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Deskripsi Prodi 

Program studi DIII Akuntansi dilakukan rekomendasi terhadap kelayakan pendirian 

program studi pada tahun 2001 berdasarkan surat keputusan oleh departemen pendidikan 

nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan no. 182/P5D/U-DIR/IX/2001. Dengan 

hasil keputusan bahwa program studi ini memenuhi kalayakan operasional. Pada tahun 2001 

dikeluarkanlah ijin penyelenggaraan program studi D III akuntansi di Universitas Pamulang 

berdasarkan  keputusan menteri pendidikan Nasional No. 010/O/2000. Kemudian pada tahun 

2003 melakukan perpanjangan ini penyelengaraan program studi dan perpajangan program studi 

dilakukan terus menerus. Program Studi D-III akuntansi Universitas Pamulang sudah 

melaksanakan akreditasi sebanyak 3 (tiga) kali dengan hasl akreditasi memiliki nilai B.  

Saat ini jumlah mahasiswa kami sebanyak 846 mahasiswa dengan jumlah dosen 26 

orang, Dosen yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Dosen kami merupakan 

lulusan universitas luar negri dan dalam negri, serta dari universitas negri dan swasta ternama. 

Dalam rangka peningatan keilmuan terhadap  dosen wajib mengikuti acara pelatihan, workshop, 

seminar baik didalam maupun diluar kampus. Kegiatan tersebut wajib diikui untuk dapat 

meningkatkan kemampuan dosen tersebut, sehingga dosen mengetahui perkembangan keilmuan 

dan memberikan pengetahuan serta informasi yang baru terhadap mahasiswa. 

Saat ini mahasiswa program studi D-III akuntansinya jumlah terus meningkat dan ini 

diiring dengan peningkatan kualitas mahasiswa. Peningkatan kualitas mahasiswa dimulai dengan 

adanya fasilitas-fasilitas ruang belajar dan lab untuk praktek yang memadai. Saat ini program 

studi D-III Akuntansi memiliki Lab Akuntansi yang memiliki fungsi sebagai lab untuk mata 

kuliah akauntansi dan auditing, lab bank mini digunakan untuk memperkenalkan pekerjaan di 



bagian perbankan dan memiliki tax center yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan 

konsultasi yang berhubungan dengan perpajakan. 

Kedepannya untuk mempersiapakan agar lulusan D-III Akuntansi siap di serapa oleh 

pengguna, kami akan mengadakan program diluar pembelajaran yaitu adanya club. Dimana club 

tersebut terdiri dari club akuntansi, club bank mini dan club pajak. Manfaat dari club tersebut 

kami akan memberikan keterampilan tambahan agar mahasiswa mudah mendapat magang dan 

lulusan diterima oleh para pengguna. 

Selain itu program studi D-III akuntansi akan bekerja sama dengan perusahaan-

perusahaan agar terdapat link and macth antara dunia kerja dengan dunia pendidikan. Selain itu 

kami melakukan kerjasama dengan LSP-Tehnisi Akuntansi guna mempersiapan mahasiswa 

untuk melakukan uji kompetensi sehingga mahasiswa memiliki sertifikat pendamping ijasah. 

Kami memiliki kegiatan rutin yang dilakukan program studi bekerjasama dengan HIMA 

D-III akuntansi beruapa kunjungan industri, seminar, pelatiha, studi banding, workshop. kegiatan 

tersebut diharapkan menambah wawasan dan cara pandang mahasiswa tentang perkembangan 

keilmuan. Saat ini kurikulum yang digunakan adalah kurikulum berbasis kompetensi, dengan 

melakukan adopsi atasa Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sesuai dengan peraturan 

presiden Nomor 08 tahun 2012.  

 

 

 

 

 

 



Visi  

Adapun visi program studi D-III Akuntansi yang telah di tetapkan sebagai berikut: 

Menjadikan program studi diploma III unggul dan terdepan dalam menghasilkan ahli madya 

dalam bidang akuntansi, perpajakan dan syariah yang professional dengan di landasi 

kemandirian, keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa pada tahun 2020. 

 

Misi 

Adapun misi program studi D III Akuntansi yang telah dikembangkan berdasarkan visi yang 

telah di tetapkan program studi D III akuntansi adalah sebagai berikut: 

Misi program studi diploma III Akuntansi adalah melaksanakan proses pendidikan pembelajaran, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat: 

1. Melakukan kajian ilmiah dalam penerapan dan pengembangan ilmu akuntansi, 

perpajakan dan syariah. 

2. Melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan ilmu akuntansi, 

perpajakan dan syariah. 

3. Menyelenggarakan pendidikan vokasi dibidang akuntansi, perpajakan dan syariah yang 

sesuai dengan perkembangan teknologi di dunia usaha 

4. Menyelenggarakan tata kelola yang baik, transparan, bersih dan akuntabel dan mandiri 

berdasarkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. 

 

 

 

 



Tujuan 

Tujuan program studi diploma III akuntansi fakultas Ekonomi UNPAM sesuai dengan visi dan 

misinya dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Menghasilkan ahli madya akuntansi yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa 

2. Menghasilkan ahli madya Akuntansi yang mampu menguasai akuntansi sehingga dapat 

menyusun laporan keuangan perusahaan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan 

yang berlaku 

3. Menghasilkan lulusan ahli madya Akuntansi yang dapat membantu perusahaan untuk 

dapat menghitung, membnayar, menyetor dan melaporkan pajaka perusahaan sesuai 

dengan aturan pajak yang berlaku 

4. Mampu menghasilkan lulusan Ahli Madya yang dapat membantu perusahaan dalam 

menyusun laporan keuangan syariah perusahaan yang sesuai dengan standar akuntansi 

syariah yang berlaku dan memahami produk-produk lembaga keuangan syariah 

5. Mampu mengaplikasikan keahlian akuntansi, perpajakan dan syariah untuk digunakan 

oleh perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 



Kompetensi lulusan 

Searah dengan kurikulum yang digunakan amak kompetensi lulusan D-III akuntansi: 

1. Mampu berkomunikasi secara efektif dan bekerjasama dalam tim multidisiplin 

2. Mampu berpikir kritis, kreatif dan inovati, serta memiliki kemamuan intelektual dan 

attitude yang baik sehingga dapat memecahkan masalah pada tingkat individu dan 

kelompok 

3. Mempu menggunakan bahasa lisan dan tulisan dalam bahasa Indonesia dengan baik 

untuk kegiatan akademik maupun non akademik 

4. Mampu memamhami dan menggunakan istilah-istilah bahasa Inggris mengenai akun-

akun dalam transaksi laporan keuangan. 

5. Mampu memanfaatkan teknologi informasi komunikasi 

6. Mampu menerapkan pengetahuan dibidang akuntansi, perpajakan dan syariah dalam 

menyelesaikan permasalah-permasalah sederhana 

7. Mampu menerapkan konsep-konsep akuntansi yang terdapat dalam PSAK dan ETAP, 

sehingga mahasiswa mampu menyusun laporkan keuangan baik secara baik dan benar 

sesuai standar akuntansi yang berlaku umum 

8. Mampu menjadi teknisi ahli madya akuntansi professional sehingga mampu melakukan 

pekerjaan dibidang akuntansi pada perusahaan jasa, dagang dan manufaktur sesuai 

dengan standar yang berlaku umum. 

9. Mampu menganalisis data keuangan dan memilih metode yang sesuai dengan kondisi 

perusahaan yang tidak menyimpan dari standar yang berlaku umum 

10. Mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan standard an prinsip akuntansi yang 

berlaku umum 



11. Mampu menghitungan dan menyajikan serta mengelola kartu piutang, kartu hutang, 

mengelola kartu persediaan, mengelola aktiva tetap, mengelola dana kas kecil.  

12. Mampu mengelola data keuangan internal dengan mengelola informasi untuk manajerial 

seperti mampu menyajikan laporan harga pokok produk, menyusun perencanaan 

penyediaan biaya. 

13. Mampu melaksanakan audit laporan keuangan dan membuat kertas kerja audit 

14. Mampu memahami perpajakan secara teori dan menguasai UU perpajakan dan SAK 

dengan mampu menghitung pajak, rekonsiliasi fiscal 

15. Mampu menghitung dan membuat SSP dan SPT PPh, dan PPN & PPnBM 

16. Mampu menyiapkan anggaran 

17. Mampu menganslisis laporan keuangan berdasarkan rasio-rasio keuangan 

18. Mampu melakukan konsolidasi laporan keuangan induk dan anak perusahaan 

19. Mampu menggunakan software akuntansi dalam membuat laporan keuangan secara 

komputerisasi 

20. Mampu memahami konsep informasi akuntansi manajemen agar dapat mendukung dalam 

pembuatan keputusan 

21. Mampu menguasai teori dan konsep penyusunan anggaran perusahaan 

22. Mampu melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung 

jawab kelompok team yang dipimpinnya. 

 

 

 

 

 

 



FLOWCHART TUGAS AKHIR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya 

START 

Mahasiswa sudah melaksanakan seminar 

proposal dan disetujui maksimal 2 

minggu setelahnya 

Tidak 

Ya 

Mahasiswa menyiapkan slide presentasi/ 

handout TA maksimal 10 halaman 

 

Program Studi mengumumkan  jadwal 

sidang TA dan daftar Dosen Penguji TA 

Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir 

Mahasiswa memperbaiki TA paling 

lambat 1 minggu, dan mengkonsultasikan 

ke Dosen Penguji serta Pembimbing 

Sidang TA lulus? 

Mahasiswa meminta persetujuan/Acc 

revisi TA dari Dosen Penguji, Dosen 

Pembimbing, Ketua Program Studi dan 

Dekan serta mengumpulkan Form Revisi 

TA  

Mahasiswa mengumpulkan Buku 

sumbangan  

Tidak 

Mahasiswa mendapat nilai Tugas Akhir 

END 

Mahasiswa  melaksanakan bimbingan  

minimal 8 kali dan/atau diselesaikan 

dalam waktu 2 smt, kemudian mendapat 

persetujuan daftar sidang dari Dosen 

Sidang TA 

siap? 

Mahasiswa mendaftar sidang TA dengan 

melengkapi persyaratan administrasi 

sidang dan menyerahkan TA rangkap 2 

ke Bagian administrasi 

Mahasiswa menerima SK Bimbingan 

yang dikeluarkan Fakultas Ekonomi 

Mahasiswa mendaftar wisuda 



Struktur Kurikulum 

 
 

Mata Kuliah Deskripsi Mata kuliah Bersyarat  SKS 

Semester 1   
 

Pendidikan Agama   2 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan   3 

Bahasa Indonesia   2 

Business English   2 

Pengantar Ilmu Ekonomi   3 

Matematika Bisnis   3 

Pengantar Akuntansi I   2 

Praktek Pengantar Akuntansi I   1 

Total SKS 18 

Semester 2     

English for Accounting  Business English 2 

Pengantar Aplikasi Komputer   2 

Kewirausahaan/Enterpreneurship   3 

Statistik Deskriptif  Matematika Bisnis 3 

Pengantar Manajemen & Bisnis   2 

Pengantar Akuntansi II Pengantar Akuntansi I 2 

Praktek Pengantar Akuntansi II Praktek Pengantar Akuntansi I 1 

Pengantar Perpajakan   3 

Total SKS 18 

Semester 3     

Praktek Statistik Deskriptif   2 

Praktek Perpajakan 1   2 

English Correspondence for Business  English for Accounting 2 

Praktek Akuntansi Biaya   2 

Akuntansi Biaya   3 

Akuntansi Keuangan 1 Pengantar Akuntansi II 3 

Praktek Akuntansi Keuangan 1 Praktek Pengantar Akuntansi II 3 

Total SKS 17 
 
 
 
 
 
 
 
 



Semester 4     

Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (BLKL)   2 

Akuntansi Keuangan 2 Akuntansi Keuangan 1 3 

Akuntansi Manajemen  3 

Praktek Akuntansi Keuangan 2  Praktek Akuntansi Keuangan 1 3 

Akuntansi Sektor Publik   2 

Perpajakan 2  Pengantar Perpajakan 3 

Praktek Perpajakan 2  Praktek Perpajakan 1  2 

Total SKS 18 

Semester 5     

Akuntansi Syariah   3 

Praktek Akuntansi Syariah   2 

Akuntansi Keuangan Lanjutan  Akuntansi Keuangan 2 3 

Metodologi Penulisan Tugas Akhir  dan PKL   2 

Audit Laporan Keuangan   3 

Praktek Audit Laporan Keuangan 2 

Praktek Akuntansi Keuangan Lanjutan  Praktek Akuntansi Keuangan 2 3 

Total SKS 18 

Semester 6     

Analisis Laporan Keuangan   3 

Penganggaran Perusahaan/Budgeting   3 

Akuntansi Perbankan 
 Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya 
(BLKL) 2 

Aplikasi Komputer Akuntansi  Pengantar Aplikasi Komputer 3 

Etika Profesi Akuntansi   2 

Sistem Informasi Akuntansi   3 

Praktek Akuntansi Perbankan    2 

Kerja Praktek (Tugas Akhir)   4 

Total SKS 20 

SUB-TOTAL (excl Konsentrasi & Pilihan) 111 

Konsentrasi & Pilihan per Mahasiswa 0 

Total Beban per Mahasiswa 111 

Konsentrasi & Pilihan Mahasiswa Lain 0 

TOTAL BEBAN (kesediaan) FAKULTAS 111 
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1.  Perpustakaan 

 
   

2.  Lab Komputer 

    

 

3. Lab TUK 

 

 

 

            



 

4. Lab Bank mini 

       

 

 

5. Lab Pajak 

  

 

 

 

 

 

 

 

6. Lab Akuntansi 

 

 

 

 

 

 

 



Learning Centre 

 

a. Klub Akuntansi 

Pelatihan Akuntansi ini 

menggunakan metode pembelajaran 

Pendekatan Contextual Learning 

(CTL).  Metode tersebut merupakan 

konsep belajar yang membantu 

Coach mengaitkan antara materi 

yang diajarkan dengan situasi dunia 

nyata kepada mahasiswa  dan 

mendorong mahasiswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya 

dengan penerapannya dalam kehidupan mereka. Dengan pemahaman ini, hasil 

belajar diharapkan lebih bermakna bagi mahasiswa. Proses pembelajaran juga 

berlangsung alamiah, mahasiswa bekerja dan mengalami bukan mentransfer 

pengetahuan dari guru ke siswa. Konsep pembelajaran, dalam setiap pertemuan 

terdiri dari 30 orang mahasiwa. Dengan dibimbing satu orang coach. Satu paket 

kapasitas 30 peserta dengan enam kali pertemuan pelatihan dan satu kali 

pertemuan ujian berisi mengenai penyelesaian kasus. Setelah menyelesaikan 

paket satu, mahasiswa dapat melanjutkan ke paket berikutnya. Waktu belajarnya 

setiap hari Senin, Selasa dan Jumat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

b. Klub Bank Mini 

Pelatihan Perbankan ini 

menggunakan metode pembelajaran 

role play yaitu dalam setiap pertemuan 

terdiri dari delapan orang mahasiwa 

antara lain dua orang mahasiswa 

bergiliran memperagakan sebagai 

customer service, teller, back office 

dan nasabah secara bergantian. Dengan dibimbing tiga orang coach yang masing-

masing memahami bidang customer service, teller, dan back office tersebut. 

Dalam satu paket terdiri dari enam kelompok, satu kelompok terdiri dari delapan 

orang mahasiswa yang mengikuti pelatihan ini.  

Pelatihan ini dilakukan selama Sembilan minggu dan selama 3 jam 

disetiap pertemuannya, diminggu pertama sampai dengan minggu kedelapan 

mahasiswa melakukan praktek perbankan selanjutnya di minggu kesembilan 

mahasiswa akan mengikuti ujian perbankan. Waktu pembelajarannya setiap kamis 

dan jumat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



c. Klub Pajak 

Pelatihan Pajak 

menggunakan metode 

pembelajaran portofolio. Model 

pembelajaran portofolio adalah 

suatu kumpulan pekerjaan 

mahasiswa dengan maksud 

tertentu dan terpadu yang 

diseleksi menurut panduan-

panduan yang ditentukan. Dalam pembelajaran ini setiap mahasiswa mempunyai 

kumpulan tugas (portofolio) yang berisi karya terpilih secara keseluruhan yang 

bekerja secara kooperatif memilih, membahas, mencari data, mengolah, 

menganalisis dan mencari pemecahan masalah terhadap suatu masalah yang 

dikaji. Konsep pembelajarannya yaitu dalam setiap pertemuan terdiri dari 30 

orang mahasiwa. Dengan dibimbing satu orang coach. satu Paket kapasitas 30 

peserta dengan enam kali pertemuan pelatihan dan satu kali pertemuan ujian 

berisi mengenai penyelesaian kasus. Setelah menyelesaikan paket satu, 

mahasiswa dapat melanjutkan ke paket berikutnya. Hari senin, Rabu dan Kamis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



d. Research Group 

Research Group merupakan 

Pembekalan Akhir bagi mahasiswa 

yang sudah berada di semester 6. 

Kegiatan ini adalah sebagai Tugas 

Akhir yang wajib dibuat oleh 

seluruh mahasiswa D3 Akuntansi 

untuk mendepatkan Gelar Ahli Madya (Amd).  

Kegiatan ini dimulai pada awal semester 4, mahasiswa  mulai 

menjajaki Tempat magang, dengan target 2 minggu akan 

mendapatkan tempat Magang. waktu magang kurang lebih 2 bulan. 

Selama magang mahasiswa diharapakan dapat menentukan judul yang 

sesuai dengan kompetensi atau tema akuntansi yang telah di tentukan 

program studi. Kemudian mahasiswa di harapkan dapat mencari data 

sesuai judul yang sudah rencanakan sebagai bahan research. 

Pada saat magang mahasiswa harus mengisi dan membuat 

laporan magang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang dapat di 

unduh pada Web.Akuntansid3.unpam.ac.id. Laporan magang akan di 

kumpulkan pada semester 5 di mata kuliah metodologi tugas akhir. 

Laporan magang tersebut dapat digunakan sebagai awal dari 

pembuatan tugas akhir.  

Pembuatan dan pengumpulan tugas akhir dilakukan pada saat 

semester 5 akhir, dengan prosedur dan ketentuan pembuatan proposal 

dapat diunduh pada web program studi.  Tahapan berikutnya 

mahasiswa di wajibkan mengikuti seminar proposal pada akhir 

semester 5, dengan cara mengumpulkan proposal sebanyak 2 eskplar 



bersama dengan IPK sampai semester 4 minimal IPK 2,75 kepada 

administrasi dengan membayar biaya 50.000.  

Tugas akhir akan dibuat pada semester 6 maksimal di kerjakan 

selama dua semester, sidang dapat dilakukan setelah seluruh nilai 

semester 6, tanpa ada nilai E di transkrip nilai, minimal nilai D satu.    

 

 Judul tugas akhir  untuk Tahun 

Akademik 2016/2017 yang 

berkaitan dengan : 

1. Pajak Pusat 

2. Pajak Daerah 

3. Akuntansi Perpajakan 

4. E-Filling 

5. Dropbox 

Judul tugas akhir bagi semester 4 ke 

bawah, setelah menyelesaikan 

perkuliahan 6 semester dapat 

mengambil judul-judul yang 

berkaitan dengan: 

1. Akuntansi Keuangan 

2. Akuntansi Manajemen 

3. Akuntansi Perbankan 

4. Akuntansi Sektor Publik 

5. Penganggaran 

6. Analisa Laporan Keuangan 

7. Perpajakan 

8. Auditing 

9. Akuntansi Biaya 

Judul Tugas Akhir untuk Masing-masing priode angkatana tahun Akademik 


