DRAFT LEARNING OUTCOMES PROGRAM STUDI S2 AKUNTANSI SAINS DAN TERAPAN
Catatan: yang dimaksudkan dengan terapan di sini adalah jalur MAK bukan S2 vokasi dan sains adalah jalur MSi
Deskripsi Generik
KKNI
Level 8 (S2)
Mampu
mengembangkan
pengetahuan,
teknologi, dan
atau seni di dalam
bidangkeilmuannya
atau praktik
profesionalnya
melalui riset,
hingga
menghasilkan
karyainovatif dan
teruji.

Keterampilan Khusus
Program Studi
S2 Akuntansi Sains
1. Mampu mengembangkan teori dan
metode meliputi: akuntansi
keuangan/auditing/perpajakan/akunt
ansi manajemen/sistem informasi
akuntansi/akuntansi sektor publik

2. Mampu mengembangkan teknik dan
alat analisis dalam penyusunan
kebijakanmaupun regulasi sebagai
wujud pengambilan keputusan
melalui penerapan inter dan multidisiplin

3. Mampu memajukan disiplin keilmuan
akuntansi melalui pengelolaan hasil
riset, baik yang berprespektif
multiparadigma maupun
perkembangan terkini dalam konteks
yang bermanfaat bagi masyarakat

Penguasaan Pengetahuan
S2 Akuntansi Sains
1. Menguasai teori dan metode
akuntansi
keuangan/auditing/perpajaka
n/ akuntansi
manajemen/sistem informasi
akuntansi/akuntansi sektor
publik maupun disiplin ilmu
lain yang terkait.

2. Menguasai dan memahami
implikasi teori akuntansi
dalam teknik, alat dan
pengambilan keputusan
ekonomi, sosial, dan
keperilakuan, baik dalam
wujud regulasi, standar
akuntansi, maupun kebijakan
akuntansi
3. Menguasai teori akuntansi dan
penerapannya dalam kontek
sekonomi, sosial, dan
keperilakuan untuk
pengambilan
keputusanmanajerial

Keterampilan Khusus
Program Studi
S2 Akuntansi Terapan
1. Mampu mengembangkan
penerapan teori dan metode
meliputi: akuntansi
keuangan/auditing/perpajakan/
akuntansi manajemen/sistem
informasi akuntansi/akuntansi
sektor publik

Penguasaan Pengetahuan
S2 Akuntansi Terapan
1.

Menguasai penerapan teori
dan metode akuntansi
keuangan/ auditing
perpajakan/akuntansi
manajemen/sistem
informasi
akuntansi/akuntansi sektor
publik maupun disiplin ilmu
lain yang terkait.

2. Mampu mengembangkan
teknik dan alat analisis dalam
penyusunan kebijakan maupun
regulasi sebagai wujud
pengambilan keputusan melalui
penerapan inter dan multidisiplin

2.

Menguasai dan memahami
implikasi teori akuntansi
dalam pengambilan
keputusan ekonomi, sosial,
dan keperilakuan, baik
dalam wujud regulasi,
standar akuntansi maupun
kebijakan akuntansi

3. Mampu menghasilkan produk
analisa akuntansi yang
bermanfaat bagi masyarakat

3.

Menguasai implementasi
teori akuntansi dalam
konteks ekonomi, sosial,
dan keperilakuan untuk
pengambilan keputusan
manajerial

Deskripsi Generik
KKNI
Level 8 (S2)

Mampu
memecahkan
permasalahan sains,
teknologi, dan atau
seni di dalam bidang
keilmuannya
melalui pendekatan
inter-atau
multidisiplin

Keterampilan Khusus
Program Studi
S2 Akuntansi Sains

Mampu mengambil keputusan atas
berbagai pilihan teori dan metode riset
pengembangan keilmuan akuntansi
dengan pendekatan inter dan multi
disiplin

Penguasaan Pengetahuan
S2 Akuntansi Sains

Keterampilan Khusus
Program Studi
S2 Akuntansi Terapan

Penguasaan Pengetahuan
S2 Akuntansi Terapan

4.

Menguasai teori – teori audit
berikut penerapannya serta
menguasai dan menganalisis
implikasi ekonomi, sosial, dan
keperilakuan dari pilihan teori
audit.

4.

5.

Menguasai teori – teori
sistem informasi akuntansi
berikut penerapannya serta
menguasai analisis implikasi
ekonomi, sosial, dan
keperilakuan dari pilihan teori
sistem informasi akuntansi

5.

6.

Menguasai teori – teori
perpajakan dan akuntansi
sector public berikut
penerapannya serta
menguasai analisis implikasi
ekonomi, sosial, dan
keperilakuan dari pilihan teori
perpajakan
Mengembangkan metodologi
riset akuntansi secara
komparasi maupun mendalam

6.

7.

Mampu mengambil keputusan atas
berbagai pilihan metode riset dan
teknik pengembangan akuntansi
yang sesuai dengan kebutuhan
organisasi dan masyarakat dengan
pendekatan inter dan multi disiplin

7.

Menguasai teori aplikasi
audit berikut penerapannya
serta menguasai dan
menganalisis implikasi
ekonomi, sosial, dan
keperilakuan dari pilihan
teori aplikasi audit.
Menguasai teori sistem
informasi akuntansi berikut
penerapannya serta
menguasai analisis implikasi
ekonomi, sosial, dan
keperilakuan dari pilihan
teori aplikasi sistem
informasi akuntansi
Menguasai teori–teori
perpajakan dan akuntansi
sector publik berikut
penerapannya serta
menguasai analisis implikasi
ekonomi, sosial, dan
keperilakuan dari pilihan
teori perpajakan
Menguasai penerapan
metodologi riset akuntansi
melalui komparasi maupun
studi yang mendalam

Deskripsi Generik
KKNI
Level 8 (S2)
Mampu mengelola
riset dan
pengembangan yang
bermanfaat bagi
masyarakat
dan keilmuan, serta
mampu
mendapat
pengakuan
nasional atau
internasional.

Keterampilan Khusus
Program Studi
S2 Akuntansi Sains
1. Mampu mengelola riset dan
pengembangan teori akuntansi secara
mandiri dan/atau berkelompok yang
bermanfaat bagi masyarakat dan
keilmuan.

Penguasaan Pengetahuan
S2 Akuntansi Sains

2. Mampu mempublikasikan hasil riset
akuntansi secara nasional dan/atau
internasional

Keterampilan Khusus
Program Studi
S2 Akuntansi Terapan
1. Mampu mengelola riset dan
pengembangan aplikasi
teoriakuntansi secara mandiri
dan/atau berkelompok yang
bermanfaat bagi masyarakat
dan keilmuan.

Penguasaan Pengetahuan
S2 Akuntansi Terapan

2. Mampu mempublikasikan hasil
riset aplikasi akuntansi secara
nasional dan/atau internasional

DRAFT LEARNING OUTCOMES PROGRAM STUDI S3 AKUNTANSI SAINS
Deskripsi Generik KKNI
Level 9 (S3)

Mampu mengembangkan
pengetahuan, teknologi, dan atau seni
baru di dalam bidang keilmuannya
atau praktik profesionalnya melalui
riset, hingga menghasilkan karya
kreatif, original dan teruji.
Mampu memecahkan permasalahan
sains,teknologi, dan atau seni di dalam
bidang keilmuannyamelalui
pendekatan inter- multi, atau trans
disiplin

Keterampilan Khusus Program Studi
S3 Akuntansi Sains

Penguasaan Pengetahuan
S3 Akuntansi Sains

Mampu mengembangkan postulatatauteori
akuntansi melalui riset, hingga menghasilkan
karya ilmiah yang original, teruji dan kontributif.

1. Menguasai filsafat yang mencerahkan manusia dalam
pengembanganilmu akuntansi, demi kemaslahatan umat
manusia.

Mampu mengambil keputusan atas berbagai
pilihan riset akuntansi yang bersifat holistik
dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin,
transdisiplin,dan atau multiparadigma.

2. Secara filosofis menguasai, mengembangkan dan/atau
menemukan model/teori akuntansi.

Mampu mengelola, memimpin, dan
mengembangkan riset dan
pengembangan yang bermanfaat bagi
ilmupengetahuan dan kemaslahatan
umat manusia, serta mampu
mendapat pengakuan nasional
maupun internasional.

Mampu mengembangkan riset akuntansi
berdasarkan kebutuhanriilmasyarakat, melalui
model, komparasimaupunanalisakritis, sehingga
ilmupengetahuan
berkembanguntukkemaslahatan umat manusia.

3. Mengembangkan teori akuntansi melalui interaksi dengan
disiplin lainnya, untukmenghasilkan model,
komparasimaupunanalisakritis yang original,
terujidankontributif.

Mampu mempublikasikan hasil riset akuntansi
secara nasional maupun internasional,
sesuaisistemindeksjurnal yang berterimaumum

4. Menguasai danmengembangkanpenerapanberbagai
paradigma dalampenelitian
akuntansiuntukmemimpinkemajuanilmupengetahuanakun
tansi

