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Visi  

Menjadi Program Doktor Akuntansi terkemuka bereputasi internasional yang 

memberikan pencerahan intelektual, mental, dan spiritual keagamaan guna mendorong 

inovasi ilmu pengetahuan sebagai kontribusi bagi akuntansi dan peradaban manusia. 

 

Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan doktor akuntansi dengan pendekatan holistik, etis, 

kualitas, kontekstual, wawasan lingkungan dan internasional, 

2. Mengakselerasi pengembangan riset dan inovasi dalam bidang akuntansi dengan 

pendekatan multiparadigma, 

3. Mendukung penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis 

pendidikan dan riset yang diselenggarakan oleh Jurusan Akuntansi sehingga lebih 

bermanfaat bagi stakeholders dan peningkatan peradaban manusia. 

Tujuan 

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang “tercerahkan” secara intelektual, mental, 

dan spiritual yang dicerminkan dalam bentuk kepribadian yang terpuji, arif dan 

bijaksana serta mampu melakukan inovasi sains akuntansi, 

2. Menghasilkan sumber daya manusia yang mampu melakukan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat secara mandiri, original dan unik untuk memberikan 

kontribusi pada pengembangan ilmu dan profesi akuntansi, 

3. Menghasilkan ilmu akuntansi dengan corak multiparadigma yang tercermin pada 

bersatunya akuntansi dengan konteks sosial, budaya, politik, etika dan agama. 
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I. PENDAHULUAN 

Inisiasi berdirinya Program Doktor Ilmu Akuntansi (PDIA) dimulai pada tahun 2004 

sebagai sebuah minat di Program Doktor Ilmu Ekonomi (PDIE). Meskipun demikian, PDIA 

mendapatkan keleluasaan untuk menentukan mata kuliahnya sendiri, tentunya yang relevan 

dengan akuntansi. Sejak tahun 2007, Program Doktor Ilmu Akuntansi mulai berdiri sendri 

sebagai program studi yang mandiri terlepas dari PDIE. Perubahan status tersebut juga 

diiringi perkembangan kurikulum. Kurikulum PDIA memiliki kekhasan, yakni kurikulum 

multiparadigma (sudut pandang), yaitu: paradigma positivisme, paradigma interpretivisme, 

paradigma kritis, dan paradigma posmodern. Sejak menjadi sebuah program yang mandiri, 

PDIA semakin berbenah salah satunya pada aspek kurikulum. Kurikulum 2007 berbeda 

dengan kurikulum 2004, tetapi tetap berciri khas multiparadigma dengan penguatan di 

beberapa matakuliah, termasuk aspek spiritualitas. Pada tahun 2012, PDIA menerapkan 

kurikulum yang sudah dimodifikasi sesuai dengan perkembangan lingkungan.  Ciri khas 

PDIA tetap berpijak pada multiparadigma dengan penguatan di aspek paradigma, alat 

penelitian, dan materi disiplin akuntansi. Sejak tahun 2016, Dr. Erwin Saraswati, Ak. CA, 

CPMA, CSRA. diangkat menjadi Ketua Program PDIA JAFEB UB. Hingga kini, PDIA JAFEB 

UB telah berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi terhadap seluruh kegiatan 

operasional dan berusaha untuk melakukan perbaikan atas hasil evaluasi yang dilakukan. 

Tinjauan Manajemen PDIA JAFEB UB tahun akademik 2016-2017 ini diselenggarakan 

guna menyikapi beberapa capaian  kinerja dan beberapa aktivitas operasional. Agenda 

utama pembahasan dalam tinjauan manajemen ini adalah terkait Hasil Audit Mutu Internal 

Akademik, hasil audit eksternal BAN PT, masukan dari pelanggan (yang terdiri dari  users, 

alumni, dosen, maupun mahasiswa), evaluasi atas program kerja, evaluasi atas sasaran 

mutu, serta perubahan-perubahan aturan yang berpengaruh terhadap sistem manajemen 

mutu.  

Beberapa topik diskusi yang berkaitan dengan tinjauan manajemen seperti yang 

dijelaskan di paragraf sebelumnya, selanjutnya dapat dirumuskan tentang beberapa saran 

yang mungkin bisa dihasilkan seperti contohnya peningkatan efektivitas sistem manajemen 

mutu yang diterapkan di lingkungan PDIA JAFEB UB, peningkatan kinerja layanan terhadap 

segenap pelanggan, hingga kemungkinan diperlukannya beberapa sarana ataupun sumber 

daya guna menunjang kinerja PDIA JAFEB UB. Beberapa output yang hendak dicapai 

tersebut diperjelas dengan rincian agenda pelaksanaan dan target waktu pencapaiannya. 
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II. LINGKUP BAHASAN 

Mengacu sistem manajemen mutu (SMM) SNI ISO 9001:2008, maka Program Doktor Ilmu 

Akuntansi melaksanakan tinjauan manajemen dengan ruang lingkup seperti yang 

dipersyaratkan, yaitu: 

1. Hasil audit internal yang dilaksanakan oleh Gugus Jaminan Mutu FEB UB dalam 

kegiatan AIM Siklus 15, dan audit eksternal yang dilakukan oleh BAN PT dalam rangka 

Re-Akreditasi PDIA JAFEB UB 

2. Umpan balik pelanggan 

Beberapa pelanggan dari PDIA JAFEB UB JAFEB UB yang dinyatakan dalam manual 

mutu FEB UB adalah mahasiswa PDIA JAFEB UB sebagai pelanggan utama. Untuk 

mendapat masukan dari pelanggannya, PDIA JAFEB UB melalukan evaluasi atas 

kepuasaan konsumen dengan menggunakan Indeks Kepuasan Konsumen dan 

pelacakan kebutuhan stakeholder dengan menggunakan tracer study kepada 

mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan. 

3. Kinerja proses bisnis, meliputi capaian sasaran mutu dan capaian program kerja. 

4. Tindakan pencegahan dan tindakan koreksi (hambatan program masing-masing bidang 

dan tindak-lanjut untuk mencegah hambatan tersebut agar tidak terjadi lagi). 

5. Tindak lanjut tinjauan manajemen sebelumnya (catatan yang perlu mendapat perhatian 

pada tinjauan manajemen sebelumnya). 

6. Perubahan yang mempengaruhi SMM (baik internal maupun dari eksternal). 

7. Saran dan masukan untuk perbaikan SMM unit kerja. 

 

III. PELAKSANAAN 

Pelaksanaan tinjauan manajemen di lingkup Jurusan Akuntansi FEB UB dilakukan 

secara konsisten melalui pertemuan rutin Jurusan Akuntansi FEB UB yang didalamnya 

secara bersama-sama membahas pelaksanaan operasional berbagai komponen jurusan 

yakni Program sarjana (S1), Program Magister (S2), Program Doktor (S3), Program Profesi 

(PPAk), dan Laboratorium. Tinjauan manajemen periode tahun ajaran 2016-2017 

dilaksanakan bersamaan dengan rapat koordinasi jurusan yang dilaksanakan tanggal 10 -12 

Juli 2017 di Golden Tulip Hotel, Kota Batu, Malang. Dalam rapat ini, dihadiri oleh Plt. Ketua 

Jurusan Akuntansi FEB UB yang sekaligus menjabat sebagai Sekretaris Jurusan, Ketua 

Program Studi S1, Ketua Program Magister Akuntansi (PMA), Ketua Program Doktor Ilmu 

Akuntansi (PDIA), Ketua Program Studi PPAk, Staff Jurusan beserta Ketua Laboratorium 

Investasi dan Pasar Modal juga Ketua Laboratorium Akuntansi dan Perpajakan.  

Cakupan bahasan Rapat Tinjauan Manajemen PDIA JAFEB UB didasarkan pada 

prosedur yang mencakup penentuan, pengumpulan, dan analisa data yang berhubungan 
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dengan hasil evaluasi sistem manajemen mutu, kepuasan pelanggan (yang terdiri dari users 

lulusan, alumni, maupun mahasiswa), serta capaian kinerja operasional selama tahun 

akademik 2016 - 2017. Berikut adalah dokumentasi foto rapat tinjauan manajemen. 

 

Gambar 1. Foto Kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen 

 

 

IV. HASIL 

Hasil evaluasi manajemen Program Doktor Ilmu Akuntansi (PDIA JAFEB UB) tahun 

2016 berikut ini disajikan sesuai urutan lingkup bahasan tinjauan manajemen. 

 

1. Hasil Audit Internal 

Audit Internal Mutu (AIM) merupakan pemeriksaan sistematik dan independen untuk 

mengetahui apakah implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) efektif dan 

sesuai perencanaan yang dilakukan oleh unit kerja di Universitas Brawijaya (UB). Pada 

tahun 2015, Pusat Jaminan Mutu (PJM) UB telah mendelegasikan pelaksanaan audit 

internal mutu kepada pihak fakultas dalam hal ini Gugus Jaminan Mutu (GJM) FEB UB. AIM 

Siklus 15 tahun 2016 yang dilakukan berfokus pada pemeriksaan terhadap implementasi 

standar mutu UB yang meliputi bidang pengelolaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian 

masyarakat. PDIA JAFEB UB dalam hal ini merupakan auditee dalam AIM tersebut 

menjalani proses audit internal yang memang sudah rutin dilaksanakan.  

Proses audit internal dilaksanakan melalui dua tahap, seperti yang dikemukakan di 

atas, yakni desk evaluation dan visitasi. Dalam prosedur desk evaluation, PDIA JAFEB UB 
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telah melakukan pengumpulan borang evaluasi kinerja dan setelah itu dilaksanakan visitasi 

AIM Siklus 15 pada tanggal 7 Desember 2016 di Gedung Pascasarjana Lantai 3 FEB UB. 

Auditor yang ditugaskan untuk mengaudit PDIA JAFEB UB adalah Prof. Dr. Surachman, 

SE., MSIE dan Dian Ari Nugroho, SE., MM.  

Lingkup AIM Siklus 15 meliputi tindak lanjut atas hasil audit siklus 14 dan audit standar 

mutu UB yang meliputi kinerja pendidikan, pengabdian kepada masyarakat, penelitian, dan 

kerjasama. Pada tahap pertama, auditor intenal melakukan evaluasi atas temuan AIM Siklus 

14. Beberapa status temuan tersebut sudah di closed, namun lainnya masih berstatus open 

dan terbawa hingga AIM siklus 15. Audit internal mutu siklus 14 terfokus pada standar 

pengabdian kepada masyarakat Berikut ini temuan auditor pada siklus yang berstatus 

closed:   

1. Untuk penelitian yang dibiayai melalui mekanisme DPP/UB, PS-S3 memiliki 

kebijakan bahwa Ketua Peneliti adalah minimal bergelar Doktor dengan berpangkat 

asisten ahli atau master tetapi berpangkat lektor, 

2. Untuk saat ini Ketua Peneliti sebagai Peneliti Utama disyaratkan minimal bergelar 

doktor berpangkat asisten ahli atau master bergelar lektor. Rata-rata ketua peneliti 

telah melakukan penelitian lebih dari 8 penelitian. 

3. Rata-rata dana penelitian dosen adalah Rp 3.000.000 per dosen per tahun. 

4. Rata-rata dana PKM untuk dosen adalah Rp 2.000.000 per dosen per tahun 

5. Ada dalam menu website namun masih belum lengkap dan masih disiapkan. 

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 PRODI S3 JAFEB 

UB adalah sebagai berikut: 

1. Prodi mengirimkan surat usulan kepada jurusan yang nantinya akan ditujukan 

kepada seluruh dosen S3 JAFEB UB terkait penelitian yang dibiayai melalui 

mekanisme DPP/UB yaitu adanya kebijakan bahwa Ketua Peneliti adalah minimal 

bergelar Doktor dengan berpangkat asisten ahli atau master tetapi berpangkat lektor. 

2. Prodi mengirimkan surat usulan kepada jurusan yang nantinya akan ditujukan 

kepada seluruh dosen S3 JAFEB UB terkait kebijakan penelitian yaitu Ketua Peneliti 

sebagai Peneliti Utama disyaratkan minimal bergelar doktor berpangkat asisten ahli 

atau master bergelar lektor. Rata-rata ketua peneliti telah melakukan penelitian lebih 

dari 8 penelitian. 

3. Pada tahun 2016, UB telah menerapkan remunerasi. Kebijakan rata-rata dana 

penelitian dosen meningkat bergantung pada Golongan dan Jabatan dosen yang 
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bersangkutan. Dosen yang memiliki Golongan III/b minimal memperoleh dana 

penelitian Rp 5.000.000 per tahun. 

4. Jurusan menyurati Fakultas terkait pengusulan kenaikan dana PKM 

5. Prodi menyurati Jurusan yang kemudian akan diteruskan ke Universitas untuk 

meminta akses upload materi website. 

Seperti yang diungkapkan sebelumnya, bahwa masih ada beberapa temuan yang hasilnya 

masih open dan masih terbawa hingga AIM Siklus 15. Temuan-temuan yang dimaksud 

adalah: 

1. PS-S3, berkoordinasi dengan Jurusan Akuntansi, telah mengirimkan surat kepada 

semua dosen agar hasil penelitian dan pengabdian masyarakat dapat dipublikasikan 

dalam jurnal ilmiah atau prosiding.  Namun, dari 74 laporan penelitian yang didanai 

DPP dari tahun 2010-2014 yang telah teridentifikasi telah dipublikasikan di jurnal 

atau prosiding atau buku hanya 5 makalah (kurang dari 10%) yang teridentifikasi 

terpublikasi.  

2. Belum ada data proses pemindaian anti plagiasi untuk publikasi PKM. 

3. Belum ada data PKM yang dipublikasikan di artikel pada jurnal internasional 

Berdasarkan temuan di atas, PDIA beserta jurusan Akuntansi telah mengambil tindakan: 

1. Jurusan menyurati seluruh dosen JAFEB UB agar mereka mempublikasikan hasil 

penelitian di jurnal ilmiah/prosiding. 

2. Prodi mengusulkan surat kepada Jurusan yang nantinya akan ditujukan kepada 

Fakultas untuk segera melakukan pengadaan pemindaian anti plagiasi untuk 

publikasi PKM. 

3. Jurusan menyurati seluruh dosen JAFEB UB agar mereka mempublikasikan hasil 

PKM di jurnal internasional. 

Selanjutnya, auditor melakukan audit atas lingkup standar mutu UB (audit siklus 15). 

Temuan auditor pada AIM siklus 15 ini masih sama dengan temuan-temuan pada AIM 

Siklus 14 sehingga sejalan dengan status pada AIM siklus 14, beberapa sudah bestatus 

akhir closed. Namun masih terdapat tiga temuan yang berstatus open, sama dengan siklus 

lama yang menjadi temuan pada siklus 15 ini. Temuan-temuan beserta akar penyebab dan 

tindak lanjutnya disajikan pada tabel 1 di bawah ini:  

 

Tabel 1.  Daftar Temuan dan Upaya Tindak lanjut AIM Siklus 15 

No Temuan Audit Akar Penyebab Tindak Lanjut 

1 PS-S3 berkoordinasi dengan 

Jurusan Akuntansi telah 

mengirimkan surat kepada 

semua dosen agar hasil 

Banyaknya hasil 

penelitian yang belum 

dipublikasikan di jurnal 

ilmiah/prosiding. 

Prodi menyusun sekaligus 

mengirim surat wajib 

publikasi hasil penelitian dan 

PkM kepada seluruh dosen 
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penelitian dan pengabdian 

masyarakatdapat 

dipublikasikan dalam jurnal 

ilmiah atau prosiding.  Namun 

dari 74 laporan penelitian yang 

didanai DPP dari tahun 2010-

2014 yang telah teridentifikasi 

telah dipublikasikan di jurnal 

atau prosiding atau buku 

hanya 5 makalah (kurang dari 

10%) yang teridentifikasi 

terpublikasi.  

 

 JAFEB UB di jurnal ilmiah 

nasional atau internasional 

maupun prosiding. 

 

2 Belum ada data proses 

pemindaian anti plagiasi untuk 

publikasi PKM. 

 

Belum terdapat 

pemindaian anti plagiasi 

untuk laporan PKM di 

PMA (DPP) dan 

kewenangan tersebut 

berada di Fakultas. 

 

Prodi mengusulkan surat 

kepada Jurusan yang 

nantinya akan ditujukan 

kepada Fakultas untuk 

segera melakukan 

pengadaan pemindaian anti 

plagiasi. 

 

3 Belum ada data PKM yang 

dipublikasikan di artikel pada 

jurnal nasional maupun 

internasional bereputasi 

 

Hasil PKM belum 

dipublikasikan di jurnal 

internasional 

 

Prodi menyusun sekaligus 

mengirim surat wajib 

publikasi hasil PKM kepada 

seluruh dosen JAFEB UB di 

jurnal nasional maupun 

internasional bereputasi. 

Berdasarkan tabel di atas, maka tindak lanjut atas temuan tersebut adalah menyusun 

surat rekomendasi kepada jurusan untuk mendorong fakultas melakukan pemindaian anti 

plagiasi pada draft laporan penelitian dan pengabdian masyarakat dosen, serta melakukan 

sosialisasi kepada dosen untuk mewajibkan publikasi hasil penelitian dan pengabdian 

masyarakat dalam jurnal internasional.  

 

2. Hasil Audit Eksternal 

 Sepanjang tahun 2016, PDIA JAFEB UB sedang mempersiapkan dan menyusun 

Borang Akreditasi versi BAN-PT. Hingga awal tahun 2017, penyusunan Borang Akreditasi 

tersebut masih dilanjutkan karena keharusan memasukkan susunan Borang ke dalam 

Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO). Perkembangan terakhir dari proses 

akreditasi ini adalah dengan akan dilakukannya visitasi asesor di bulan November 2017.  
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3. Umpan Balik Dari Pelanggan 

Umpan balik pelanggan penting bagi PDIA FEB UB sebagai bentuk upaya menjaga 

kualitas dan kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan. 

PDIA JAFEB UB telah melakukan kajian tentang proses pembelajaran melalui umpan balik 

dari dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan. Upaya yang telah dilakukan oleh 

PDIA FEB UB dalam menjamin mutu pendidikan adalah dengan tracer study. Jumlah user 

yang berhasil dihubungi dan berpartisipasi untuk studi penelusuran ini adalah sebanyak 15 

orang yang mewakili instansi pengguna lulusan (users) PDIA FEB UB. Tracer study 

dilakukan dengan cara mengirimkan kuesioner melalui email kepada alumni dan pengguna 

lulusan PDIA JAFEB UB, termasuk alumni yang terlibat dalam kegiatan Masyarakat 

Akuntansi Multiparadigma Indonesia (MAMI). Berikut ini adalah hasil perolehan data umpan 

balik pelanggan:  

Tabel 2. Umpan Balik Pelanggan 

No Umpan Balik Dari Isi Umpan Balik Tindak Lanjut 

1. Dosen 1. Ploting 

pembimbingan 

mahasiswa sesuai 

dengan  minat 

paradigma dan 

keahlian dari dosen 

bersangkutan. 

2. Pertimbangan untuk 

memberikan 

kebebasan bagi 

mahasiswa dalam 

memilih matakuliah 

sesuai dengan 

paradigma, sehingga 

mahasiswa tidak 

harus menempuh 

seluruh matakuliah 

yang berbeda 

paradigma. 

1. Sudah diakomodasi dalam 

plotting dosen pembimbing 

sesuai dengan minat 

paradigma dan keahlian 

dosen. 

2. Sudah diakomodasi dalam 

pembaruan kurikulum 

dengan pilihan mata kuliah 

sesuai dengan minat 

mahasiswa. 

 

2. Mahasiswa 1. Proses penentuan 

jadwal pada setiap 

tahapan ujian 

disertasi mahasiswa 

yang harus 

disesuaikan dengan 

jadwal masing-

masing dosen 

pembimbing maupun 

1. KPS PDIA JAFEB UB 

membantu mengatur jadwal 

ujian mahasiswa dengan 

menambah staf khusus 

memperlancar proses 

penentuan jadwal ujian 

mahasiswa 

2. Mewajibkan setiap dosen 

untuk mencantumkan setiap 
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dewan penguji  

2. Transparansi 

penilaian oleh dosen 

atas nilai akhir dari 

matakuliah yang 

diampunya. 

detail dari komponen 

penilaian yang diberikan 

kepada mahasiswa atas 

hasil kinerja mahasiswa 

selama satu semester 

perkuliahan dan 

memperketat waktu 

penyerahan nilai akhir 

mahasiswa. 

3. Alumni Pembentukan forum 

silaturahmi alumni  

 

 

Telah terbentuknya Masyarakat 

Akuntansi Multiparadigma 

Indonesia (MAMI) yang 

bertujuan sebagai forum 

silaturahmi alumni serta forum 

ilmiah yang diadakan dalam 

acara Temu Masyarakat 

Akuntansi Multiparadigma 

Indonesia Nasional (TEMAN) 

yang  diselenggarakan setiap 

tahun. 

4. Pengguna lulusan 1. Peningkatan soft skill 

alumni. 

2. Adanya forum-forum 

kegiatan yang bisa 

mempererat 

hubungan antara 

pihak pengguna dan 

PDIA JAFEB UB. 

 

1. Upaya peningkatan soft skill 

di bidang komunikasi dan 

kepemimpinan diakomodasi 

dalam acara Debat 

Epistemologi yang diikuti oleh 

mahasiswa. 

2. PDIA JAFEB UB 

mengundang pengguna 

melalui asosiasi-asosiasi 

profesi dalam kegiatan 

konferensi internasional yang 

dilaksanakan oleh PDIA 

(seperti misalnya 5th ICON – 

International Conference on 

Accounting, APCAF – Asia 

Pacific Conference on 

Accounting and Finance, dan 

BICAB – Brawijaya 

International Conference on 

Accounting and Business) 

sehingga terdapat 

sinkronisasi antara kebutuhan 

pengguna dengan apa yang 

ditawarkan oleh PDIA JAFEB 

UB. 

3. PDIA juga mewajibkan 

mahasiswa untuk mengikuti 
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kegiatan seminar proposal 

maupun seminar hasil dari 

mahasiswa lain sebagai 

tahapan ujian disertasi, agar 

mahasiswa tersebut dapat 

memberikan masukan yang 

bermanfaat bagi rekan yang 

sedang melakukan seminar. 

Dengan demikian,  

 

Berdasarkan tabel di atas umpan balik yang diperoleh dari hasil tracer study terkait 

dengan bidang proses bidang akademik, pembentukan forum silaturahmi, peningkatan soft 

skill mahasiswa dan pembentukan forum-forum untuk mempererat hubungan PDIA JAFEB 

UB dengan pengguna lulusan. Informasi dari tracer study digunakan sebagai dasar bagi 

PDIA JAFEB UB untuk melakukan evaluasi untuk perbaikan secara berkelanjutan guna 

memperkuat iklim akademik dan menghasilkan lulusan yang memiliki kecerdasan 

intelektual, emosional, dan spriritual.  

Selain melalui mekanisme tracer study, PDIA FEB UB juga memberikan layanan e-

complaint kepada mahasiswa jika ada keluhan lainnya terkait pengelolaan akademik 

maupun non akademik. Namun, hingga saat ini masih sedikit jumlah mahasiswa yang 

memanfaatkan fasilitas tersebut, sehingga PDIA FEB UB juga menyediakan layanan 

keluhan pelanggan secara manual dalam bantuk kotak saran yang ditempatkan di bagian 

akademik PDIA FEB UB, maupun keluhan yang disampaikan secara langsung dalam 

memberikan layanan akademik maupun non akademik yang ditampung dan disampaikan 

dalam rapat evaluasi rutin dengan kepala program studi PDIA FEB UB. Berikut adalah tabel 

jenis-jenis keluhan yang berasal dari mahasiswa serta tindak lanjut yang direncanakan: 

 

Tabel 3. Jenis-jenis Keluhan berdasarkan Kotak Saran 

No Jenis/Aspek/Bidang

/Layanan yang 

Uraian Keluar Tindak Lanjut (atau 

rencana) 

Status 

Akhir 

1. Pengajaran  Tidak jarang dosen 

mengganti jadwal 

perkuliahan secara 

mendadak. 

Diterbitkan surat 

himbauan kepada 

semua dosen 

pengampu matakuliah 

di PDIA untuk 

menertibkan waktu 

mengajar dan 

membitahukan kepada 

koordinator kelas 

maksimal sehari 

sebelum perkuliahan 

Close 
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berlangsung. 

Sinkronisasi jadwal 

mengajar dosen PDIA 

FEB UB pada program 

S1, S2 dan S3 agar 

tidak terjadi tumpang 

tindih jadwal mengajar. 

2. Proses 

Pembimbingan 

disertasi 

Terdapat beberapa 

dosen yang tidak 

dapat menyediakan 

waktu konsultasi 

secara langsung 

dengan mahasiswa 

bimbingannya untuk 

mendiskusikan 

perkembangan 

penulisan disertasi 

mahasiswa 

Ketua Program Studi 

PDIA memanggil dosen 

yang bersangkutan 

untuk menyampaikan 

keluhan mahasiswa 

bimbingannya dan 

menghimbau kepada 

dosen bersangkutan 

agar berkenan untuk 

menyediakan waktu 

berdiskusi langsung 

dengan mahasiswa. 

Close 

3. Pelaksanaan Ujian 

Disertasi 

Mahasiswa kesulitan 

menyocokkan jadwal 

antar dosen penguji 

dan seringnya terjadi 

pembatalan secara 

mendadak dari dosen 

penguji sehingga 

majelis penguji tidak 

lengkap. 

Telah terdapat 

kebijakan bahwa ujian 

tetap bisa berlangsung 

walaupun majelis 

penguji tidak lengkap.  

Close 

4.  Keuangan Pelayanan bidang 

keuangan yang cukup 

memakan waktu 

ketika mahasiswa 

mengajukan 

permohonan 

penundaan biaya 

pendidikan yang 

dikarenakan harus 

mendapat persetujuan 

dari pihak fakultas. 

Akan dilakukan diskusi 

antara ketua program 

studi dengan pimpinan 

fakultas dan tenaga 

kependidikan bidang 

keuangan. Selain itu, 

akan dibuat ketentuan 

terkait dengan batasan 

waktu penyelesaian 

administrasi berkas 

penundaan biaya 

pendidikan mahasiswa. 

Open 

 

 

4. Kinerja dan Evaluasi Proses  

Kinerja proses yang dimaksud dalam hal ini adalah berhubungan dengan aktivitas 

proses belajar mengajar (PBM). Adapun terkait kesesuaian produk, dalam tinjauan 

manajemen ini dibahas tentang capaian program kerja dan sasaran mutu. Capaian program 
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kerja dan sasaran mutu yang dilakukan berdasarkan pada rencana strategis PDIA JAFEB 

UB dan Manual Mutu Jurusan Akuntansi FEB UB. Di dalam rencana strategis PDIA JAFEB 

UB, arah pengembangan PDIA JAFEB UB ke depan digambarkan sebagai berikut: 

Tahun 2014-2017, Pemantapan daya saing di tingkat ASEAN dan Asia Pasifik 

a. Peningkatan kesertaan dosen/mahasiswa sebagai penyaji pada event seminar 

regional/internasional. 

b. Peningkatan kerjasama kemitraan dengan universitas lain di kawasan regional 

maupun internasional. 

c. Peningkatan jumlah mahasiswa asing. 

d. Dikenalnya school of thougth PDIA JAFEB UB oleh akademisi lainnya di kawasan 

regional. 

Tahun 2017-2021 Pencapaian sebagai lembaga bereputasi internasional 

a. Peningkatan kesertaan dosen dan mahasiswa dalam seminar internasional di 

berbagai kawasan 

b. Peningkatan jumlah mahasiswa asing dari berbagai kawasan dunia. 

c. Sebagai salah satu institusi pendidikan yang menjadi rujukan dalam pengembangan 

pemikiran akuntansi di dunia. 

d. Teraihnya akreditasi internasional. 

e. Peningkatan jumlah publikasi ilmiah dalam jurnal nasional maupun internasional 

bereputasi. 

 

Berikut adalah program kerja yang dilakukan oleh PDIA JAFEB UB selama tahun 2016. 

 

Tabel 4. Capaian Program Kerja 

No Program Kerja Skor 

Pencapaian 

A. Penguatan Tata Kelola  

1. Memperkuat pencapaian akreditasi A versi BAN-PT. 80% 

2. Memenuhi seluruh standar Audit Internal Mutu. 80 % 

3. Meningkatkan pencapaian akreditasi internasional program studi 

S3  Akuntansi. 

50% 

4. Meningkatkan promosi program studi di universitas luar negeri 

atau negara lain dalam rangka meningkatkan jumlah mahasiswa 

luar negeri dan penguatan jaringan akademik di tingkat 

internasional. 

100% 

(saat ini 

terdapat tiga 

mahasiswa 

asing di 

PDIA) 

5. Kerjasama kemitraan dilakukan PDIA JAFEB UB melalui 

Jurusan Akuntansi dengan cara menjalin kerjasama dengan 

100% 
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instansi lembaga pemerintah maupun non pemerintah.  

6. Meningkatkan promosi program studi di universitas luar negeri 

yang menjadi partner kerjasama dengan JAFEB UB atau negara 

lain dalam rangka meningkatkan jumlah mahasiswa luar negeri. 

70% 

B. Pengembangan Sumber Daya Manusia (Dosen)  

1. Pengiriman  Profesor dan Doktor untuk mempublikasikan hasil 

penelitiannya di konferensi nasional dan internasional sejalan 

dengan bidang keahliannya. 

100 % 

2. Pengiriman Profesor dan Doktor Mengikuti Seminar dan 

Workshop yang sejalan dengan bidang keahliannya. 

100 % 

3. Memfasilitasi dosen untuk mengikuti dan menjadi anggota 

asosiasi profesi internasional  

80 % 

4. Pengalokasian dana untuk program visiting professor dan 

keikutsertaan dalam lokakarya/ diskusi ilmiah.  

100% 

5. Pemberian program Homestay bagi dosen yang berasal dari 

lulusan dalam negeri untuk meningkatkan kemampuan bahasa 

Inggris dosen dan memperkenalkan academic culture yang ada 

di luar negeri 

0% 

6. Pembentukan pementaan rumpun keahlian dan alokasi 

anggaran kepada dosen yang akan mengikuti workshop, 

seminar-seminar serta forum kajian penelitian baik di level 

nasional maupun internasional sesuai dengan bidang keilmuan. 

Selain itu, beberapa aktivitas in house training dan kuliah tamu 

pakar untuk meningkatkan kemampuan publikasi internasional 

dosen PDIA JAFEB UB juga secara periodik dikukan.  

100% 

7. PDIA JAFEB UB juga mengadakan Accounting Research 

Training Series dan Debat Epistemologi Akuntansi 

Multiparadigma secara periodik sebagai sarana pengembangan 

kualitas dosen dalam upaya updating pengetahuan tentang 

metodologi penelitian. 

10% 

8. Mengirim staf dosen bergelar Profesor atau Doktor untuk 

menjadi visiting Professor/Scholar di universitas partner di luar 

negeri untuk meningkatkan internasionalisasi PDIA serta 

memberikan pengalaman internasional bagi para pengajar. 

100% 

C. Updating Keilmuan   

1. Pelaksanaan tuliah tamu dari dosen luar, dalam program visiting 

Professor terkait dengan isu-isu penelitian. 

100 % 

2. Penyelenggaraan Asia-Pacific Conference on Accounting and 

Finance (APCAF). 

100 % 

3. Peninjauan kurikulum secara berkala dengan salah satunya 

menggunakan instrumen tracer study PDIA JAFEB UB. 

70% 

4. Memotivasi para dosen PDIA untuk menulis artikel ilmiah 

dengan dosen dari partner universities di luar negeri dan 

kemudian artikelnya dimasukkan ke IJABS (International Journal 

80% 
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of Accounting and Business Society) 

5. Update kurikulum sesuai KKNI dengan menyusun Learning 

Outcome nasional sebagai fase awal. 

10% 

D. Kemahasiswaan  

1. Memberikan bantuan dana bagi mahasiswa yang hendak 

mempublikasikan karya ilmiahnya di level nasional dan 

internasional. 

100 % 

2. Menghidupkan kembali program debat epistimologi bagi 

mahasiswa. 

10% 

3

. 

Menghidupkan aktivitas kemahasiswaan  dengan membentuk 

himpunan mahasiswa Program Doktor Ilmu Akuntansi dan 

menyediakan ruangan khusus diskusi dalam forum aktivitas 

kegiatan kemahasiswaan di gedung Pasca Sarjana FEB UB. 

10% 

4

. 

Mewajibkan mahasiswa mengikuti seminar proposal dan 

seminar hasil dari mahasiswa lain yang sedang melaksanakan 

tahapan ujian disertasi. 

100% 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian program kerja jurusan telah 

terealisasi dengan baik, namun terdapat beberapa program kerja yang masih belum optimal 

tercapai. Berdasarkan tabel tersebut terdapat kegiatan yang tingkat ketercapainnya masih 

0% yaitu pemberian program Homestay bagi dosen yang berasal dari lulusan dalam negeri 

untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dosen dan memperkenalkan academic 

culture yang ada di luar negeri. Hal ini dikarenakan sebagian dosen JAFEB UB yang sedang 

tugas belajar di universitas dalam negeri masih berada dalam tahapan penyusunan tugas 

akhir, sehingga program kerja tersebut masih belum dapat terealiasi pada tahun 2016. 

Selain itu program kerja terkait dengan program Accounting Research Training Series dan 

Debat Epistemologi Akuntansi Multiparadigma secara periodik masih pada tahap 

pengaktivan kembali. Program kerja terkait dengan update kurikulum sesuai KKNI dengan 

menyusun Learning Outcome nasional memiliki nilai ketercapaian yang masih rendah 

dikarenakan proses penyusunannya yang masih pada fase pemetaan awal. Program kerja 

menghidupkan aktivitas kemahasiswaan  dengan membentuk himpunan mahasiswa PDIA 

JAFEB UB memiliki nilai ketercapaian yang rendah dikarenakan tidak adanya skema 

anggaran untuk kegiatan tersebut  di keuangan fakultas. Selama ini pagu anggaran kegiatan 

kemahasiswaan dialokasikan untuk mendanai aktivitas kegiatan kemahasiswaan program 

S1 sehingga pendanaan untuk kegiatan kemahasiswaan mahasiswa S3 masih didiskusikan 

oleh pimpinan Fakultas dan bagian keuangan Fakultas.  

Upaya pengembangan pelayanan prima di PDIA JAFEB UB juga terus dilakukan 

dengan cara menyelenggarakan kursus Bahasa Inggris bagi tenaga kependidikan agar 

pelayanan prima yang optimal kepada seluruh pengguna termasuk mahasiswa asing dapat 
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terealisasi. Selain mnggunakan indikator capaian program kerja, PDIA JAFEB UB juga terus 

memperbaiki kualitas mutu dengan berpedoman pada standar mutu yang di tetapkan dalam 

Manual Mutu Jurusan Akuntansi FEB UB. Selanjutnya, capaian sasaran mutu atau indikator 

kinerja yang ditargetkan oleh PDIA JAFEB UB  selama tahun 2016 dapat dirangkum dalam 

tabel berikut ini: 

Tabel 5. Capaian Sasaran Mutu 

No. Sasaran Mutu atau 

Indikator Kinerja 

Baseline Target 

Th.2016 

Capaian 

Th.2016 

% Capaian 

1. IPK Rata-Rata  3,63 3,75 3,65 97% 

2. Masa Studi Rata-Rata 4,5 tahun 3 tahun 4,44 thn 68% 

3. Jumlah mahasiswa lulus 

tepat 

waktu 

25% 55% 35% 64% 

4. Peningkatan jumlah 

publikasi ilmiah dosen 

dalam jurnal 

internasional 

13 15 17 100% 

5. Workshop penyusunan 

dan publikasi karya 

ilmiah internasional 

3 1 1 100% 

6. Persentase keanggotan 

dosen tetap dalam 

asosiasi profesi 

internasional 

10% 30% 30% 100% 

7. Program Studi 

Terakreditasi A 

A A A 100% 

8. Kepatuhan terhadap 

Audit Internal Mutu 

75% 85% 85% 100% 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat ketercapaian berdasarkan 

sasaran mutu sebagian besar sudah mencapai 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa 

tingkat capaian manual mutu PDIA JAFEB UB juga sudah sangat baik.  

 

5. Tindakan Koreksi dan Tindakan Pencegahan 

Daftar tindakan koreksi dan pencegahan PDIA JAFEB UB diperoleh dari keluhan, 

evaluasi kepuasan, temuan audit, evaluasi program kerja, dan evaluasi sasaran mutu.  

Daftar tindakan koreksi dilakukan untuk mengatasi adanya keluhan dan sampai sejuh mana 

koreksi tersebut dilakukan, sedangkan tindakan pencegahan adalah upaya yang dapat 

dilakukan sebagai tindakan pencegahan agar keluhan pelanggan tersebut tidak terjadi lagi 
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di kemudian hari. Berikut ini adalah daftar tabel mengenai tindakan perbaikan dan tindakan 

pencegahan terkait evaluasi atas keluhan, kepuasan, audit, program kerja, dan sasaran 

mutu: 

Tabel 6. Tindakan Perbaikan 

No. Masukan Tindakan Perbaikan 

Status 

(Open/ 

Close) 

Tindakan 

Pencegahan 

A. Keluhan    

1. Proses pembimbingan 

dan pengujian disertasi 

oleh dosen kepada 

mahasiswa. 

Diskusi antara Ketua 

Program Studi 

dengan dosen-dosen 

bersangkutan untuk 

menyampaikan dan 

menyepakati solusi 

atas keluhan yang 

muncul. 

Open Direncanakan akan 

dibuatnya instrumen 

evaluasi proses 

pembimbingan 

disertasi oleh 

mahasiswa untuk 

secara periodik 

mengontrol kinerja 

dosen dalam 

membimbing 

disertasi. 

2. Perubahan secara 

mendadak jadwal 

perkuliahan oleh dosen 

Diskusi antara Ketua 

Program Studi 

dengan dosen-dosen 

bersangkutan untuk 

menyampaikan dan 

menyepakati solusi 

atas keluhan yang 

muncul. 

Close Surat himbauan 

kepada masing-

masing dosen untuk 

maksimal 

melakukan 

pembatalan jadwal 

perkuliahan sehari 

sebelum perkuliahan 

berlangsung. 

B. Evaluasi Kepuasaan 

Pelanggan 

   

1. Pelayanan bidang 

keuangan yang cukup 

memakan waktu ketika 

mahasiswa mengajukan 

permohonan penundaan 

biaya pendidikan yang 

dikarenakan harus 

mendapat persetujuan 

dari pihak fakultas. 

Diskusi antara ketua 

program studi dengan 

pimpinan fakultas dan 

tenaga kependidikan 

bidang keuangan. 

 

Open Dibuatnya ketentuan 

terkait dengan 

batasan waktu 

penyelesaian 

administrasi berkas 

penundaan biaya 

pendidikan 

mahasiswa 

C. Temuan Audit     

1. Nominal dana penelitian 

yang diterima oleh 

masing-masing dosen  

Pada tahun 2016, UB 

telah menerapkan 

remunerasi sehingga 

rata-rata dana 

penelitian dosen 

Close Koordinasi antara 

pimpinan di level 

Fakultas, Jurusan 

dan bagian 

keuangan Fakultas 
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meningkat bergantung 

pada Golongan dan 

Jabatan dosen yang 

bersangkutan.  

Sosialisasi 

penerimaan dana 

penelitian juga 

dilakukan kepada 

dosen bekerjasama 

dengan BP3M 

ditingkat Fakultas 

sebagai wadah 

asistensi dan pusat 

informasi terkait 

dengan kegiatan 

penelitian 

2. Standar antiplagiasi 

untuk hasil Penelitian 

dan Pengabdian 

Masyarakat 

Pengajuan kepada 

fakultas 

Close Sosialisasi 

pengaplikasian 

software antiplagiasi 

oleh Fakultas dan 

Universitas 

3. Publikasi Ilmiah hasil 

Penelitian dan 

Pengabdian Masyarakat 

Penyelenggaraan 

sosialisasi dan 

penetapan batasan 

waktu oleh ketua 

BP3M Fakultas terkait 

dengan penyerahan 

laporan akhir 

penelitian termasuk 

keterangan publikasi 

penelitian pada jurnal 

ilmiah. 

Open Telah diterbitkan 

Surat Edaran Dekan 

terkait dengan 

kewajiban dosen 

yang telah 

menerima dana 

penelitian, sebagai 

bagian terintegrasi 

dengan laporan 

akhir penelitian 

maka dosen 

tersebut wajib 

mempublikasikan 

penelitiannya di 

jurnal ilmiah 

D. Evaluasi Program Kerja    

1. Accounting Research 

Training Series dan 

Debat Epistemologi 

Akuntansi 

Multiparadigma yang 

masih vakum. 

Mengusulkan dalam 

rapat jurusan dan 

mengembangkan 

strategi untuk 

menghidupkan 

kembali aktivitas 

Accounting Research 

Training Series dan 

Debat Epistemologi 

Akuntansi 

Multiparadigma. 

Open Menyusun tim dan 

langkah awal 

pengaktifan kembali 

Accounting 

Research Training 

Series dan Debat 

Epistemologi 

Akuntansi 

Multiparadigma 

2. Update kurikulum sesuai 

KKNI dengan menyusun 

Learning Outcome 

Membentuk tim 

updating kurikulum 

sesuai KKNI dengan 

Open Rapat rutin terkait 

dengan progress 

penyusunan 
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nasional sebagai fase 

awal. 

menyusun Learning 

Outcome nasional . 

updating kurikulum. 

3. Menghidupkan aktivitas 

kemahasiswaan  dengan 

membentuk himpunan 

mahasiswa Program 

Doktor Ilmu Akuntansi 

dan menyediakan 

ruangan khusus diskusi 

dalam forum aktivitas 

kegiatan kemahasiswaan 

di gedung Pasca Sarjana 

FEB UB 

Mengadakan rapat 

dengan pimpinan 

Fakultas dan bagian 

keuangan Fakultas 

untuk mendiskusikan 

skema pendanaan 

kegiatan 

kemahasiswaan 

mahasiswa PDIA 

JAFEB UB 

Open Mengadakan rapat 

koordinasi dengan 

mahasiswa yang 

aktif dalam forum 

kemahasiswaan 

PDIA JAFEB UB. 

 

6. Tindak Lanjut Tinjauan Manajemen Sebelumnya 

 Dalam rapat tinjauan manajemen sebelumnya, diperoleh beberapa rekomendasi untuk 

meningkatkan mutu akademik. Berikut adalah tindak lanjut atas rekomendasi tinjauan 

manajemen pada tahun 2015 beserta kendala yang dihadapi dan tindak lanjut selanjutnya. 

 

Tabel 7. Tindak Lanjut atas Tinjauan Manajemen Sebelumnya 

No 

Rekomendasi 

Tinjauan 

Manajemen 

Sebelumnya 

Aspek 

Tindak Lanjut 

yang SUDAH 

dilakukan 

Kendala yang 

dihadapi 

Rencana 

selanjutnya 

1. Perlu adanya suatu 

sistem akademik 

dan kemahasiswaan 

yang 

terkomputerisasi dan 

saling terhubung 

antara satu bagian 

dan bagian yang 

lainnya. 

Akademik Sistem 

akademik 

terintegrasi 

telah 

dikembangkan 

seperti 

SIAM,SIMPEL 

dan SIAKAD  

Tidak ada Melakukan evaluasi 

dan mengidentifikasi 

kendala yang 

mungkin akan 

dihadapi terhadap 

implementasi 

system dan 

disampaikan dalam 

rapat kerja di tingkat 

Fakultas agar 

segera 

ditindaklanjuti. 

2. Perlu adanya 

aktivitas evaluasi 

dan monitoring 

secara berkala dan 

kemudian membawa 

hasil dari evaluasi 

tersebut untuk 

didiskusikan di rapat 

kerja Jurusan  

Akademik Rapor dosen 

saat ini baru 

dirancang 

untuk penilaian 

kinerja 

akademik di 

bidang 

pendidikan 

telah disusun 

Tidak ada Rapor dosen 

nampaknya perlu 

diperluas di area 

penelitian, 

pengabdian 

masyarakat, 

maupun kegiatan 

penunjang lainnya 

sehingga tidak 
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dan 

disampaikan 

ke masing-

masing dosen 

dalam setiap 

rapat evaluasi 

akhir 

semester. 

hanya sebagai 

dokumen evaluasi 

saja melainkan 

dapat dimanfaatkan 

oleh PDIA JAFEB 

UB sebagai 

dokumen 

pendukung dalam 

penyusunan boring 

akreditasi. 

3. Perlu untuk 

melakukan proses 

digitalisasi atas 

keseluruhan 

dokumen akademik 

serta updating 

secara berkala 

konten dari website 

PS. 

 

 

Akademik Proses 

digitalisasi 

dokumen telah 

dilakukan 

melalui 

website. 

Tidak ada Merekomendasi-kan 

kepada PSIK FEB 

UB untuk melakukan 

update konten 

secara berkala. 

 

7. Perubahan yang Mempengaruhi SMM (Standar Manajemen 

Mutu) 

Pada prinsipnya, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi SMM di PDIA JAFEB 

UB, yaitu adanya peraturan baru di tingkat nasional. Peraturan tersebut terkait dengan 

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN 

Dikti). Permenristekdikti tersebut telah ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2015, dan 

berdasarkan Pasal 66 huruf d Permenristekdikti tersebut, pengelolaan dan penyelenggaraan 

perguruan tinggi wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 2 

(dua) tahun. Dengan demikian, perguruan tinggi masih memiliki waktu penyesuaian (transisi) 

sampai dengan tanggal 21 Desember 2017. Berikut ini perubahan yang mempengaruhi 

SMM PDIA JAFEB UB: 

1. Publikasi. 

Mahasiswa Program Doktor wajib menerbitkan makalah di jurnal internasional 

bereputasi. 

2. Updating kurikulum 

Rumusan capaian pembelajaran lulusan harus mengacu pada deskripsi capaian 

pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada 

KKNI. 

3. Standar proses pembelajaran 
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Pada poin publikasi, perubahan ini tentunya akan berdampak pada lamanya masa studi 

dimana setiap mahasiswa program doktor wajib menerbitkan artikel ilmiah pada jurnal 

internasional bereputasi, dan hal tersebut tentunya memerlukan waktu yang cukup lama. 

Sedangkan pada poin kedua dan ketiga, terkait dengan updating kurikulum dan 

pengembangan standar proses pembelajaran, maka PDIA JAFEB UB seharusnya telah 

menyusun rumusan terkait dengan capaian pembelajaran sesuai KKNI termasuk 

pengembangan metode pembelajaran sesuai KKNI yang dituangkan dalam rencana 

pembelajaran semester. Hal ini harus segera ditindaklanjuti mengingat Permenristekdikti No. 

44 Tahun 2015 mensyaratkan bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi wajib 

menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 2 (dua) tahun. Dengan 

demikian, PDIA JAFEB UB masih memiliki waktu penyesuaian (transisi) sampai dengan 

tanggal 21 Desember 2017. 

 

8. Saran dan Masukan untuk Perbaikan SMM (Standar Manajemen 

Mutu) 

Beberapa hal yang menjadi hambatan pelaksanaan sistem dan program di tahun 2016, 

merupakan masukan bagi perbaikan SMM di PDIA JAFEB UB. Perbaikan yang perlu 

dilakukan antara lain: 

a. Mengirimkan staf administrasi untuk kembali mengikuti pelatihan pelayanan prima 

untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan. 

b. Merekomendasikan kepada PSIK FEB UB untuk melakukan maintenance dan 

update konten website secara berkala. 

c. Mengusulkan ke fakultas terkait skema anggaran kegiatan kemahasiswaan. 

d. Mempercepat proses updating kurikulum. 

e. Menyusun tim pengaktifan kembali Accounting Research Training Series dan Debat 

Epistemologi Akuntansi Multiparadigma. 

f. Aktif melakukan evaluasi rutin terkait dengan kinerja mahasiswa dan dosen dalam 

proses pembimbingan disertasi. 

 

V. PENUTUP 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa kinerja PDIA JAFEB UB 

tahun 2016 sudah berjalan efektif. Hal ini dapat diketahui dari hasil audit internal, keluhan 

pelanggan yang langsung direspon dan ditindaklanjuti sebagai upaya peningkatan mutu 

SMM PDIA JAFEB UB. Selain itu, beberapa program kerja dan sasaran mutu sudah tercapai 

dengan baik. Beberapa hal terkait dengan hambatan yang terjadi juga sudah terpecahkan, 

dan disusun dan direncanakan solusi terbaik terkait hambatan tersebut. PDIA JAFEB UB 
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menyadari bahwa pencapaian kinerja yang baik ini semata-mata bukan hanya karena peran 

tim pengelola PDIA JAFEB UB, namun juga dikarenakan adanya kerjasama yang baik 

antara pihak-pihak lain yang terlibat seperti jajaran pimpinan di universitas, fakultas, dan 

jurusan, dosen pengajar, mahasiswa, alumni, pengguna, dan organisasi profesi akuntansi. 

Akhir kata, semoga tinjauan manajemen ini dapat bermanfaat bagi pengembangan SMM 

PDIA JAFEB UB untuk tahun selanjutnya.  

 

 


