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Visi  

Menjadi pusat unggulan pendidikan profesi akuntansi yang menghasilkan akuntan profesional 

dilandasi oleh kesadaran 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. 

 

Tujuan 

1. Menghasilkan lulusan yang berkesadaran ketuhanan, kemanusiaan, dan lingkungan 

2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sebagai akuntan profesional 
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I. PENDAHULUAN 

Program Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk JAFEB UB) Universitas Brawijaya didirikan 

pada 2 Desember 2002 berdasarkan SK Pendirian Program Nomor: 3569/D/T/2002. Pendirian 

PPAk JAFEB UB  FEB UB  juga merupakan salah satu respon terhadap ditetapkannya Keputusan 

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 179/U/2001 Tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan  Profesi Akuntansi. PPAk JAFEB UB  pertama kali menerima mahasiswa pada 

semester genap 2002/2003, dan keseluruhan mahasiswa berasal dari luar Jurusan Akuntansi 

Universitas Brawijaya (JAUB). Terhitung setelah Agustus 2004, sebagai akibat diberlakukannya 

Kepmendiknas no.179 tahun 2001, PPAk JAFEB UB UB menerima mahasiswa alumni JAUB.  

PPAk JAFEB UB pertama kali  dipimpin  Dr. Erwin Saraswati, Ak., CPMA. Dan dilanjutkan oleh 

Prof Made Sudarma pada periode 2005-2014.  Kemudian awal tahun 2014 Dr. Zaki Baridwan., 

Ak., CA diangkat  menjadi Ketua Program PPAk JAFEB UB periode 2014-2017. Sampai dengan 

saat ini, PPAk JAFEB UB telah berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi terhadap seluruh 

kegiatan operasional dan berusaha untuk melakukan perbaikan atas hasil evaluasi yang 

dilakukan. 

Rapat Tinjauan Manajemen PPAk JAFEB UB Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Brawijaya tahun 2016 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.  

Dari beberapa topik diskusi 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 PPAk JAFEB UB, peningkatan kinerja layanan terhadap segenap pelanggan, hingga 

kemungkinan diperlukannya beberapa sarana ataupun sumber daya guna menunjang kinerja 

PPAk 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 Pendidikan Profesi 

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 

2. Umpan balik pelanggan 

Beberapa pelanggan dari PPAk JAFEB UB yang dinyatakan dalam manual mutu FEB UB 

adalah mahasiswa PPAk JAFEB UB sebagai pelanggan utama. Untuk mendapat masukan 

dari pelanggannya, PPAk 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 

Tinjauan Manajemen dilakukan sebagai bentuk continuous improvement yang dilakukan 

oleh pihak manajemen. Pelaksanaan tinjauan manajemen dilakukan dengan metode pertemuan 

rutin yang dilaksanakan setiap tahun di bulan Januari 2017 guna membahas capaian kinerja 

tahun 2016. Rapat Tinjauan Manajemen PPAk Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Brawijaya dilaksanakan berdasarkan prosedur yang mencakup penentuan, 

pengumpulan, dan analisa data yang berhubungan dengan hasil evaluasi sistem manajemen 

mutu, kepuasan pelanggan (yang terdiri dari users lulusan, alumni, maupun mahasiswa), serta 

capaian kinerja operasional selama tahun akademik 2016. Dalam rapat ini, dihadiri oleh Ketua 

PPAk JAFEB UB, Sekretaris PPAk JAFEB UB, dan staf administrasi PPAk JAFEB UB. 

Selanjutnya laporan terkait tinjauan manajemen dilaporkan ke Ketua Jurusan Akuntansi dan 

diupload ke website PPAk JAFEB UB. Berikut adalah dokumentasi foto rapat tinjauan 

manajemen. 
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Gambar 1. Foto Kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen 

 

 

 

IV. HASIL 

Hasil evaluasi manajemen Program Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAK JAFEB UB) tahun 

2016 berikut ini disajikan sesuai urutan lingkup bahasan tinjauan manajemen. 

 

1. Hasil Audit Internal 

Universitas Brawijaya (UB) sebagai perguruan tinggi yang menerapkan sistem manajemen 

mutu dituntut untuk selalu melakukan continuous quality improvement, terutama dalam 

penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi. Upaya untuk melakukan improvement memerlukan 

masukan strategis yang dapat digunakan sebagai acuan pengambilan keputusan dan action plan 

di masa mendatang. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui mekanisme Audit Internal Mutu 

(AIM) bagi Unit Kerja Pelaksana Akademik (UKPA), terdiri dari fakultas, program studi, dan 

laboratorium. Audit Internal Mutu (AIM) adalah 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 2016, 

Pusat Jaminan Mutu (PJM) UB telah mendelegasikan pelaksanaan audit internal mutu kepada 
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pihak fakultas dalam hal ini Gugus Jaminan Mutu (GJM) FEB UB. Lingkup AIM UKPA Siklus 15 

Tahun 2016 ini difokuskan pada tindakan perbaikan (improvement) yang telah dilakukan 

berdasarkan hasil audit internal tahun 2015.  

PPAk JAFEB UB yang merupakan auditee dalam AIM tersebut menjalani proses audit 

internal tersebut. Proses audit internal tersebut dimulai dari sosialisasi AIM UKPA Siklus 15 yang 

dilakukan oleh GJM pada bulan November 2016. Sosialisasi ini bertujuan agar auditee 

mengetahui prosedur audit yang akan dijalankan yaitu desk evaluation dan visitasi oleh auditor. 

Dalam prosedur desk evaluation, PPAk JAFEB UB telah melakukan pengumpulan borang 

temuan AIM Siklus 14 dan Tinjauan manajemen. Setelah itu, dilaksanakan visitasi AIM Siklus 15 

pada tanggal 29 November  di Gedung Dekanat, Ruang Sidang Utama FEB UB. Auditor yang 

ditugaskan untuk mengaudit PPAk JAFEB UB adalah Prof. Dr. Sudiro., MS, dan Misbahuddin 

Azuhri., SE., MM. Lingkup AIM Siklus 15 adalah tindak lanjut atas hasil audit siklus 14 dan 

pemaparan laporan Tinjauan Manajemen tahun 2015. 

Pada tahap pertama, auditor intenal melakukan evaluasi atas temuan AIM Siklus 14 dan 

status temuan tersebut sudah di closed. Hasil evaluasi tersebut adalah sebagai bagian yang 

terintegrasi, PPAk JAFEB UB memberikan usulan terhadap pihak jurusan yang nantinya akan 

dilanutkan kepada pihak Fakultas untuk melakukan perbaikan dalam bidang penelitian dan 

pengabdian masyarakat. Upaya yang dilakukan PPAk JAFEB UB adalah dengan mengirimkan 

surat rekomendasi kepada Jurusan untuk melakukan tindak lanjut atas upaya perbaikan kualitas 

peneltian dan pengabdian kepada masyrakat. Berikut adalah detail upaya tindak lanjut terkait 

temuan audit tersebut adalah : 

Tabel 1 : Daftar Temuan dan Upaya Tindak lanjut AIM Siklus 14 

No Temuan Audit Akar Penyebab Tindak Lanjut 

1 Draf laporan penelitian 
tersedia, namun belum 
dilakukan pemindaian anti 
plagiasi. 

tidak adanya software 
pemindaian anti plagiasi 
yang ada di level fakultas 

Mengirim surat rekomendasi 

kepada jurusan untuk 

mendorong fakultas 

melakukan pemindaian anti 

plagiasi pada draft penelitian 

dosen 

2 Perlu dibuat mekanisme 

terstruktur terkait 

pemindaian anti plagiasi 

untuk semua hasil 

penelitian yang ada 

Belum adanya 

mekanisme terstruktur 

terkait pemindaian anti 

plagiasi dan merupakan 

kewenangan FEB UB 

Mengirim surat rekomendasi 

kepada jurusan untuk 

membuat mekanisme 

terstruktur terkait pemindaian 

anti plagiasi pada draft 

penelitian dosen 
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3 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. 

kurangnya sosialisasi 

kepada dosen untuk 

melakukan publikasi 

hasil penelitian dan 

pengabdian masyarakat 

dalam jurnal ilmiah atau 

prosiding 

Mengirim surat rekomendasi 

kepada jurusan untuk 

melakukan sosialisasi 

kepada dosen untuk 

mewajibkan publikasi hasil 

penelitian dan pengabdian 

masyarakat dalam jurnal 

ilmiah atau prosiding. 

5 Draf laporan PkM tersedia, 

namun belum dilakukan 

pemindaian anti plagiasi. 

tidak adanya software 

pemindaian anti plagiasi 

yang ada di level fakultas 

Mengirim surat rekomendasi 

kepada jurusan untuk 

mendorong  fakultas 

melakukan pemindaian anti 

plagiasi pada draft laporan 

pengabdian masyarakat 

dosen 

6 Belum banyak publikasi 

PKM karena memang 

PKM bidang keilmuan 

akuntansi lebih kepada 

pemberdayaan 

masyarakat dan 

stakeholders akuntansi. 

hasil pengabdian 

masyarakat dosen FEB 

UB mayoritas di bidang 

keilmuan akuntansi yang 

lebih berfokus pada 

pemberdayaan 

masyarakat. 

Mengirim surat rekomendasi 

jurusan melakukan 

sosialisasi kepada dosen 

untuk mewajibkan publikasi 

hasil penelitian dan 

pengabdian masyarakat. 

7 Publikasi belum ada dan 

data proses pemindaian 

anti plagiasi untuk 

publikasi PKM belum 

tersedia 

Belum adanya software 

pemindaian anti plagiasi 

di level fakultas dan 

kewenangan ada pada 

FEB UB 

Mengirim surat rekomendasi 

kepada fakultas untuk 

mengadakan software 

pemindaian anti plagiasi 

8 Belum ada data PKM yang 

dipublikasikan di artikel 

pada jurnal internasional. 

hasil pengabdian 

masyarakat dosen FEB 

UB mayoritas di bidang 

keilmuan akuntansi yang 

lebih berfokus pada 

pemberdayaan 

masyarakat. 

Mengirim surat rekomendasi 

kepada jurusan untuk 

melakukan sosialisasi 

kepada dosen untuk 

mewajibkan publikasi hasil 

penelitian dan pengabdian 

masyarakat dalam jurnal 

internasional. 

 

Selanjutnya, auditor melakukan audit atas lingkup tinjauan manjemen. Berdasarkan audit 

tersebut tidak terdapat temuan audit dalam lingkup tinjauan manajemen. Auditor hanya 

menyarankan agar segera melakukan tindak lanjut atas beberapa hal yang dirasakan penting 
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bagi PPAk JAFEB UB dalam hal peningkatan mutu akademik. Rekomendasi tersebut adalah 

perlu ada penyempurnaan Restra PPAk JAFEB UB, mengusulkan pelatihan administratif bagi 

tenaga kependidikan yang berhubungan dengan sistem akademik terkomputerisasi di PPAk 

JAFEB UB, penyesuaian skema anggaran untuk alumni berprestasi, dan menyusun dokumen 

borang tentang waiver ujian sertifikasi profesi. 

 

2. Hasil Audit Eksternal 

Dalam meningkatkan mutu kualitas akademik, PPAk JAFEB UB juga telah diaudit oleh BAN 

PT pada tahun 2015. Berdasarkan hasil audit, Akreditasi Program studi yang diperoleh PPAk 

JAFEB UB adalah A, dengan nomor 0283/SK/BAN-PT/Akred/PPAk/IV/2016 yang berlaku sampai 

tanggal 15 April 2021. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan mutu kualitas akademik, PPAK 

JAFEB UB juga mengupayakan untuk mendapatkan waiver terkait ujian sertifikasi profesi 

Akuntan Publik yang dikeluarkan oleh lembaga Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Jika 

PPAk JAFEB UB mendapatkan waiver ini, maka lulusan PPAk JAFEB UB berdasarkan Peraturan 

Pengurus IAPI nomor 1 tahun 2016 berhak mendapatkan tambahan gelar profesi yaitu Certified 

Professional Auditor of Indonesia (CPAI). Dalam proses pengajuan waiver tersebut, PPAk 

JAFEB UB harus menyesuaikan silabus dan capaian pembelajaran mata kuliah PPAk JAEB UB 

dengan Learning Outcmes yang terdapat dalam IAPI. Saat ini, dokumen-dokumen tersebut sudah 

dalam tahap penyelesaian dan dikirim ke IAPI.  

 

3. Umpan Balik Pelanggan 

Secara umum, umpan balik pelanggan diperoleh dari tiga jenis masukan, yaitu evaluasi 

kepuasaan pelanggan dengan menggunakan Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) dan keluhan 

yang disampaikan mahasiswa baik secara langdung maupun melalaui e-complaint. PPAk JAFEB 

UB melakukan Evaluasi kepuasan pelanggan berupa Indeks Kepuasan Pelanggan (IKM) setiap 

akhir tahun. Responden yang digunakan dalam kegiatan ini adalah mahasiswa PPAk JAFEB UB, 

dosen, dan alumni dari PPAk JAFEB UB. Berikut tabel rekapitulasi responden dalam kegiatan ini: 

 
Tabel 2: Rekapitulasi Responden 

 

No Tipe Responden 
Target 

Responden 
Responden 
Terkumpul Respon Rate 

1 Mahasiswa  80 42 53% 

2  Lulusan  30 21 70% 

3 Dosen  15 5 33% 

 Total 125 68 52% 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kegiatan ini memiliki target responden 

yaitu sebesar 125 orang, sedangkan jumlah responden yang terkumpul adalah 68 orang (52% 

dari target responden). Berdasarkan hasil tersebut, dapat dikatakan respon rate sudah baik 

sehingga analisis data dapat dilanjutkan. Responden terdiri dari mahasiswa, lulusan, dan dosen 

PPAk JAFEB UB. Selanjutnya, berikut hasil survei IKM total PPAk JAFEB UB FEB UB: 

 
Tabel 3 : Hasil IKM Total PPAK JAFEB UB FEB UB 

No Indikator Nilai Indeks 

    

1 Kemudahan prosedur pelayanan 3.11 B 

2 Kesamaan persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan 2.82 B 

3 Kejelasan dan kepastian petugas yang melayani 2.87 B 

4 Kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan 2.72 B 

5 Tanggung jawab petugas dalam memberikan pelayanan 2.77 B 

6 Kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan 3.21 A 

7 Kecepatan pelayanan 2.44 C 

8 Keramahan dan kesopanan pelayanan 2.97 B 

9 Ketepatan pelaksanaan terhadap jadwal waktu pelayanan 2.41 C 

10 Kenyamanan di lingkungan unit pelayanan 2.65 B 

11 Keamanan pelayanan 2.88 B 

 Rata-Rata 2.65 B 

  2,80  

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa indeks kepuasaan pelanggan terhadap 

pelayanan yang terdapat di PPAk JAFEB UB rata-rata menyatakan BAIK. Hal ini tercermin pada 

rata-rata nilai indeks IKM sebesar 2,80 (>2,51). Selanjutnya jika dilihat dari masing-masing 

indikator (diketahui bahwa kelebihan pelayanan di PPAk JAFEB UB terletak pada indikator 

kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan (3,21), dan kemudahan prosedur layanan 

(3,11). Hal ini menunjukkan bahwa pegawai PPAk JAFEB UB sudah melakukan layanan yang 

baik dan mempermudah para pengguna. Sedangkan yang nilainya masih rendah yaitu pada 

kecepatan pelayanan dalam melayani dan ketepatan pelaksanaan terhadap jadwal waktu 

pelayanan. Hal ini terjadi dikarenakan semua layanan akademik di PPAk JAFEB UB masih 

manual atau tidak terintegrasi dengan sistem akademik Universitas, sehingga dibutuhkan waktu 

yang agak lama terkait dengan pengelolaan data akademik yang diminta oleh pengguna. 

Selain itu, PPAk JAFEB UB juga memberikan layanan e-complaint kepada mahasiswa 

jika ada keluhan lainnya terkait pengelolaan akademik maupun non akademik di PPAk JAFEB 

UB. Namun, jarang mahasiswa yang memanfaatkan fasilitas tersebut, sehingga PPAk JAFEB UB 

juga menyediakan layanan keluhan pelanggan secara manual dalam bentuk kotak saran yang 

ditempatkan di Sekretariat PPAk JAFEB UB.  Berikut adalah tabel jenis-jenis keluhan yang 

berasal dari mahasiswa serta tindak lanjut yang direncanakan: 
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Tabel 4: Jenis-jenis Keluhan berdasarkan Kotak Saran 

No. 
Jenis/Aspek/ 

Bidang/ Layanan 
yang dikeluhkan 

Uraian Keluhan 
Tindaklanjut (atau 

rencana) 
Status 
Akhir 

1. Akademik Jadwal Kuliah yang 
berubah-ubah tanpa 
pemberitahuan dosen 
sebelumnya.  

Melakukan koordinasi 
dengan ketua kelas 
terkait jadwal kelas 
sehari sebelum kuliah 
dilakukan, melakukan 
ploting pengajaran 
dengan model 
pengajar yang terdiri 
dari dosen senior dan 
dosen junior 

Closed 

2. Akademik Kurangnya kuliah 
tamu di bidang 
akuntan profesional 

Penyelenggaraan 
kuliah tamu secara 
rutin (Professional 
Accounting Update 
Series) 

Closed 

3. Akademik Mahasiswa tidak 
dapat mengakses 
fasilitas di UB 
dikarenakan belum 
memiliki KTM resmi 
dari Universitas 

Melakukan intgerasi 
seluruh sistem 
akademik PPAk 
JAFEB UB ke 
Universitas sehingga 
mahasiswa baru telah 
memiliki KTM resmi 
Universitas 

Closed 

Selain itu, upaya lain yang dilakukan oleh PPAk JAFEB UB dalam menjamin mutu 

pendidikan adalah dengan tracer study. Tracer study dilakukan kepada lulusan dan alumni. 

Jumlah user yang berhasil dihubungi dan berpartisipasi untuk studi penelusuran ini adalah 

sebanyak 4 orang yang mewakili instansi pengguna lulusan (users) PPAk JAFEB UB yang 

berasal dari Kantor Akuntan Publik, perusahaan, intansi publik. Berikut jenis tabel keluhan dan 

umpan balik yang direncanakan dalam tracer study tersebut.  
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Tabel 5: Jenis-jenis Keluhan berdasarkan Mekanisme Tracer Study  

No. 

Jenis/Aspek/ 
Bidang/ 
Layanan 

yang 
dikeluhkan 

Uraian 
Keluhan 

Tindaklanjut (atau rencana) 
Status 
Akhir 

1. Akademik 
(lulusan) 

1. Kurangnya 
komitmen 
mahasiswa 
PPAk JAFEB 
UB dalam 
perkuliahan, 
terutama 
mahasiswa 
Joint 
Program  

2. Mekanisme 
konversi nilai 
mahasiswa 
yang terlalu 
lama  

3. Penjalinan 
dan 
Perluasan 
Networking 
dengan 
Organisasi 
Profesi 

1. Penambahan syarat Form 
Kesanggupan Mahasiswa dalam 
mengikuti kuliah Joint Program yang 
di tanda tangani calon mahasiswa 
sebagai bukti komitmen mahasiswa 
Joint Program 

2. Konversi Nilai langsung diserahkan 
ke pihak Pascasarjana setelah 
mahasiswa di yudisium di PPAk dan 
merevisi alur joint program  

3. Penjalin dan networking dengan 

organisasi profesi telah dilakukan 

oleh Jurusan Akuntansi baik dalam 

hal kuliah tamu oleh organisasi 

professional seperti IAI dan IAPI, 

dan Mengadakan kuliah praktisi 

secara berkala (Professional 

Accounting Series) 

 

Closed 

2. Akademik 
(user) 

1. Peningkatan 
praktek kerja 
mahasiswa 

2. Peningkatan 
kemampuan 
berbahasa 
asing 

 

1. Dalam meningkatkan kemampuan 
praktek kerja mahasiswa, PPAK 
JAFEB UB mempunyai mata kuliah 
yang dapat menambah kemampuan 
praktik mahasiswa yaitu mata kuliah 
Praktik Kerja Profesi. Dalam 
perkembangannya mahasiswa yang 
memilih mengikuti mata kuliah ini 
diwajibkan magang di KAP atau KPP 

2. PPAk JAFEB UB telah mewajibkan 
mahasiswa untuk mendapatkan 
nilai TOEFL sebesar 475 sebelum 
mahasiswa lulus dari PPAk JAFEB 
UB dan jika tidak memilii skor 
minimal tidak diperkenankan 
mengambil Surat Keterangan Lulus. 
Selain itu juga terdapat mata kuliah 
Bahasa Inggris Bisnis yang 
pengajarnya adalah native  

Closed 
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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 kerja dan sasaran mutu yang 

dilakukan berdasarkan pada rencana strategis PPAk JAFEB UB dan Manual Mutu Jurusan 

Akuntansi FEB UB. Di dalam rencana strategis PPAk JAFEB UB, arah pengembangan PPAk 

JAFEB UB ke depan digambarkan sebagai berikut: 

1. Tahun 2014-2017: Mencapai reputasi baik dan berdaya saing tinggi di tingkat Asia Pasifik 

serta menuju daya saing internasional/ dunia.  

2. Tahun 2017-2021: Bereputasi unggul dan berdaya saing tinggi di tingkat internasional/ dunia. 

Berikut adalah program kerja yang dilakukan oleh PPAk JAFEB UB selama tahun 2015. 

Tabel 6: Capaian Program Kerja 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat kegiatan yang tingkat 

ketercapainnya masih 50% atau belum sepenuhnya terlaksana yaitu pengiriman alumni 

berprestasi untuk mengikuti sertifikasi profesi. Hal ini dikarenakan tidak adanya skema anggaran 

untuk alumni di keuangan fakultas. Upaya yang dilakukan PPAk JAFEB UB adalah aktif 

berkomunikasi dengan pihak keuangan Fakultas terkait skema anggaran yang dapat digunakan. 

Selanjutnya , terkait pengurusan waiver untuk ujian ACPAI, dan CPAI sampai saat ini belum 

terlaksana 100% dikarenakan masih melakukan persiapan terkait dokumen pendukung lainnya. 

No. Program Kerja Skor Capaian 

A. Peningkatan Layananan PBM  

1. Pengembangan pelayanan Prima 100% 

2. Langganan majalah ilmiah, dan pembelian buku penunjang 
kepustakaan PPAk JAFEB UB 

100% 

3. Pengintegrasian system akademik PPAk JAFEB UB dan 
Joint program dengan Universitas 

100% 

B. Peningkatan Kualitas Tenaga Pengajar  

1. Pengiriman dosen dalam mengikuti sertifikasi 100% 

2. Pengiriman dosen mengikuti seminar, dan PPL 100% 

C. Peningkatan Lulusan Berdaya Saing Internasional  

1. Pengiriman Alumni Berprestasi untuk Sertifikasi Profesi 50% 

2. Pengembangan Program Lacak Alumni (Tracer Study) 100% 

D Pelaksanaan Penjaminan Mutu  

1 Audit Internal Mutu Siklus 15 UKPA 100% 

2 Pengurusan waiver untuk ujian ACPAI, dan CPAI bagi 
mahasiswa 

75% 

E. Peningkatan Kualitas Mahasiswa  

1. Memperketat seleksi masuk mahasiswa 100% 

2. Mengadakan kuliah praktisi secara berkala (Professional 
Accounting Series) 

100% 
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Jika pengurusan waiver ini diterima, PPAk JAFEB UB dapat juga mengirimkan alumni berprestasi 

untuk mengikuti ujian sertifikasi dengan biaya yang terjangkau bagi mahasiswa. Selanjutnya, 

terkait upaya pengintegrasian system akademik PPAk JAFEB UB dengan Universitas sudah 

sepenuhnya dilakukan, sehingga semua mahasiswa PPAk JAFEB UB sudah mendapat KTM UB 

dan dapat memanfaatkan fasilitas UB. Terakhir, hal penting yang dilakukan oleh PPAk JAFEB 

UB adalah merevisi skema alur perkuliahan joint program sesuai dengan kebijakan yang 

ditetapkan bersama pimpinan Universitas. Berikut skema perkuliahan mahasiswa Joint Program 

yang terbaru: 

Bagan 1 : Skema Perkuliahan Mahasiswa Joint Program 

 

Selain mnggunakan indikator capaian program kerja, PPAk 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 PPAK JAFEB UB selama tahun 2015 dapat dirangkum dalam tabel 

berikut ini: 
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Tabel 7: Capaian Sasaran Mutu 

No. Sasaran Mutu atau Indikator 
Kinerja 

Baseline Target 
Th.2016 

Capaian 
Th.2016 

% 
Capaian 

1. Kualitas Lulusan     

a. IPK  >= 3,00 3,25 3,45 100% 

b. TOEFL  >= 475 475 475 100% 

2. Kualitas Pendidikan     

a. Lama masa studi rata-rata kurang 
dari 2,25 tahun 

< 2,25 tahun < 1,5 1 100% 

b. Jumlah mahasiswa lulus tepat 
waktu lebih dari 60% 

>= 60 % dari 
total 

mahasiswa 
angakatan 
tersebut 

>60 % 90% 100% 

3. Kualitas Sumber Daya Manusia     

a. Peningkatan jumlah sertifikasi 
profesi 

2 3 7 100% 

b. Peningkatan jumlah dosen 
mengikuti seminar/workshop 
nasional 

10 10 26 100% 

c. Peningkatan jumlah dosen 
mengikuti seminar/ workshop 
internasional 

8 8 6 75% 

4. Kualitas Tata Kelola 
Kelembagaan 

    

a. Memperoleh nilai akreditasi A 
Ban PT 

A A A 100% 

b. Kepatuhan dalam audit internal 
mutu minimum sebesar 80% 

>=80% >=80% 80% 100% 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat ketercapaian berdasarkan sasaran 

mutu rata-rata sudah mencapai 100%. Hal ini diindikasikan bahwa tingkat capaian manual mutu 

jurusan Akuntansi juga sudah sangat baik. PPAk JAFEB UB merekomendasikan kepada Jurusan 

Akuntansi untuk mengupgrade manual mutu pada tahun 2017, agar kualitas mutu juga semakin 

baik. 

 

5. Tindakan Koreksi dan Tindakan Pencegahan 
Daftar tindakan koreksi dan pencegahan dapat 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 di kemudian hari. Berikut ini 
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adalah daftar tabel mengenai tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan terkait evaluasi atas 

keluhan, kepuasan, audit, program kerja, dan sasaran mutu: 

Tabel 8: Tindakan Perbaikan 

No. Masukan Tindakan Perbaikan 
Status 
(Open/ 
Closed) 

Tindakan 
Pencegahan 

A. Keluhan 
   

1. Jadwal Kuliah yang 
berubah-ubah tanpa 
pemberitahuan dosen 
sebelumnya.  

Melakukan koordinasi 
dengan ketua kelas 
terkait jadwal kelas 
sehari sebelum kuliah 
dilakukan, melakukan 
ploting pengajaran 
dengan model 
pengajar yang terdiri 
dari dosen senior dan 
dosen junior 

Closed Mengirimkan surat 
himbauan ke 
dosen pengampu 
sebelum UTS, dan 
UAS, memberikan 
jadwal perkuliahan 
per minggu di 
dalam presensi 
dosen, serta 
mengingatkan 
dosen melalui sms 
terkait jadwal 
mengajar dosen 

2. Kurangnya kuliah tamu 
di bidang akuntansi 
profesional 

Penyelenggaraan 
kuliah tamu secara 
rutin (Professional 
Accounting Update 
Series) 

Closed Bekerjasama 
dengan IAI, IAPI, 
serta praktisi dari 
KAP, instansi 
publik, maupun 
privat  

3 Mahasiswa tidak dapat 
mengakses fasilitas di 
UB dikarenakan belum 
memiliki KTM resmi dari 
Universitas 

Melakukan integrasi 
seluruh sistem 
akademik PPAk 
JAFEB UB ke 
Universitas sehingga 
mahasiswa baru telah 
memiliki KTM resmi 
Universitas 

Closed Selalu 
mengupdate 
informasi terkait 
perubahan yang 
terjadi dalam 
software akademik 
yang dterdapat di 
lingkup universitas  

4 Kurangnya komitmen 
mahasiswa PPAk JAFEB 
UB dalam perkuliahan, 
terutama mahasiswa 
Joint Program  

 

Penambahan syarat 
Form Kesanggupan 
Mahasiswa dalam 
mengikuti kuliah Joint 
Program yang di tanda 
tangani calon 
mahasiswa sebagai 
bukti komitmen 
mahasiswa Joint 
Program 

Closed Selalu memotivasi 
mahasiswa pada 
saat Ordik 
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5 Mekanisme konversi nilai 
mahasiswa yang terlalu 
lama  

Konversi Nilai langsung 
diserahkan ke pihak 
Pascasarjana setelah 
mahasiswa di yudisium 
di PPAk dan merevisi 
alur joint program  

Closed Melakukan revisi 
atas alur Joint 
Program dan 
menyusun SOP 
konversi nilai  

B. Evaluasi Kepuasaan 
Pelanggan 

   

1. Kecepatan pelayanan 
dalam melayani 
kebutuhan pengguna 
dan Ketepatan 
pelaksanaan terhadap 
jadwal waktu pelayanan 
masih dirasa kurang 
baik 

Menambah staf 
pendukung adminstrasi 
PPAk JAFEB UB 
(berasal dari siswa 
magang) 

closed Menambah  time 
frame standart k 
dalam SOP dan 
dikomunikasikan 
pada rapat internal 
PPAk JAFEB UB 
dan melakukan 
integrasi terkait 
sistem akademik 
PPAk JAFEB UB 
berbasis komputer 

C. Evaluasi Program 
Kerja 

   

1. Belum ada pengiriman 
alumni berprestasi untuk 
mengikuti ujian 
sertifikasi profesi 

Mengusulkan ke 
fakultas terkait skema 
anggaran untuk alumni  
di keuangan fakultas 

open Mengusulkan ke 
fakultas terkait 
skema anggaran 
untuk alumni  di 
keuangan fakultas 
dan menyusun 
borang waiver 
IAPI agar 
mendapatkan 
fasilitas ujian 
profesi yang 
terjangkau bagi 
mahasiswa 

2. Dokumen borang untuk 
waiver ujian ACPAI dan 
CPAI belum dikirim 

Persiapan dokumen 
pendukung borang 
untuk waiver IAPI 

open Mengikuti Raker 
PPAk seluruh 
Indonesia untuk 
penjelasan 
penyusunan 
dokumen borang 

D. Evaluasi Sasaran Mutu    

1. Kurangnya jumlah dosen 
yang mengikuti 
workshop internasional 

Mengirimkan poster-
poster terkait acara 
workshop atau seminar 
internasional ke 
masing-masing dosen 

closed Pemberitahuan 
dalam rapat kerja 
jurusan terkait 
fasilitas 
pendanaan 
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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 2014 beserta kendala yang dihadapi dan tindak lanjut selanjutnya. 

 

Tabel 9: Tindak Lanjut atas Tinjauan Manajemen Sebelumnya 

No 
Rekomendasi 

Tinjauan Manajemen 
Sebelumnya 

Aspek 
Tindak Lanjut 
yang SUDAH 

dilakukan 

Kendala 
yang 

dihadapi 

Rencana 
selanjutnya 

1. Perlu ada 
penyempurnaan 
Renstra 

Tata 
Kelola 

Renstra sudah 
disusun lebih 
baik dan 
diupload di 
website PPAk 
JAFEB UB 

Tidak ada Menyesuaikan 
program kerja 
sesuai dengan 
Renstra  

2. Belum ada 
pengiriman alumni 
berprestasi untuk 
mengikuti ujian 
sertifikasi profesi 

Akademik Mengirim 
surat usulan 
dan 
komunikasi ke 
fakultas terkait 
skema 
anggaran 
untuk alumni  
di keuangan 
fakultas 

Tidak ada menyusun 
borang waiver 
IAPI agar 
mendapatkan 
fasilitas ujian 
profesi yang 
terjangkau bagi 
mahasiswa  

3. Dokumen borang 
untuk waiver ujian 
ACPAI dan CPAI 
belum dikirim 

Akademik Persiapan 
dokumen 
pendukung 
borang untuk 
waiver IAPI 

Singkronis
asi 
kurikulum 
PPAk yang 
mengguna
kan 
pedoman 
IAI dengan 
IAPI  

Pengiriman 
dokumen waiver 
IAPI 

4. Perlu melakukan 
integrasi sistem 
akademik ke sistem 
akademik Universitas 

Tata 
Kelola 

Sudah 
melakukan 
integrasi 
sistem 

Birokrasi di 
level 
universitas 
terlalu 

Selalu 
mengupdate 
informasi terkait 
perubahan yang 
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akademik 
dengan pihak 
universitas 
(SELMA, 
SIAKAD, 
SIUDA, dll) 

panjang, 
sehingga 
pengurusa
n sistem ini 
berjalan 
lama 

terjadi dalam 
software 
akademik yang 
dterdapat di 
lingkup 
universitas 

 

7. Perubahan yang Mempengaruhi SMM 

Pada prinsipnya, ada dua hal yang mempengaruhi SMM di PPAk JAFEB UB, yaitu adanya 

peraturan baru di tingkat nasional. Peraturan baru terkait penjaminan mutu yang ditetapkan pada 

tahun 2014 secara langsung berpengaruh terhadap program dan sistem yang ada di PPAk 

JAFEB UB. Peraturan tersebut antara lain: 

a. PMK 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Beregister Negara 

b. Permendikbud No 154 tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi 

Serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi 

Dalam peraturan tersebut mengatur mengenai pemberian gelar untuk lulusan PPAk JAFEB UB, 

dimana pemberian gelar sebelumnya bisa langsung diberikan oleh perguruan tinggi. Namun 

mulai tahun 2014, pemberian gelar dan untuk terdaftar dalam Register Negara Akuntan, 

seseorang harus memenuhi persyaratan lulus pendidikan profesi akuntansi atau lulus ujian 

sertifikasi akuntan profesional, berpengalaman di bidang akuntansi, dan sebagai anggota IAI. 

Atas adanya peraturan tersebut, sehingga mempengaruhi SMM PPAk JAFEB UB di bidang 

akademik yaitu kurikulum yang harus menyeseuaiakan dengan mata ujian Chartered accountant 

(CA), dan status mahasiswa setelah selesai menempuh PPAk JAFEB UB. Status mahasiswa 

setelah menempuh PPAk JAFEB UB hanya menjadi lulus teori karena mahasiswa yang mau 

mendapatkan gelar Akuntan (Ak) harus lulus ujian CA. 

 

8. Saran dan Masukan untuk Perbaikan SMM 
Beberapa hal yang menjadi hambatan pelaksanaan sistem dan program di tahun 2016, 

merupakan masukan bagi perbaikan SMM di PPAk JAFEB UB. Hal-hal tersebut antara lain: 

a. Mengirimkan dokumen  borang tentang waiver ujian ACPAI dan CPAI dari IAPI sebagai 

bentuk peningkatan mutu tata kelola PPAk JAFEB UB dan peningkatan mutu kualitas 

lulusan PPAk sehingga lulusan dapat mengikuti ujian sertifikasi professi denganbiaya 

yang terjangkau 

b. Mengusulkan ke fakultas terkait skema anggaran untuk alumni  berprestasi sehinga dapat 

dibiayai untuk mengikuti sertifikasi profesi 
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c. Menyusun kebijkan terkait konversi nilai yang di sahkan oleh Rektor, agar tidak terjadi lagi 

masalah terkait pelaporan PDPT di lingkup universitas 

d. Melaukan peninjauan kembali atas kurikulum terutama yang berhubungan dengan 

kurikulum Joint Program. 

 

V. PENUTUP 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa kinerja PPAk JAFEB UB tahun 2016 

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

pelanggan yang langsung direspon dan ditindak lanjuti sebagai upaya peningkatan mutu SMM 

PPAk 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 sudah 

diperoleh solusi terkait hambatan tersebut. PPAk JAFEB UB menyadari bahwa pencapaian 

kinerja yang baik ini semata-mata bukan hanya karena peran tim pengelola PPAk 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 PPAk JAFEB UB untuk tahun selanjutnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


