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Abstract
This study based on assumption, there is a bias in implementation of computerized accounting study program
curriculum in Indonesia. This indicates that the graduates from various higher educations which has
computerized accounting study program do not have a similar competencies. Compare to the accounting study
program which has already standardized throughout Indonesia, it is easily recognized that all accounting study
program graduates has similar main competencies; junior accountant for D-3 level and accountant for D-4 or
S1 level. The study observes and interviewing the head of study program in Indonesia and analyze data using a
Comparative analysis model. The result shows that there a big variation on implementation computerized
accounting study curriculum, it is predicted that around 50% differences. It is suggested to follow
Permendiknas No 83, 2013 to synchronize the student‟s outcomes to all similar study programs in Indonesia.

Abstrak
Studi ini didasari pada asumsi bahwa ada bias diantara kurikulum program studi Komputerisasi Akuntansi
(KA) di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa lulusan program studi ini tidak terstandard dengan baik.
Lain halnya jika dibandingkan dengan program studi akuntansi, yang telah terstandard dengan baik dan ada
jaminan bahwa lulusan program studi akuntansi di Aceh akan memiliki kompetensi yang sama dengan lulusan
progam studi akuntansi di Makasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengindentifikasi lebarnya variasi
kurikulum program studi KA yang ada di PT di Indonesia, memilih atau menentukan dua atau tiga katagori
kurikulum yang dapat dijadikan acuan bagi PT untuk menjalankan program studi KA, menyusun alternatip
model kurikulum untuk dua atau tiga katagori tersebut dan dapat dijadikan pedoman bagi PT yang memiliki
program studi KA. Penelitian ini dengan menggunakan metode observasi terhadap beberapa program studi KA
di Indonesia. Analisis dilakukan dengan didasari pada Permendiknas no 045 tahun 2002 tentang kurikulum inti
pendidikan tinggi dan no 032 tentang penyusunan kurikulum dan yang terbaru adalah permen KKNI tahun
2013 no 73, permendikbud no 83 tahun 2013 mengenai sertifikasi kompetensi, buku kurikulum Pendidikan
Tinggi 2014 . Output dari studi ini adalah model kurikulum standard untuk program studi KA dan diharapkan
dapat dijadikan pedoman bagi penyelenggaraan program studi KA di Indonesia. Dampak yang diharapkan
adalah bias kurikulum diantara PT penyelenggara KA tidak terlalu lebar.

Pendahuluan
Latar belakang
Program studi Komputerisasi Akuntansi (KA) di
Indonesia menjadi suatu program studi yang
dilematis, disatu sisi program studi ini masuk ke
dalam kelompok bidang ilmu akuntansi dan disisi
lain masuk ke dalam bidang ilmu system
informasi/komputer. Keduanya saling tarik menarik
sehingga didalam implementasinya sebagai suatu
program studi terjadi perbedaan yang menyolok.
Lebih jauh program studi ini ada disetiap provinsi
di Indonesia, hal in mengindikasikan bahwa
program studi KA ini diminati oleh masyarakat.
Implementasinya di satu sisi lebih cenderung ke
bidang ilmu akuntansi sedangkan disatu sisi
cenderung ke bidang ilmu sistem informasi. Kedua
hal ini saling tarik menarik di berbagai tempat di
Indonesia. Sebagai contoh ada Perguruan Tinggi
(PT) yang lebih cenderung ke bidang studi
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akuntansi, alasannya dapat dilihat bahwa
pengelolanya sebagian besar lulusan S2 dibidang
ekonomi(akuntnasi dan manejemen). Ada yang
lebih cenderung ke bidang ilmu sistem informasi
karena pengelolanya sebagian besar S2 bidang
sistem informasi, bahkan dibawah naungan
Fakultas Ilmu komputer. Dilematis seperti ini
berdampak kepada program studi komputerisasi
akuntansi belum memiliki rumpun ilmu yang mana,
apakah masuk bidang ilmu akuntansi atau bidang
ilmu sistem informasi/ komputer. Pertanyaan yang
timbul dari situasi seperti ini adalah apakah
program studi komputerisasi akan masuk kedalam
dua rumpun ilmu?. Artinya program studi ini bisa
masuk ke bidang ilmu akuntansi atau ke bidang
ilmu sistem informasi. Dilema seperti ini hingga
sekarang masih terjadi dan terus berkembang
sampai suatu saat menemukan titik temu sendiri.
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Dalam implementasinya, mayoritas program studi
KA di Indonesia ada pada level D-3 dan beberapa
diantaranya ada pada level D-4. penggunaan
kurikulum KA banyak terjadi jalan pintas, artinya
dalam mendirikan suatu program studi ada
kecenderungan menjiplak dari kurikulum yang
sudah dipakai oleh suatu PT lain tanpa adanya
pertimbangan akademik, karena lebih cenderung
kepada pertimbangan bisnis dan pertimbangan
kecepatan proses mendapatkan legitimasi.

informasi, dimana didalam kurikulum program
studi
sistem
informasi
terdapat
muatan
akuntansinya, ini akan memberikan berpengaruh
negatip kepada program studi KA.

Tujuan
Dari latar belakang yang dituangkan diatas maka
tujuan dari studi ini adalah
 Mengindentifikasi bias variasi kurikulum
progam studi KA yang ada di PT di
Indonesia.
 Menentukan katagori/model kurikulum
yang dapat dijadikan acuan bagi PT untuk
menjalankan program studi KA.

Review Pustaka

Permasalahan
Permasalah utama yang hendak dikaji adalah
melihat sejauh mana bias kurikulum program studi
KA di berbagai PT di Indonesia. Dengan sangat
bervariasinya kurikulum KA tersebut berimbas
kepada ketidakjelasan kompetensi yang dihasilkan
oleh program studi. Industri selaku pemakai lulusan
akan menjadi bingung karena tidak dapat segera
menentukan pilihan, mungin ini juga lulusan KA
ini masih bersifat lokal. industri masih harus
mempelajari
kurikulum
(transkrip)
yang
dilampirkan pelamar yang berasal dari KA. Lain
halnya jika lulusan program studi akuntansi, dari
Sabang sampai Merauke, kompetensinya akan
sama dan variasinya sudah jelas dan tidak lebar.
Permasalahan intinya adalah apakah kompetensi
lulusannya akan sama diantara program studi KA
dari dari satu PT dengan PT lainnya di Indonesia.
Jika terjadi perbedaan yang sangat lebar maka akan
berdampak kepada lulusan PT yang bersangkutan,
karena disatu sisi jika kebutuhan industri adalah
lulusan akuntansi maka industri akan memilih
lulusan program studi akuntansi, jika kebutuhan
industri adalah lulusan sistem informasi/komputer
maka industri akan memilih lulusan sistem
Banyak lembaga pendidikan dan training
pengajaran komputerisasi akuntansi mengajarkan
bagimana cara menggunakan paket aplikasi
akuntansi yang popular (Cecil College). Lebih jauh
lembaga pendidikan yang mengajarkan “The
Computerized Accounting Specialist” yang
mengajarkan mahasiswanya dengan kemampuan
dasar dalam mengkomputerisasi akuntansi dengan
mengajarkan
principles
of
accounting,
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Berdasarkan hal tersebut diatas, permasalahan yang
akan dikaji adalah selebar apa variasi kurikulum
tersebut dari berbagai program studi KA yang ada
di Indonesia. Apakah lebarnya variasi tersebut akan
membawa dampak kepada lulusan.

Penelitian dibidang komputerisasi akuntansi lebih
banyak
dilakukan
kearah
bagaimana
mengkomputrisasi suatu proses manual menjadi
proses berbasis Teknologi Komunikasi dan
Komputer. Proses manual dirobah menjadi
komputerisasi sudah menjadi model bisnis dan
hampir semua proses bisnis sudah menggunakan
komputer sebagai alat untuk mempercepat proses.
Dampak dari komputerisasi dari proses bisnis ini
sudah dirasakan oleh semua perusahaan secara
global.
Hasil dari suatu komputerisasi proses manual
berupa produk seperti Peachtree, MYOB. Dalam
implementasi prodi KA, produk inilah yang
dijadikan core dari kurikulum program studi KA,
sehingga menghasilkan kurikulum yang didominasi
pengajaran bagaimana cara menggunakan produk
jadi tersebut. Seperti halnya dilaksanakan oleh
British Colombia Institute of Technology (BCIT),
Canada. Dalam mendidikan mahasiswa dengan
menyiapkan para lulusan dengan mampu
menatakelolakan
proses
akuntansi
dengan
menggunakan quickbook dan Sage AccpacERP.
Untuk menopang skill akuntansinya mahasiswa
juga diajarkan introduced to Excel, the language of
business, and graduate with advanced Excel and
modelling skills, spreadsheets (misalnya Microsoft
Excel, Google Spreadsheets), word processing
applications (misalnya. Microsoft Word, Google
Documents), and presentation and graphics
programs (misalny Microsoft PowerPoint, Google
Presentations, Keynote).
computerized
accounting,
spreadsheet
fundamentals, and basic computers. Employment
opportunities include accounting clerk and
bookkeeper. (Cecil College). Situasi di Indonesia
tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi diluar
negeri, hampir semua program studi KA dan
program studi akuntansi mengajarkan paket
aplikasi yang populer digunakan oleh lembaga
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pendidikan tapi belum tentu popular digunakan
oleh industri.

perbedaan output atau profil lulusan program studi
KA dan profil lulusan program studi akuntansi.

Apa yang diajarkan oleh BCIT dan Cecil College
telah diterapkan oleh PT di Indonesia, namun
bukan hanya untuk program studi KA tetapi untuk
program studi akuntansi. Di program studi
akuntansi telah terjadi perubahan paradigma
penggunaan TIK, dimana TIK telah dijadikan
kurikulum inti dan telah diajarkan seperti yang
telah diajarkan BCIT. Jadi apa perbedaannya antara
program studi KA dan program studi akuntansi?
Diharapkan dengan perbedaan nama akan terjadi

Penelitian yang dilakukan oleh Andrews dan
Wynekoop memberikan sebuah framework
terhadap
penyusunan
Information
System
Curriculum. Secara umum framework tersebut
membagi kedalam 10 bidang ajar yaitu System,
Competitive Advantage, Database, Infrastructure,
Network, Economic, Business process, System
Development, Information System Manegement
dan ethics. Semua topic ini hendaknya ada dalam
suatu kurikulum program studi sistem informasi
atau komputerisasi akutansi.

Tabel 1 Information System Curriculum Framework
Topic (author)

Topic (Ives)

KEY IS CONCEPTS

Systems

Nature of Information
System

What are information
systems?

Competitive Advantage

Organizational
Competitiveness

How do information
systems influence
organizational
competitiveness

Database

Databases

Why databases become
so important to modern
organizations

Infrastructure

Infrastructure

Why are technology
infrastructures so
important to modern
organizations?
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SAMPLE LEARNING
OBJECTIVES
Explain the nature and
interaction of technology,
people and organizational
components
Distinguish between data,
information and knowledge
Introduce elements of
systems thinking – boundary,
environment, scope,
hierarchical decomposition,
decoupling, etc
Discuss the use of IS for
automation, integration,
organizational learning,
reengineering, ad strategy
Understand the need to align
IT investments with strategic
plans
Understand how IT can be
use to achieve and sustain
competitive advantage
Discuss how IS can both
constrain and enable
organizations
Understand the nature,
importance of, and uses for
and integrated database
Understand the concept of ,
and means to ensure, data
integrity
Explain the value of data
warehousing and data mining
concepts
Explain the nature of, and
organizational dependence
on, technology and business
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Networks

Networking

What is the role of the
internet and networking
technology in modern
organizations?

Economic

Economics of
information and IS

What are the unique
economics of
information and
information systems?

Business process

Business Process

How do information
systems enable
organizational
processes?

Systems Development

IS Development

How do organizations
develop, acquire and
implement information
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platforms
Explain concepts of
interoperability and
scalability as well as the role
of standards
Compare open versus
proprietary architectures
Understand the problems in
justifying investments in
infrastructure
Recognize total cost of
ownership for technology
investments
Discuss networking
concepts, components,
capabilities, and trends
Distinguish among internets,
intranets, extranets.
Describe the evolution of ebusiness and how e-business
is transforming organizations
and markets
Explain organizational
implications of the
pervasiveness of the internet
Describe the development
and impact of wireless
networks and ubiquitous
computing
Understand the economic
characteristics of the
information economy
Understand the cost structure
of information systems and
technology
Describe Unique economics
– network effects versioning
and pricing of information
products, lock-in and so on
Explain the importance of
enterprise-wide business
processes and associated IS
roles
Explain the importance of
extra-enterprise processes
e.g.., supply chain and CRM,
and associated IS roles
Describe the various types of
IS in support of operational,
managerial and
executive0level processes
Understand the difficulties in
designing and building IS
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systems?

IS Management

IS management

What is the nature of IS
management?

Ethics

Ethics

What ethical, criminal
and security issues do
organizations face when
using information
systems

well as the strength and
weaknesses of alternative
development processes
Understand the trade-offs
involved in developing
software in-house, using a
domestic or offshore
provider, and buying off-theshelf packages
Understand the difficulties in
implementing IS and in
leveraging the full potential
of IS
Discuss the evolving and
current roles of enterprise IS
management
Explain the operating,
managerial and strategic
processes associated with IS
management
Discuss
advantages/disadvantages of
alternative governance
structures for IS management
Discuss IT sourcing and
contractual and relationship
management with third-party
service providers
Consider the unique
problems of managing IT in
globally dispersed
organizations
Explain what is meant by
computer security and
describe methods of
providing computer security
Introduce the nature of
computer crime
Consider cross-border
implications regarding
privacy of data and integrity
of internet

Sumber: Andrews, Christine P; Wynekoop, Judy

Metode Study
Data dikumpulkan dengan menggunakan metode
observasi dan wawancara terhadap 26 program
studi KA yang ada di Indonesia yang terdiri dari
Aceh 1, Medan 3, Pekan Baru 1, Palembang 2,
Lampung 2, Tanggerang 1, Bandung 2, Cirebon 1,
Purwokerto 2, Yogyakarta 2, Pekalongan 2,
Semarang 2, Malang 1, Pati 1, Manado 1, Ambon
1, Ternate 1, Cilegon 2.
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Analisis dilakukan dengan membandingkan dengan
program studi yang baku dan memiiki standard
yang sama di seluruh Indonesia. Program studi
dimaksud adalah program studi akuntansi. Analisi
juga dilakukan dengan mengkaji berbagai metode
dalam pengembangan kurikulum program studi.
Acuan yang digunakan dalam menganalisis adalah
peraturan pemerintan mengenai kurikulum, KKNI
dan Standard Nasional Pendidikan Tinggi.
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Pembahasan
Hasil
Secara umum dapat dikatakan bahwa hampir
semua prodi KA belum memiliki profil yang jelas
mengenai lulusannya, Kurikulum hanya disusun
kurikukulum intinya yang berupa daftar matakuliah
persemester, yang kedua ini merupakan gejala
umum dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.
Sangat jarang PT yang memiliki dokumen
kurikulum yang lengkap menjadi satu kesatuan
mulai dari hasil evaluasi diri prodi, penjabaran
profil, penjabaran kompetensi utama, kompetensi
pendukung dan kompetensi lainnya, dan dukungan
Satuan Acara Perkuliahan yang lengkapJika
merujuk kepada peraturan terbaru maka setiap
prodi, kurikulumnya harus dapat merumuskan
sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan
penguasaan pengetahuan. . (Lihat table 2 contoh yang
dibuat oleh Politeknik Negeri Jakarta)

Format penyusunan kurikulum sangat bervariasi,
msing masing PT memiliki format sendiri, terutama
untuk SAP.
Sangat jarang ditemukan ada kurikulum yang
dilengkapi dengan SK direktur. Umumnya
dikarenakan kealpaan setelah menyusun dan
merobah kurikum. Secara legal formal hal ini
diperlukan tetapi secara defakto hal ini masih
belum
menjadi
pemikiran
utama
para
penyelenggara prodi.
Komputerisasi Akuntansi
Mengartikan komputerisasi akuntansi harus dilihat
dari berbagai sudut pandang, secara sederahana
dapat dilihat dari defenisi berikut ini:
Computerized Accounting is a software run on a
computer equipment to record, store and analyze
information on financial transactions from internal
and external operations of both small and large
businesses. Financial reports are automatically
generated at the end of each accounting period of a
given company. The computerized accounting
eliminates paper work making it easier and faster
to collect, store and trail all transactions as they
occur. Rea (2014).
Dari defenisi ini terlihat penekanannya pada sebuah
software yang siap digunakan untuk memproses
transaksi akuntansi. Software ini pada saat ini telah
banyak tersedia dan industri atau penggunan
tinggal memilih yang sesuai dengan kondisi
perusahaannya.
Jika mengikuti defenisi ini maka sebuah program
studi intinya hanya mengajarkan bagaimana cara
menggunakan satu atau beberapa software yang
telah jadi siap pakai oleh industri (DacEasy
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Accounting, MYOB, PeacthTree). Program studi
hanya menambahkan beberapa kompetensi lain
yang mendukung. Apakah sesederhana itu
komputerisasi akuntansi?. Jika Ya, apa yang telah
terjadi di Indonesia adalah untuk komputerisasi
akuntansi cukup diajarkan di level SMK, buktinya
lulusan SMK telah teruji melalui uji kompetensi
bahwa telah mampu menggunakan software
tersebut sesuai dengan standard kompetensi yang
sesuai.
Dari pengamatan selama ini ada program studi KA
yang menerapkan defenisi tersebut. Hal ini
tercermin dari struktur kurikulum yang ada. Ada
beberapa paket aplikasi yang diajarkan selama
menempuh kuliah; mahasiswa diajarkan. MYOB,
DacEasy Accounting, PeachTree, Sybiz, jadi
selama kuliah mereka hanya mempelajari paket
paket komputerisasi akutansi tersebut, ditambah
matakuliah pendukung lainnya. Yang menjadi
pertanyaan apakah kompetensi tersebut sesuai
dengan kebutuhan industri. Di industri penggunaan
aplikasi komputerisasi lebih beragam, ada yang
dibuat sendiri, ada yang semi-komputer, ada yang
menggunakan paket niaga lainnya. Apakah lulusan
program
studi
KA
bisa
membuat
program/aplikomputer sejenis MYOB? Belum
tentu karena yang diajarkan adalah penggunaan
barang
jadi,
bukan
membuat
aplikasi.
Kenyataannya ada program studi di level PT yang
mengajarkan membuat aplikasi.
Pertanyaan berikutnya adalah apakah di level PT
atau di level program studi akan diajarkan hal yang
sama?. Jawabannya tentu tidak, di level PT telah
merobah defenisi komputerisasi seperti yang
dikemukakan diatas. Dilevel PT defenisi
komputerisasi akuntansi lebih menekankan how to
computerize accounting cycle yang kemudian
menghasilkan software seperti defenisi diatas. Jadi
defenisi komputerisasi akuntansi untuk level PT
adalah sebuah model pembelajaran, bagaimana
cara mengkompurisasikan siklus akuntansi menjadi
sebuah software. Dari defenisi ini tercermin bahwa
kompetensi yang diinginkan adalah mahasiswa
mampu membuat aplikasi akuntansi dan
menerapkannya pada berbagai bidang industri.
Jika menggunakan defenisi ini maka di level PT
model pembelajarannyapun menjadi berubah
karena untuk mengajarkan cara membuat software
komputerisasi akuntansi banyak matakuliah utama
dan pendukung yang harus diketahui, ada aspek
akuntansi sendiri yang harus dikuasai, ada aspek
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cara penyimpanan data, ada aspek cara akses data
secara individu maupun bersama sama, ada aspek
jarak, ada aspek keamanan dan aspek audit.
Dengan demikian jika defenisi ini yang digunakan
maka program studi komputersasi akuntansi akan
lebih berbeda dengan apa yang ada di SMK dan
akan memiliki kompetensi yang sesuai dengan
nama program studi dimaksud.
Model seperti yang digambarkan pada paragrap
diatas sangat banyak variasi yang diterapkan pada
berbagai PT di Indonesia, karena sangat beragam
dan sangat luas perbedaannya maka perlu dikaji.
Ada yang ingin menghasilkan lulusan yang
memiliki keahlian membuat perangkat lunak untuk
aplikasi manajemen dan bisnis dari spesifikasi
yang sudah didefenisikan sesuai dengan kaidah
pembuatan perangkat lunak (aplikasi). Kompetensi
ini sangat sesuai dengan defenisi diatas. (how to
computerize
accounting
cycle).
Untuk
menyelaraskan dengan
keadaan Teknologi
Infomasi dan Komunikasi (TIK), maka prodi ini
melengkapinya dengan aplikasi berbasis WEB. Jadi
dapat dikatakan lulusan program studi ini akan
mampu membuat program
“web based
accounting/finance system”.
Senada dengan paragraph diatas, ada program
studi yang menginginkan lulusan mampu membuat
program akuntansi yang dititikberatkan pada
transaksi keuangan. Disini terlihat bahwa
lulusannya akan bisa membuat program aplikasi
sejenis MYOB yang tentunya didukung oleh
keahlian lain. Secara lebih konrtras ada program
studi yang inginkan kompetensi lulusannya
memiliki wawasan dan penguasaan bidang
manajemen dan akuntansi serta teknologi
informasi dan memiliki kemampuan rancang
bangun system informasi akuntansi. Yang terakhir
terlihat bahwa lulusan tidak didefenisikan secara
spesifik dan sangat luas, bahkan kompetensi
tersebut tidak bisa dicapai untuk jenjang D-3.
Sebagai contoh yang lebih konradiktip lagi ada
program studi KA yang menghasilkan lulusan
mampu dibidang multimedia atau mampu membuat
film pendek. Yang terakhir ini sudah dilakukan
perbaikan karena ada kesalahan dalam penulisan.
Dari contoh diatas terlhat betapa sangat
beragamnya kompetensi lulusan program studi KA.
Bahkan ada program studi yang tidak sinkron
antara kompetensi yang diinginkan dengan apa
yang diajarkan setiap semesternya. Hal ini
memperlebar bias yang telah terjadi.
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Kurikulum
Kurikulum menjadi landasan bagi suatu program
studi untuk menghasilkan lulusan sesuai dengan
profil yang diinginkan dan memiliki kompetensi
yang sesuai. Ketepatan meramu kurikulum akan
mendukung operasional program studi untuk
mencapai profile tersebut dan didukung oleh
kompetensi lain yang sesuai. Sejalan dengan
pertumbuhan teknologi komputer yang sangat
pesat, Komputerisasi Akuntansi (KA) menjadi
salah satu program studi yang banyak diminati oleh
masyarakat Indonesia, maka kurikulumnyapun
harus dapat disesuaikan dengan kemajuan
teknologi tersebut.
Ada dua ilmu yang dikombinasikan dalam
merancang kurikulum ini, pertama adalah ilmu
akuntansi dan kedua adalah ilmu komputer. Ilmu
akuntansi disatu sisi telah memiliki pola dan model
yang pasti dalam setiap kurikulumnya sedangkan
komputerisasi akuntansi belum memiliki pola dan
model yang pasti.
Program studi akuntansi akan menghasilkan
kompetensi lulusan yang pasti ditambah dengan
kompetensi tambahan yang disesuaikan dengan
keadaan. Sebagai contoh jika seseorang masuk
pada program studi akuntansi, sudah jelas
mahasiswa akan memiliki kompetensi akuntansi
sebagai ajun akuntan untuk program DIII atau
akuntan untuk program S1. Ditambah dengan
kompetensi lainya yang menjadi ciri tambahan dari
seorang ajun akuntan atau akuntan. Sedangkan jika
masuk program studi komputerisasi akuntansi
belum dapat dipastikan kompetensi utamanya,
apakah akan menjadi programmer yang mampu
membuat aplikasi akuntansi, apakah akan menjadi
ajun akuntan (DIII) atau akuntansi (S1) yang
menguasai komputer atau campuran keduanya.
Untuk mengetahui hal ini tentunya seorang
mahasiswa akan menanyakannya ke Perguruan
Tinggi yang bersangkutan sebelum memilih
program studi KA.
Dari pengamatan selama ini 1 ada berbagai ragam
kurikulum komputerisasi akuntansi, tidak hanya
menghasilkan programmer, akuntan atau gabungan
keduanya, tetapi lebih banyak lagi, misalnya ada
kurikulum yang inginkan lulusannya menjadi ahli
desain web, system analyst, ahli pajak, ahli
multimedia. Semuanya sangat bergantung kepada
siapa yang dominan dalam struktur dosennya, jika
1

Pengalaman 10 th Sebagai assessor BAN PT untuk program
studi komputerisasi akuntansi.
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dosennya dominan lulusan akuntansi maka dapat di
analisis bahwa kurikulumnya cenderung banyak
bermuatan akuntansi, jika dosennya dominan
lulusan program studi komputer maka muatan
kurikulumnya cenderung lebih banyak ke
komputer. Situasi ini tidak salah karena muatan
kurikulum komputerisasi akuntansi belum baku
seperti halnya program studi akuntansi.
Standar
Sesuai dengan peraturan pemerintah
melalui
peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan
Republik Indonesia nomor 49 tahun 2014 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).
Dimana ditetapkan standar standar kompetensi
lulusan (capaian pembelajaran/CP); standar isi
pembelajaran (bahan kajian dan mata kuliah
disusun berdasarkan CP); standar proses
pembelajaran (RPS = Rencana Pembelajaran
Semester);
standar
penilaian
pembelajaran
(kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam
menempuh mata kuliah); standar dosen dan tenaga
kependidikan (kualifikasi dan kompetensi dosen);
standar sarana dan prasarana pembelajaran
(pemenuhan CP lulusan); standar pengelolaan
pembelajaran
(perencanaan,
pelaksanaan,
pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta
pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat
program studi); dan standar pembiayaan
pembelajaran (biaya operasional untuk pemenuhan
CP).
Contoh penetapan standard dari Politeknik Negeri
Seluruh Indonesia, sudah 2 tahun berjalan program
studi akuntansi, Administrasi Niaga, Keuangan dan
Perbankan (konvensional dan syariah) dan MICE
telah membuat standar Capaian Pembelajaran
sesuai dengan amanat Permendikbud Nomor 049
tahun 2014 tentang SNPT.
Capaian pembelajaran(CP)/“learning outcomes”
diartikan sebagai kemampuan yang diperoleh
melalui
internalisasi
pengetahuan,
sikap,
ketrampilan,
kompetensi,
dan
akumulasi
pengalaman kerja. Semua program studi wajib
menyatakan “capaian pembelajaran lulusan”
yang terdiri dari kemampuan di ranah sikap (afeksi),
ketrampilan (psikomotor), dan pengetahuan
(kognisi). Dalam SNPT deskripsi capaian
pembelajaran lulusan terdiri dari empat unsur :
sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan
penguasaan pengetahuan.

Berikut ini contoh sikap dan ketrampilan umum
yang digunakan oleh Politeknik Seluruh Indonesia.
Untuk CP Sikap dan Ketrampilan Umum adalah
sama untuk semua program studi, yang
membedakan hanya ketrampilan khusus dan
penguasaan pengetahuan yang merupakan ciri khas
dari masing masing program studi.

Tabel 2: Penjabaran Sikap, Ketrampilan Umum,
Ketramplan Khusus dan Penguasaan Pengetahuan

PROGRAM STUDI …………….
SIKAP
1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan
mampum menunjukkan sikap religious;
2 Menunjung tinggi nilai kemanusiaan tugas
berdasarkan agama, moral, dan etika;
3 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika
akademik;
4 Berperan sebagai warga negara yang bangga
dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme
serta tanggungjawab pada Negara dan bangsa;
5 Menghargai
keanekaragaman
budaya,
pandangan, agama, dan kepercayaan, serta
pendapat atau temuan orisinal orang lain;
6 Berkontribusi dalam peningkatan mutu
kehidupan
bermasyarakat,
berbangsa,
bernegara,
dan
kemajuan
peradaban
berdasarkan pancasila;
7 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial
serta kepedulian terhadap masyarakat dan
lingkungan;
8 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara;
9 Menginternalisasi semangan kemandirian,
kejujuran, dan kewirausahaan;
10 Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas
pekerjaan di bidang keahliannya secara
mandiri.

Sikap dan Ketrampilan umum telah disusun dan
dimuat dalam lampiran SNPT., sehingga program
studi hanya merumuskan ketrampilan khusus dan
pengetahuan yang harus dikuasai lulusan.
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KETRAMPILAN UMUM
1

Mampu menerapkan pemikian logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan
yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang
bersangkutan;
2 mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;
3 mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan
menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototype,
prosedur baku, desain atau karya seni, menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi
desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
4 mampu menyusun hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai
seni, dan mengunggahnya dalam
5 mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan
keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya;
6 mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja sama didalam maupun di
luar lembaganya;
7 mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi
terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah
tanggungjawabnya;
8
mampu melakukan
proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung
KETERAMPILAN
KHUSUS
jawabnya, dan mampu mengelola
mandiri;
Dibuatpembelajaran
sesuai dengansecara
kebutuhan
prodi
9
mampu
mendokumentasikan,
menyimpan,
mengamankan,
dan menemukan kembali data untuk
PENGUASAAN PENGETAHUAN
menjamin kesahihan dan mencegah
plagiasi;
Dibuat sesuai
dengan kebutuhan prodi
Sumber: Politeknik Negeri Jakarta, Program studi Manajemen Keuangan

Dari analisis diatas dan analisis kurikulum KA
yang ada, bias kurikulum program studi KA terlalu
lebar dan belum terstandard dengan baik, bias
tersebut menjadikan program studi KA baru
sebatas program studi lokal, belum secara nasional
terstandar dengan baik. Untuk itu Permendikbud
Nomor 049 tahun 2014 merupakan acuan awal agar
prodi KA dapat terstandar dengan baik dan bisa
diterima secara nasional. Jadi program studi KA
perlu segera menetapkan standard dimaksud.
Program studi Komputerisasi Akuntansi di
Indonesia
Sejak peran komputer dalam proses siklus
akantansi semakin nyata dan semakin bergantung
kepada komputer maka bermunculan program studi
yang menginginkan lulusannya mampu membuat
program aplikasi yang didasari kepada siklus
akuntansi dan dibantu oleh penggunaan komputer.
Perkembangannya hingga saat ini semua siklus
akuntansi; mulai dari transaksi hingga laporan,
bergantung kepada komputer, bahkan dalam
berbagai hal, siklus
akuntansi tersebut tersamarkan dengan penggunaan
teknologi. Sebagai contoh membuat jurnal,
dikomputer tidak tampak lagi mana yang debit
mana yang kredit, yang kelihatan hanyalah layar
input data yang sesuai dengan transaksi, debit dan
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kreditnya sudah secara otomatis dilakukan oleh
komputer.
Ketersediaan tenaga ahli yang mampu mendesain
akuntansi menjadi berbasis komputer merupakan
titik tolak dari berdirinya program studi KA dimana
hingga saat ini program studi KA sudah ada di
seluruh wilayah Indonesia. Jika program studi
akuntansi sudah memiliki pola yang pasti dan
model pengelolaan program studi yang baku
sehingga ada kepastian bahwa lulusan program
studi akuntansi di seluruh wilayah Indonesia akan
memiliki profil, kompetensi dan jabaran
matakuliah yang sama.
Lain halnya dengan program studi KA, variasinya
sangat beragam, masing masing program studi
memiliki karakteristik dan model sendiri. Dari
pengamatan selama ini tampak bahwa jika suatu
perguruan tinggi yang membuka progam studi KA,
kurikulumnya sangat dipengaruhi oleh ketersediaan
dosen yang berlatar belakang pendidikan yang
sejalan.
Ada program studi KA yang porsi akuntansi lebih
besar dari pada porsi komputernya, dari hasil
pengamatan
selama
ini,
dosennya
lebih
didomidnasi oleh lulusan program studi Akuntansi
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dan sedikit lulusan komputer. Hal ini terlihat dari
profil yang diinginkan oleh program studi dan
jabaran kompetensi serta matakuliah yang
diajarkan.
Jika program studi KA dosennya didominasi oleh
dosen lulusan rogram studi komputer maka dapat
dipastikkan bahwa model kurikulumnya akan
didominasi oleh matakuliah komputer dimana
profil dan kompetensti serta jabaran matakuliahnya
sarat dengan matakuliah komputer.
Ada program KA yang tidak memiliki dosen yang
kompetensi yang sesuai, program studi KA ini akan
memiliki profil, kompetensi dan jabaran
matakuliah yang sangat bervariatif, dosen
umumnya tidak ada yang ahli dibidang akuntansi,

tidak ada yang ahli dibidang komputer dan
pengalaman pengelolapun masih minim. Program
studi seperti ini belum memiliki profil, kompetensi
dan jabaran matakuliah yang standard. Dari
pengamatan selama ini, model yang terakhir ini
mendominasi kurikulum program studi KA di
berbagai PT di Indonesia.
Alternatif Solusi
Melihat kepada sangat bervariasinya kurikulum dan
kompetensi yang dihasilkan dari program studi KA
yang ada di Indonesia saat ini dapat diberikan
alternatip solusi untuk profil lulusan dan
kompetensi utama dari program studi KA yang
dibandingkan dengan program studi Akuntansi
pada level D-3 berikut ini;

Tabel 3: Contoh Profile Program Studi KA
Profile Program Studi KA Level D-3
Profile Progam Studi Akutansi Level D-3
Operator Sistem Informasi Akuntansi
Bookkeeper
Junior Accounting Cycle Programmer
Accounting Clerk
Junior Accounting Cycle System Analyst
Junior Accountant
Sumber: Author
Tabel 4: Contoh Kompetensi Utama Program Studi KA
Kompetensi Utama Prodi KA
Kompetensi Utama Prodi Akuntansi Level D3
Mampu Mengoperasikan Berbagai Aplikasi
Mampu Membukukan Transaksi Akuntansi
Perkantoran
Mampu Membuat Program Siklus Akuntansi
Mampu Menatakelolakan Transakasi Akuntansi Yang
Lebih Spesifik Dan Mendetail
Mampu Mendesai Program Aplikasi Siklus Akuntansi Mampu Mengaudit Siklus Akuntansi
Sumber:Author
Tabel 5: PRoduk yang Dapat Dihasilkan Program Studi KA
Produk Yang Dihasilkan Prodi D-3 KA
Produk yang Dihasilkan Prodi D-3 Akuntansi
Aplikasi general ledger
Sistem akuntansi
Aplikasi payroll
Aplikasi inventory
Aplikasi A/R
Apllikasi A/P
Aplikasi SDM
Aplikasi Keuangan
Aplikasi lainnya
Sumber :Author
Tabel 6; Contoh Pokok Bahasan Utama Prodi D-3 KA
Pokok Bahasan Utama Prodi D-3 KA
Pokok Bahasan Utama Prodi D-3 Akuntansi
Analisa system dan desain, Bahasa pemerograman,
Akuntansi dasar, akuntansi menengah, akuntansi
System database, akuntansi dasar, akuntansi
biaya, akuntansi manajemen, audit
menengah, Sistem Informasi Akuntansi.(Lihat IS
Curriculum framework ulasan Andrews, Christine P;
Wynekoop, Judy di halaman sebelumnya)
Sumber:Author
standard yang pasti seperti layaknya progam studi
Kesimpulan
akuntansi dan faktor SDM pendukung di prodi
Variasi implementasi kurikulum program studi KA
masing masing menjadikan biasnya semakin lebar
di Indonesia cukup lebar, kisaran 50%(taksiran)
dan penyusunan kurikulum cenderung untuk
karena dari observasi diketahui penyebabnya antara
mencari jalan pintas.
lain masing masing prodi belum memiliki profil
yang jelas, masing masing prodi belum ada
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Model kurikulum program studi KA hendaknya
mengacu kepada menghasilkan lulusan sebagai
operator sistem informasi akuntansi, junior
programmer siklus akuntansi, junior system analyst
siklus akuntansi.
Saran
Disarankan untuk dapat mengimpelementasikan
Nomor 049 tahun 2014 tentang SNPT dalam hal
menetapkan standard Sikap, Standar ketrampilan
Umum, Standar ketrampilan khusus dan standard
penguasaan pengetahuan, yang dapat digunakan
oleh prodi KA di seluruh Indonesia.

Permendikbud Nomer 73 Tahun 2013 tentang
Penerapan KKNI pada Bidang Pendidikan Tinggi
Permendikbud Nomer 83 Tahun 2013 tentang
Sertifikasi Kompetensi
Permendikbud Nomer 049 tahun 2014 tentang
SNPT.
Masjono, Ali (2010) “Analisa Komparatip Sistem
Pembelajaran Di Politeknik Dengan Sistem
Pembelajaran Di Universitas”, Jurnal Epigram;
Politeknik Negeri Jakarta. ISSN 1693-1653. Vol 7
Nomor 2 Oktober 2010.
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