansi adalah melalui 

jalan mengembalikan lagi status SKS bagi dua matakuliah praktikum, yaitu 

praktikum akuntansi keuangan dan praktikum asurans dalam kerangka kurikulum 

baru PS S1 JAFEB UB. Dengan memberikan bobot sebesar 3 SKS untuk setiap 

matakuliah praktikum tersebut diharapkan bisa lebih memacu kemampun dan 

penguasaan praktik mahasiswa di bidang akuntansi. 
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Adapun beberapa daftar keluhan dari mahasiswa yang masuk dalam e-complaint jurusan 

adalah sebagai berikut: 

No. 

Jenis/Aspek/ 

Bidang/ Layanan 

yang dikeluhkan 

Uraian Keluhan 
Tindaklanjut (atau 

rencana) 

Status 

Akhir 

1. Pengajaran  Penyediaan waktu 
konsultasi bagi mahasiswa 
untuk mendiskusikan 
kesulitan-kesulitan 
mahasiswa dalam proses 
pemahaman terhadap 
materi kuliah dan 
pengerjaan tugas 
perkuliahan. 

Penguatan dan 
penambahan waktu 
tutorial bagi mahasiswa 
dan memperluas 
cakupan matakuliah 
wajib jurusan yang 
mendapat fasilitas 
tutorial (ex: Manajemen 
Keuangan dan Sistem 
Informasi Akuntansi) 

Closed 

2. Pembimbingan 
Skripsi 

Susahnya mahasiswa 
menemui dan membuat 
perjanjian dengan salah 
satu dosen untuk 
melakukan proses 
pembimbingan skripsi 

Telah dilakukan proses 
pemanggilan kepada 
dosen yang 
bersangkutan oleh Ketua 
Jurusan dan diambilnya 
kebijakan penggantian 
dosen pembimbing 
skripsi untuk kasus-
kasus tertentu sesuai 
pertimbangan pengelola 
PS 

Closed 

3. Pembimbingan 
KKNP 

Ketidakseragaman proses 
pembimbingan KKNP dan 
penulisan laporan KKNP 
oleh dosen pembimbing 
KKNP 

Sosialisasi pedoman 
pembimbingan KKNP 
pada rapat koordinasi 
jurusan, pembuatan 
surat tugas untuk tim 
revisi buku pedoman 
pembimbingan dan 
penulisan laporan KKNP 

Closed 

 

 

4. Kinerja Proses dan Kesesuaian Produk 

Kinerja proses yang dimaksud dalam hal ini adalah berhubungan dengan beberapa 

program kerja dari PS S1 JAFEB UB di tahun ajaran 2016-2017, yaitu pemantapan tata 

kelola, penguatan aspek pengajaran, penguatan aspek pembimbingan dan pengujian, 

serta aspek kemahasiswaan. Adapun terkait kesesuaian produk, dalam tinjauan 

manajemen ini dibahas tentang lama studi dan perolehan indeks prestasi kumulatif (IPK) 

dari lulusan PRODI   S1 JAFEB UB. 

No. Program Kerja 2016-2017 Skor Capaian 

A. Pemantapan Tata Kelola  

1. Perolehan Akreditasi A oleh BAN-PT 100 % 

2. Memenuhi seluruh standar Audit Internal Mutu 95 % 

3. Perolehan Status Akreditasi Internasional oleh ACCA Dalam Proses 
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B. Penguatan Aspek Pengajaran  

1. Perubahan kurikulum PS sesuai dengan KKNI dan IES 100 % 

2. Perubahan RPS Matakuliah Wajib Jurusan sesuai dengan KKNI 85 % 

3. Pengimplementasian Metode Pembelajaran Berbasis SCL Fase Uji Coba 

4. Penyusunan Rubrik Student Assesment berbasis KKNI 100% 

5.  Penyelenggaraan Workshop Metode Pembelajaran SCL dan 

Penyusunan Rubrik Student Assesment bagi Dosen PS S1 JAFEB 

UB 

100% 

6. Training Akademik bagi Tutor PS S1 JAFEB UB 100% 

C. Penguatan Aspek Pembimbingan dan Pengujian  

1. Sosialisasi Buku Pedoman Penulisan Laporan Skripsi 100 % 

2. Revisi Buku Pedoman Pelaksanaan dan Penulisan Laporan KKNP Dalam Proses 

3. Perombakan struktur proposal skripsi menjadi outline proposal 

skripsi dan proses digitalisasi submisi melalui website PS S1 JAFEB 

UB 

100% 

4 Penyusunan Rancangan Uji Kompetensi bagi Calon Lulusan PS S1 

JAFEB UB 

Dalam Proses 

D. Penguatan Aspek Kemahasiswaan  

1. Perolehan Predikat Juara bagi Delegasi Mahasiswa ke Ajang 

Olimpiade tingkat Nasional dan Regional 

100 % 

2. Open Recruitment on Campus dari Deloitte & EY (Big Four 

Accounting Firm) 

100 % 

3. Pelaksanaan Gebyar Akuntansi dan Pekan Kewirausahaan 100 % 

4.  Pelaksanaan Brawijaya Accounting Fair di tahun 2016 100% 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar program kerja PS S1 JAFEB UB telah 

terealisasi dengan baik, namun juga ada beberapa program kerja yang masih belum 

optimal tercapai. Beberapa program kerja dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Audit Internal Mutu siklus 15. Hasil audit internal mutu siklus 15 menunjukkan 

bahwa masih terdapat kelemahan pada standar pengabdian masyarakat, terutama 

terkait dengan masalah antiplagiasi hasil pengabdian masyarakat dosen dan 

proses publikasi ilmiah hasil pengabdian masyarakat dosen. Masalah antiplagiasi 

hasil pengabdian masyarakat ditindaklanjuti dengan proses koordinasi antar 

program studi dan fakultas yang mana dalam hal ini program studi mengusulkan 

pengajuan pengadaan software yang bisa mendeteksi derajad antiplagiasi hasil 

pengabdian masyarakat. Adapun terkait dengan masalah masih rendahnya 

publikasi ilmiah hasil pengabdian masyarakat dosen dikarenakan belum adanya 

sosialisasi dan pembekalan kepada dosen terkait pemilihan topik pengabdian 

masyarakat yang tepat untuk dapat dipublikasikan dalam  jurnal ilmiah serta 

proses konversi hasil pengabdian kepada masyarakat menjadi bentuk artikel/ 

paper yang siap untuk dipublikasikan. Oleh karena hal itu, selanjutnya program 

studi berencana untuk mengadakan acara sosialisasi dan pembekalan seperti yang 

dimaksud sebelumnya. Selain itu, dalam rangka upaya memenuhi standar AIM 
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yang ditentukan oleh UB, terutama terkait dengan konten website, hingga saat ini 

pengelola PS S1 JAFEB UB sedang dalam proses pengembangan menu dan konten 

website mendasarkan pada standar yang telah ditetapkan oleh universitas. 

2. Terkait dengan upaya perolehan status akreditasi dari ACCA (organisasi profesi 

internasional di bidang akuntansi), proses akreditasi dilakukan secara bertahap 

untuk masing-masing rumpun matakuliah di PS S1 JAFEB UB. Sebagai langkah 

awal pelaksanaan proses akreditasi, submisi dokumen akreditasi untuk rumpun 

matakuliah perpajakan telah dilakukan oleh pengelola PS, dan hingga saat ini, 

Pengelola PS sedang menunggu hasil dan umpan balik dari pihak ACCA. 

3. Untuk penyelarasan RPS matakuliah wajib jurusan, terdapat beberapa matakuliah 

yang belum tuntas penyusunan RPSnya hingga akhir tahun ajaran 2016-2017. 

Beberapa matakuliah yang dimaksud adalah matakuliah teori akuntansi, akuntansi 

manajemen strategis, serta beberapa matakuliah pilihan di rumpun sistem 

informasi. Hal tersebut diakibatkan oleh beberapa kendala yang salah satu 

diantaranya adalah terkait terbatasnya referensi yang update untuk matakuliah-

matakuliah tersebut serta proses penyamaan persepsi dalam perumusan peta 

kompetensi matakuliah dari dosen-dosen yang terlibat. Sedangkan terkait dengan 

pengimplementasian metode pembelajaran berbasis SCL, ditargetkan setiap 

semester terdapat penambahan dua matakuliah wajib jurusan yang 

mengimplementasikan metode tersebut. Hingga saat ini, proses uji coba 

implementasi metode SCL telah diujicobakan terhadap matakuliah akuntansi biaya 

dan hasil perubahan terkait dengan hasil kinerja mahasiswa adalah sangat 

signifikan, dimana rata-rata perolehan nilai akhir mahasiswa di kelas signifikan 

mengalami peningkatan. 

4. Adapun untuk proses revisi buku pedoman pelaksanaan dan penyusunan laporan 

KKNP, saat ini telah diterbitkan surat tugas tim penyusun yang kemudian 

diharapkan tim penyusun tersebut memulai kerjanya di semester ganjil 2017-2018 

dengan harapan buku pedoman yang baru bisa disosialisasikan dan 

diimplementasikan pada akhir semester ganjil 2017-2018 di saat acara sosialisasi 

terhadap mahasiswa dilakukan.  

Adapun terkait dengan pencapaian sasaran mutu yang telah distatementkan dalam 

dokumen manual mutu Jurusan Akuntansi, dapat dilihat pencapaian-pencapaiannya dalam 

tabel berikut: 
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No. Sasaran Mutu atau Indikator 

Kinerja 

Baseline Target 

Th.2016 

Capaian 

Th.2016 

% 

Capaian 

1. IPK Rata-Rata  3,00 3,25 3,37 100% 

2. Masa Studi Rata-Rata 4,5 tahun 4 tahun 4,20 thn 95% 

3. jumlah mahasiswa lulus tepat 
waktu 

40% 50% 58% 100% 

4. Perolehan Status Akreditasi 

Internasional dari ACCA 

0 Submisi 

Dokumen 

Akreditasi 

Proses 

assesment 

Dokumen 

oleh ACCA 

100% 

5. Program Studi Terakreditasi A A A A 100% 

6. Kepatuhan terhadap Audit Internal 

Mutu 

60% 90% 95% 100% 

 

Dari tabel sasaran mutu di atas terlihat bahwa masa studi rata-rata program studi S1 

Akuntansi masih menjadi permasalahan bagi institusi karena masih belum sesuai dengan 

target yang ditetapkan. Lama studi mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (Prodi S1 FEB UB) menjadi permasalahan 

tersendiri yang hingga saat ini masih belum bisa terselesaikan dengan baik. Dikatakan 

menjadi permasalahan karena hingga saat ini rata-rata lama studi mahasiswa Prodi  S1 

belum memenuhi sasaran mutu yang telah ditetapkan, yaitu selama 4 tahun. Hingga akhir 

tahun akademik 2016/2017, rata-rata lama studi mahasiswa Prodi S1 masih berada di 

atas 4 tahun. Permasalahan utama terkait masa studi rata-rata ini terletak pada proses 

penyelesaian skripsi mahasiswa yang masih di atas waktu normal (di atas 6 bulan). 

Beberapa tindakan relevan untuk menanggulangi masalah lama masa studi mahasiswa 

telah dilakukan oleh Pengelola PS S1 JAFEB UB, seperti contohnya melakukan evaluasi 

pembimbingan setiap semester sekali dan melakukan evaluasi khusus untuk mahasiswa 

yang memasuki fase kritis dari masa studinya.  

Adapun kebijakan lain yang juga diimplementasikan untuk mengatasi permasalahan ini 

adalah dengan jalan melakukan pergantian dosen pembimbing skripsi untuk beberapa 

mahasiswa yang mengalami kesulitan untuk melakukan proses pembimbingan dengan 

dosen pembimbing lama hingga pada upaya menjamin kualitas pengajuan rancangan 

skripsi melalui outline yang harus diisi mahasiswa secara online di website program studi. 

Melalui outline ini mahasiswa diminta untuk benar-benar memastikan judul skripsi yang 

dipilih serta menjelaskan masalah penelitian yang melandasi dipilihnya judul penelitian 

tersebut disertai dengan referensi-referensi pendukungnya. Dengan adanya outline ini, 

diharapkan mahasiswa mendapatkan dosen pembimbing skripsi yang tepat sesuai dengan 

topik penelitian yang diangkat. Dengan adanya dosen pembimbing yang tepat diharapkan 

mampu memacu percepatan proses penyelesaian skripsi mahasiswa bersangkutan. 
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BAGIAN V: Tindakan Koreksi dan Tindakan Pencegahan 

Dari Hasil pemaparan-pemaparan seperti yang telah diuraikan sebelumnya, 

kemudian dapat disimpulkan beberapa aspek yang masih menjadi titik lemah program 

studi seperti yang bisa dilihat dalam tabel berikut: 

No. Masukan Tindakan Perbaikan 

Status 

(Open/ 

Closed) 

Tindakan 

Pencegahan 

A. Temuan Audit    

1. Standar antiplagiasi 

Pengabdian Masyarakat 

Pengajuan kepada 

fakultas 

Closed Sosialisasi 

pengaplikasian 

software antiplagiasi 

2. Publikasi Ilmiah hasil 

Pengabdian Masyarakat 

Penyelenggaraan 

sosialisasi dan 

pengiriman surat 

himbauan 

Closed Sosialisasi kebijakan 

telah dilakukan dalam 

acara rapat kerja 

jurusan pada tanggal 

10-12 Juli 2017. 

Pemaparan dilakukan 

oleh Plt. Ketua Jurusan 

JAFEB UB 

B. Keluhan Pelanggan 

(Mahasiswa) 
   

1. Keterbatasan waktu dosen 

untuk melayani konsultasi 

akademik proses 

perkuliahan bagi mahasiswa 

Perombakan 

Mekanisme Tutorial 

dan perubahan 

metode pembelajaran 

Closed Diambilnya kebijakan 

penambahan jam 

tutorial bagi 

mahasiswa dan 

penambahan jumlah 

matakuliah wajib 

jurusan yang 

disediakan fasilitas 

tutorialnya 

2. Kesulitan Mahasiswa untuk 

melakukan proses 

pembimbingan skripsi 

dengan dosen 

pembimbingnya 

Pemanggilan dosen 

yang bersangkutan 

oleh Ketua Jurusan 

dan dilakukannya 

pelimpahan 

pembimbingan 

kepada dosen lainnya 

Closed pembuatan kebijakan 

pemantauan secara 

berkala setiap 

semester atas progres 

penyelesaian skripsi 

3. Ketidakseragaman persepsi 

dosen dalam membimbing 

mahasiswa yang sedang 

melakukan KKNP dan 

penyusunan laporannya 

Menugaskan kepada 

beberapa dosen 

untuk membuat dan 

merevisi buku 

pedoman 

pembimbingan KKNP 

dan Penulisan 

Laporan KKNP 

Open Dilakukannya 

sosialisasi bagi dosen 

JAFEB UB terkait 

dengan proses 

pembimbingan KKNP 

dan penulisan laporan 

KKNP oleh mahasiswa 
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C. Evaluasi Program Kerja    

1. Pemenuhan Standar Audit 

Internal Mutu 

Perbaikan menu dan 

konten website PS S1 

JAFEB UB 

Closed Penunjukan salah satu 

staf administrasi 

jurusan dibantu oleh 

mahasiswa magang 

untuk melakukan 

proses maintanance 

dan update data 

website PS 

2. Akreditasi Internasional 

oleh ACCA 
Proses submisi 

dokumen akreditasi 

untuk rumpun 

matakuliah 

perpajakan 

Open Menyiapkan dokumen 

akreditasi untuk 

rumpun matakuliah 

lainnnya sehingga 

kontinuitas submisi 

dokumen bisa terjaga. 

D. Evaluasi Sasaran Mutu    

1. Masa Studi Rata-Rata Evaluasi 

perkembangan 

penyelesaian skripsi 

oleh mahasiswa setiap 

semester 

Pemberian materi 

pembekalan skripsi 

sesuai kebutuhan 

mahasiswa 

Open Perubahan format 

pengajuan proposal 

judul dan dosen 

pembimbing skripsi 

Pembuatan Kartu 

Kendali 

Pembimbingan bagi 

Dosen yang dimonitor 

secara berkala oleh 

Pengelola PS 

 

BAGIAN VI: Tindak Lanjut Tinjauan Manajemen Sebelumnya 

Mulai tahun ajaran 2011/ 2012, program studi S1 Akuntansi telah sebanyak 5 kali 

melakukan proses tinjauan manajemen. Adapun beberapa tindak lanjut yang bisa diambil 

dari proses tinjauan manajemen yang dilakukan pada periode sebelumnya adalah sebagai 

berikut: 

Topik Tindak Lanjut Terget Waktu 

Implementasi 

Implementasi 

Metode 
Pembelajaran SCL 

dan penyusunan 
rubrik penilaian bagi 
mahasiswa (student 

assesment) 

 Menyelenggarakan workshop 

SCL dan penyusunan rubrik 
penilaian di tahun 2017 

 Mengimplementasikan metode 

SCL untuk matakuliah 
akuntansi biaya dan 
pengantar akuntansi pada 

tahun ajaran 2017-2018 

 Workhop terselenggara di 

tahun 2017 
 Matakuliah Akuntansi 

Biaya dan Pengantar 

Akuntansi menerapkan 
metode pembelajaran 
SCL di tahun ajaran 

2017-2018 

Proses akreditasi 
Internasional oleh 
ACCA 

 Penyiapan dokumen akreditasi 
sesuai dengan requirement 

dari ACCA 
 Melakukan proses submisi 

 Di tahun ajaran 2017-
2018, 3 rumpun 

matakuliah PS S1 JAFEB 
UB telah terakreditasi oleh 
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dokumen untuk rumpun 
matakuliah perpajakan, 

manajemen keuangan, dan 
asurans 

ACCA 

Website program 
studi yang belum 

memenuhi standar 
universitas (aspek 

bilingual) 

 Proses pembuatan konsep 

bilingual pada website dengan 
menunjuk staf teknis khusus 
pengelola website dari 

mahasiswa kelas internasional 
yang memiliki jobdesk 

melakukan translasi bahasa 
dalam website. 

 Digitalisasi dokumen-dokumen 

akademik PS  

Konsep bilingual bisa 
dirampungkan di akhir tahun 

ajaran 2017-2018 dan 
semua dokumen akademik 

PS telah masuk dalam 
konten website.  

 

BAGIAN VII: Perubahan yang Dapat Mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu 

Sebagai upaya monitoring kinerja dari Program Studi S1 Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Brawijaya dan perbaikan aktivitas penjaminan mutu di JAFEB UB yang 

kemudian hasil dari mekanisme monitoring tersebut dituangkan dalam dokumen Rapot 

Dosen yang dibagikan kepada masing-masing dosen di setiap akhir semester dalam forum 

Rapat Evaluasi Akhir Semester JAFEB UB. Adapun beberapa aspek akademik yang 

dimonitor di setiap akhir semester adalah sebagai berikut: 

1. Monitoring dan evaluasi kesesuaian materi ajar yang diberikan oleh dosen di setiap 

perkuliahan dengan SAP (Satuan Acara Perkuliahan) dan RPS (Rencana 

Pembelajaran Semester) yang telah ditetapkan untuk masing-masing matakuliah. 

2. Monitoring dan evaluasi terhadap tingkat kehadiran dosen mengajar di kelas 

selama satu semester.  

3. Monitoring dan evaluasi Ketepatan waktu pengumpulan nilai akhir semester 

mahasiswa.  

4. Monitoring dan evaluasi kelengkapan pengisian instrumen penilaian dalam nilai 

akhir.  

5. Monitoring dan evaluasi semesteran kinerja dosen mengajar di kelas oleh 

mahasiswa.  

6. Monitoring dan evaluasi terhadap tingkat kelulusan mahasiswa di kelas.  

7. Monitoring dan evaluasi terhadap proses pembimbingan skripsi oleh dosen.  

8. Monitoring dan evaluasi terhadap mahasiswa yang terancam DO karena hampir 

mencapai batas akhir masa studi. Aktivitas monitoring dan evaluasi dilakukan 

melalui komunikasi secara intensif melalui kartu kendali proses belajar mengajar 

dan pembimbingan skripsi hingga mengenakan kewajiban melapor tentang 

perkembangan studi mahasiswa yang telah memasuki waktu kritis menjelang DO. 
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Salah satu implementasi dari aktivitas ini adalah Mengharuskan mahasiswa  

melakukan regristrasi ulang terkait dengan pemrograman skripsi kepada staf 

jurusan ketika tidak bisa menyelesaikan skripsi kurang dari 6 bulan (satu 

semester). 

9. Monitoring dan evaluasi terhadap rencana studi lanjut ke jenjang doctoral bagi 

tenaga pengajar tetap yang masih bergelar master. Langkah ini diawali dengan 

pembuatan blue print pengembangan SDM JAFEB UB. 

10. Monitoring akselerasi perubahan kurikulum program studi berbasis KKNI dan 

penyusunan RPS serta rubrik penilaian yang telah mengakomodasi capaian 

pembelajaran basis KKNI. 

11. Monitoring terhadap proses akreditasi internasional oleh ACCA 

 

BAGIAN VIII: Rekomendasi untuk Peningkatan Mutu  

Proses perubahan kurikulum yang terjadi di tahun 2016 menjadi agenda besar 

bagi PS S1 JAFEB UB. Dengan adanya perubahan kurikulum ini diharapkan akan terjadi 

proses standarisasi proses pengajaran dan juga kejelasan capaian pembelajaran program 

studi. Sebagai hasil akhirnya, diharapkan akan mampu meningkatkan kualifikasi mutu dari 

lulusan dan mempersingkat lama studi mahasiswa di PS S1. Selain itu, dengan adanya 

perubahan kurikulum juga kemudian berdampak pada perubahan mekanisme metode 

pembelajaran di dalam kelas yang diselnggarakan oleh dosen. Pengimplementasian 

metode SCL merupakan salah satu dampak besar yang positif dari perubahan kurikulum 

yang tejadi. Dengan diimplementasikannya metode SCL, maka diharapkan akan 

meningkatkan kemandirian mahasiswa dalam merancang kegiatan belajarnya, 

meningkatkan kreatifitas dan kerjasama dari mahasiswa di dalam kelas, hingga pada 

akhirnya meningkatkan hasil kinerja akademik mahasiswa di dalam kelas. 

Selain itu, guna meningkatkan kinerja dan capaian proses belajar mengajar dosen, 

aktivitas evaluasi dan monitoring hendaknya terus dilakukan secara berkala dan kemudian 

membawa hasil dari evaluasi tersebut untuk didiskusikan di rapat kerja Jurusan Akuntansi 

FEB UB. Rapor dosen yang saat ini baru dirancang untuk penilaian kinerja akademik di 

bidang pendidikan nampaknya perlu diperluas di area penelitian, pengabdian masyarakat, 

maupun kegiatan penunjang lainnya. Dan yang terakhir, untuk menjamin kelangsungan 

proses penjaminan mutu PS, dirasa perlu untuk melakukan peninjauan dan perbaikan 

terhadap proses digitalisasi atas keseluruhan dokumen akademik serta updating secara 

berkala konten dari website PS. Dengan adanya proses ini diharapkan akan semakin 
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memberikan kemudahan bagi seluruh stakeholders PS S1 JAFEB UB untuk mengakses 

berbagai macam informasi akademik yang dibutuhkan. 

 

Output 

Beberapa luaran yang ingin dicapai secara bertahap oleh PS S1 JAFEB UB terkait 

dengan implementasi sistem manajemen mutu di lingkungan JAFEB UB adalah 

tercapainya sasaran-sasaran mutu di tahun 2017-2018 yang telah dicanangkan yang juga 

terkandung dalam rencana strategis PS sebagai berikut: 

1. Rampungnya penyelarasan kurikulum PS yang mengacu pada pedoman KKNI dan 

IES 

2. Keseluruhan matakuliah wajib PS telah memiliki RPS yang mengacu pada 

pedoman KKNI 

3. Pengimplementasian metode SCL untuk matakuliah-matakuliah wajib jurusan 

4. Penggunaan rubrik penilaian mahasiswa untuk menstandarkan proses penilaian 

kinerja mahasiswa oleh dosen dalam proses belajar mengajar di kelas 

5. Pemangkasan rata-rata lama studi lulusan PS S1 JAFEB UB 

6. Perolehan status akreditasi internasional oleh ACCA. 

 

BAGIAN IX: PENUTUP 

Dari proses tinjauan manajemen yang dilakukan di tahun ajaran 2016/ 2017, 

kemudian dapat disimpulkan bahwa program studi harus memfokuskan kegiatan 

operasionalnya pada aspek-aspek yang masih menjadi celah kelemahan institusi, yang 

diantaranya adalah: 

1. Upaya pemangkasan rata-rata lama studi lulusan PS S1 JAFEB UB agar mencapai 

target yaitu tidak lebih dari 4 tahun. 

2. Kualitas pembimbingan skripsi oleh Dosen. 

3. Upaya pencapaian status akreditasi internasional bagi PS S1 JAFEB UB. 

4. Proses inventarisasi dan digitalisasi dokumen akademik PS. 

5. Penyelasaran kurikulum PS sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku di 

tingkat nasional maupun internasional. 

Dengan telah diinvetarisirnya beberapa celah kelemahan yang hingga saat ini masih 

dihadapi oleh PS S1 JAFEB UB, maka selanjutnya aspek-aspek tersebut hendaknya 

dijadikan sebagai indikator-indikator utama yang perlu diperbaiki dan dievaluasi progress 

perbaikannya. Beberapa indikator tersebut hendaknya menjadi sasaran utama dari 

realisasi rencana strategis PS selama beberapa tahun kedepan. 


