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Disusun oleh: 
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Pembimbing: 

Dr. Bambang Purnomosidhi, SE., MBA., Ak. 
 
 

ABSTRAKSI 
 
 Activity-Based Management (ABM) merupakan metode baru dalam 
pengelolaan organisasi. Lingkungan kompetitif saat ini menuntut perubahan 
dalam metode yang digunakan oleh manajemen untuk mengelola organisasi, dari 
pengelolaan berbasis fungsi (functional-based management) ke pengelolaan 
berbasis aktivitas (activity-based management). Jika manajemen salah dalam 
memilih metode yang digunakan, kelangsungan hidup organisasi akan 
dipertaruhkan. Penerapan ABM di Program Studi Akuntansi Jurusan Akuntansi 
Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya (PSA JAFE-UB) dimaksudkan untuk 
melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap ‘nilai’ mahasiswa yang sekaligus 
juga merupakan perbaikan berkelanjutan terhadap proses/aktivitas. Perbaikan ini 
akan menghasilkan kemampuan untuk bersaing dengan menghasilkan fitur jasa 
yang sesuai bagi mahasiswa serta pengurangan biaya sebagai hasil dari 
pengelolaan terhadap penyebab biaya, yaitu aktivitas. Hasil ini diharapkan akan 
mengantarkan PSA JAFE-UB untuk mencapai visi, misi, dan tujuannya. 
 Penerapan Activity-Based Management (ABM) sebagai upaya perbaikan 
berkelanjutan terhadap ‘nilai’ mahasiswa pada Program Studi Akuntansi Jurusan 
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya (PSA JAFE-UB) dilakukan 
melalui langkah-langkah berikut: 1) penyusunan peta aktivitas melalui business 
process analysis (BPA), 2) pengungkapan informasi lengkap tentang aktivitas 
melalui process value  analysis, yaitu: activity analysis, penentuan root cause dari 
tiap aktivitas yang tidak bernilai tambah dan aktivitas yang bernilai tambah tapi 
tidak efisien, dan penghitungan kinerja aktivitas melalui cycle effectiveness, 3) 
pengembangan rencana perbaikan terhadap aktivitas berdasarkan informasi 
tentang aktivitas yang diperoleh dari process value analysis. 
 
Kata kunci: Activity-Based Management (ABM), ‘Nilai’ Mahasiswa, Business 

process analysis (BPA), dan Process Value  Analysis. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

THE APPLICATION OF ACTIVITY-BASED MANAGEMENT (ABM) AS A 
SUSTAINABLE IMPROVEMENT EFFORT TO STUDENT VALUE 

(CASE STUDY TO BRAWIJAYA UNIVERSITY ECONOMY FACULTY 
ACCOUNTING DEPARTMENT ACCOUNTING STUDY PROGRAM) 

 
 

By: 
Dian Syariati 

 
Supervisor: 

Dr. Bambang Purnomosidhi, SE., MBA., Ak. 
 
 

ABSTRACT 
 

 Activity-Based Management (ABM) is a new method in organization 
management. These days copmpetitive environment demanding a change in 
method used by management to manage organization, from functional-based 
management to activity-based management. If the management choose a wrong 
method which is going to used, the decision will affect the life of organization. 
The application of Activity-Based Management (ABM) in Program Studi 
Akuntansi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya (PSA 
JAFE-UB) mentioned to make a sustainable improvement effort to student value 
which is also as a sustainable effort to process/activities. This improvement will 
result an ability to compete by produce service feature that is appropriate for 
student and cost reduce as a result of activities management. This result intended 
to help PSA JAFE-UB achieve its vision, mision, and objective. 
 The application of Activity-Based Management (ABM) as a sustainable  
improvement effort to student value in Program Studi Akuntansi Jurusan 
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya (PSA JAFE-UB) can be done 
through steps as follow: 1) arranging activities map through Business Process 
Analysis (BPA), 2) revealing a complete information about activities through 
process value analysis, that is: activity analysis, determination of root cause from 
every activities that doesn’t have additional value or activities that have additional 
value but inefficient, and computation activities performance through cycle 
effectiveness, 3) developing improvement plan to activities based on information 
about activities acquired from process value analysis. 
 
Keyword: Activity-Based Management (ABM), Student Value, Business Process 

Analysis (BPA), and Process Value Analysis.   
 

  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

       Lingkungan bisnis yang kompetitif menempatkan pelanggan sebagai 

pemegang kendali bisnis. Perusahaan harus berusaha memenuhi kebutuhan, 

keinginan, dan harapan pelanggan jika perusahaan ingin tetap bertahan bahkan 

berkembang. Persaingan yang kompetitif ini tidak hanya terjadi di dunia bisnis 

perdagangan, tetapi juga merambah ke dunia pendidikan. Seiring dengan 

perkembangan zaman, kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan 

semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan menjamurnya organisasi-

organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, baik yang bersifat informal, 

seperti lembaga bimbingan belajar dan yang bersifat formal, seperti sekolah dan 

universitas. Masyarakat sebagai pelanggan memiliki banyak alternatif pilihan 

untuk mengenyam pendidikan sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan harapan 

masing-masing. Untuk memperebutkan pilihan pelanggan tersebut, tiap organisasi 

akan berusaha untuk selalu memberikan nilai bagi pelanggannya dengan 

menempatkan pemenuhan kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan sebagai 

tujuan organisasinya. 

       Program Studi Akuntansi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Brawijaya (PSA JAFE-UB) merupakan bagian dari Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Brawijaya (JAFE-UB) yang bersaing untuk memperebutkan 

pilihan pelanggan tersebut. Dengan orientasi strategis yang dirumuskan dalam 

visi, misi, dan tujuannya yang secara garis besar adalah menjadi pusat unggulan di 

bidang pendidikan dan riset akuntansi melalui penyelenggaraan pendidikan 



 

 

 

 

akuntansi yang berkualitas tinggi, riset yang mendukung penyelenggaraan 

pendidikan akuntansi, penerapan good governance, serta penyelenggaraan 

pengabdian kepada masyarakat, PSA JAFE-UB berusaha untuk mencitrakan diri 

sebagai sebuah organisasi yang unggul yang akan mencetak lulusan yang unggul 

pula. Visi, misi, dan tujuan ini dapat tercapai jika PSA JAFE-UB mampu 

melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap nilai pelanggan (dalam hal ini 

mahasiswa). Perbaikan berkelanjutan terhadap nilai pelanggan memerlukan 

perbaikan berkelanjutan terhadap proses atau aktivitas karena: (1) aktivitas 

merupakan penyebab biaya, (2) aktivitas memudahkan evaluasi terhadap 

alternatif, (3) aktivitas memfokuskan strategi perusahaan, (4) aktivitas 

memadukan ukuran kinerja keuangan dan nonkeuangan, (5) aktivitas 

menggambarkan adanya saling ketergantungan, dan (6) aktivitas memudahkan 

perbaikan  berkelanjutan (Mulyadi, 2009:5).  

       Noland D. Archibald dalam Mulyadi (2009:1) menyatakan bahwa ‘the 

method used to manage business process will be a major factor in determining the 

survival of corporation in the coming decade’. Lingkungan yang kompetitif 

menuntut perubahan metode yang digunakan oleh manajemen untuk mengelola 

organisasi, dari pengelolaan berbasis fungsi (functional-based management) ke 

pengelolaan berbasis aktivitas (activity-based management). Jika manajemen 

salah dalam memilih metode yang digunakan dalam mengelola organisasi, 

kelangsungan hidup perusahaan akan dipertaruhkan (at stake). Dalam manajemen 

tradisional, organisasi dipandang sebagai sekelompok fungsi/departemen 

berdasarkan ajaran “division of labor” dari Adam Smith. Fungsi ini terdiri atas 

para spesialis yang diarahkan untuk mewujudkan tujuan fungsi mereka masing-



 

 

 

 

masing. Hal ini dilakukan dengan keyakinan bahwa jika setiap fungsi dalam 

organisasi mampu secara optimal mewujudkan tujuan masing-masing, tujuan 

organisasi secara keseluruhan akan dapat diwujudkan secara optimal pula. 

Pandangan ini dikenal dengan istilah functional view, yaitu suatu pandangan yang 

menganggap organisasi sebagai sekelompok fungsi yang terdiri atas para spesialis 

yang secara bersama-sama mewujudkan tujuan organisasi. Dengan menggunakan 

pandangan ini, tujuan organisasi akan sulit terwujud karena jika setiap fungsi 

berorientasi pada perwujudan tujuan fungsi masing-masing, tujuan organisasi 

secara keseluruhan akan terabaikan. 

       Cara pandang yang lain terhadap organisasi diperlukan untuk menjadikan 

organisasi efektif dalam memasuki lingkungan yang di dalamnya pelanggan 

memegang kendali bisnis. Untuk memfokuskan perhatian seluruh personel 

organisasi dalam usaha memuaskan kebutuhan pelanggan, organisasi harus 

dipandang sebagai sekumpulan proses yang digunakan oleh perusahaan untuk 

menghasilkan produk/jasa bagi pelanggan. Dengan cara pandang ini, proses bisnis 

dijadikan sebagai fokus perhatian seluruh personel organisasi. Selanjutnya, usaha 

seluruh personel organisasi diarahkan ke perbaikan secara berkelanjutan terhadap 

proses bisnis tersebut. Pandangan ini dikenal dengan istilah process view, yaitu 

suatu pandangan yang menganggap organisasi sebagai serangkaian proses untuk 

memenuhi kebutuhan pelanggan. Melalui perbaikan secara berkelanjutan terhadap 

proses bisnis, organisasi dapat menghasilkan dua manfaat sekaligus, yaitu 

peningkatan kualitas produk/jasa bagi pelanggan dan pengurangan biaya yang 

dihasilkan dari pengelolaan terhadap penyebab biaya (aktivitas). Dari uraian di 

atas, dapat disimpulkan bahwa perbaikan berkelanjutan terhadap nilai pelanggan 



 

 

 

 

(dalam hal ini mahasiswa) yang juga merupakan perbaikan berkelanjutan terhadap 

proses atau aktivitas akan mengantarkan PSA JAFE-UB pada pencapaian visi, 

misi, dan tujuannya. 

       Activity-Based Management (ABM) merupakan metode pengelolaan 

organisasi yang memfasilitasi perbaikan berkelanjutan terhadap nilai pelanggan. 

Hansen et al. (2009:430) mendefinisikan ABM sebagai sebuah pendekatan 

terintegrasi yang memokuskan perhatian manajemen pada aktivitas dengan tujuan 

peningkatan nilai pelanggan dan laba yang diperoleh dari penyediaan nilai 

tersebut. Sebagaimana pernyataan Hansen, Mulyadi (2009:1) mendefinisikan 

ABM sebagai pendekatan manajemen yang memusatkan pengelolaan pada 

aktivitas dengan tujuan melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap nilai yang 

dihasilkan bagi pelanggan dan laba yang dihasilkan dari penyediaan nilai tersebut.  

Berdasarkan definisi di atas, pengelolaan aktivitas merupakan fokus dari ABM. 

Dari sisi pelanggan, aktivitas merupakan kegiatan yang digunakan untuk 

menghasilkan fitur produk/jasa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Karena pilihan 

pelanggan diperebutkan oleh banyak organisasi, kemampuan manajemen dalam 

mengelola aktivitas untuk menghasilkan fitur produk/jasa yang sesuai dengan 

kebutuhan pelanggan menjadi penentu daya saing organisasi di lingkungan yang 

kompetitif. Dengan demikian, tujuan ABM adalah memenangkan pilihan 

pelanggan melalui penyediaan fitur produk/jasa yang sesuai dengan kebutuhan 

pelanggan sehingga menghasilkan arus masuk pendapatan dari penjualan fitur 

produk/jasa kepada pelanggan. Dari sisi organisasi, aktivitas merupakan penyebab 

biaya (konsumsi sumber daya yang dinyatakan dalam satuan moneter). 

Kemampuan personel dalam mengelola aktivitas menjanjikan pengurangan biaya 



 

 

 

 

yang berdampak pada peningkatan laba yang dihasilkan oleh organisasi. Dengan 

demikian, tujuan ABM juga terletak pada komponen sumber daya, yaitu 

pengurangan biaya sebagai hasil dari pengelolaan terhadap aktivitas. Jika ABM 

ditujukan untuk perbaikan berkelanjutan terhadap nilai pelanggan, ABM dapat 

dipandang dari dimensi proses sebagaimana pernyataan Hansen et al. (2009:430) 

berikut: 

“Activity-Based Management model has two dimension: a cost 
dimension dan process dimension. The first dimension, the cost 
dimension, provides cost information about resources, activities, and 
cost objects of interest such as products, customers, suppliers, and 
distribution channels. The objective of the cost dimension is improving 
the accuracy of cost assignment. The second dimension, the process 
dimension, provides information about what activities are performed, 
why they are performed, and how well they are performed. This 
dimension’s objective is cost reduction through continuous 
improvement”.  
 

       Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ABM merupakan metode yang 

tepat bagi PSA JAFE-UB untuk menghasilkan perbaikan berkelanjutan terhadap 

‘nilai’ mahasiswa guna mencapai visi, misi, dan tujuannya. Penerapan ABM akan 

menghasilkan perbaikan berkelanjutan terhadap ‘nilai’ mahasiswa. ‘Nilai’ 

mahasiswa diantaranya berupa ketersediaan proses akademik yang berkualitas, 

fasilitas dan situasi yang mendukung kegiatan akademik, dosen yang memiliki 

pengalaman dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi mahasiswa, 

serta citra positif sebagai mahasiswa PSA JAFE-UB. Sebagaimana pernyataan 

Kotler (1997:34), yang mendefinisikan nilai sebagai kumpulan manfaat yang 

diperoleh pelanggan dari produk atau jasa tertentu. Perbaikan berkelanjutan 

terhadap ‘nilai’ mahasiswa diharapkan akan menghasilkan lulusan yang 

berkualitas, sebagaimana yang disebutkan dalam tujuan strategis pendidikan PSA 

JAFE-UB. Lulusan yang berkualitas tentu saja akan memberikan dampak positif 



 

 

 

 

bagi PSA JAFE-UB. Angka penyerapan tenaga kerja yang besar dari lulusan PSA 

JAFE-UB akan menarik perhatian para pelanggan potensial untuk mengenyam 

pendidikan di PSA JAFE-UB. Dampak lain dari penerapan ABM sebagai upaya 

perbaikan berkelanjutan terhadap nilai mahasiswa adalah pengurangan biaya yang 

dihasilkan oleh pengelolaan terhadap penyebab biaya, yaitu aktivitas. 

Pengurangan biaya ini akan menghasilkan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran 

(SILPA). SILPA selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk keperluan-keperluan lain. 

Pencapaian-pencapaian ini diharapkan akan mengantarkan PSA JAFE-UB pada 

pencapaian yang lebih tinggi, yaitu meraih visi, misi, dan tujuannya yang secara 

garis besar adalah menjadi pusat unggulan di bidang pendidikan dan riset 

akuntansi melalui penyelenggaraan pendidikan akuntansi yang berkualitas tinggi, 

riset yang mendukung penyelenggaraan pendidikan akuntansi, penerapan good 

governance, serta penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat sehingga 

dihasilkan lulusan yang kompeten, profesional, etis, dan religius.  

       Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penulisan skripsi ini diambil judul 

“Penerapan Activity-Based Management (ABM) Sebagai Upaya Perbaikan 

Berkelanjutan Terhadap ‘Nilai’ Mahasiswa (Studi Kasus pada Program 

Studi Akuntansi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Brawijaya)”. 

  

1.2 Motivasi Penelitian 

       Activity-Based Management (ABM) merupakan metode baru dalam 

pengelolaan organisasi. Lingkungan kompetitif saat ini menuntut perubahan 

dalam metode yang digunakan oleh manajemen untuk mengelola organisasi, dari 



 

 

 

 

pengelolaan berbasis fungsi (functional-based management) ke pengelolaan 

berbasis aktivitas (activity-based management). Jika manajemen salah dalam 

memilih metode yang digunakan, kelangsungan hidup organisasi akan 

dipertaruhkan (at stake). Sebagaimana pernyataan Noland D. Archibald dalam 

Mulyadi (2009:1), yang menyebutkan bahwa ‘the method used to manage 

business process will be a major factor in determining the survival of corporation 

in the coming decade’. Penerapan ABM di Program Studi Akuntansi Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya (PSA JAFE-UB) 

dimaksudkan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap ‘nilai’ 

mahasiswa yang sekaligus juga merupakan perbaikan berkelanjutan terhadap 

proses/aktivitas. Perbaikan ini akan menghasilkan kemampuan untuk bersaing 

dengan menghasilkan fitur jasa yang sesuai bagi mahasiswa serta pengurangan 

biaya sebagai hasil dari pengelolaan terhadap penyebab biaya, yaitu aktivitas. 

Hasil ini diharapkan akan mengantarkan PSA JAFE-UB untuk mencapai visi, 

misi, dan tujuannya. Secara garis besar, visi, misi, dan tujuan tersebut adalah 

menjadi pusat unggulan di bidang pendidikan dan riset akuntansi melalui 

penyelenggaraan pendidikan akuntansi yang berkualitas tinggi, riset yang 

mendukung penyelenggaraan pendidikan akuntansi, penerapan good governance, 

serta penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat sehingga menghasilkan 

lulusan yang kompeten, profesional, etis, dan religius.  

 

1.3 Rumusan Masalah 

       Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana menerapkan 

Activity-Based Management (ABM) sebagai upaya perbaikan berkelanjutan 



 

 

 

 

terhadap ‘nilai’ mahasiswa pada Program Studi Akuntansi Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya (PSA JAFE-UB)? 

 

1.4 Batasan Masalah 

       Batasan masalah dalam penelitian ini adalah penerapan Activity-Based 

Management (ABM) hanya ditinjau dari dimensi proses. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

       Tujuan dari penelitian ini adalah menerapkan Activity-Based Management 

(ABM) pada Program Studi Akuntansi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya (PSA JAFE-UB) sebagai upaya perbaikan berkelanjutan 

terhadap ‘nilai’ mahasiswa. 

 

1.6 Kontribusi Penelitian 

1. Kontribusi Teori 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sebuah bukti bahwa Activity-

Based Management (ABM) tidak hanya dapat diterapkan di organisasi laba, 

tetapi juga organisasi nirlaba, seperti Perguruan Tinggi sebagai upaya 

perbaikan berkelanjutan terhadap ‘nilai’ mahasiswa guna mencapai visi, misi, 

dan tujuan organisasi. 

2. Kontribusi Praktik 

Hasil penelitian diharapkan dapat membantu Jurusan dalam mengidentifikasi 

aktivitas yang bernilai tambah dan aktivitas yang tidak bernilai tambah pada 

PSA JAFE-UB sehingga dihasilkan perbaikan berkelanjutan terhadap ‘nilai’ 



 

 

 

 

mahasiswa PSA JAFE-UB serta tercipta pengurangan biaya dalam tahun 

anggaran.  

3. Kontribusi Kebijakan 

Hasil penelitian diharapkan dapat membantu Jurusan dalam menghasilkan 

kebijakan-kebijakan yang menghasilkan nilai tambah bagi mahasiswa PSA 

JAFE-UB melalui upaya pengembangan rencana perbaikan terhadap aktivitas 

berdasarkan informasi tentang aktivitas yang diperoleh dari process value 

analysis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Nilai Pelanggan 

       Nilai pelanggan menurut Kotler (1997:34) didefinisikan sebagai berikut: 

“Customer delivered value (nilai yang diterima pelanggan) adalah 
selisih antara total customer value dan total customer cost. Total 
customer value (jumlah nilai bagi pelanggan) adalah kumpulan manfaat 
yang diharapkan diperoleh pelanggan dari produk atau jasa tertentu. 
Total customer cost (biaya total pelanggan) adalah kumpulan 
pengorbanan yang diperkirakan pelanggan akan terjadi dalam 
mengevaluasi, memperoleh, dan menggunakan produk atau jasa 
tersebut”. 
 
Penentu nilai yang diterima pelanggan digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 1 
Penentu Nilai yang Diterima Pelanggan 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kotler (1997:35) 
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2.2 Activity-Based Management (ABM) 

2.2.1 Mindset Yang Melandasi Activity-Based Management (ABM) 

       Mindset adalah sikap mental mapan yang dibentuk melalui pendidikan, 

pengalaman, dan prasangka. Menurut Mulyadi (2009:33), manajemen berbasis 

aktivitas dilandasi oleh empat mindset berikut: 1) nilai pelanggan, 2) perbaikan 

berkelanjutan, 3) cross-functional mindset, dan 4) employee empowerment 

mindset. Manajemen berbasis aktivitas dilandasi oleh keharusan perusahaan 

memuaskan kebutuhan pelanggan jika eksistensi perusahaan diinginkan untuk 

berlanjut. Karena kebutuhan pelanggan senantiasa berubah, kegairahan personel 

diperlukan dalam melakukan perbaikan terhadap proses yang digunakan untuk 

menghasilkan nilai bagi pelanggan. Perbaikan difokuskan ke proses yang 

merupakan serangkaian aktivitas untuk membuat produk dan menyerahkan jasa. 

Proses memerlukan kemampuan manajemen untuk melaksanakan pengelolaan 

terhadap aktivitas. Karena aktivitas pembuatan produk dan penyerahan jasa 

menyangkut berbagai fungsi dalam perusahaan, paradigma cross-functional 

mindset dan employee empowerment mindset merupakan landasan untuk 

melaksanakan manajemen berbasis aktivitas. 

2.2.2 Posisi Activity-Based Management (ABM) dalam Resource 

Management System 

       Mulyadi (2009:4-5) menyebutkan bahwa resource management system terdiri 

dari empat sistem, yaitu sistem penyusunan program, sistem penyusunan 

anggaran, sistem pengimplementasian, dan sistem pemantauan. Dalam sistem 

penyusunan  program, sumber daya berupa investasi dan biaya dialokasikan ke 

setiap program. Selanjutnya, pendapatan yang akan diperoleh perusahaan dari 



 

 

 

 

setiap program diperhitungkan. Dalam sistem penyusunan anggaran, investasi, 

biaya, dan pendapatan yang direncanakan dalam tahun anggaran untuk 

melaksanakan berbagai program perusahaan diperhitungkan lebih rinci. Dalam 

sistem pengimplementasian, rencana yang tercantum dalam anggaran 

dilaksanakan. Pelaksanaan rencana meliputi realisasi investasi dan biaya untuk 

memproduksi dan memasarkan fitur produk/jasa serta realisasi pendapatan dari 

penjualan fitur produk/jasa kepada pelanggan. Dalam sistem pemantauan, 

informasi pelaksanaan rencana, baik yang bersifat keuangan maupun 

nonkeuangan ditangkap, diklasifikasi, diringkas, dan dikelola dalam shared 

database sehingga dapat diakses oleh personel perusahaan dan pemangku 

kepentingan lainnya. 

       Posisi ABM dalam resource management system dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

Gambar 2 
Posisi ABM dalam resource management system 
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Sumber: Mulyadi (2009:5) 
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       ABM berfungsi sebagai alat pengimplementasian anggaran yang dihasilkan 

dari activity-based budgeting. Activity-based budget berisi rencana pengelolaan 

aktivitas yang berfokus ke pengurangan dan penghilangan non-value-added 

activities dengan target pengurangan biaya yang direncanakan kemudian 

direalisasikan melalui ABM yang juga berfokus ke pengurangan dan 

penghilangan non-value-added activities untuk mencapai target pengurangan 

biaya yang direncanakan dalam activity-based budget. 

2.2.3 Pengertian Activity-Based Management (ABM) 

      Activity-based management (ABM) menurut Usry dan William K. Carter 

(2006:515) merupakan upaya perbaikan dalam suatu perusahaan dengan 

menggunakan informasi yang diperoleh dari ABC. Menurut Mulyadi (2009:1), 

Activity-based management (ABM) adalah pendekatan manajemen yang 

memusatkan pengelolaan pada aktivitas dengan tujuan untuk melakukan 

perbaikan berkelanjutan terhadap nilai yang dihasilkan bagi pelanggan dan laba 

yang dihasilkan dari penyediaan nilai tersebut.  

       Selanjutnya, Hansen et al. (2009:430) menyatakan bahwa: 

“Activity-Based Management (ABM) is a systemwide, integrated 
approach that focuses management’s attention on activities with the 
objectives of improving customer value and increasing the profit 
achieved by providing this value. ABM model has two dimension: a cost 
dimension and a process dimension. The first dimension, the cost 
dimension, provides cost information about resources, activities, and 
cost objects of interest such as products, customers, suppliers, and 
distribution channels. The objective of the cost dimension is improving 
the accuracy of cost assignment. The second dimension, the process 
dimension, provides information about what activities are performed, 
why they are performed, and how well they are performed. This 
dimension’s objective is cost reduction through continuous 
improvement”.  

 

 



 

 

 

 

       Jika digambarkan, dua dimensi ABM adalah: 

Gambar 3 
Dua Dimensi ABM 

 
   

 

 

 

Keterangan: arah horisontal menunjukkan dimensi proses, sedangkan arah vertikal 
menunjukkan dimensi biaya. 
Sumber: Hansen  et al. (2009:430) 
 
       Menurut Hilton (2005:224), activity-based management (ABM) merupakan 

pengelolaan yang menggunakan informasi activity-based costing (ABC) untuk 

memperbaiki operasi dan menghilangkan biaya yang tidak memberi nilai tambah. 

ABM terletak pada analisis dan evaluasi aktivitas. Menurut Hongren et al. 

(2006:144), activity-based management (ABM) merupakan metode pembuatan 

keputusan manajemen yang menggunakan informasi activity-based costing (ABC) 

untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan profitabilitas. 

2.2.4 Alasan Pengelolaan Aktivitas dalam Activity-Based Management 

(ABM) 

       Menurut Mulyadi (2009:5), ada enam alasan yang menjadikan aktivitas 

sebagai fokus pengelolaan ABM, yaitu: 

(1) Aktivitas merupakan penyebab biaya. 

Biaya merupakan nilai rupiah sumber daya yang dikonsumsi oleh aktivitas 

untuk menghasilkan fitur produk/jasa bagi pelanggan sehingga terlihat 

dengan jelas bahwa penyebab langsung biaya adalah aktivitas.  
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(2) Aktivitas memudahkan evaluasi terhadap alternatif. 

Dengan fokus pengelolaan aktivitas, ABM menggali informasi lengkap 

tentang aktivitas. Setiap aktivitas diidentifikasi pelanggannya, ditentukan 

cycle effectiveness-nya untuk mengetahui proporsi aktivitas yang tidak 

menambah nilai bagi pelanggan, diidentifikasi resource driver, activity 

driver, dan lain-lain. Informasi ini meningkatkan wawasan personel tentang 

aktivitas sehingga meningkatkan kecerdasan personel dalam mencari 

alternatif untuk melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap aktivitas yang 

digunakan untuk menghasilkan fitur produk/jasa bagi pelanggan. 

(3) Aktivitas memokuskan strategi perusahaan. 

Aktivitas adalah apa yang dikerjakan oleh perusahaan. Strategi adalah 

pengerahan dan pengarahan seluruh sumber daya perusahaan untuk 

mewujudkan visi perusahaan. Agar strategi pilihan dapat diwujudkan, 

serangkaian kegiatan penerjemahan dan penjabaran diperlukan. Pertama, 

strategi diterjemahkan ke dalam inisiatif strategik pilihan untuk diarahkan ke 

pencapaian sasaran strategik. Selanjutnya, insiatif strategik dijabarkan ke 

dalam program. Program kemudian dijabarkan ke dalam rencana aktivitas 

berjangka waktu tahunan dalam anggaran berbasis aktivitas. Dengan rencana 

aktivitas dalam anggaran berbasis aktivitas, strategi pilihan menjadi fokus 

setiap aktivitas pilihan yang dicantumkan dalam anggaran. Strategi yang 

berbeda memerlukan pola pengerahan dan pengarahan sumber daya yang 

berbeda serta memerlukan rangkaian aktivitas yang berbeda pula. 

 

 



 

 

 

 

(4) Aktivitas memadukan ukuran kinerja keuangan dan nonkeuangan. 

Aktivitas mengonsumsi sumber daya yang diukur dengan data keuangan dan 

nonkeuangan. Dengan teknologi informasi, data-data tersebut dapat 

diidentifikasi secara jelas dengan aktivitas yang bersangkutan. Setiap 

aktivitas yang digunakan oleh perusahaan untuk running the business 

dikaitkan dengan berbagai informasi berlimpah tentang aktivitas yang 

bersangkutan sehingga tersedia informasi berlimpah tentang aktivitas bagi 

personel. Informasi keuangan mengenai aktivitas yang disediakan dalam data 

warehouse meliputi biaya aktivitas, jenis biaya yang dikonsumsi oleh 

aktivitas, activity driver rate, dan resource driver rate. Sebaliknya, informasi 

nonkeuangan mengenai aktivitas yang disediakan dalam data warehouse 

meliputi cycle time, cycle effectiveness, resource drivers, activity drivers, 

resource driver quantity, activity driver quantity, activity types, dan activity’s 

customer. 

(5) Aktivitas menggambarkan adanya saling ketergantungan. 

Gambaran adanya saling ketergantungan antara aktivitas satu dengan aktivitas 

lain dalam perusahaan dapat diperoleh melalui analisis terhadap masukan dan 

keluaran suatu aktivitas. Melalui analisis saling ketergantungan antara satu 

aktivitas dengan aktivitas lain, kinerja aktivitas dalam hubungannya dengan 

aktivitas sebelumnya maupun aktivitas sesudahnya dapat diukur. 

(6) Aktivitas memudahkan perbaikan berkelanjutan. 

Aktivitas menyediakan informasi tentang value-added activities dan non-

value-added activities sehingga menyediakan dasar untuk melakukan 

perbaikan terhadap aktivitas melalui: a) penghilangan non-value-added 



 

 

 

 

activities, b) pengurangan cycle time, c) perbaikan terhadap kinerja value-

added activities, dan d)  pengurangan lead time untuk memperkenalkan 

produk/jasa baru. 

2.2.5 Penggolongan Aktivitas 

Menurut Mulyadi (2009:9), aktivitas dapat digolongkan menurut prioritasnya 

bagi perusahaan dalam melayani pelanggan dan menurut nilainya dipandang dari 

sudut pelanggan. Menurut prioritasnya bagi perusahaan dalam melayani 

pelanggan, aktivitas digolongkan ke dalam dua kategori, yaitu: 

1. Aktivitas primer adalah aktivitas yang memberikan kontribusi secara langsung 

ke pelaksanaan misi departemen atau organisasi. Contohnya adalah aktivitas 

utama Departemen Penerimaan, yaitu: 1) menerima barang, 2) memindahkan 

barang, dan 3) mengeluarkan barang. 

2. Aktivitas sekunder adalah aktivitas yang mendukung aktivitas primer. 

Aktivitas ini bersifat administratif dan ada di setiap departemen. Contoh: 1) 

mengelola karyawan, 2) melatih karyawan, 3) menghadiri rapat, dan 4) 

melaksanakan tugas administratif. 

Sebaliknya, jika dipandang dari sudut pelanggan, aktivitas dapat digolongkan 

ke dalam dua kategori, yaitu: 

a. Value-added activity adalah aktivitas yang diperlukan untuk memenuhi 

kebutuhan pelanggan atau persyaratan pihak luar. Contohnya adalah aktivitas 

pemrosesan produk/jasa. 

b. Non-value-added activity adalah aktivitas yang tidak bermanfaat bagi 

pelanggan. Contohnya adalah aktivitas bergerak, aktivitas 

menunggu/menyimpan, aktivitas inspeksi, serta aktivitas pengerjaan kembali. 



 

 

 

 

      Selanjutnya, Hansen et al. (2009:432) menyatakan: 

“Value-added activities are those activities necessary to remain in 
business. Value-added activities contribute to customer value or help 
meet an organization’s needs, or both. Activities that comply with legal 
mandates are value-added because they exist to meet organizational 
needs and allow the business to continue operating. A discretionary 
activity should be classified as value-added if it meets all three of the 
following conditions: 1) the activity produces a change of state, 2) the 
change of state was not achievable by preceding activities, and 3) the 
activity enables other activities to be performed. Sebaliknya, non-value-
added activities are unnecessary and are not valued by internal or 
external customers. Non value-added activities often are those that fail 
to produce a change in state or those that replicate work because it 
wasn’t done correctly the first time. In the manufacturing operation, five 
major activities are often cited as wasteful and unneccessary:  
1. Scheduling. An activity that uses time and resources to determine 

when different products have access to processes (or when and how 
many setups must be done) and how much will be produced 

2. Moving. An activity that uses time and resources to move materials, 
work in process, and finished goods from one departement to 
another 

3. Waiting. An activity in which materials or work in process use time 
and resources by waiting on the next process 

4. Inspecting. An activity in which time and resources are spent 
ensuring that the product meets specifications 

5. Storing. An activity that uses time and resources while a good or 
material is held in inventory”. 

 
       Sementara tiga kriteria aktivitas yang menambah nilai menurut Hilton 

(2005:225) adalah:  

“1) Is the activity necessary? if it’s a duplicate or nonessential 
operation, it is non-value-added 
2) Is the activity efficiently performed? In answering this question, it is 
helpful to compare the acrual performance of the activity to a value-
added baseline established using budgets, targets, or external 
benchmarks 
3) Is an activity sometimes value-added and sometimes non-value-
added? For example, it may necessary to move work-in-process units 
between production operations, but unnecessary to move raw materilas 
around while in storage”. 
 



 

 

 

 

       Sebaliknya, Hilton (2002:224) menyatakan bahwa non-value-added activities 

are operations that are either 1) unnecessary and dispensable or 2) necessary but 

ineffecient and improvable.  

2.2.6 Implemetasi Activity-Based Management (ABM) 

       Hansen et al. (2009:442) menyatakan: 

ABM adds a process view to the cost view of ABC. ABM encompases 
ABC and uses it as a major source of information. ABM can be viewed 
as an information system that has the broad objectives of 1) improving 
decision making by providing accurate information and 2) reducing cost 
by encouraging and supporting continous improvement efforts. The first 
objectives is the domain of ABC, while the second objective belongs to 
process value analysis.      
 
Implementasi ABM digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 4 
Model Implementasi ABM 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

   

       

 

 

Sumber: Hansen et al. (2009:443) 

       Gambar 4 menunjukkan bahwa tujuan ABM secara keseluruhan adalah 

meningkatkan profitabilitas perusahaan. Tujuan tersebut dicapai melalui 
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pengidentifikasian dan pemilihan kesempatan untuk perbaikan serta penggunaan 

informasi yang akurat untuk pembuatan keputusan yang lebih baik. Tahapan-

tahapan dalam implementasi ABM adalah: 

1. Perencanaan sistem dilakukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan 

berikut: 1) tujuan dan sasaran ABM, 2) posisi persaingan perusahaan saat ini 

dan harapan perusahaan akan posisi persaingannya di pasar, 3) proses bisnis 

perusahaan serta bauran produk, 4) waktu, penanggungjawab, dan sumber 

daya yang dibutuhkan untuk implemantasi, dan 5) kemampuan perusahaan 

untuk mengimplementasikan, mempelajari, dan menggunakan informasi baru. 

2. Identifikasi, definisi, dan klasifikasi aktivitas 

3. Process Value Analysis merupakan dasar akuntansi pertanggungjawaban 

berbasis aktivitas yang berfokus pada akuntabilitas aktivitas daripada biaya 

dengan penekanan pada peningkatan kinerja sistem daripada kinerja individu. 

Process Value Analysis terdiri dari:  

a) Driver analysis dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang 

menjadi akar penyebab timbulnya biaya aktivitas.  

b) Activity analysis merupakan proses pengidentifikasian, pendeskripsian, 

dan pengevaluasian aktivitas perusahaan. Analisis aktivitas harus mampu 

menjelaskan empat poin berikut: 1) aktivitas apa yang dilakukan, 2) 

jumlah sumber daya manusia yang diperlukan untuk melakukan aktivitas, 

3) waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan aktivitas, dan 

4) nilai dari aktivitas termasuk rekomendasi untuk memilih dan 

mempertahankan hanya aktivitas yang menambah nilai. Penilaian aktivitas 

dilakukan dengan mengklasifikasikan aktivitas sebagai value-added 



 

 

 

 

activity atau non-value-added activity. Value-added activity adalah 

aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan posisi perusahaan dalam 

bisnis. Value-added activity merupakan aktivitas yang memberi kontribusi 

pada nilai pelanggan atau kebutuhan perusahaan atau keduanya. 

Sebaliknya, non-value-added activity adalah aktivitas yang tidak penting 

dan tidak bernilai bagi pelanggan internal maupun eksternal. Selanjutnya, 

pengurangan biaya melalui activity management dilakukan. Activity 

management dilakukan melalui empat cara, yaitu: 1) activity elimination 

yang menitikberatkan pada penghilangan non-value-added activities, 2) 

activity selection meliputi pemilihan diantara berbagai set aktivitas, 3) 

activity reduction mengurangi waktu dan sumber daya yang dibutuhkan 

oleh aktivitas, 4) activity sharing meningkatkan efisiensi dari aktivitas 

penambah nilai dengan menggunakan economic of scale. 

c) Performance measurement dilakukan untuk menilai seberapa baik 

aktivitas dilaksanakan dan hasil yang diperoleh dari aktivitas tersebut. 

Pengukuran aktivitas didasarkan pada ukuran finansial dan non-finansial 

serta berpusat pada tiga dimensi pokok, yaitu efisiensi, kualitas, dan 

waktu. Efisiensi menitikberatkan pada hubungan input dan output 

aktivitas. Kualitas berhubungan dengan ketepatan pelaksanaan aktivitas 

ketika aktivitas pertama kali dilakukan. Waktu merupakan lamanya suatu 

aktivitas dilaksanakan. Semakin panjang waktu yang dibutuhkan oleh 

aktivitas, semakin banyak sumber daya yang dikonsumsi dan semakin 

kecil kemampuan untuk merespon kebutuhan pelanggan.  



 

 

 

 

4. Activity-Based Costing. Activity-Based Costing dilakukan melalui tahapan 

berikut: 

a) Membebankan biaya sumber daya ke aktivitas. 

b) Mengidentifikasi objek biaya dan activity drivers. 

c) Menghitung activity rates. 

d) Membebankan biaya ke objek biaya.  

       Menurut Mulyadi (2009:17), ada tiga persyaratan yang diperlukan untuk 

memampukan personel perusahaan dalam melakukan ABM, yaitu: 

(1) Penyusunan peta aktivitas melalui business process analysis (BPA) 

Business process analysis  (BPA) adalah pemecahan proses bisnis ke dalam 

subproses dan aktivitas. Dua alasan pelaksanaan BPA, yaitu: 

a) Efektivitas pengelolaan aktivitas ditentukan oleh pemahaman personel 

secara mendalam tentang proses bisnis dan perbaikan secara berkelanjutan 

terhadap proses tersebut. Oleh karena itu, proses bisnis yang digunakan 

oleh perusahaan untuk menghasilkan produk dan jasa bagi pelanggan perlu 

dianalisis ke dalam aktivitas-aktivitas sehingga dapat difahami 

karakteristik setiap aktivitas yang membentuk proses bisnis tersebut. 

Dengan demikian, perbaikan berkelanjutan terhadap proses bisnis hanya 

dapat dilaksanakan secara efektif jika personel perusahaan memiliki 

informasi berikut ini: 

- Berbagai aktivitas yang membentuk proses bisnis 

- Berbagai informasi penting mengenai aktivitas yang meliputi: i) 

Customer yang memanfaatkan keluaran yang dihasilkan oleh aktivitas, 

ii) Value- and non-value-added activities, iii) Resource driver, iv) 



 

 

 

 

Resource driver quantity, v) Resource consumption behavior, vi) 

Cycle effectiveness, vii) Activity driver, viii) Activity driver quantity, 

ix) Activity type, dan x) Flowchart yang menggambarkan arus 

pekerjaan yang membentuk aktivitas. 

b) Pergeseran paradigma terhadap organisasi dari functional view ke process 

view. Functional view memandang organisasi sebagai “a collection of 

functional boxes” sehingga proses bisnis dikelola secara fungsional, yaitu 

dipecah-pecah ke dalam fungsi-fungsi yang terdiri atas sekelompok 

spesialis dalam proses pembuatan dan penyediaan produk/jasa. Process 

view memandang organisasi sebagai “a pool of shared competencies and 

resources” sehingga proses bisnis yang digunakan untuk menyediakan 

produk dan jasa bagi pelanggan dikelola secara terintegrasi melalui kerja 

sama lintas fungsional. ABM mewujudkan pengelolaan proses bisnis 

secara terintegrasi.  

BPA dilaksanakan dengan dua tujuan, yaitu: 

a) Untuk mencari peluang perbaikan terhadap kualitas proses yang 

digunakan oleh perusahaan dalam pemuasan kebutuhan pelanggan. 

Keunggulan daya saing jangka panjang organisasi dibangun melalui 

pendesainan produk/jasa yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, 

produksi produk/jasa yang cost effective, dan pemasaran produk/jasa 

yang efektif kepada pelanggan. Agar produksi produk/jasa dapat 

dilaksanakan secara cost effective, proses bisnis yang cost effective 

harus didesain dan diimplementasikan. Cost effectiveness suatu proses 

bisnis dapat dicapai jika proses bisnis tersebut mengonsumsi sumber 



 

 

 

 

daya hanya untuk value-added activities bagi pelanggan. Dengan 

demikian, diperlukan business process analysis untuk mencari peluang 

perbaikan terhadap kualitas proses, pengurangan biaya, dan 

pengurangan cycle time agar proses pembuatan produk dan penyerahan 

jasa dapat dilaksanakan secara cost effective. 

b) Sebagai landasan untuk pendesainan ABC system, perbaikan terhadap 

pengukuran kinerja, dan decision support.  

Business process analysis dilaksanakan melalui tahap berikut: 1) identifikasi 

proses bisnis, 2) identifikasi subproses, dan 3) identifikasi aktivitas.  

(2) Pengungkapan informasi lengkap tentang aktivitas melalui process value 

analysis. 

Process value analysis merupakan pengidentifikasian value-added activities 

dan non-value-added activities dalam suatu proses. Tiga langkah penting 

dalam process value analysis adalah: 

a. Penggolongan aktivitas ke dalam tiga golongan: real-value-added 

activities (RVA), business-value-added activities (BVA), dan non-value-

added activities (NVA).  

RVA adalah  aktivitas yang dipandang dari sudut pelanggan akhir 

diperlukan untuk menghasilkan keluaran yang diharapkan oleh pelanggan 

tersebut. BVA adalah aktivitas yang tidak menambah nilai dipandang dari 

sudut pelanggan, tetapi diperlukan oleh bisnis. NVA adalah aktivitas yang 

tidak diperlukan, baik dari sudut pandang pelanggan maupun bisnis. 

Untuk menentukan apakah suatu aktivitas menambah nilai atau tidak bagi 

pelanggan, kriteria berikut ini dapat dipakai: 



 

 

 

 

1. Value-added activity adalah aktivitas yang menyebabkan perubahan 

keadaan karena perubahan keadaan tersebut tidak dapat dicapai melalui 

aktivitas sebelumnya dan aktivitas tersebut memungkinkan aktivitas 

lain dapat dilaksanakan. 

2. Non-value-added activity adalah  aktivitas yang tidak menyebabkan 

perubahan keadaan karena perubahan keadaan tersebut dapat dicapai 

melalui aktivitas sebelumnya dan aktivitas tersebut tidak 

memungkinkan aktivitas lain dapat dilaksanakan. Semua aktivitas yang 

dalam bahasa Inggris berawalan re, seperti rework, review, repair, 

reconcile, recheck, dan rewrite merupakan non-value-added activities. 

b. Penghitungan cycle effectiveness setiap aktivitas. Cycle effectiveness 

adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar nilai suatu aktivitas bagi 

pemenuhan kebutuhan customer. Beberapa ahli menyebut ukuran ini 

dengan istilah cycle efficiency. Cycle effectiveness dihitung dengan 

memanfaatkan data cycle time. Cycle time merupakan waktu yang 

digunakan untuk memberikan layanan bagi customer, baik internal 

customer maupun external customer. Pada perusahaan manufaktur, cycle 

time dibagi menjadi empat komponen, yaitu processing time, moving time, 

waiting/storage time, dan inspection time. Processing time merupakan 

waktu yang digunakan untuk menjalankan value-added activities 

sedangkan moving time, waiting/storage time, dan inspection time adalah 

waktu-waktu yang digunakan untuk melaksanakan non-value-added 

activities. Cycle effectiveness (CE) dihitung dengan cara membandingkan  



 

 

 

 

processing time dengan cycle time. Proses produksi yang ideal akan 

menghasilkan cycle time sama dengan processing time. 

c. Pengumpulan informasi lengkap tentang aktivitas. Dalam tahap ini, 

process value analysis mengumpulkan informasi lengkap tentang aktivitas, 

yaitu: 

i) Resource driver adalah sesuatu yang menjadi penyebab timbulnya 

konsumsi sumber daya oleh aktivitas. Sebagai contoh, jam kerja 

merupakan faktor yang menjadi penyebab konsumsi biaya gaji dan 

upah oleh aktivitas penerimaan barang. Aktivitas penerimaan barang 

yang dilakukan oleh Bagian Penerimaan Barang akan mengonsumsi 

biaya gaji dan upah karyawan berdasarkan jumlah jam yang digunakan 

oleh karyawan dalam aktivitas penerimaan barang.  

ii) Resource driver quantity adalah kuantitas sumber daya yang tersedia 

untuk dikonsumsi oleh aktivitas. Resource driver quantity digunakan 

untuk menghitung resource driver rate, yaitu perbandingan total 

resource dengan resource driver quantity. 

iii) Resource behavior adalah perilaku biaya dalam hubungannya dengan 

perubahan aktivitas, meliputi: a) Biaya variabel adalah biaya yang 

berubah sebanding dengan perubahan volume aktivitas, b) Biaya tetap 

adalah biaya yang konstan dalam kisar tertentu terhadap perubahan 

volume aktivitas, dan c) Biaya step variable adalah biaya yang berubah 

dengan time lag tertentu dengan adanya perubahan volume aktivitas. 

iv) Activity driver adalah sesuatu yang menjadi penyebab timbulnya 

konsumsi aktivitas oleh objek biaya. Dalam perusahaan manufaktur, 



 

 

 

 

activity driver dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori, yaitu: (1) 

unit-level activity driver, (2) batch-related activity driver, (3) product-

sustaining activity driver, dan (4) facility-sustaining activity driver. 

Melalui activity driver yang tepat, konsumsi aktivitas oleh setiap objek 

biaya yang akan dihasilkan dalam tahun anggaran dapat diperkirakan 

dengan akurat. Dengan keakuratan penaksiran aktivitas yang 

dikonsumsi oleh setiap objek biaya ini, anggaran biaya yang akurat juga 

akan dapat dihasilkan. 

v) Activity driver quantity adalah kuantitas activity driver yang tersedia 

untuk dimanfaatkan oleh objek biaya. Activity driver quantity 

digunakan untuk menghitung activity costing rate, yaitu perbandingan 

total activity cost dengan activity driver quantity. 

vi) Customer aktivitas. Informasi penting yang perlu diidentifikasi 

berkaitan dengan aktivitas adalah pelanggan. Suatu aktivitas yang tidak 

mempunyai pelanggan akan menjadi penyebab penghamburan sumber 

daya organisasi. Jika suatu aktivitas memiliki pelanggan, langkah 

selanjutnya adalah melakukan penilaian apakah aktivitas tersebut 

menambah nilai bagi pelanggan. 

vii) Flowchart aktivitas adalah gambar yang melukiskan arus pekerjaan 

yang dilaksanakan dalam suatu aktivitas. Flowchart menyediakan 

informasi ringkas tentang aktivitas dalam bentuk grafik sehingga 

memberikan gambaran peta yang jelas mengenai proses layanan kepada 

pelanggan. Flowchart menyediakan alat analisis aktivitas untuk basis 

perbaikan terhadap aktivitas. 



 

 

 

 

viii) Cost object adalah produk, jasa, atau pelanggan yang mengonsumsi 

aktivitas yang dilaksanakan oleh perusahaan. Objek biaya merupakan 

tujuan dilaksanakannya aktivitas oleh perusahaan. Karena aktivitas 

mengonsumsi sumber daya, objek biaya menjadi tujuan konsumsi 

sumber daya perusahaan. Melalui objek biaya, perusahaan menyediakan 

sesuatu untuk memenuhi dan memuasi kebutuhan pelanggan.  

(3) Pengembangan rencana perbaikan terhadap aktivitas berdasarkan informasi 

tentang aktivitas yang diperoleh dari process value analysis melalui langkah-

langkah berikut:  

1. Identifikasi masalah. Masalah dapat dikategorikan menjadi empat 

golongan, yaitu kesenjangan, pemborosan, ketidakefisienan, dan 

ketidakstabilan. 

2. Identifikasi penyebab masalah. Masalah dapat dicari penyebabnya pada 

empat unsur proses, yaitu masukan seperti material dan informasi, sumber 

daya manusia (SDM), metode, dan teknologi. 

3. Penyelesaian masalah. 

2.2.7 Pengurangan Biaya melalui Activity-Based Management (ABM) 

       Pengurangan biaya melalui ABM menurut Mulyadi (2009:20) dapat dicapai 

melalui empat cara, yaitu:  

a. Pemilihan aktivitas (activity selection). ABM dapat dilaksanakan dengan 

melakukan pemilihan aktivitas dari serangkaian aktivitas yang diperlukan 

untuk melaksanakan berbagai strategi yang kompetitif. Strategi yang berbeda 

menyebabkan aktivitas yang berbeda dan aktivitas yang berbeda akan 

menyebabkan biaya yang berbeda. Oleh karena itu, setiap strategi memiliki 



 

 

 

 

serangkaian aktivitas dan biaya yang bersangkutan. Jika keadaan lain tetap, 

strategi yang memerlukan lebih sedikit aktivitas dengan biaya terendah adalah 

yang sebaiknya dipilih oleh manajemen. Pemilihan aktivitas terutama 

ditujukan untuk mengelola value-added activity. Personel organisasi 

mempunyai kesempatan untuk mempertimbangkan berbagai value-added 

activity dan melakukan value-added activity yang paling efisien di antara 

berbagai value-added activity yang tersedia. 

b. Pembagian aktivitas (activity sharing). ABM dapat dilaksanakan dengan 

menaikkan efisiensi value-added activity dengan meningkatkan aktivitas ke 

tingkat skala ekonomi (economic of scale). Dengan menaikkan aktivitas 

sampai ke tingkat skala ekonomi tanpa disertai dengan kenaikan total biaya 

aktivitas, pengurangan biaya per satuan aktivitas akan diperoleh. Dengan 

menurunnya biaya per satuan aktivitas, biaya yang dapat dirunut ke produk 

atau jasa yang menggunakan aktivitas akan menurun. Activity sharing 

terutama ditujukan untuk mengelola value-added activity. Dengan 

mengidentifikasi value-added activity yang masih belum dimanfaatkan secara 

penuh dan kemudian memanfaatkan aktivitas tersebut untuk menghasilkan 

berbagai cost object yang lain, perusahaan akan meningkatkan produktivitas 

pemanfaatan aktivitas tersebut dalam menghasilkan cost object. 

c. Pengurangan aktivitas (activity reduction). ABM dapat dilaksanakan dengan 

mengurangi non-value-added activity. Aktivitas yang memiliki cycle 

effectiveness di bawah 100% memberi peluang kepada personel organisasi 

untuk melakukan pengurangan terhadap non-value-added activity. 



 

 

 

 

Pengurangan aktivitas merupakan strategi jangka pendek yang ditempuh 

dalam melakukan perbaikan aktivitas. 

d. Penghilangan aktivitas (activity elimination). ABM dapat dilaksanakan 

dengan melakukan penghilangan non-value-added activity. Aktivitas yang 

memiliki CE di bawah 1 memberi peluang kepada personel perusahaan untuk 

melakukan penghilangan terhadap non-value-added activity. Penghilangan 

aktivitas merupakan strategi jangka panjang yang ditempuh dalam melakukan 

perbaikan aktivitas. 

Senada dengan pernyataan Mulyadi, Hilton (2005:226) dan Hansen et al. 

(2009:433-434) menyatakan bahwa ada empat cara pengurangan biaya dalam 

ABM, yaitu:  

a. Activity Elimination, focuses on eliminating non-value-added activities. 
b. Activity Selection, involves choosing among various sets of activities 

that are caused by competing strategies. 
c. Activity Reduction, decreases time and resources required by actiivity. 
d. Activity Sharing, increases the efficiency of necessary activities by using 

economic of scale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

       Penelitian ini merupakan penelitian eksplorasi dengan pendekatan studi 

kasus. Menurut Indriantoro dan Bambang Supomo (2002:87), studi eksplorasi 

atau studi penjajakan dilakukan jika peneliti memiliki keterbatasan informasi 

mengenai masalah penelitian tertentu karena penelitian-penelitian mengenai 

masalah tersebut relatif belum banyak dilakukan oleh peneliti lain. Selanjutnya, 

Yin (2008:18) mendefinisikan studi kasus sebagai: 

“suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks 
kehidupan nyata bila batas-batas antara fenomena dan konteks tak 
tampak dengan tegas dan multisumber bukti dimanfaatkan. Berikut 
ini adalah situasi-situasi relevan untuk strategi studi kasus, yaitu: 1) 
bentuk pertanyaan penelitian-bagaimana, mengapa, 2) tidak 
membutuhkan kontrol terhadap peristiwa, 3) fokus terhadap 
peristiwa kontemporer”. 
 

       Penelitian ini akan mencoba mengidentifikasi, mendefinisi, mengklasifikasi, 

dan mengevaluasi aktivitas-aktivitas yang merupakan penyebab timbulnya biaya 

(konsumsi sumber daya yang dinyatakan dalam satuan moneter) sebagai dasar 

pengimplementasian Activity-Based Management (ABM) ditinjau dari dimensi 

proses pada Program Studi Akuntansi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya (PSA JAFE-UB).  

 

3.2 Objek Penelitian 

       Objek penelitian ini adalah Program Studi Akuntansi Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya (PSA JAFE-UB). PSA didirikan 

berdasarkan Surat Dirjen Dikti No. 835/D8/77 tertanggal 19 Desember 1977 



 

 

 

 

tentang Persetujuan Pembukaan Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya. Orientasi strategis PSA (sebagaimana JAFE-UB dan 

selaras dengan FE-UB) dirumuskan dengan suatu visi, misi dan tujuan. Visi PSA 

JAFE-UB adalah menjadi pusat unggulan di bidang pendidikan dan riset 

akuntansi bereputasi nasional dan internasional dengan mendasarkan pada nilai-

nilai profesionalisme dan etika untuk memberi manfaat bagi para stakeholders-

nya. Sementara misinya adalah: 1) menyelenggarakan pendidikan akuntansi yang 

berkualitas tinggi dan relevan dengan kebutuhan masyarakat pengguna, 2) 

menyelenggarakan riset yang mendukung penyelenggaraan pendidikan akuntansi 

dan penerapan good governance baik di sektor publik maupun swasta, dan 3) 

menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil pendidikan 

dan riset. Adapun tujuannya adalah menghasilkan lulusan yang: 1) memiliki 

kompetensi di bidang akuntansi serta keterampilan dasar riset untuk 

pengembangan ilmu akuntansi, 2) mampu menerapkan ilmu akuntansi dalam 

praktik di bidang profesi akuntansi dan pengabdian kepada masyarakat, dan 3) 

mampu bersikap profesional, etis, dan religius.  

 

3.3 Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Sumber Data 

       Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer. 

Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari 

sumber data asli (tidak melalui perantara) dan secara khusus dikumpulkan oleh 

peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian (Indriatoro dan Bambang Supomo, 

2002:146-147). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 



 

 

 

 

1. Data mengenai orientasi strategis Program Studi Akuntansi Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya (PSA JAFE-UB) yang 

meliputi visi, misi, dan tujuan PSA JAFE-UB. 

2. Data mengenai manual prosedur yang diatur dalam dokumen mutu 

akademik JAFE-UB tahun 2008 yang meliputi Manual Prosedur 

Penyusunan Standar Mutu Akademik, Manual Prosedur Pengembangan 

Kurikulum, Manual Prosedur Pengembangan KRS dan Bimbingan 

Akademik, Manual Prosedur Dosen Pengasuh Mata Kuliah, Manual 

Prosedur Penjadwalan, Manual Prosedur Pengajaran, Manual Prosedur 

Kuliah Kerja Nyata Profesi, Manual Prosedur Skripsi dan Ujian Akhir 

Studi, Manual Prosedur Evaluasi Kinerja Tenaga Pengajar, Manual 

Prosedur Self Access Center, serta Manual Prosedur Perekrutan Asisten 

Dosen.  

3. Data mengenai rencana anggaran PSA JAFE-UB yang tercantum dalam 

Rencana Anggaran Kerja JAFE-UB tahun 2009. 

3.3.2 Metode Pengumpulan Data 

       Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

observasi dan wawancara. Menurut Indriantoro dan Bambang Supomo 

(2002:157), observasi merupakan proses pencatatan pola perilaku subjek, objek, 

atau kejadian yang sistematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan 

individu-individu yang diteliti. Kelebihan metode ini terletak pada akurasi data 

yang dikumpulkan serta bebas dari response bias. Metode ini dapat menghasilkan 

data yang lebih rinci mengenai perilaku (subjek), benda, atau kejadian (objek). 

Meskipun demikian, penggunaan metode ini memungkinkan terjadi observer bias.  



 

 

 

 

       Sebaliknya, wawancara menurut Indriantoro dan Bambang Supomo 

(2002:152) dapat didefinisikan sebagai teknik pengumpulan data yang 

menggunakan pertanyaan lisan kepada subjek penelitian. Dalam penelitian ini, 

wawancara dilakukan dengan tatap muka. Kelebihan metode ini adalah 

menghasilkan lebih banyak data serta memungkinkan peneliti untuk menanyakan 

masalah yang lebih kompleks, sensitif, atau kontroversial. Selain itu, tingkat 

partisipasi responden relatif tinggi. Sebaliknya, kekurangan metode ini adalah 

memungkinkan bias pewawancara serta memerlukan waktu dan biaya yang relatif 

banyak jika jumlah reponden relatif besar dan secara geografis letaknya tersebar.   

        

3.4 Instrumen Penelitian 

       Dalam penelitian ini, instrumen penelitian yang utama adalah peneliti (human 

instrument). Peneliti sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus 

penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, 

menilai kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data, dan membuat 

simpulan atas temuannya. Nasution dalam Sugiyono (2007:60) menyatakan: 

‘Dalam penelitian kualitatif tidak ada pilihan lain daripada menjadikan 
manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, 
segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus 
penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil 
yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan 
jelas sebelumya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang 
penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, 
tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-
satunya yang dapat mencapainya’.  

 

3.5 Metode Analisis Data 

       Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif. Susan Stainback dalam Sugiyono (2007:88) menyatakan bahwa “there 



 

 

 

 

are no guidelines in qualitative research for determining how much data and data 

analysis are necessary to support and assertion, conclusion, or theory”. 

Selanjutnya, Nasution dalam Sugiyono (2007:88) menyatakan bahwa: 

“Melakukan analisis adalah pekerjaan yang sulit, memerlukan kerja 
keras. Analisis memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual 
yang tinggi. Tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti untuk 
mengadakan analisis sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri 
metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya. Bahan yang 
sama bisa diklasifikasikan lain oleh peneliti yang berbeda”. 
 

       Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan dalam Sugiyono (2007:88) 

menyatakan (dalam terjemahan) bahwa analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sitematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah difahami dan temuannya 

dapat diinformasikan kepada orang lain. Miles dan Huberman dalam Sugiyono 

(2007:91), mengemukakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya 

jenuh. Komponen dalam analisis data model Miles dan Huberman meliputi: 

a. Data reduction. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan 

polanya. 

b. Data display. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. 

c. Conclusion drawing/verification.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan sebagai berikut: 

1. Penyusunan peta aktivitas melalui business process analysis (BPA). 

Business process analysis  (BPA) adalah pemecahan proses ke dalam 

subproses dan aktivitas. Tahapan yang dilakukan dalam BPA, yaitu: 

identifikasi proses bisnis, identifikasi subproses, dan identifikasi aktivitas. 

2. Pengungkapan informasi lengkap tentang aktivitas melalui process value  

analysis, yaitu: 

a. Activity analysis menurut Hansen et al. (2009:431) merupakan proses 

pengidentifikasian, pendeskripsian, dan pengevaluasian aktivitas 

organisasi yang meliputi: 1) aktivitas apa yang dilakukan, 2) berapa 

banyak orang yang melakukan aktivitas tersebut, 3) waktu dan sumber 

daya yang diperlukan untuk aktivitas tersebut, dan 4) nilai dari aktivitas 

tersebut bagi organisasi. Penilaian aktivitas dapat dilakukan melalui 

pengidentifikasian komponen value-added activities dan non-value-

added activities dalam suatu proses.  Hansen et al. (2009:432) 

menyatakan bahwa “value-added activities are those activities 

necessary to remain in business. Value-added activities contribute to 

customer value or help meet an organization’s needs, or both”. 

Sebaliknya, non-value-added activities are unnecessary and are not 

valued by internal or external customers. Selanjutnya, Mulyadi 

(2009:22) menambahkan bahwa kriteria yang digunakan untuk 

menentukan apakah suatu aktivitas menambah nilai atau tidak bagi 

pelanggan adalah: 



 

 

 

 

 Value-added activity adalah: a) aktivitas yang menyebabkan 

perubahan keadaan, b) perubahan keadaan tidak dapat dicapai 

melalui aktivitas sebelumnya, dan c) aktivitas tersebut 

memungkinkan aktivitas lain dapat dilaksanakan. 

 Non-value-added activity adalah: a) aktivitas yang tidak 

menyebabkan perubahan, b) perubahan keadaan tersebut dapat 

dicapai melalui aktivitas sebelumnya, dan c) aktivitas tersebut tidak 

memungkinkan aktivitas lain dapat dilaksanakan. 

 Dalam tahapan ini, pengelolaan terhadap aktivitas dapat mengurangi 

biaya melalui empat cara, yaitu: activity elimination, activity selection, 

activity reduction, dan activity sharing. 

b. Penentuan root cause dari tiap aktivitas yang tidak bernilai tambah dan 

aktivitas yang bernilai tambah tapi tidak efisien. 

c. Penghitungan kinerja aktivitas melalui cycle effectiveness. 

3. Pengembangan rencana perbaikan terhadap aktivitas berdasarkan 

informasi tentang aktivitas yang diperoleh dari process value analysis 

melalui langkah-langkah berikut: 

a. Identifikasi masalah.  

b. Identifikasi penyebab masalah.  

c. Penyelesaian masalah. 

 

 

 

 



 

 

 

 

VI. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Organisasi 

4.1.1 Spesifikasi Program Studi Akuntansi 

1. Perguruan tinggi   : Universitas Brawijaya. 

2. Pelaksanaan proses pembelajaran  

 Fakultas   : Ekonomi. 

 Jurusan   : Akuntansi. 

3. Program diakreditasi oleh BAN : 1998-2003 dan 2004-2009 dengan 

nilai A. 

4. Gelar lulusan    : Sarjana Ekonomi. 

5. Nama program studi   : Akuntansi. 

6. Tujuan pendidikan   :  

Menghasilkan lulusan yang (1) memiliki kompetensi di bidang akuntansi 

serta memiliki keterampilan dasar riset untuk pengembangan ilmu 

akuntansi, (2) mampu menerapkan ilmu akuntansi dalam praktek di bidang 

profesi akuntansi dan pengabdian pada masyarakat, dan (3) mampu 

bersikap profesional, etis, dan religius. 

7. Kompetensi lulusan   : 

A. Pengetahuan dan pemahaman 

a) Memahami dasar-dasar ilmu ekonomi, manajemen, dan akuntansi. 

b) Memahami konsep, teori, dan praktik akuntansi. 

c) Memahami pentingnya penelitian dan pengembangan terus menerus 

dalam disiplin akuntansi. 



 

 

 

 

d) Memahami dan menyadari bahwa akuntansi merupakan disiplin 

yang tidak bebas nilai dan bebas konteks. 

e) Memahami dan menyadari pentingnya pembelajaran yang 

berlangsung tiada henti (life-long learning). 

B. Ketrampilan intelektual, praktik, dan manajerial  

a) Menguasai metode penelitian dan pengembangan akuntansi. 

b) Mampu menulis, menyajikan, dan mempresentasikan laporan 

penelitian dan karya ilmiah. 

c) Mampu mengimplementasikan akuntansi dalam berbagai jenis 

organisasi. 

d) Menguasai teknologi informasi dan mampu mengembangkan sistem 

(informasi) akuntansi. 

e) Mampu melaksanakan audit keuangan dan jasa atestasi lainnya. 

f) Menguasai dan mengimplementasikan bidang perpajakan. 

g) Menguasai bidang manajemen keuangan yang terkait dengan profesi 

akuntansi. 

h) Mampu memimpin implementasi aplikasi akuntansi dan bisnis 

lainnya. 

i) Mampu menyesuaikan diri dengan cepat di lingkungannya dan dapat 

bekerja dalam kelompok (team work). 

j) Mampu bersaing, memanfaatkan, dan membuka peluang kerja di 

bidang akuntansi atau bisnis lainnya, baik secara nasional maupun 

internasional. 



 

 

 

 

k) Mampu memakai bahasa lisan dan tertulis, baik untuk bahasa 

Indonesia maupun bahasa Inggris. 

C. Sikap dan perilaku moral 

a) Menjadikan keridhoan Tuhan sebagai motivasi dalam bekerja. 

b) Menjunjung tinggi norma moral, norma hukum, norma sopan santun, 

dan etika profesi. 

c) Mengembangkan kejujuran, kedisiplinan, keingintahuan, daya kritis, 

kepercayaan diri, kemandirian, kematangan emosi, kooperatif, dapat 

dipercaya, dan empatik. 

d) Mempunyai etos kerja yang tinggi dan melaksanakan usaha 

terbaiknya dalam setiap kegiatan. 

e) Mandiri untuk belajar lebih lanjut (mengembangkan diri) serta 

berfikir secara logis dan analitis untuk menyelesaikan masalah-

masalah yang dihadapi secara profesional. 

8. Metode dan strategi pembelajaran :  

a) Pembelajaran di kelas terdiri dari tutorial, diskusi, dan kontemplasi. 

b) Praktikum di laboraturium. 

c) Kuliah Praktik Kerja (magang). 

d) Penulisan karya ilmiah. 

9. Dukungan utama untuk mahasiswa dalam proses pembelajaran : 

a) Dosen yang mempunyai kualifikasi pendidikan S2 dan S3 dan atau 

praktisi yang berpengalaman. 

b) Penyediaan bahan kuliah yang up to date.  

c) Pelaksanaan asistensi mata kuliah. 



 

 

 

 

d) Pembimbingan kepada mahasiswa baru, bimbingan akademik 

pengisisan KRS, bimbingan praktikum, bimbingan kerja praktik, dan 

bimbingan penyelesaian tugas akhir. 

10. Dukungan fasilitas untuk proses pembelajaran : 

a) Ruang kuliah dan praktikum yang representative dan dilengkapi dengan 

ICT.  

b) Perpustakaan dan ruang baca yang dilengkapi dengan literatur yang ter-

update. 

c) Kerja sama magang dengan lembaga-lembaga eksternal (bisnis dan 

pemerintahan). 

11. Pendaftaran 

 Kriteria pendaftaran  : Lulusan SMA, SMK, dan MA. 

 Jenis ujian saringan  : PSB, SPMB, dan SPMK. 

12. Metode evaluasi penyelenggaraan akademik:  

a) Evalusi diri secara berkala. 

b) Komite pemantauan. 

c) Umpan balik mahasiswa. 

d) Studi pelacakan yang melibatkan pemakai dan alumni. 

13. Peningkatan kualitas proses pembelajaran:  

a) Penyediaan standar proses pembelajaran. 

b) Pengembangan kualitas staf melalui pendidikan bergelar dan tidak 

bergelar.  

c) Pembuatan modul dan bahan ajar. 

d) Penyediaan dan pemanfaatan ICT. 



 

 

 

 

14. Kriteria kelulusan   :  

a) Menyelesaikan beban studi minimum 144 sks.  

b) Indeks prestasi kumulatif ≥ 2,00. 

c) Tidak ada nilai E. 

d) Jumlah nilai D tidak lebih dari 25% dari jumlah total sks.  

e) Telah menyelesaikan kuliah praktek kerja (magang). 

f) Telah menyelesaikan skripsi dan pendadaran. 

g) Telah mempunyai skor TOELF ≥ 475. 

15. Indikator kualitas, standar, dan hasil : 

a) Program Studi Akuntansi mendapatkan status akreditasi A dari BAN 

tahun 1998-2003 dan 2004-2009. 

b) Program Studi Akuntansi mendapatkan Program Hibah Kompetisi A-3 

tahun 2006-2008. 

c) Program studi akuntansi menjadi pelopor pengembangan pendidikan 

akuntansi yang memadukan dimensi IQ, EQ, SQ, serta pendidikan 

akuntansi yang berperspektif multiparadigma. 

4.1.2 Sejarah Singkat Organisasi 

       Program Studi Akuntansi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Brawijaya (PSA JAFE-UB) didirikan berdasarkan Surat Dirjen Dikti No. 

835/D8/77 tanggal 19 Desember 1977 tentang Persetujuan Pembukaan Jurusan 

Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya mulai tahun 1978. Pada 

tahun 1999 dan 2005, PSA telah melakukan sertifikasi akreditasi dengan status 

akreditasi “A”. Prestasi-prestasi yang telah dicapai PSA sampai dengan tahun 

2008 antara lain perolehan Hibah Kompetisi ‘A3’ Ditjen Dikti tahun 2006-2008, 



 

 

 

 

pengakuan dari The Big Accounting Firms yang secara rutin mengadakan 

rekruitmen staf ke JAFE-UB, penerimaan 10 lulusan terbaik PSA di The Big 

Accounting Firms tanpa tes, pengukuhan PSA sebagai anggota Association 

Advance Collegiate School of Business (AACSB) International dalam wadah FE-

UB, serta kerja sama dengan Murray State University sebagai mitra untuk student 

exchange dan pengakuan mata kuliah untuk langsung melanjutkan ke Program 

MBA. 

       PSA terus melakukan perbaikan untuk menjadi jajaran terbaik di antara 

berbagai PSA di Indonesia dan memiliki reputasi internasional. Untuk 

pengembangan PSA, kelas bahasa Inggris dibuka sejak tahun ajaran 2007/2008 

sebagai rintisan kelas internasional. Untuk menjaga citra sebagai lembaga yang 

terbuka dan dinamis, PSA memanfaatkan sarana teknologi informasi dan 

komunikasi (ICT) serta menunjukkan profil dirinya di website fe.unibraw.ac.id. 

Untuk menjaga akuntabilitas, kinerja PSA dinilai oleh UB melalui Audit Internal 

Mutu Akademik (AIMA) dan secara eksternal oleh Itjen Depdiknas.   

4.1.3 Visi, Misi, dan Tujuan Organisasi 

4.1.3.1 Visi Organisasi 

       Visi PSA JAFE-UB adalah menjadi pusat unggulan di bidang pendidikan dan 

riset akuntansi bereputasi nasional dan internasional dengan mendasarkan pada 

nilai-nilai profesionalisme dan etika untuk memberi manfaat bagi para 

stakeholders-nya. 

4.1.3.2 Misi Organisasi 

       Misi PSA JAFE-UB adalah 1) menyelenggarakan pendidikan akuntansi yang 

berkualitas tinggi dan relevan dengan kebutuhan masyarakat pengguna, 2) 



 

 

 

 

menyelenggarakan riset yang mendukung penyelenggaraan pendidikan akuntansi 

dan penerapan good governance baik di sektor publik maupun swasta, dan 3) 

menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil pendidikan 

dan riset. 

4.1.3.3 Tujuan Organisasi 

       Tujuan PSA JAFE-UB adalah menghasilkan lulusan yang 1) memiliki 

kompetensi di bidang akuntansi serta keterampilan dasar riset untuk 

pengembangan ilmu akuntansi, 2) mampu menerapkan ilmu akuntansi dalam 

praktik di bidang profesi akuntansi dan pengabdian kepada masyarakat, dan 3) 

mampu bersikap profesional, etis, dan religius. 

4.1.4 Struktur Organisasi dan Job Description 

       Berikut ini adalah struktur organisasi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya:  

      Gambar 5 
     Struktur Organisasi JAFE-UB 
 

 

Keterangan:   = Ad Hoc 
                       = Garis Instruksi 
            = Garis Koordinasi 
 Sumber: Dokumen Akreditasi (2009) 



 

 

 

 

       Job description untuk masing-masing posisi pada Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Brawijaya adalah: 

1. Ketua Jurusan (Kajur) 

 Bertanggung jawab atas penyelenggaraan akademik di jurusan. 

 Menjamin mutu akademik di jurusan. 

 Menjamin pelaksanaan proses pembelajaran yang bermutu. 

 Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan oleh tenaga 

pengajar dan tenaga administrasi. 

 Menilai kinerja dosen berdasarkan ketentuan kepegawaian. 

2. Sekretaris Jurusan (Sekjur) 

 Membantu tugas Kajur dalam penyelenggaraan akademik di jurusan. 

 Membantu koordinasi administrasi jurusan. 

 Membantu Kajur dalam penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan 

jurusan. 

 Membantu Kajur dalam bidang-bidang keuangan dan program-program 

kerja.  

3. Ketua Program Studi (KPS) 

 Bertanggung jawab atas penyelenggaraan akademik di tingkat program 

studi. 

 Menjamin mutu akademik di program studi. 

 Menjamin pelaksanaan proses pembelajaran yang bermutu. 

 Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan oleh tenaga 

pengajar dan tenaga administrasi. 

 



 

 

 

 

4. Ketua Laboratorium 

 Bertanggung jawab atas penyelenggaraan proses belajar mengajar di 

laboratorium. 

 Bertanggung jawab pada pemeliharaan sarana dan prasarana laboratorium. 

 Mengordinasi tugas-tugas dari asisten kelas dan laboratorium. 

 Mengevaluasi kinerja asisten. 

5. Ketua PPAB 

 Bertanggung jawab pada proses pengabdian masyarakat pada tingkat 

jurusan. 

 Membantu jurusan dalam penyelenggaraan kerja sama eksternal. 

6. Ketua A3 

 Bertanggung jawab pada terselenggaranya program kerja PHK A3. 

 Bertanggung jawab secara administrasi dan keuangan atas 

penyelenggaraan program kerja PHK A3. 

 Membuat laporan penyelenggaraan PHK A3, baik eksternal maupun 

internal. 

7. Ketua PPAk 

 Bertanggung jawab atas penyelenggaraan akademik di tingkat program 

profesi akuntan. 

 Menjamin mutu akademik di program profesi akuntan. 

 Menjamin pelaksanaan proses pembelajaran yang bermutu. 

 Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan oleh tenaga 

pengajar dan tenaga administrasi. 

 



 

 

 

 

8. Unit Jaminan Mutu (UJM) 

 Membantu Kajur dalam peningkatan mutu akademik melalui penyusunan 

dokumen spesialisasi program studi, MP, dan instruksi kerja. 

 Menyusun evaluasi diri jurusan. 

 Menyiapkan audit internal mutu akademik. 

 Meningkatkan mutu jurusan berkelanjutan berdasarkan rumusan koreksi. 

4.1.5 Mahasiswa 

4.1.5.1 Sistem Seleksi 

       Input PSA adalah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah 

(MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan lulusan D-3 yang diambil 

melalui seleksi alih program. Seleksi masuk mahasiswa baru dilakukan melalui 

Penerimaan Siswa Berbakat (PSB), Seleksi Nasional Masuk PTN (SNMPTN), 

Seleksi Penerimaan Minat dan Kemampuan (SPMK), Seleksi Penerimaan 

Kemitraan Sekolah (SPKS), Seleksi Penerimaan Kemitraan Intitusi (SPKIns), 

serta Seleksi Alih Program. Seleksi-seleksi ini dimaksudkan untuk memastikan 

kualitas input dan meningkatkan pemerataan akses masuk ke perguruan tinggi 

terutama bagi calom mahasiswa berprestasi, tetapi tidak mampu bersaing di 

SNMPTN atau berprestasi, tetapi kurang mampu secara finansial.  

4.1.5.2 Profil Mahasiswa 

       Rata-rata daya tampung PSA selama tiga tahun terkahir adalah 380 

mahasiswa. Dari jumlah tersebut, 50% mahasiswa diterima melalui jalur 

SNMPTN dan PSB, 37% melalui jalur SPMK, dan sisanya melalui jalur SAP, 

SPKS, dan SPKIns. Kualitas input PSA relatif tinggi. Hal ini terlihat dari nilai 

rata-rata SNMPTN mahasiswa yang diterima untuk tahun 2006 dan 2007 adalah 



 

 

 

 

tertinggi kedua setelah Pendidikan Kedokteran se-UB sekaligus merupakan nilai 

tertinggi untuk program studi sosial di seluruh UB. Kualitas ini masih dapat 

dipertahankan di tahun 2008, nilai rata-rata SNMPTN PSA tetap tertinggi untuk 

program sosial di UB.  

       Distribusi asal mahasiswa PSA beragam (23 propinsi) dengan rincian yang 

berasal dari Jawa Timur 80%, kemudian diikuti oleh Kalimantan Timur dan DKI 

Jakarta. Rata-rata jumlah mahasiswa aktif selama tiga tahun terakhir adalah 1.311 

orang dengan rata-rata rasio dosen dan mahasiswa tahun 2006-2007 adalah 1:26,7. 

Tren rata-rata IPK adalah 3,10 di tahun 2006 dan 3,22 di tahun 2008 dengan porsi 

lulusan yang memiliki IPK di atas 3,5 adalah 10,1%, sedangkan sekitar 87% 

lulusan memiliki IPK antara 2,75-3,5. Tingkat drop out PSA rendah dengan rata-

rata masa studi lulusan di tahun 2007 adalah 4,39 tahun dan 4,08 tahun di tahun 

2008. 

4.1.5.3 Aktivitas Kemahasiswaan dan Ekstrakurikuler 

       Ekstrakurikuler mahasiswa akuntansi dinaungi oleh Himpunan Mahasiswa 

Jurusan Akuntansi (HMJA). Kegiatan-kegiatan yang diorganisir oleh HMJA, 

antara lain Brawijaya Accounting Fair (BAF), Lomba Karya Inovatif Mahasiswa, 

Accounting Meeting, dan Studi Ekskursi ke berbagai KAP dan perusahaan. HMJA 

juga terlibat dalam berbagai kompetisi, baik di dalam maupun di luar universitas. 

PSA memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti berbagai macam kegiatan 

kemahasiswaan terutama yang berkaitan dengan akuntansi, seperti olimpiade 

akuntansi, seminar, dan pelatihan yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi Negeri 

(PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) lain dengan cara memberikan bantuan 

dana bagi perwakilan mahasiswa dan menyeleksi tim yang akan dikirim untuk 



 

 

 

 

mengikuti lomba atau olimpiade akuntansi. Untuk kegiatan kemahasiswaan 

lainnya, PSA juga membentuk forum belajar teknologi informasi, yaitu 

Computer-Assisted Audit Technic (CAAT) dan Computer-Based Information 

Studies (CBIS). Simbol lain yang menunjukkan keterlibatan mahasiswa dalam 

aktivitas PSA adalah turut sertanya wakil mahasiswa (ketua HMJA) menjadi 

anggota Unit Jaminan Mutu (UJM).  

4.1.5.4 Pelayanan kepada Mahasiswa 

       Untuk meningkatkan prestasi mahasiswa di bidang akademik, PSA 

memberikan berbagai fasilitas. Pertama, asistensi matakuliah di luar tatap muka 

dosen. Asistensi ini ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa 

melalui penyelesaian soal-soal. Asistensi diberikan untuk mata kuliah Pengantar 

Akuntansi, Akuntansi Biaya, Akuntansi Keuangan I dan II, dan Akuntansi 

Lanjutan. Asistensi dilakukan oleh asisten dosen yang direkrut melalui tes yang 

dikoordinasi oleh Lab. AIPM. Kedua, tutorial bagi mahasiswa yang 

membutuhkan. Tutor adalah mahasiswa penerima beasiswa yang diwajibkan 

magang atau bekerja di fakultas. Ketiga, Bimbingan dan Konseling (BK) oleh 

pimpinan dan staf jurusan yang diatur dalam peraturan akademik UB. BK 

ditujukan bagi mahasiswa yang memiliki permasalahan pribadi atau sosial. Selain 

ketiga fasilitas di atas, PSA juga melaksanakan program bimbingan karir dan 

pemberian informasi tentang karir melalui pembekalan dunia kerja yang 

dilakukan secara rutin dua kali per semester. PSA juga bekerja sama dengan The 

Big Four Accounting Firms untuk melaksanakan carier day dan recruitment on 

campus yang meliputi pemberian wawasan tentang karir di bidang auditing dan 

sekaligus melaksanakan rekrutmen. FE-UB sendiri telah mendirikan Job 



 

 

 

 

Placement Center (JPC) sebagai pusat informasi kerja, pelatihan, dan bimbingan 

karir bagi mahasiswa FE-UB.   

4.1.6 Dosen dan Tenaga Pendukung 

4.1.6.1 Sistem Rekrutmen dan Seleksi 

       Sebagai tahap awal sistem rekrutmen dosen, PSA membuat daftar kebutuhan 

tenaga pengajar dan spesifikasi yang dibutuhkan berdasarkan program kerja 

jurusan. Model rekrutmen terbagi dalam jalur dosen tetap (PNS) dan dosen luar 

biasa. Keputusan penerimaan dosen tetap berada di pimpinan universitas, 

sedangkan dosen luar biasa berada di pimpinan fakultas. Rekrutmen dosen tetap 

mengacu pada metode seleksi PNS, yaitu pengumuman, seleksi administrasi, tes 

tulis, tes wawancara, dan tes kesehatan. Proses ini ditangani oleh bagian 

kepegawaian rektorat, kecuali tahap wawancara yang ditangani oleh fakultas 

dengan melibatkan jurusan selaku pengguna. Sebaliknya, rekrutmen dosen luar 

biasa mengacu pada kebutuhan pengajaran. Dosen luar biasa berasal dari luar UB, 

baik berlatar belakang akademisi maupun praktisi. Kriteria seleksi adalah 

kemampuan akademik, pengalaman mengajar, dan pengalaman profesional. 

Setelah seleksi, jurusan mengajukan ke fakultas untuk disetujui dan dibuatkan 

surat tugas.   

       Rekrutmen tenaga administrasi, teknis laboratorium, dan pustakawan juga 

dilakukan melalui jalur PNS dan non-PNS. Rekrutmen jalur PNS ditangani oleh 

Rektorat FE-UB. Plotting dan rolling penempatan ke jurusan sesuai permintaan 

jurusan dan fakultas. Sebaliknya, rekrutmen tenaga non-PNS dilakukan sesuai 

dengan kebutuhan jurusan melalui pengajuan ke fakultas dan persetujuan 

pimpinan universitas. 



 

 

 

 

4.1.6.2 Pengelolaan Dosen dan Tenaga Pendukung 

       Distribusi penugasan dosen dilakukan berdasarkan kompetensi dan keahlian 

yang dimiliki. Kinerja dosen dievaluasi melalui kuesioner yang diisi mahasiswa 

dan aspek lain. Hasil evaluasi akan menjadi dasar pertimbangan penugasan 

mengajar bagi dosen pada semester berikutnya. 

       Tenaga pendukung yang digunakan di PSA bertugas mengelola adiminstrasi 

akademik dan laboratorium. Pengelolaan laboratorium akuntansi ditangani oleh 

laboratorium AIPM berkoordinasi dengan Badan Pengembangan Sistem 

Informasi (BPSI) FE-UB.    

4.1.6.3 Profil Dosen dan Tenaga Pendukung 

       Dosen tetap PSA per 31 Desember 2008 berjumlah 48 orang (ditambah 4 

orang dosen baru yang secara administratif menunggu turunnya SK 

pengangkatan) dengan kualifikasi 9 orang S-3, 36 orang S-2 (13 orang sedang 

menempuh S-3), dan 4 orang S-1 (keempatnya sedang menempuh S-2). Dari 

jumlah dosen tetap tersebut, 4 orang bergelar profesor, 10 orang lektor kepala, 18 

orang lektor, dan sisanya asisten ahli. Dosen tidak tetap PSA berjumlah 18 orang 

dengan kualifikasi sebagaimana yang dibutuhkan untuk pembelajaran di berbagai 

matakuliah yang ditawarkan. Kualifikasi dosen tidak tetap adalah minimal S-2, 

kecuali untuk mata kuliah MKDU (khususnya agama). 

       Tenaga pendukung ditujukan untuk membantu kelancaran proses akademik. 

Tenaga pendukung PSA (dan program studi lain di FE) terdiri atas 91 orang 

tenaga administrasi, 5 orang laboran, dan 23 pustakawan, baik yang berasal dari 

jurusan, fakultas maupun universitas dengan kualifikasi 30% bergelar  S-1. 

Penggunaan tenaga pendukung bersifat resource sharing.  



 

 

 

 

4.1.6.4 Peraturan Kerja dan Kode Etik 

       Peraturan kerja PSA mengacu pada Peraturan Pemerintah RI No. 30 tahun 

1980 tentang Peraturan Disiplin PNS dan SK Dekan FE-UB yang menyangkut 

susunan organisasi dan uraian tugas tenaga administrasi. Untuk tenaga non PNS, 

peraturan kerja diatur dalam SK  Rektor No. 062/SK/2001 tentang Honorarium 

dan Surat Kontrak Kerja. Sebaliknya, kode etik dosen mengacu pada Kode Etik 

Dosen Universitas Brawijaya yang ditetapkan oleh Senat Universitas Brawijaya 

serta Kode Etik IAI. Sistem pengukuran kinerja dosen diatur dalam dokumen 

SPMA tahun 2008.   

4.1.6.5 Pengembangan Staf 

       Komitmen pengembangan staf ditunjukkan dalam Renstra dan program kerja 

PSA JAFE-UB. Aktivitas dosen, seperti seminar, lokakarya, pelatihan maupun 

tugas studi lanjut merupakan upaya untuk selalu meningkatkan kapabilitas dosen 

dalam melaksanakan tugasnya. PSA selalu mendukung para tenaga pengajarnya 

untuk mengikuti kursus, review, serta ujian profesi lainnya yang diselenggarakan 

oleh pihak yang memiliki lisensi nasional/internasional. Selain itu, untuk 

meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dosen, pada tahun 2006, 15 dosen PSA 

ditugaskan untuk mengikuti kursus bahasa Inggris di salah satu lembaga 

pendidikan bahasa Inggris Malang. Pada tahun 2008 dan 2009, tiga orang dosen 

PSA ditugaskan untuk mengikuti program peningkatan kapabilitas belajar 

mengajar, khususnya bahasa Inggris di New Zealand dan Australia selama 

masing-masing tiga bulan. PSA juga mendorong dosen untuk menjadi peserta atau 

pembicara dalam workshop, seminar, dan lokakarya, baik di dalam negeri maupun 

di luar negeri. PSA juga melakukan 23 kali kuliah tamu dalam rangka 



 

 

 

 

peningkatan kinerja jurusan yang diikuti oleh mahasiswa, dosen maupun 

karyawan selama tahun 2006-2008.  

4.1.7 Kurikulum 

       Kurikulum merupakan salah satu upaya PSA untuk mencapai visi, misi, dan 

tujuannya, yaitu menjadi pusat keunggulan pendidikan dan riset akuntansi 

bereputasi nasional dan internasional dengan mendasarkan pada nilai-nilai 

profesionalisme dan etika untuk memberi manfaat bagi para stakeholders-nya. 

Upaya-upaya lain terkait pencapaian visi, misi, dan tujuan PSA adalah 

menawarkan dan mengembangkan matakuliah yang erat kaitannya dengan 

pembentukan etika dan moral, melakukan kerja sama pengembangan kurikulum 

secara nasional dan internasional dengan mitra, memelopori pengembangan 

matakuliah baru yang dianggap penting dalam mencapai kompetensi lulusan yang 

diinginkan (Etika Bisnis dan Profesi, Akuntansi Syari’ah, Forensic Accounting 

dan Fraud Examination, Analisis Laporan Keuangan dan Penilaian Aset, serta 

Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial), serta meningkatkan wawasan 

internasional lulusannya dengan menawarkan matakuliah yang secara khusus 

mempelajari perbedaan berbagai konsep dan praktik akuntansi, manajemen, dan 

keuangan di berbagai negara (Akuntansi Internasional, Manajemen Keuangan 

Internasional, dan Manajemen Lintas Budaya).  

       Perubahan kurikulum didasarkan pada masukan dari stakeholders, baik 

melalui tracer study maupun kegiatan-kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh para 

dosen atau masukan secara langsung kepada PSA oleh alumni dan masyarakat. 

Hasil tracer study tahun 2006-2008 menunjukkan beberapa hal, yaitu: 1) 

pentingnya kemampuan dan pemahaman teknis akuntansi lulusan karena akan 



 

 

 

 

menentukan lulusan dalam mencari kerja dan meningkatkan karir, 2) lima bidang 

pekerjaan yang dibutuhkan oleh users adalah akuntansi, audit, finance, pajak, dan 

akuntansi manajemen, 3) konsentrasi yang paling dibutuhkan oleh users adalah 

Perbankan Syariah, 4) pentingnya peningkatan kemampuan softskill lulusan, 5) 

pentingnya penguasaan bahasa Inggris dan teknologi informasi, dan 6) matakuliah 

yang dianggap paling menunjang pekerjaan adalah Analisis Laporan Keuangan 

dan Penilaian Aset, Aplikasi Komputer Akuntansi, Akuntansi Perbankan dan 

Lembaga Keuangan, Manajemen Risiko, dan Perencanaan Perpajakan.  

4.1.7.1 Struktur dan Isi Kurikulum 

       Matakuliah PSA berdasarkan kompetensinya dibagi mejadi lima komponen, 

yaitu Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) yang terdiri atas 18 sks, 

Matakulaih Keilmuan dan Ketrampilan (MKK) yang terdiri atas 48 sks, 

Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB) yang terdiri atas 93 sks, Matakuliah 

Berkehidupan Bersama (MBB) yang terdiri atas 9 sks. Dari 187 sks yang 

ditawarkan, 124 sks merupakan matakuliah wajib dan 63 sks merupakan 

matakuliah pilihan. Matakuliah pilihan dikelompokkan ke dalam beberapa minat, 

yaitu akuntansi perbankan dan perbankan syariah, sektor publik, akuntansi 

forensik, dan akuntansi internasional. Untuk lulus, mahasiswa minimum harus 

menempuh 144 sks sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 

ayat (2) Kepmendiknas RI No. 232/U/2000 dengan porsi minimum 20 sks untuk 

mata kuliah pilihan.        

       Rancangan kurikulum 13 matakuliah inti akuntansi didasarkan pada 

Lokakarya Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi Akuntansi pada tanggal 

21-22 Juni 2007 di Bandung serta Lokakarya Pengembangan Kurikulum dan 



 

 

 

 

Strategi Pembelajaran Inovatif di Pendidikan Tinggi pada tanggal 30-31 Agustus 

2007 yang dilakukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan 

Publik (IAI-KAPd). Ketigabelas mata kuliah inti tersebut terbagi dalam enam 

rumpun matakuliah, yaitu Akuntansi Keuangan, Akuntansi Manajemen, Auditing, 

Akuntansi Sektor Publik, Perpajakan, dan Sistem Informasi.     

4.1.8 Sarana dan Prasarana 

4.1.8.1 Pengelolaan dan Pemanfaatan 

        Pengelolaan sarana dan prasarana PSA dilaksanakan secara terpusat oleh 

fakultas dalam kendali bagian tata usaha FE-UB, baik pengadaan maupun 

pemeliharaannya. Model pengembangan bangunan di FE-UB adalah ‘building 

block’ untuk mewujudkan pengelolaan program studi yang mendasarkan pada 

RAISE ++. Ruang perkuliahan menggunakan common facilities. Kantor 

administrasi dan ruang dosen PSA terpisah dari jurusan lain. PSA memilki ruang 

khusus untuk asisten dosen, Self Acces Centre (SAC), ruang baca, Pusat 

Pengembangan Akuntansi dan Bisnis (PPAB), dan laboratorium komputer 

akuntansi. Common facilities lain adalah perpustakaan UB, laboratorium, dan 

ruang bersama FE-UB.    

4.1.8.2 Ketersediaan dan Kualitas Gedung 

       PSA menggunakan 43 ruang kuliah yang dilengkapi dengan PC dan LCD. 

Ruang-ruang tersebut mampu menampung antara 25-60 mahasiswa dan 

pemanfaatannya bersifat sharing dengan jurusan lain di FE-UB. Untuk kelas 

laboratorium, PSA menggunakan lima laboratorium komputer FE-UB (2 di 

antaranya laboratorium khusus JAFE-UB). Tahun 2007 PSA juga mengadakan 



 

 

 

 

Self Acces Centre (SAC) yang dilengkapi dengan peralatan komputer, video, dan 

koleksi pustaka yang memadai.  

4.1.8.3 Fasilitas Komputer dan Pendukung Pembelajaran dan Penelitian 

       Sebagai pendukung keperluan pembelajaran, PSA menggunakan lima 

laboratorium komputer dengan kapasitas 30 komputer per kelas. Rasio komputer 

dan mahasiswa adalah 1:9. Dua laboratorium khusus JAFE-UB telah di-install 

software untuk keperluan praktik akuntansi, yaitu Accurate Accounting, MYOB, 

dan Krishand Tax. Fasilitas komputer yang ada dapat diakses melalui kabel 

maupun hotspot dengan bandwidth 1 Mbps dan 18 Mbps. Selain fasilitas 

komputer, PSA juga menjamin keberlangsungan fasilitas pengayaan bahan 

pustaka melalui ketersediaan ruang baca. PSA juga berlangganan hardcopy 

journal yang diterbitkan oleh AAA dan Jurnal Riset Akuntansi (JRAI). Untuk e-

journal, PSA berlangganan Sciencedirect dan ProQuest.  

4.1.8.4 Pengadaan, Pemeliharaan, dan Pemanfaatannya 

       Pengadaan, pengelolaan, dan pemeliharaan peralatan dan gedung di FE-UB 

ditangani oleh bagian perlengkapan. Untuk perangkat komputer, pemeliharaan 

ditangani oleh tim dari Badan Pengembangan Sistem Informasi (BPSI) FE-UB. 

4.1.9 Pendanaan 

       Sumber penerimaan dana PSA berasal dari pemerintah (DIK/rutin, DIP, dan 

hibah kompetisi dari pemerintah) dan Penerimaan Dana Bukan Pajak (PNBP). 

Sumber PNBP adalah dana masyarakat yang berasal dari sumbangan pendidikan, 

kerja sama dengan pihak ketiga, dan hibah dari masyarakat. Sumbangan 

pendidikan terdiri atas SPP, Sumbangan Pengembangan Fasilitas Pendidikan 

(SPFP), dan dana pendidikan lainnya, seperti biaya Orientasi Pendidikan (Ordik), 



 

 

 

 

Orientasi Mahasiswa (Ormawa), dan biaya wisuda. Dari pihak eksternal, JAFE-

UB mendapatkan Hibah Kompetisi A-3 yang khusus digunakan untuk 

pengembangan jurusan. 

       Dana pengembangan akademik seluruhnya digunakan untuk pengembangan 

akademik, seperti penyelenggaraan kuliah tamu, pengiriman dosen untuk 

mengikuti workshop/seminar/pelatihan, pengembangan lab. AIPM, 

pengembangan kurikulum, penyelenggaraan seminar/pelatihan di jurusan, 

pengembangan silabus/SAP, dan lain-lain. Pencairan anggaran dilakukan melalui 

mekanisme Sistem Anggaran dan Pertanggungjawaban (SPJ). Setelah anggaran 

disetujui, jurusan mengajukan pencairan dana kepada pihak fakultas berdasarkan 

implementasi program. Selanjutnya, jurusan membuat pertanggungjawaban 

kepada fakultas sesuai Standard Operating Procedure (SOP) yang ditentukan.    

4.1.10 Tata Pamong (governance) 

4.1.10.1 Sistem Nilai 

       Tata nilai yang dikembangkan PSA mengacu pada tata nilai yang telah 

dikembangkan oleh UB, FE-UB, JAFE-UB. Di tingkat universitas, tata nilai 

berupa Kebijakan Akademik, Standar Akademik, dan Peraturan Akademik UB 

yang dikeluarkan oleh rektor pada tahun 2007. Sementara di tingkat FE-UB, tata 

nilai berupa Pedoman Akademik, Standar Akademik, dan Peraturan Akademik. 

Sebaliknya, di JAFE-UB, keberadaan tata nilai dapat diperhatikan dari 

pengembangan visi, misi, tujuan, serta komitmen untuk menjaga nilai-nilai profesi 

akuntansi di Indonesia yang dirumuskan pada prinsip etika IAI, yaitu tanggung 

jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-

hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis. 



 

 

 

 

       Tata nilai diimplementasikan pada penyelenggaraan administrasi dan 

akademik melalui penyusunan dan pengimplementasian Sistem Penjaminan Mutu 

Akademik (SPMA) di tingkat jurusan. Untuk memonitor dan mengevaluasi 

implementasi ini, sejak tahun 2008 PJM UB melaksanakan Audit Internal Mutu 

Akademik (AIMA). 

4.1.10.2 Struktur Organisasi dan Personil 

       Pengelolaan PSA dilakukan secara integral pada JAFE-UB yang dipimpin 

oleh seorang ketua dan seorang sekretaris jurusan (sekaligus bertugas sebagai 

ketua dan sekretaris PSA). Ketua dan sekretaris PSA didampingi oleh tiga orang 

dosen yang bertugas sebagai staf jurusan. Untuk operasionalisasi lab. AIPM, salah 

satu dosen JAFE-UB diangkat sebagai kepala laboratorium. Sementara 

pengurusan administrasi dilakukan oleh staf penunjang akademik yang dipimpin 

oleh Kepala Urusan (Kaur).  

4.1.10.3 Sistem Kepemimpinan, Pengalihan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Tugas 

       Ketua dan sekretaris jurusan dipilih melalui proses demokratis yang 

melibatkan semua dosen dalam suatu pemilihan dan didasarkan pada ketentuan-

ketentuan yang terdapat pada Surat Keputusan Rektor. Sementara staf dosen yang 

bertugas mendampingi ketua dan sekretaris jurusan dipilih oleh ketua jurusan dan 

diangkat berdasarkan SK Dekan. Masa jabatan pimpinan dan staf jurusan adalah 

empat tahun, kecuali untuk periode 2007-2009 masa jabatan ketua dan sekretaris 

jurusan hanya dua tahun dikarenakan dalam masa transisi penyesuaian dengan 

periode jabatan dekan. 

       Ketua PSA/JAFE-UB secara rutin berkoordinasi dengan pimpinan fakultas 

dan para dosen. Kinerja akademik akan dinilai oleh pimpinan fakultas melalui 



 

 

 

 

rapat koordinasi. Informasi pencapaian kegiatan-kegiatan PSA/JAFE-UB 

disampaikan pada forum rapat jurusan yang digelar setiap akhir semester. Secara 

eksternal, kinerja akademik dan keuangan sampai pada level jurusan diperiksa 

oleh Itjen Depdiknas. 

4.1.10.4 Perencanaan Program Jangka Panjang (Renstra) dan Monitoring 

       Renstra PSA melekat pada Renstra JAFE-UB walaupun masih terbatas pada 

aspek pengembangan akademik. Penyusunan Renstra terakhir dilakukan pada 

tahun 2005 untuk jangka waktu 2006-2010 dalam rangka penyiapan dan 

implementasi PHK ‘A3’. Sementara Rencana Jangka Panjang 2001-2010 

penyusunannya dilakukan pada tahun 2000. Monitoring implementasi 

dilaksanakan pada setiap akhir tahun sejak tahun 2006-2008 oleh tim monevin UB 

dalam rangka implementasi PHK ‘A3’ dan reviewer dari Ditjen Dikti pada akhir 

tahun 2008. 

4.1.11 Pengelolaan Program 

       Kepemimpinan di JAFE-UB dilakukan secara partisipatif, yaitu semua sivitas 

akademika dapat terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring 

kegiatan. 

4.1.11.1 Evaluasi Program dan Pelacakan Lulusan 

       Setiap akhir semester, JAFE-UB mengadakan rapat untuk mengevaluasi 

implementasi program dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan lainnya, khususnya 

yang berkaitan dengan kegiatan akademik. Kegiatan akademik yang direncanakan 

oleh jurusan didasarkan pada masukan pada rapat periode lalu dan masukan dari 

para stakeholders khususnya lulusan. Masukan dari lulusan didapatkan melalui 

tracer study. Hasil dari tracer study yang kemudian diakomodasi sebagai program 



 

 

 

 

antara lain perumusan standar kompetensi lulusan, pembaharuan kurikulum, 

pelibatan mahasiswa dalam kegiatan akademik, pembaharuan program kuliah 

praktik kerja, pengembangan staf, dan pengadaan sarana.    

4.1.11.2 Perencanaan dan Pengembangan Program   

       JAFE-UB menyusun program kerja dan anggaran yang mengacu pada 

Renstra setiap tahun. Penyusunan melibatkan semua ketua program studi, kepala 

lab., dan ketua lembaga. Hasil penyusunan disampaikan kepada pimpinan fakultas 

untuk didiskusikan bersama dengan jurusan-jurusan lainnya dan disepakati untuk 

menjadi bagian dari program kerja dan anggaran fakultas. Selanjutnya, rencana 

kerja dan anggaran yang telah disusun disosialisasikan kepada semua dosen di 

JAFE-UB. Program kerja JAFE-UB/PSA berfokus pada pemerataan dan 

perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, serta penguatan tata 

kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Implementasi program dan rencana 

kerja diupayakan untuk melibatkan semua dosen dan beberapa mahasiswa sebagai 

pelaksana kegiatan. 

4.1.11.3 Evaluasi Program  

PSA melaksanakan evaluasi program secara berkala. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui tingkat ketercapaian program dan memastikan dampak program-

program tersebut pada peningkatan kualitas akademik. Evaluasi program yang 

secara langsung berkaitan dengan peningkatan kualitas akademik dilakukan 

dengan berfokus pada kinerja dosen dalam proses belajar mengajar. Evaluasi 

dilakukan melalui evaluasi atas kinerja dosen oleh mahasiswa untuk mendapatkan 

umpan balik tentang program pembelajaran di PSA. Hasil evaluasi digunakan 



 

 

 

 

sebagai dasar evaluasi kinerja dosen dan penentuan ploting dosen untuk semester 

berikutnya.   

4.1.12 Proses Pembelajaran 

       Pembelajaran di PSA dilaksanakan untuk mencapai kualifikasi lulusan 

sebagaimana yang dirumuskan dalam standar kompetensi lulusan JAFE-UB, yaitu 

berpengetahuan memadai dalam bidangan akuntansi, terampil dalam 

menyelesaikan persoalan akuntansi, dan menjunjung tinggi moralitas. Dengan 

berorientasi pada pencapaian kualifikasi ini, pembelajaran dilakukan dengan 

pendekatan student center learning. Pendekatan ini mengharuskan mahasiswa 

aktif karena mereka adalah subjek pembelajaran, dosen hanya berperan sebagai 

fasilitator. Pembelajaran dapat dilakukan di kelas, laboratorium maupun institusi 

di luar perguruan tinggi (magang atau KKNP di KAP). Sebagian besar 

pembelajaran matakuliah dipandu oleh dosen, tetapi untuk beberapa matakuliah, 

seperti Pengantar Akuntansi, Akuntansi Keuangan I dan II, Akuntansi Biaya, dan 

Akuntansi Manajemen pembelajaran juga menyertakan mahasiswa sebagai asisten 

dan tutor. Sebaliknya, dalam pembelajaran di laboratorium asisten lebih banyak 

berperan daripada dosen untuk memecahkan kasus-kasus dalam Akuntansi, 

Auditing, Sistem Informasi, dan Perpajakan. Secara keseluruhan pembelajaran 

dimaksudkan untuk meningkatkan hardskill dan softskill mahasiswa. 

       Dalam penyusunan tugas akhir (skripsi), setiap mahasiswa dibimbing oleh 

seorang dosen. Penyusunan skripsi hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa yang 

telah menyelesaikan semua matakuliah atau yang hanya menyisakan dua 

matakuliah. Pada akhir proses, mahasiswa harus mempertahankan skripsinya di 

depan dewan penguji yang terdiri atas seorang dosen pembimbing dan dua orang 



 

 

 

 

dosen penguji. Jika lulus dalam ujian skripsinya, mahasiswa dinyatakan telah 

menyelesaikan seluruh proses studinya (yudisium). 

       Seorang mahasiswa PSA dinyatakan lulus apabila telah mencapai minimum 

144 sks dengan IPK minimum 2,00. Selain itu, mahasiswa tidak boleh memiliki 

nilai akhir dan diperbolehkan memiliki maksimum 10% nilai D/D+ pada mata 

kuliah pilihan. Status kelulusan adalah memuaskan, sangat memuaskan, dan 

dengan pujian (cumlaude). 

4.1.13 Suasana Akademik 

       Kualitas suasana akademik di JAFE-UB ditandai dengan interaksi antara 

dosen dengan dosen, dosen dengan mahasiswa, keterlibatan mahasiswa dalam 

kegiatan akademik, kesungguhan dalam penerapan peraturan akademik untuk 

mencegah perilaku yang menyimpang secara akademik, serta mendorong 

partisipasi aktif mahasiswa di dalam proses belajar mengajar. Untuk mencapai 

kualitas di atas, JAFE-UB menyusun Sistem Penjaminan Mutu Akademik 

(SPMA) dan memfungsikan Unit Jaminan Mutu (UJM). 

       Berkaitan dengan upaya menjaga suasana akademik di atas, kegiatan yang 

secara rutin dilakukan adalah mengadakan rapat dosen untuk mendiskusikan 

berbagai isu dalam proses akademik pada awal dan akhir semester, termasuk 

evaluasi dan rencana pembelajaran. Selain itu, berbagai hal yang menyangkut 

pengelolaan dan pengembangan JAFE-UB juga didiskusikan.  

       Untuk memelihara suasana akademik yang berkualitas, FE-UB menyediakan 

ruang-ruang dosen yang dapat digunakan untuk aktivitas dosen, konsultasi dengan 

mahasiswa, dan diskusi informal dengan sesama dosen. Selain itu, interaksi 

mahasiswa di luar kelas dapat dilakukan melalui Computer Audit Assisted 



 

 

 

 

Technique (CAAT) dan Computer Based Information System (CBIS). Mahasiswa 

juga terlibat dalam kegiatan bersama yang dilaksanakan oleh dosen dan 

mahasiswa melalui penelitian dan pengabdian masyarakat. Untuk interaksi antar 

mahasiswa, sarana yang telah tersedia adalah sarana fisik dan nonfisik. Sarana 

fisik berupa gedung kegiatan kemahasiswaan, ruang terbuka di lantai dasar 

gedung E fakultas, ruang baca fakultas dan jurusan, ruang self acces center, ruang 

asisten, dan bebeapa tempat di taman-taman fakultas. Sarana nonfisik berupa 

kebijakan yang mengharuskan mahasiswa terlibat dalam kegiatan kemahasiswaan. 

Selain itu, jurusan aktif melakukan dialog-dialog dengan mahasiswa, khusunya 

dengan Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi (HMJA). Selanjutnya, untuk 

menambah wawasan keilmuan dan memperdalam pengalaman praktik di bidang 

akuntansi bagi mahasiswa dan peluang kerjasama bagi dosen, JAFE-UB 

menyelenggarakan kuliah-kuliah tamu dengan mendatangkan praktisi dan 

akademisi lainnya.    

4.1.14 Sistem Informasi 

       Strategi pengembangan sistem informasi di FE-UB disesuaikan dengan 

perkembangan tekonologi dan kebutuhan informasi. Jaringan komputer terhubung 

di tiap gedung dengan pemanfaatan gedung yang menggunakan sistem building 

block. Setiap gedung dihubungkan dua jenis jaringan lokal (LAN), yaitu jaringan 

untuk Sistem Informasi Akademik (SISKA) dan jaringan untuk koneksi ke 

internet.  

       Infrastruktur jaringan komputer di FE-UB terdiri atas jaringan kabel UTP, 

fiber optik, 3 titik hotspot outdoor, dan 14 titik hotspot indoor. Sebaliknya, jalur 

internet yang digunakan adalah jalur astinet (Telkom) sebesar 1 Mbps dan jalur 



 

 

 

 

fiber optik yang terhubung ke kantor pusat sebesar 18 Mbps. Penggunaan internet 

bersifat free untuk mahasiswa, karyawan, dan dosen di semua tempat di FE-UB, 

baik kabel maupun nirkabel. Jaringan internet juga dipakai untuk pembelajaran 

berbasis web, yaitu e-learning atau akses sumber bacaan via digital library dan 

pro-quest.  

       Penyelenggaraan sistem informasi akademik di FE-UB sudah berbasis web, 

yaitu mulai dari jadwal kuliah dan ujian, pemograman  KRS, nilai, KHS, serta 

riwayat pengajaran dan perkuliahan bagi dosen dan mahasiswa. Website JAFE-

UB tergabung dalam www.fe.unibraw.ac.id yang memuat profil jurusan, staf, 

kurikulum, dokumen sistem penjaminan mutu akademik, dan Accounting Network 

Centre (ANC). Layanan internet lain yang disediakan, yaitu web portal FE-UB 

(www.fe.unibraw.ac.id), web akademik (siska.fe.unibraw.ac.id), web direktori 

dosen (dosen.fe.unibraw.ac.id), web alumni (alumni.fe.unibraw.ac.id), web digital 

library (digilib.fe.unibraw.ac.id), web e-learning (elearning.fe.unibraw.ac.id), dan 

webmail (mail.fe.unibraw.ac.id).  

4.1.15 Sistem Jaminan Mutu 

       Pengelolaan penjaminan mutu di JAFE-UB ditangani oleh Unit Jaminan 

Mutu (UJM). UJM merupakan bagian integral dari pengelolaan sistem 

penjaminan mutu UB yang ditangani oleh Pusat Jaminan Mutu (PJM) dan Gugus 

Jaminan Mutu (GJM) pada tingkat fakultas. SPMA di JAFE-UB dikembangkan 

untuk standarisasi input, proses, dan output pendidikan melalui standar mutu 

akademik, manual prosedur, dan instruksi kerja. SPMA didokumentasikan dalam 

dokumen SPMA yang disusun oleh tim SPMA dan diaudit oleh PJM UB. 

Dokumen mutu akademik dipublikasikan di website www.fe.unibraw.ac.id. Baku 



 

 

 

 

standar mutu akademik tahun 2006-2007 merupakan hasil benchmarking ke 

UGM, UII, STIE YKPN, serta komitmen juruan dan pimpinan FE-UB pada 

implementasi PHK ‘A3’. Implementasi SPMA pada PSA JAFE-UB adalah 

evaluasi proses belajar mengajar yang diumumkan, pemberian reward untuk 

dosen terbaik menurut mahasiswa, pengurangan penerimaan jumlah mahasiswa 

baru, syarat skor TOEFL mahasiswa minimum 475, serta evaluasi kurikulum 

secara periodik. SPMA juga mempertegas aturan mengenai peringatan bagi dosen 

yang berkinerja kurang baik serta sanksi kepada mahasiswa yang melanggar 

peraturan akademik.  

 

4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan 

       Activity-Based Management (ABM) merupakan pendekatan terintegrasi yang 

memusatkan perhatian manajemen pada aktivitas dengan tujuan meningkatkan 

nilai pelanggan dan meningkatkan laba yang diterima melalui penyediaan nilai 

tersebut. ABM memiliki dua dimensi, yaitu dimensi biaya dan dimensi proses. 

Dimensi biaya menyediakan informasi mengenai biaya yang meliputi sumber 

daya, aktivitas, dan objek biaya. Tujuan dari dimensi biaya adalah meningkatkan 

keakuratan pembebanan biaya. Sebaliknya, dimensi proses menyediakan 

informasi mengenai aktivitas yang dilakukan, alasan dilakukan aktivitas, dan 

seberapa baik pelaksanaan aktivitas. Tujuan dari dimensi proses adalah 

pengurangan biaya melalui perbaikan berkelanjutan terhadap nilai pelanggan.  

       Penerapan ABM pada penelitian ini lebih ditujukan pada dimensi proses 

dengan tujuan perbaikan berkelanjutan terhadap ‘nilai’ mahasiswa guna mencapai 

visi, misi, dan tujuan PSA JAFE-UB. ‘Nilai’ mahasiswa merupakan manfaat yang 



 

 

 

 

diperoleh mahasiswa sebagai bagian dari PSA JAFE-UB, seperti ketersediaan 

proses akademik yang berkualitas, fasilitas dan situasi yang mendukung kegiatan 

akademik, dosen yang memiliki pengalaman dan keahlian yang sesuai dengan 

kebutuhan kompetensi mahasiswa, serta citra positif yang diperoleh sebagai 

mahasiswa PSA JAFE-UB. Berdasarkan tujuan ini, pengelompokan proses pada 

PSA JAFE-UB adalah: 1) proses peningkatan kualitas akademik, 2) proses 

peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, serta 3) proses penguatan tata kelola, 

akuntabilitas, dan pencitraan publik. Berikut ini akan dijelaskan langkah-langkah 

penerapan ABM ditinjau dari dimensi proses, yaitu: 

4.2.1 Penyusunan peta aktivitas melalui Business Process Analysis (BPA). 

       Business Process Analysis (BPA) dilakukan dengan memecah proses bisnis 

ke dalam subproses dan aktivitas berdasarkan data yang ada pada Dokumen Mutu 

Akademik dan Rencana Kerja PSA JAFE-UB tahun 2009. Data-data tersebut 

adalah: 

1. Peningkatan kualitas akademik, terdiri atas penyusunan standar mutu 

akademik, pengembangan kurikulum, pengembangan KRS dan bimbingan 

akademik, penentuan dosen pengasuh mata kuliah, penjadwalan, pengajaran, 

pelaksanaan KKNP, pelaksanaan skripsi dan ujian akhir studi, pelaksanaan 

evaluasi kinerja tenaga pengajar, dan perekrutan asisten dosen.    

2. Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, terdiri atas pembekalan 

menghadapi rekrutmen dan pasar kerja, working seminar series, penyusunan 

modul, pengembangan staf pengajar dengan pendidikan tidak bergelar, 

pelaksanaan kuliah tamu, pemeliharaan dan pengembangan lab. akuntansi, 

peningkatan kemampuan bahasa Inggris staf pengajar, tracer study, 



 

 

 

 

pemberian reward bagi dosen, peningkatan akses ke dunia kerja dengan 

mengundang eksekutif perusahaan dan praktisi, company visit, pelaksanaan 

rekrutmen di kampus, pengiriman mahasiswa untuk olimpiade, serta short-

course ke luar negeri dan international conference. 

3. Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik, terdiri atas 

pelaksanaan rapat jurusan, operasional jurusan dan laboratorium, pengadaan 

sarana dan prasarana jurusan, pembuatan souvenir dan pencetakan profil 

jurusan, serta peningkatan kompetensi staf administrasi akademik. 

Rincian pelaksanaan kegiatan untuk setiap proses dapat dilihat pada Lampiran 1. 

Berdasarkan data pelaksanaan kegiatan, berikut ini adalah BPA dari PSA JAFE-

UB: 

Proses Subproses Aktivitas 
Peningkatan 
Kualitas 
Akademik 

Penyusunan Standar 
Mutu Akademik 
(SMA) 

-menyusun draft SMA 
-membahas draft SMA dalam rapat jurusan 
-menetapkan SMA 
-mengesahkan SMA 

 Pengembangan 
Kurikulum 

-membentuk Tim Pengembangan Kurikulum 
(TPK) 
-mengusulkan SK TPK ke dekan  
-merumuskan Draft Kurikulum Baru (DKB) 
-membahas DKB dalam rapat jurusan 
-menetapkan Dokumen Perubahan Kurikulum 
(DPK) 
-mengusulkan pengesahan DPK ke dekan 
-mengarsip DPK 
-menyosialisasikan DPK ke mahasiswa 
-mengevaluasi pelaksanaan kurikulum baru setiap 
semester 

 Pemrograman KRS 
dan Bimbingan 
Akademik 

-menunjuk Dosen Pembimbing Akademik (DPA) 
-menyusun jadwal piket DPA 
-mencetak Kartu Hasil Studi (KHS) dan Kutipan 
Daftar Nilai Sementara 
-mengarahkan mahasiswa dalam penempuhan 
mata kuliah 
-menandatangani KRS hasil konsultasi 
-meminta mahasiswa menandatangani presensi 
konsultasi  



 

 

 

 

-memrogram KRS di komputer/internet 
-mencetak dan mengarsip blanko KRS yang telah 
diisi dan diprogram di komputer/internet 

 Dosen Pengasuh Mata 
Kuliah 

-membentuk TPD dan mengusulkan SK TPD 
-mengirim Formulir Kesediaan Mengajar (FKM) 
kepada seluruh dosen 
-memastikan FKM terisi dan kembali tepat waktu 
-menentukan dosen pengajar dan Plotting Jadwal 
Mengajar (PJM)  
-mengirim PJM dan silabus ke dosen 
-membahas Rencana Kerja Pengajaran Semester 
dalam Rapat Koordinasi Semester  

 Penjadwalan -membahas Jadwal Kuliah Ditawarkan (JKT) 
-mengesahkan JKT 
-mengirim JKT ke subbagian akademik fakultas 
-memantau pemrosesan JKS oleh subbagian 
akademik fakultas 
-mengarsip JKS 

 Pengajaran Pengajaran 
-menerima PJM, silabus, dan JKS 
-memberikan dan menjelaskan hardcopy Satuan 
Acara Perkuliahan (SAP) kepada mahasiswa 
-mengambil Formulir Penilaian Tengah Semester 
(FPTS) 1 dan 2 
Kuliah tatap muka 
-mengambil Presensi Kehadiran Pengajaran 
(PHJ) 
-mengisi materi yang diajarkan 
-menandatangani Presensi Kehadiran Dosen 
(PHD) 
-mengisi Presensi Kehadiran Mahasiswa (PHM) 
-mengajarkan materi 
-melakukan penilaian dan mengisi FPTS 
-mengembalikan PHJ 
UTS 
Persiapan 
-membuat jadwal UTS (JUTS) berkoordinasi 
dengan bag. pengajaran fakultas 
Pelaksanaan (tidak terstruktur) 
-mengambil PHJ 
-mengisi materi  
-menandatangani PHD 
-mengisi PHM 
-menyerahkan soal dan lembar jawaban kerja 
(LJK) 
-menerima LJK yang telah diisi 
-mengembalikan PHJ 
-melakukan penilaian dan mengisi FPTS-1 



 

 

 

 

Penilaian 
-menerima copy FPTS-1 yang telah diisi 
-menyerahkan Tanda Terima Nilai tengah 
semester 1 (TTN-1) 
UAS 
Persiapan 
-membuat jadwal UAS (JUAS) berkoordinasi 
dengan bag. pengajaran fakultas 
-melakukan koordinasi pembuatan Soal Ujian 
Akhir Semester (SUAS) 
-menggandakan dan mengarsip SUAS 
-menyerahkan Tanda Terima Soal UAS (TSUA) 
Pelaksanaan 
-mengawasi UAS 
-meminta dosen yang hadir untuk 
menandatangani presensi UAS, berita acara UAS, 
dan PHJ 
-meminta mahasiswa menandatangani presensi 
UAS 
-melakukan penilaian dan mengisi FPTS-2 
Penilaian 
-menerima copy FPTS-2 dan FNA 
-menyerahkan Tanda Terima Nilai Akhir (TTNA) 
-meng-copy FNA 2 kali 
-menyerahkan FNA asli ke recording, 
menempelkan copy FNA-1 di papan 
pengumuman nilai, dan mengarsip copy FNA-2 
-membuat Laporan Pengumpulan Nilai Semester 
(LPNS) 

 KKNP Pendaftaran 
-menerima dan memeriksa kelengkapan 
persyaratan administrasi KKNP 
-meminta mahasiswa mengisi Formulir 
Pendaftaran KKNP (FPK) dan Buku Pendaftaran 
KKNP (BPK) 
-mengarsip FPK bersama dengan syarat-syarat 
administrasi 
-membuat Daftar Pengusul KKNP (DPK): 
merekap BPK, mengatur penempatan  KKNP, 
dan membagi dosen pembimbing 
-meminta pengesahan DPK  
-mengumumkan DPK 
-mengusulkan surat tugas dosen pembimbing 
Pelaksanaan 
-pembekalan: mengumumkan jadwal 
pembekalan, menyiapkan buku pedoman KKNP, 
menyiapkan pembicara, materi, tempat, dan 
peralatan pembekalan, mengundang beberapa 



 

 

 

 

institusi tempat KKNP, serta menyerahkan 
Lembar Kegiatan Harian KKNP dan Lembar 
Penilaian KKNP (LPK) 
-mengatur penempatan KKNP 
-membuat dan menyerahkan Surat Tugas KKNP 
(STK) untuk setiap mahasiswa 
-pelaksanaan KKNP: menuju tempat KKNP 
dengan membawa STK, membuat Rencana 
Kegiatan KKNP (RKK), menyerahkan RKK dan 
LPK, melaksanakan KKNP dan konsultasi, serta 
membuat dan menyerahkan laporan KKNP 
-dosen: menerima surat tugas, menerima dan 
mengarsip RKK, mencatat pembimbingan 
KKNP, melakukan koordinasi dengan 
pembimbing lapangan, serta membimbing 
penulisan laporan KKNP 
Evaluasi dan penilaian 
-dosen: menentukan jadwal ujian KKNP, 
menguji, menilai, menyerahkan LPK-1 dan 2, 
serta meminta tanda terima nilai KKNP 
-meng-copy LPK-1 dan 2 sebanyak 1 kali 
-menyerahkan LPK asli ke recording dan 
mengarsip copy LPK 
 -mahasiswa: meminta pengesahan, 
menggandakan dan menyerahkan laporan KKNP 
ke pembimbing lapangan, dosen pembimbing, 
dan jurusan 
-membuat surat ucapan terima kasih ke institusi 
KKNP   

 Skripsi dan Ujian 
Akhir Studi 

Pendaftaran 
-menerima dan memverifikasi syarat pengajuan 
skripsi 
-menentukan dosen pembimbing 
-merekap pendaftaran skripsi dalam Daftar 
Pengajuan Skripsi (DPS) 
-mengumumkan dosen pembimbing 
-menyerahkan kembali berkas pendaftaran skripsi 
termasuk proposal dan Formulir Pengajuan 
Skripsi (FPS) yang telah berisi nama dosen 
pembimbing 
-menerima copy cover proposal 
-menukar FPS dengan Kartu Bimbingan Skripsi 
(KBS) 
-meminta mahasiswa mengisi Buku Pendaftaran 
Skripsi (BPS) 
Penetuan dosen pembimbing 
-memeriksa daftar dosen pembimbing 
-mengisi nama dosen pembimbing pada DPS 



 

 

 

 

-mengajukan DPS untuk disetujui 
-meng-copy DPS 3 kali 
-mengarsip DPS asli, menempelkan copy DPS-1, 
mengajukan surat tugas dosen pembimbing 
dengan melampirkan copy DPS-2, mengirim 
surat tugas dengan melampirkan copy DPS-3  
Penggantian dosen pembimbing 
-berkomunikasi dengan dosen pembimbing lama 
-mengisi Daftar Penggantian Pembimbing Skripsi 
(DP2S)   
-mengajukan DP2S ke Kajur 
-mencatat DP2S dalam BPS 
-meng-copy DP2S 4 kali 
-membuat surat tugas pembimbing pengganti 
dengan copy DP2S-1, mengirim DP2S-2 ke dosen 
pembimbing lama, menyerahkan DP2S-3 ke 
mahasiswa, dan mengarsip DP2S-4 
Prosedur bimbingan 
-menemui dosen pembimbing dengan membawa 
proposal dan FPS 
-meminta dosen menandatangani FPS 
-meminta dosen mengisi dan menandatangani 
KBS selama proses bimbingan 
Ujian Akhir Studi (UJAS) 
-menerima berkas pendaftaran UJAS 
-memverifikasi syarat pendaftaran UJAS 
-meminta mahasiswa mengisi buku UJAS 
-menyerahkan kartu UJAS (KAUJAS) ke 
mahasiswa 
-menentukan dosen penguji 
-meminta kesediaan dosen penguji dan kepastian 
jadwal ujian 
-menerima KAUJAS yang telah ditandatangani 
oleh dosen pembimbing dan calon dosen penguji  
-mengumumkan jadwal dan penguji UJAS 
-membuat undangan UJAS 
-mengirim undangan dan skripsi mahasiswa ke 
dosen penguji 
-menyiapkan dokumen UJAS 
-menyiapkan peralatan 
Yudisum dan kelulusan 
-menerima kembali dokumen UJAS yang telah 
diisi oleh majelis penguji 
-mengisi Laporan Pelaksanaan UJAS (LPUJAS) 
dan menyerahkannya ke Kajur/Sekjur untuk 
disetujui 
-meng-copy LPUJAS 2 kali 
-menyerahkan LPUJAS asli ke recording, 



 

 

 

 

mengarsip copy-1, dan menyerahkan copy-2 ke 
PAS 
-mencatat hasil ujian mahasiswa pada Buku 
UJAS 
-menyerahkan lembar evaluasi ujian kepada 
mahasiswa 
-menerima kembali lembar evaluasi ujian yang 
telah ditandatangani oleh dosen 
-menyerahkan lembar evaluasi bimbingan 
-mengumumkan nilai 
-merekap dan menyerahkan lembar evaluasi ujian 
dan bimbingan 

 Evaluasi Kinerja 
Tenaga Pengajar  

-membuat program kerja pengukuran kinerja 
tenaga pengajar dalam Program Kendali Mutu 
Jurusan (PKMJ) 
-mengesahkan PKMJ 
-mengumpulkan, merekap, dan menyerahkan data 
yang diperlukan 
-menilai kinerja dosen 
-melakukan Evaluasi Kinerja Dosen Semesteran 
(EKDS) 
-merekap hasil EKDS 
-mengesahkan EKDS 
-mengumumkan hasil EKDS aspek pengajaran 
-mengirim hasil EKDS ke Tim Koordinasi 
Semester  

 Perekrutan Asisten 
Dosen 

-mengumumkan perekrutan asisten dosen 
-menerima berkas lamaran mahasiswa 
-melakukan seleksi administrasi 
-mengumumkan mahasiswa yang lolos seleksi 
administrasi 
-melakukan tes mengajar 
-mengumumkan mahasiswa yang terpilih sebagai 
asisten dosen 

Peningkatan 
mutu, 
relevansi, dan 
daya saing 

Pembekalan persiapan 
mahasiswa 
menghadapi 
rekruitmen dan pasar 
kerja 

-menentukan jadwal,  moderator, dan pemateri 
pembekalan 
-mengumumkan jadwal pembekalan 
-mempersiapkan ruangan 
-menyampaikan materi pembekalan 

 Peningkatan 
produktivitas dan 
kualitas penelitian dan 
pengabdian 
masyarakat bagi dosen 
melalui working 
seminar series 

Persiapan 
-menerima tawaran pelaksanaan seminar 
pengabdian 
-menginformasikan tawaran pelaksanaan seminar 
pengabdian kepada dosen-dosen 
-menerima proposal pengajuan seminar 
pengabdian 
-menyeleksi proposal yang masuk 
-menentukan proposal yang lolos 



 

 

 

 

Pelaksanaan 
-menunjuk mahasiswa 
-menentukan, menghubungi, dan mengundang 
pemateri  
-mempersiapkan lokasi, peralatan, dan 
perlengkapan seminar 
- memasang iklan di surat kabar: meminta 
penawaran harga pasang iklan, memilih surat 
kabar, membuat order iklan, dan memantau iklan 
-mempersiapkan konsumsi seminar 
-menggandakan materi  
-menerima pendaftaran masyarakat 
-menolak pendaftaran dari masyarakat  
-melaksanakan seminar pengabdian yang berisi 
penyampaian materi 

 Penyusunan modul 
bahan ajar 

-meminta dosen menyusun modul 
-meminta softcopy modul pada dosen 
-mencetak seluruh softcopy modul ke dalam 
bentuk hardcopy  

 Pengembangan staf 
pengajar dengan 
pendidikan tidak 
bergelar/workshop/se
minar/Simposium/Ko
ngres IAI/SNA. 

-menerima informasi pelaksanaan pendidikan 
tidak bergelar 
-menentukan staf pengajar yang mengikuti 
pendidikan tidak bergelar 
-menunjuk staf pengajar 
-mendaftarkan staf pengajar yang terpilih 
-mengirimkan staf pengajar 
-mengikuti pendidikan tidak bergelar 

 Peningkatan wawasan 
praktis dosen dan 
mahasiswa melalui 
kuliah tamu oleh para 
praktisi 

-menerima usulan pelaksanaan kuliah tamu 
-menetapkan pelaksanaan kuliah tamu 
-menanyakan kesediaan praktisi untuk menjadi 
pemateri kuliah tamu 
-membuat dan mengirim undangan kepada 
praktisi yang bersangkutan 
-menerima dan menggandakan materi  
-menentukan mahasiswa/dosen peserta kuliah 
tamu  
-mempersiapkan ruangan dan konsumsi 
-menghubungi kembali praktisi yang 
bersangkutan  
-kuliah tamu berlangsung 

 Pemeliharaan dan 
pengembangan 
laboratorium 
akuntansi 

Pemeliharaan 
-meng-update antivirus semua komputer 
-meng-upgrade/meng-install ulang software 
-menghapus virus yang ada di komputer 
-mengecek kondisi peralatan lab. 
-jika ditemukan kerusakan: melapor ketua lab., 
membuat dan mengirim surat pernyataan 
kerusakan ke TU, serta mengirim peralatan rusak 



 

 

 

 

ke TU. 
Back-up database 
-mengecek kondisi database yang ada 
-menyusun spesifikasi lain yang dibutuhkan 
-merancang ulang database 
Pengembangan 
Pembelian peralatan 
-menentukan peralatan yang akan dibeli 
-melapor ke ketua lab 
-membuat dan mengirim surat pengadaan 
peralatan ke TU 
-menunggu pengadaan peralatan dari TU 
Penerbitan buku praktikum 
-menyerahkan hardcopy ke penerbit 
-menerima modul yang telah dicetak 
-memeriksa kuantitas dan kualitas modul  
-mengirim kembali modul yang cacat 
-melayani pembelian modul oleh mahasiswa 
-memasukkan data pembelian ke komputer dan 
menyerahkan struk pembelian ke mahasiswa 
-menerima struk pembelian modul yang 
diserahkan oleh asisten dosen 
-menyerahkan modul dan daftar nama mahasiswa 
kelas yang bersangkutan 
-menerima daftar nama mahasiswa yang telah 
ditandatangani   
-mengecek daftar tandatangan dengan struk 
Pelatihan asdos 
-mengenal antar asdos 
-menyampaikan materi singkat mengenai 
Organisasi Asisten Dosen Akuntansi dan softskill 
yang dibutuhkan oleh seorang asdos 

 Peningkatan 
kemampuan bahasa 
Inggris staf pengajar 

-mengumpulkan informasi mengenai Lembaga 
Bimbingan Belajar (LBB) Bahasa Inggris 
-mengajukan usulan LBB  
-menentukan LBB berdasarkan usulan PJ 
-mengumumkan pelaksanaan kegiatan 
-mencatat staf pengajar yang mengikuti kursus 
-mendaftarkan staf pengajar pada LBB yang 
bersangkutan 
-mengikuti kursus 

 Pelaksanaan tracer 
study 

-menunjuk mahasiswa 
-meminta data alumni dan perusahaan dari HMJA 
-meminta data alumni dan perusahaan dari bag. 
alumni fakultas 
-mengumpulkan data perusahaan/instansi yang 
berada satu kota dengan PSA JAFE-UB   
-pendekatan alumni: menghubungi alumni, 



 

 

 

 

mengirim e-mail, mengonfirmasi pengiriman e-
mail, mengecek balasan e-mail, mengolah data 
-pendekatan perusahaan via pos: mengirimkan 
kuesioner pada semua perusahaan, mengambil 
balasan kuesioner di kantor pos, mengolah data 
-pendekatan perusahaan via kunjungan: 
mengunjungi semua perusahaan/instansi, 
menanyakan keberadaan alumni, memberikan 
kuesioner, mengambil kembali kuesioner, 
mengolah data 
-menyerahkan data yang telah diolah ke Sekjur 

 Pemberian reward 
bagi dosen berkinerja 
terbaik 

-merekomendasikan tindaklanjut EKDS 
-menetapkan reward dan  punishment 
-mengumumkan dosen berkinerja terbaik 
-menyerahkan penghargaan 

 Peningkatan akses ke 
dunia kerja dengan 
mengundang eksekutif 
perusahaan dan 
praktisi ke kampus 

-menerima usulan eksekutif/praktisi yang akan 
diundang 
-menentukan eksekutif/praktisi yang akan 
diundang  
-menghubungi eksekutif/praktisi 
-membuat dan mengirim undangan 
-mempersiapkan kunjungan termasuk konsumsi 
-pelaksanaan kunjungan 

 Peningkatan akses ke 
dunia kerja melalui 
company visit 

-menerima usulan perusahaan yang akan 
dikunjungi 
-menentukan perusahaan yang akan dikunjungi, 
waktu, dan peserta kunjungan  
-menginformasikan pelaksanaan kunjungan pada 
peserta kunjungan 
-menghubungi perusahaan yang bersangkutan 
-mempersiapkan kunjungan: meminta souvenir 
ke TU dan mencetak profil jurusan 
-melaksanakan kunjungan 

 Peningkatan 
penyerapan lulusan 
melalui rekrutmen di 
kampus 

-menerima kunjungan perwakilan perusahaan 
-mengumumkan tes rekrutmen 
-menerima berkas pendaftaran mahasiswa 
-memverifikasi berkas pendaftaran 
-mempersiapkan pelaksanaan rekrutmen 
termasuk ruangan dan konsumsi 
-menyerahkan berkas pendaftaran mahasiswa 
pada perusahaan 
-pelaksanaan tes 
-menerima nama mahasiswa yang lolos tes 
rekrutmen 
-mengumumkan mahasiswa yang lolos  

 Peningkatan 
kemampuan 
mahasiswa melalui 

-menerima informasi pelaksanaan olimpiade 
-mengumumkan olimpiade 
-menerima pendaftaran mahasiswa 



 

 

 

 

keikutsertaan dalam 
olimpiade akuntansi 

-menetapkan pelaksanaan seleksi internal 
-mengumumkan pelaksanaan seleksi internal 
jurusan 
-menyeleksi mahasiswa 
-mengumumkan mahasiswa yang lolos seleksi 
internal 
-menyelesaikan administrasi pendaftaran  
-mengirimkan mahasiswa 
-pelaksanaan olimpiade akuntansi 

 Peningkatan wawasan 
dosen melalui short-
course ke luar negeri 
dan international 
conference 

-menerima tawaran short-course dan 
international conference 
-menerima usulan nama-nama dosen yang akan 
mengikuti short-course dan international 
conference 
-menentukan dosen yang mengikuti short-course 
dan international conference 
-mengonfirmasi tawaran short-course dan 
international conference pada dosen yang 
bersangkutan 
-mengajukan nama dosen dan surat tugas ke 
universitas  
-mengikuti short-course dan international 
conference 

Penguatan tata 
kelola, 
akuntabilitas, 
dan pencitraan 
publik 

Rapat-rapat jurusan -meminta pelaksanaan rapat 
-mempersiapkan pelaksanaan rapat termasuk 
konsumsi 
-membuat dan mengirim undangan  
-mengumumkan kembali pelaksanaan rapat 
-pelaksanaan rapat 

 Operasionalisasi 
jurusan termasuk 
laboratorium dan 
pemeliharaan aset 
jurusan 

Operasional jurusan 
-konsultasi mahasiswa 
-mengurus surat penelitian, kelengkapan syarat 
UJAS, pelaksanaan UJAS, dan Kartu Hasil Studi 
Operasional laboratorium 
-melaksanakan kuliah praktikum 
-mengecek komputer dan air conditioner   

 Pengadaan prasarana 
jurusan 

-menerima usulan pengadaan sarana/prasarana 
jurusan 
-membuat dan mengirim surat permintaan 
pengadaan sarana dan prasarana ke TU 
-menunggu 

 Pembuatan souvenir 
dan pencetakan profil 
jurusan 

Pembuatan souvenir 
-menentukan souvenir yang akan dibuat 
-mengumpulkan informasi tempat pembuatan 
souvenir 
-memilih pembuat souvenir 
-membuat order pembelian 
-mengecek pemenuhan order 



 

 

 

 

Pencetakan profil jurusan 
-mengumpulkan informasi mengenai jurusan 
-menyusun profil jurusan 
-mencetak untuk keperluan tertentu 

 Peningkatan 
kompetensi staf 
administrasi akademik 

-mengusulkan bentuk pelatihan 
-menginformasikan jadwal pelatihan 
-pelaksanaan pelatihan 

 

4.2.2 Pengungkapan informasi lengkap tentang aktivitas melalui process 

value analysis, yaitu:  

a. Activity analysis. 

Activity analysis menurut Hansen et al. (2009:431) merupakan proses 

pengidentifikasian, pendeskripsian, dan pengevaluasian aktivitas 

organisasi yang meliputi: 1) aktivitas apa yang dilakukan, 2) berapa 

banyak orang yang melakukan aktivitas tersebut, 3) waktu dan sumber 

daya yang diperlukan untuk aktivitas tersebut, dan 4) nilai dari aktivitas 

tersebut bagi organisasi. Penilaian aktivitas dapat dilakukan melalui 

pengidentifikasian komponen value-added activities dan non-value-

added activities dalam suatu proses.  Hansen et al. (2009:432) 

menyatakan bahwa “value-added activities are those activities 

necessary to remain in business. Value-added activities contribute to 

customer value or help meet an organization’s needs, or both”. 

Sebaliknya, non-value-added activities are unnecessary and are not 

valued by internal or external customers. Selanjutnya, Mulyadi 

(2009:22) menambahkan bahwa kriteria yang digunakan untuk 

menentukan apakah suatu aktivitas menambah nilai atau tidak bagi 

pelanggan adalah: 



 

 

 

 

 Value-added activity adalah: a) aktivitas yang menyebabkan 

perubahan keadaan, b) perubahan keadaan tidak dapat dicapai 

melalui aktivitas sebelumnya, dan c) aktivitas tersebut 

memungkinkan aktivitas lain dapat dilaksanakan. 

 Non-value-added activity adalah: a) aktivitas yang tidak 

menyebabkan perubahan, b) perubahan keadaan tersebut dapat 

dicapai melalui aktivitas sebelumnya, dan c) aktivitas tersebut tidak 

memungkinkan aktivitas lain dapat dilaksanakan. 

Langkah-langkah dalam melakukan analisis aktivitas dari kegiatan PSA 

JAFE-UB dijabarkan sebagai berikut: 

1. Pendeskripsian aktivitas per kegiatan 

Kegiatan Aktivitas 
Penyusunan Standar Mutu 
Akademik (SMA) 

-menyusun draft SMA 
-membahas draft SMA dalam rapat jurusan 
-menetapkan SMA 
-mengesahkan SMA 

Pengembangan Kurikulum -membentuk Tim Pengembangan Kurikulum (TPK) 
-mengusulkan SK TPK ke dekan  
-merumuskan Draft Kurikulum Baru (DKB) 
-membahas DKB dalam rapat jurusan 
-menetapkan Dokumen Perubahan Kurikulum (DPK) 
-mengusulkan pengesahan DPK ke dekan 
-mengarsip DPK 
-menyosialisasikan DPK ke mahasiswa 
-mengevaluasi pelaksanaan kurikulum baru setiap semester 

Pemrograman KRS dan 
Bimbingan Akademik 

-menunjuk Dosen Pembimbing Akademik (DPA) 
-menyusun jadwal piket DPA 
-mencetak Kartu Hasil Studi (KHS) dan Kutipan Daftar 
Nilai Sementara 
-mengarahkan mahasiswa dalam penempuhan mata kuliah 
-menandatangani KRS hasil konsultasi 
-meminta mahasiswa menandatangani presensi konsultasi 
-memrogram KRS di komputer/internet  
-mencetak dan mengarsip blanko KRS yang telah diisi dan 
diprogram di komputer/internet 

Dosen Pengasuh Mata Kuliah -membentuk TPD dan mengusulkan SK TPD 
-mengirim Formulir Kesediaan Mengajar (FKM) kepada 



 

 

 

 

seluruh dosen 
-memastikan FKM terisi dan kembali tepat waktu 
-menentukan dosen pengajar dan Plotting Jadwal Mengajar 
(PJM)  
-mengirim PJM dan silabus ke dosen 
-membahas Rencana Kerja Pengajaran Semester dalam 
Rapat Koordinasi Semester  

Penjadwalan -membahas Jadwal Kuliah Ditawarkan (JKT) 
-mengesahkan JKT 
-mengirim JKT ke subbagian akademik fakultas 
-memantau pemrosesan JKS oleh subbagian akademik 
fakultas 
-mengarsip JKS 

Pengajaran Pengajaran 
-menerima PJM, silabus, dan JKS 
-memberikan dan menjelaskan hardcopy Satuan Acara 
Perkuliahan (SAP) kepada mahasiswa 
-mengambil Formulir Penilaian Tengah Semester (FPTS) 1 
dan 2 
Kuliah tatap muka 
-mengambil Presensi Kehadiran Pengajaran (PHJ) 
-mengisi materi yang diajarkan 
-menandatangani Presensi Kehadiran Dosen (PHD) 
-mengisi Presensi Kehadiran Mahasiswa (PHM) 
-mengajarkan materi 
-melakukan penilaian dan mengisi FPTS 
-mengembalikan PHJ 
UTS 
Persiapan 
-membuat jadwal UTS (JUTS) berkoordinasi dengan bag. 
pengajaran fakultas 
Pelaksanaan (tidak terstruktur) 
-mengambil PHJ 
-mengisi materi  
-menandatangani PHD 
-mengisi PHM 
-menyerahkan soal dan lembar jawaban kerja (LJK) 
-menerima LJK yang telah diisi 
-mengembalikan PHJ 
-melakukan penilaian dan mengisi FPTS-1 
Penilaian 
-menerima copy FPTS 1 yang telah diisi 
-menyerahkan Tanda Terima Nilai tengah semester 1 
(TTN-1) 
UAS 
Persiapan 
-membuat jadwal UAS (JUAS) berkoordinasi dengan bag. 
pengajaran fakultas 



 

 

 

 

-melakukan koordinasi pembuatan Soal Ujian Akhir 
Semester (SUAS) 
-menggandakan dan mengarsip SUAS 
-menyerahkan Tanda Terima Soal UAS (TSUA) 
Pelaksanaan 
-mengawasi UAS 
-meminta dosen yang hadir untuk menandatangani presensi 
UAS, berita acara UAS, dan PHJ 
-meminta mahasiswa menandatangani presensi UAS 
-melakukan penilaian dan mengisi FPTS-2 
Penilaian 
-menerima copy FPTS 2 dan FNA 
-menyerahkan Tanda Terima Nilai Akhir (TTNA) 
-meng-copy FNA 2 kali 
-menyerahkan FNA asli ke recording, menempelkan copy 
FNA-1 di papan pengumuman nilai, dan mengarsip copy 
FNA-2 
-membuat Laporan Pengumpulan Nilai Semester (LPNS) 

KKNP Pendaftaran 
-menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan 
administrasi KKNP 
-meminta mahasiswa mengisi Formulir Pendaftaran KKNP 
(FPK) dan Buku Pendaftaran KKNP (BPK) 
-mengarsip FPK bersama dengan syarat-syarat administrasi 
-membuat Daftar Pengusul KKNP (DPK): merekap BPK, 
mengatur penempatan KKNP, dan membagi dosen 
pembimbing 
-meminta pengesahan DPK  
-mengumumkan DPK 
-mengusulkan surat tugas dosen pembimbing 
Pelaksanaan 
-pembekalan: mengumumkan jadwal pembekalan, 
menyiapkan buku pedoman KKNP, menyiapkan pembicara, 
materi, tempat, dan peralatan pembekalan, mengundang 
beberapa institusi tempat KKNP, serta menyerahkan 
Lembar Kegiatan Harian KKNP dan Lembar Penilaian 
KKNP (LPK) 
-mengatur penempatan KKNP 
-membuat dan menyerahkan Surat Tugas KKNP (STK) 
untuk setiap mahasiswa 
-pelaksanaan KKNP: menuju tempat KKNP dengan 
membawa STK, membuat Rencana Kegiatan KKNP 
(RKK), menyerahkan RKK dan LPK, melaksanakan 
KKNP, konsultasi, membuat, serta menyerahkan laporan 
KKNP 
-dosen: menerima surat tugas, menerima dan mengarsip 
RKK, mencatat pembimbingan KKNP, melakukan 
koordinasi dengan pembimbing lapangan, serta 



 

 

 

 

membimbing penulisan laporan KKNP 
Evaluasi dan penilaian 
-dosen: menentukan jadwal ujian KKNP, menguji, menilai, 
menyerahkan LPK-1 dan 2, serta meminta tanda terima 
nilai KKNP 
-meng-copy LPK-1 dan 2 sebanyak 1 kali 
-menyerahkan LPK asli ke recording dan mengarsip copy 
LPK 
 -mahasiswa: meminta pengesahan, menggandakan, dan 
menyerahkan laporan KKNP ke pembimbing lapangan, 
dosen pembimbing, dan jurusan 
-membuat surat ucapan terima kasih ke institusi KKNP   

Skripsi dan Ujian Akhir Studi Pendaftaran 
-menerima dan memverifikasi syarat pengajuan skripsi 
-menentukan dosen pembimbing 
-merekap pendaftaran skripsi dalam Daftar Pengajuan 
Skripsi (DPS) 
-mengumumkan dosen pembimbing 
-menyerahkan kembali berkas pendaftaran skripsi termasuk 
proposal dan Formulir Pengajuan Skripsi (FPS) yang telah 
berisi nama dosen pembimbing 
-menerima copy cover proposal 
-menukar FPS dengan Kartu Bimbingan Skripsi (KBS) 
-meminta mahasiswa mengisi Buku Pendaftaran Skripsi 
(BPS) 
Penetuan dosen pembimbing 
-memeriksa daftar dosen pembimbing 
-mengisi nama dosen pembimbing pada DPS 
-mengajukan DPS untuk disetujui 
-meng-copy DPS 3 kali 
-mengarsip DPS asli, menempelkan copy DPS-1, 
mengajukan surat tugas dosen pembimbing dengan 
melampirkan copy DPS-2, mengirim surat tugas dengan 
melampirkan copy DPS-3  
Penggantian dosen pembimbing 
-berkomunikasi dengan dosen pembimbing lama 
-mengisi Daftar Penggantian Pembimbing Skripsi (DP2S)   
-mengajukan DP2S ke Kajur 
-mencatat DP2S dalam BPS 
-meng-copy DP2S 4 kali 
-membuat surat tugas pembimbing pengganti dengan copy 
DP2S-1, mengirim DP2S-2 ke dosen pembimbing lama, 
menyerahkan DP2S-3 ke mahasiswa, dan mengarsip DP2S-
4 
Prosedur bimbingan 
-menemui dosen pembimbing dengan membawa proposal 
dan FPS 
-meminta dosen menandatangani FPS 



 

 

 

 

-meminta dosen mengisi dan menandatangani KBS selama 
proses bimbingan 
Ujian Akhir Studi (UJAS) 
-menerima berkas pendaftaran UJAS 
-memverifikasi syarat pendaftaran UJAS 
-meminta mahasiswa mengisi buku UJAS 
-menyerahkan kartu UJAS (KAUJAS) ke mahasiswa 
-menentukan dosen penguji 
-meminta kesediaan dosen penguji dan kepastian jadwal 
ujian 
-menerima KAUJAS yang telah ditandatangani oleh dosen 
pembimbing dan calon dosen penguji  
-mengumumkan jadwal dan penguji UJAS 
-membuat undangan UJAS 
-mengirim undangan dan skripsi mahasiswa ke dosen 
penguji 
-menyiapkan dokumen UJAS 
-menyiapkan peralatan 
Yudisum dan kelulusan 
-menerima kembali dokumen UJAS yang telah diisi oleh 
majelis penguji 
-mengisi Laporan Pelaksanaan UJAS (LPUJAS) dan 
menyerahkannya ke Kajur/Sekjur untuk disetujui 
-meng-copy LPUJAS 2 kali 
-menyerahkan LPUJAS asli ke recording, mengarsip copy-
1, dan menyerahkan copy-2 ke PAS 
-mencatat hasil ujian mahasiswa pada Buku UJAS 
-menyerahkan lembar evaluasi ujian kepada mahasiswa 
-menerima kembali lembar evaluasi ujian yang telah 
ditandatangani oleh dosen 
-menyerahkan lembar evaluasi bimbingan 
-mengumumkan nilai 
-merekap dan menyerahkan lembar evaluasi ujian dan 
bimbingan 

Evaluasi Kinerja Tenaga 
Pengajar  

-membuat program kerja pengukuran kinerja tenaga 
pengajar dalam Program Kendali Mutu Jurusan (PKMJ) 
-mengesahkan PKMJ  
-mengumpulkan, merekap, dan menyerahkan data yang 
diperlukan 
-menilai kinerja dosen 
-melakukan Evaluasi Kinerja Dosen Semesteran (EKDS) 
-merekap hasil EKDS 
-mengesahkan EKDS 
-mengumumkan hasil EKDS aspek pengajaran 
-mengirim hasil EKDS ke Tim Koordinasi Semester  

Perekrutan Asisten Dosen -mengumumkan perekrutan asisten dosen 
-menerima berkas lamaran mahasiswa 
-melakukan seleksi administrasi 



 

 

 

 

-mengumumkan mahasiswa yang lolos seleksi administrasi 
-melakukan tes mengajar 
-mengumumkan mahasiswa yang terpilih sebagai asisten 
dosen 

Pembekalan persiapan 
mahasiswa menghadapi 
rekruitmen dan pasar kerja 

-menentukan jadwal,  moderator, dan pemateri pembekalan 
-mengumumkan jadwal pembekalan 
-mempersiapkan ruangan 
-menyampaikan materi pembekalan 

Peningkatan produktivitas dan 
kualitas penelitian dan 
pengabdian masyarakat bagi 
dosen melalui working seminar 
series 

Persiapan 
-menerima tawaran pelaksanaan seminar pengabdian 
-menginformasikan tawaran pelaksanaan seminar 
pengabdian kepada dosen-dosen 
-menerima proposal pengajuan seminar pengabdian 
-menyeleksi proposal yang masuk 
-menentukan proposal yang lolos 
Pelaksanaan 
-menunjuk mahasiswa 
-menentukan, menghubungi, dan mengundang pemateri  
-mempersiapkan lokasi, peralatan, dan perlengkapan 
seminar 
-memasang iklan di surat kabar: meminta penawaran harga 
pasang iklan, memilih surat kabar, membuat order iklan, 
dan memantau iklan 
-mempersiapkan konsumsi seminar 
-menggandakan materi  
-menerima pendaftaran masyarakat 
-menolak pendaftaran dari masyarakat  
-melaksanakan seminar pengabdian yang berisi 
penyampaian materi 

Penyusunan modul bahan ajar -meminta dosen menyusun modul 
-meminta softcopy modul pada dosen 
-mencetak seluruh softcopy modul ke dalam bentuk 
hardcopy  

Pengembangan staf pengajar 
dengan pendidikan tidak 
bergelar/workshop/seminar/Sim
posium/Kongres IAI/SNA 

-menerima informasi pelaksanaan pendidikan tidak bergelar 
-menentukan staf pengajar yang mengikuti pendidikan tidak 
bergelar 
-menunjuk staf pengajar 
-mendaftarkan staf pengajar yang terpilih 
-mengirimkan staf pengajar 
-mengikuti pendidikan tidak bergelar 

Peningkatan wawasan praktis 
dosen dan mahasiswa melalui 
kuliah tamu oleh para praktisi 

-menerima usulan pelaksanaan kuliah tamu 
-menetapkan pelaksanaan kuliah tamu 
-menanyakan kesediaan praktisi untuk menjadi pemateri 
kuliah tamu 
-membuat dan mengirim undangan kepada praktisi yang 
bersangkutan 
-menerima dan menggandakan materi  
-menentukan mahasiswa/dosen peserta kuliah tamu  



 

 

 

 

-mempersiapkan ruangan dan konsumsi 
-menghubungi kembali praktisi yang bersangkutan  
-kuliah tamu berlangsung 

Pemeliharaan dan 
pengembangan laboratorium 
akuntansi 

Pemeliharaan 
-meng-update antivirus semua komputer 
-meng-upgrade/meng-install ulang software 
-menghapus virus yang ada di komputer 
-mengecek kondisi peralatan lab. 
-jika ditemukan kerusakan: melapor ketua lab., membuat 
dan mengirim surat pernyataan kerusakan ke TU, serta 
mengirim peralatan rusak ke TU 
Back-up database 
-mengecek kondisi database yang ada 
-menyusun spesifikasi lain yang dibutuhkan 
-merancang ulang database 
Pengembangan 
Pembelian peralatan 
-menentukan peralatan yang akan dibeli 
-melapor ke ketua lab 
-membuat dan mengirim surat pengadaan peralatan ke TU 
-menunggu pengadaan peralatan dari TU 
Penerbitan buku praktikum 
-menyerahkan hardcopy ke penerbit 
-menerima modul yang telah dicetak 
-memeriksa kuantitas dan kualitas modul  
-mengirim modul yang cacat 
-melayani pembelian modul oleh mahasiswa 
-memasukkan data pembelian ke komputer dan 
menyerahkan struk pembelian ke mahasiswa 
-menerima struk pembelian modul yang diserahkan oleh 
asisten dosen 
-menyerahkan modul dan daftar nama mahasiswa kelas 
yang bersangkutan 
-menerima daftar nama mahasiswa yang telah 
ditandatangani   
-mengecek daftar tandatangan dengan struk 
Pelatihan asdos 
-mengenal antar asdos 
-menyampaikan materi singkat mengenai Organisasi 
Asisten Dosen Akuntansi dan softskill yang dibutuhkan 
oleh seorang asdos 

Peningkatan kemampuan 
bahasa Inggris staf pengajar 

-mengumpulkan informasi mengenai Lembaga Bimbingan 
Belajar (LBB) Bahasa Inggris 
-mengajukan usulan LBB 
-menentukan LBB berdasarkan usulan PJ 
-mengumumkan pelaksanaan kegiatan 
-mencatat staf pengajar yang mengikuti kursus 
-mendaftarkan staf pengajar pada LBB yang bersangkutan 



 

 

 

 

-mengikuti kursus 
Pelaksanaan tracer study -menunjuk mahasiswa 

-meminta data alumni dan perusahaan dari HMJA 
-meminta data alumni dan perusahaan dari bag. alumni 
fakultas 
-mengumpulkan data perusahaan/instansi yang berada satu 
kota dengan PSA JAFE-UB   
-pendekatan alumni: menghubungi alumni, mengirim e-
mail, mengonfirmasi pengiriman e-mail, mengecek balasan 
e-mail, mengolah data 
-pendekatan perusahaan via pos: mengirimkan kuesioner 
pada semua perusahaan, mengambil balasan kuesioner di 
kantor pos, mengolah data 
-pendekatan perusahaan via kunjungan: mengunjungi 
semua perusahaan/instansi, menanyakan keberadaan 
alumni, memberikan kuesioner, mengambil kembali 
kuesioner, mengolah data 
-menyerahkan data yang telah diolah ke Sekjur 

Pemberian reward bagi dosen 
berkinerja terbaik 

-merekomendasikan tindaklanjut EKDS 
-menetapkan reward dan  punishment 
-mengumumkan dosen berkinerja terbaik 
-menyerahkan penghargaan 

Peningkatan akses ke dunia 
kerja dengan mengundang 
eksekutif perusahaan dan 
praktisi ke kampus 

-menerima usulan eksekutif/praktisi yang akan diundang 
-menentukan eksekutif/praktisi yang akan diundang  
-menghubungi eksekutif/praktisi 
-membuat dan mengirim undangan 
-mempersiapkan kunjungan termasuk konsumsi 
-pelaksanaan kunjungan 

Peningkatan akses ke dunia 
kerja melalui company visit 

-menerima usulan perusahaan yang akan dikunjungi 
-menentukan perusahaan yang akan dikunjungi, waktu, dan 
peserta kunjungan  
-menginformasikan pelaksanaan kunjungan pada peserta 
kunjungan 
-menghubungi perusahaan yang bersangkutan 
-mempersiapkan kunjungan: meminta souvenir ke TU dan 
mencetak profil jurusan 
-melaksanakan kunjungan 

Peningkatan penyerapan 
lulusan melalui rekrutmen di 
kampus 

-menerima kunjungan perwakilan perusahaan 
-mengumumkan tes rekrutmen 
-menerima berkas pendaftaran mahasiswa 
-memverifikasi berkas pendaftaran 
-mempersiapkan pelaksanaan rekrutmen termasuk ruangan 
dan konsumsi 
-menyerahkan berkas pendaftaran mahasiswa pada 
perusahaan 
-pelaksanaan tes 
-menerima nama mahasiswa yang lolos tes rekrutmen 
-mengumumkan mahasiswa yang lolos  



 

 

 

 

Peningkatan kemampuan 
mahasiswa melalui 
keikutsertaan dalam olimpiade 
akuntansi 

-menerima informasi pelaksanaan olimpiade 
-mengumumkan olimpiade 
-menerima pendaftaran mahasiswa 
-menetapkan pelaksanaan seleksi internal 
-mengumumkan pelaksanaan seleksi internal jurusan 
-menyeleksi mahasiswa 
-mengumumkan mahasiswa yang lolos seleksi internal 
-menyelesaikan administrasi pendaftaran  
-mengirimkan mahasiswa 
-pelaksanaan olimpiade akuntansi 

Peningkatan wawasan dosen 
melalui short-course ke luar 
negeri dan international 
conference 
 
 
 
 
 
 

-menerima tawaran short-course dan international 
conference 
-menerima usulan nama-nama dosen yang akan mengikuti 
short-course dan international conference 
-menentukan dosen yang mengikuti short-course dan 
international conference  
-mengonfirmasi tawaran short-course dan international 
conference pada dosen yang bersangkutan 
-mengajukan nama dosen dan surat tugas ke universitas  
-mengikuti short-course dan international conference 

Rapat-rapat jurusan -meminta pelaksanaan rapat 
-mempersiapkan pelaksanaan rapat termasuk konsumsi 
-membuat dan mengirim undangan  
-mengumumkan kembali pelaksanaan rapat 
-pelaksanaan rapat 

Operasionalisasi jurusan 
termasuk laboratorium dan 
pemeliharaan aset jurusan 

Operasional jurusan 
-konsultasi mahasiswa 
-mengurus surat penelitian, kelengkapan syarat UJAS, 
pelaksanaan UJAS, dan Kartu Hasil Studi 
Operasional laboratorium 
-melaksanakan kuliah praktikum 
-mengecek komputer dan air conditioner   

Pengadaan prasarana jurusan -menerima usulan pengadaan sarana/prasarana jurusan 
-membuat dan mengirim surat permintaan pengadaan 
sarana dan prasarana ke TU 
-menunggu 

Pembuatan souvenir dan 
pencetakan profil jurusan 

Pembuatan souvenir 
-menentukan souvenir yang akan dibuat 
-mengumpulkan informasi tempat pembuatan souvenir 
-memilih pembuat souvenir 
-membuat order pembelian 
-mengecek pemenuhan order 
Pencetakan profil jurusan 
-mengumpulkan informasi mengenai jurusan 
-menyusun profil jurusan 
-mencetak untuk keperluan tertentu 

Peningkatan kompetensi staf 
administrasi akademik 

-mengusulkan bentuk pelatihan 
-menginformasikan jadwal pelatihan 



 

 

 

 

-melaksanakan pelatihan 
 

2. Pengidentifikasian pelaku aktivitas 

Kegiatan Aktivitas Pelaku aktivitas 
Penyusunan Standar 
Mutu Akademik 
(SMA) 

-menyusun draft SMA 
 
 
 
 

ketua/sekretaris 
jurusan, staf jurusan, 
wakil dosen, wakil 
mahasiswa, dan wakil 
staf administrasi 

-membahas draft SMA dalam rapat jurusan 
-menetapkan SMA 

peserta rapat jurusan 

-mengesahkan SMA ketua jurusan 
Pengembangan 
Kurikulum 

-membentuk Tim Pengembangan Kurikulum 
(TPK) 
-mengusulkan SK TPK ke dekan  

ketua jurusan 

-merumuskan Draft Kurikulum Baru (DKB) TPK 
-membahas DKB dalam rapat jurusan 
-menetapkan Dokumen Perubahan 
Kurikulum (DPK) 

peserta rapat jurusan 

-mengusulkan pengesahan DPK ke dekan ketua jurusan 
-mengarsip DPK UJM 
-menyosialisasikan DPK ke mahasiswa ketua/sekretaris 

jurusan, staf jurusan 
-mengevaluasi pelaksanaan kurikulum baru 
setiap semester 

UJM 

Pemrograman KRS 
dan Bimbingan 
Akademik 

-menunjuk Dosen Pembimbing Akademik 
(DPA) 

ketua/sekretaris 
jurusan 

-menyusun jadwal piket DPA staf jurusan 
-mencetak Kartu Hasil Studi (KHS) dan 
Kutipan Daftar Nilai Sementara 

staf administrasi 

-mengarahkan mahasiswa dalam 
penempuhan mata kuliah 
-menandatangani KRS hasil konsultasi 
-meminta mahasiswa menandatangani 
presensi konsultasi  

dosen pembimbing 
akademik 

-memrogram KRS di komputer/internet mahasiswa 
-mencetak dan mengarsip blanko KRS yang 
telah diisi dan diprogram di 
komputer/internet 

staf administrasi 

Dosen Pengasuh 
Mata Kuliah 

-membentuk TPD dan mengusulkan SK 
TPD 

ketua jurusan 

-mengirim Formulir Kesediaan Mengajar 
(FKM) kepada seluruh dosen 

TPD 

-memastikan FKM terisi dan kembali tepat 
waktu 

staf administrasi 



 

 

 

 

-menentukan dosen pengajar dan Plotting 
Jadwal Mengajar (PJM)  

TPD 

-mengirim PJM dan silabus ke dosen staf jurusan 
-membahas Rencana Kerja Pengajaran 
Semester dalam Rapat Koordinasi Semester 

dosen pengajar 

Penjadwalan 
 
 
 
 
 
 

-membahas Jadwal Kuliah Ditawarkan 
(JKT) 

TPD 

-mengesahkan JKT ketua jurusan 
-mengirim JKT ke subbagian akademik 
fakultas 

staf jurusan 

-memantau pemrosesan JKS oleh subbagian 
akademik fakultas 

TPD 

-mengarsip JKS TPD dan staf 
administrasi 

Pengajaran Pengajaran 
-menerima PJM, silabus, dan JKS 
-memberikan dan menjelaskan hardcopy 
Satuan Acara Perkuliahan (SAP) kepada 
mahasiswa 
-mengambil Formulir Penilaian Tengah 
Semester (FPTS) 1 dan 2 
Kuliah tatap muka 
-mengambil Presensi Kehadiran Pengajaran 
(PHJ) 
-mengisi materi yang diajarkan 
-menandatangani Presensi Kehadiran Dosen 
(PHD) 
-mengisi Presensi Kehadiran Mahasiswa 
(PHM) 
-mengajarkan materi 
-melakukan penilaian dan mengisi FPTS 
-mengembalikan PHJ 

Dosen 

UTS 
Persiapan 
-membuat jadwal UTS (JUTS) 
berkoordinasi dengan bag. pengajaran 
fakultas 
Pelaksanaan (tidak terstruktur) 
-mengambil PHJ 
-mengisi materi  
-menandatangani PHD 
-mengisi PHM 
-menyerahkan soal dan lembar jawaban 
kerja (LJK) 
-menerima LJK yang telah diisi 
-mengembalikan PHJ 
-melakukan penilaian dan mengisi FPTS-1 
Penilaian 

 
-staf jurusan 
 
 
 
-dosen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-staf jurusan 



 

 

 

 

-menerima copy FPTS-1 yang telah diisi 
-menyerahkan Tanda Terima Nilai tengah 
semester 1 (TTN-1) 

 
 
 

UAS 
Persiapan 
-membuat jadwal UAS (JUAS) 
berkoordinasi dengan bag. pengajaran 
fakultas 
-melakukan koordinasi pembuatan Soal 
Ujian Akhir Semester (SUAS) 
-menggandakan dan mengarsip SUAS 
-menyerahkan Tanda Terima Soal UAS 
(TSUA) 
Pelaksanaan 
-mengawasi UAS 
-meminta dosen yang hadir untuk 
menandatangani presensi UAS, berita acara 
UAS, dan PHJ 
-meminta mahasiswa menandatangani 
presensi UAS 
-melakukan penilaian dan mengisi FPTS-2 
Penilaian 
-menerima copy FPTS-2 dan FNA 
-menyerahkan Tanda Terima Nilai Akhir 
(TTNA) 
-meng-copy FNA 2 kali 
-menyerahkan FNA asli ke recording, 
menempelkan copy FNA-1 di papan 
pengumuman nilai, dan mengarsip copy 
FNA-2 
-membuat Laporan Pengumpulan Nilai 
Semester (LPNS) 

 
 
-staf jurusan 
 
 
-dosen 
 
-staf administrasi 
-staf administrasi 
 
-pengawas UAS 
 
 
 
 
 
 
-dosen 
-staf jurusan 

KKNP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pendaftaran 
-menerima dan memeriksa kelengkapan 
persyaratan administrasi KKNP 
-meminta mahasiswa mengisi Formulir 
Pendaftaran KKNP (FPK) dan Buku 
Pendaftaran KKNP (BPK) 
-mengarsip FPK bersama dengan syarat-
syarat administrasi 
-membuat Daftar Pengusul KKNP (DPK): 
merekap BPK, mengatur penempatan 
KKNP, dan membagi dosen pembimbing 
-meminta pengesahan DPK  
-mengumumkan DPK 
-mengusulkan surat tugas dosen 
pembimbing 

-pelaksana 
administrasi KKNP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pelaksanaan  



 

 

 

 

-pembekalan: mengumumkan jadwal 
pembekalan, menyiapkan buku pedoman 
KKNP, menyiapkan pembicara, materi, 
tempat, dan peralatan pembekalan, 
mengundang beberapa institusi tempat 
KKNP, serta menyerahkan Lembar Kegiatan 
Harian KKNP dan Lembar Penilaian KKNP 
(LPK) 
-mengatur penempatan KKNP 
 
-membuat dan menyerahkan Surat Tugas 
KKNP (STK) untuk setiap mahasiswa 
-pelaksanaan KKNP: menuju tempat KKNP 
dengan membawa STK, membuat Rencana 
Kegiatan KKNP (RKK), menyerahkan RKK 
dan LPK, melaksanakan KKNP, konsultasi, 
membuat, serta menyerahkan laporan KKNP 
-dosen: menerima surat tugas, menerima dan 
mengarsip RKK, mencatat pembimbingan 
KKNP, melakukan koordinasi dengan 
pembimbing lapangan, serta membimbing 
penulisan laporan KKNP 

-pelaksana 
administrasi KKNP 
 
 
 
 
 
 
-mahasiswa dan 
dosen pembimbing 
-staf administrasi 
 
-mahasiswa 
 
 
 
 
-dosen 
 
 
 
 

Evaluasi dan penilaian 
-dosen: menentukan jadwal ujian KKNP, 
menguji, menilai, menyerahkan LPK-1 dan 
2, serta meminta tanda terima nilai KKNP 
-meng-copy LPK-1&2 sebanyak 1 kali 
-menyerahkan LPK asli ke recording dan 
mengarsip copy LPK 
 -mahasiswa: meminta pengesahan, 
menggandakan, dan menyerahkan laporan 
KKNP ke pembimbing lapangan, dosen 
pembimbing, dan jurusan 
-membuat surat ucapan terima kasih ke 
institusi KKNP 

 
-dosen 
 
 
-pelaksana 
administrasi KKNP 
 
-mahasiswa 
 
 
 
-pelaksana 
administrasi KKNP 

Skripsi dan Ujian 
Akhir Studi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pendaftaran 
-menerima dan memverifikasi syarat 
pengajuan skripsi 
-menentukan dosen pembimbing 
-merekap pendaftaran skripsi dalam Daftar 
Pengajuan Skripsi (DPS) 
-mengumumkan dosen pembimbing 
-menyerahkan kembali berkas pendaftaran 
skripsi termasuk proposal dan Formulir 
Pengajuan Skripsi (FPS) yang telah berisi 
nama dosen pembimbing 
-menerima copy cover proposal 
-menukar FPS dengan Kartu Bimbingan 

-pelaksana 
administrasi skripsi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skripsi (KBS) 
-meminta mahasiswa mengisi Buku 
Pendaftaran Skripsi (BPS) 

 
 
 

Penetuan dosen pembimbing 
-memeriksa daftar dosen pembimbing 
-mengisi nama dosen pembimbing pada 
DPS 
-mengajukan DPS untuk disetujui 
-meng-copy DPS 3 kali 
-mengarsip DPS asli, menempelkan copy 
DPS-1, mengajukan surat tugas dosen 
pembimbing dengan melampirkan copy 
DPS-2, mengirim surat tugas dengan 
melampirkan copy DPS-3  

-pelaksana 
administrasi skripsi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penggantian dosen pembimbing 
-berkomunikasi dengan dosen pembimbing 
lama 
-mengisi Daftar Penggantian Pembimbing 
Skripsi (DP2S)   
-mengajukan DP2S ke Kajur 
-mencatat DP2S dalam BPS 
-meng-copy DP2S 4 kali 
-membuat surat tugas pembimbing 
pengganti dengan copy DP2S-1, mengirim 
DP2S-2 ke dosen pembimbing lama, 
menyerahkan DP2S-3 ke mahasiswa, dan 
mengarsip DP2S-4 

-pelaksana 
administrasi skripsi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prosedur bimbingan 
-menemui dosen pembimbing dengan 
membawa proposal dan FPS 
-meminta dosen menandatangani FPS 
-meminta dosen mengisi dan 
menandatangani KBS selama proses 
bimbingan 

-mahasiswa 

Ujian Akhir Studi (UJAS) 
-menerima berkas pendaftaran UJAS 
-memverifikasi syarat pendaftaran UJAS 
-meminta mahasiswa mengisi buku UJAS 
-menyerahkan kartu UJAS (KAUJAS) ke 
mahasiswa 
-menentukan dosen penguji 
-meminta kesediaan dosen penguji dan 
kepastian jadwal ujian 
-menerima KAUJAS yang telah 
ditandatangani oleh dosen pembimbing dan 
calon dosen penguji  
-mengumumkan jadwal dan penguji UJAS 
-membuat undangan UJAS 

 
-pelaksana 
administrasi ujian 
akhir studi 
 
 
-staf jurusan 
-mahasiswa 
 
- pelaksana 
administrasi ujian 
akhir studi 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-mengirim undangan dan skripsi mahasiswa 
ke dosen penguji 
-menyiapkan dokumen UJAS 
-menyiapkan peralatan 
Yudisum dan kelulusan 
-menerima kembali dokumen UJAS 
-mengisi Laporan Pelaksanaan UJAS 
(LPUJAS) dan menyerahkannya ke 
Kajur/Sekjur 
-meng-copy LPUJAS 2 kali 
-menyerahkan LPUJAS asli ke recording, 
mengarsip copy-1, dan menyerahkan copy-2 
ke PAS 
-mencatat hasil ujian mahasiswa pada Buku 
UJAS 
-menyerahkan lembar evaluasi ujian kepada 
mahasiswa 
-menerima kembali lembar evaluasi ujian 
yang telah ditandatangani oleh dosen 
-menyerahkan lembar evaluasi bimbingan 
-mengumumkan nilai 
-merekap dan menyerahkan lembar evaluasi 
ujian dan bimbingan 

-pelaksana 
administrasi ujian 
akhir studi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluasi Kinerja 
Tenaga Pengajar  

-membuat program kerja pengukuran kinerja 
tenaga pengajar dalam Program Kendali 
Mutu Jurusan (PKMJ) 

UJM 

-mengesahkan PKMJ ketua jurusan 
-mengumpulkan, merekap, dan 
menyerahkan data yang diperlukan 

Pelaksana 
Administrasi 
Evaluasi Kinerja 
(PAEK) 

-menilai kinerja dosen UJM 
-melakukan Evaluasi Kinerja Dosen 
Semesteran (EKDS) 

 ketua/sekretaris 
jurusan, UJM, dan 
PAEK 

-merekap hasil EKDS PAEK 
-mengesahkan EKDS ketua jurusan 
-mengumumkan hasil EKDS aspek 
pengajaran 
-mengirim hasil EKDS ke Tim Koordinasi 
Semester 

PAEK 
 
 
 

Perekrutan Asisten 
Dosen 

-mengumumkan perekrutan asisten dosen 
 

ketua laboratorium 
akuntansi 

-menerima berkas lamaran mahasiswa 
-melakukan seleksi administrasi 

staf laboratorium 



 

 

 

 

-mengumumkan mahasiswa yang lolos 
seleksi administrasi 
-melakukan tes mengajar dosen penguji dan 

mahasiswa 
-mengumumkan mahasiswa yang terpilih 
sebagai asisten dosen 

staf laboratorium 

Pembekalan 
persiapan 
mahasiswa 
menghadapi 
rekruitmen dan 
pasar kerja 

-menentukan jadwal,  moderator, dan 
pemateri pembekalan 

ketua/sekretaris 
jurusan 

-mengumumkan jadwal pembekalan 
-mempersiapkan ruangan 

staf jurusan 

-menyampaikan materi pembekalan ketua/sekretaris 
jurusan dan 
narasumber 

Peningkatan 
produktivitas dan 
kualitas penelitian 
dan pengabdian 
masyarakat bagi 
dosen melalui 
working seminar 
series 

 

 

Persiapan  
-menerima tawaran pelaksanaan seminar 
pengabdian 

ketua jurusan 

-menginformasikan tawaran pelaksanaan 
seminar pengabdian kepada dosen-dosen 
-menerima proposal pengajuan seminar 
pengabdian 
-menyeleksi proposal yang masuk 

staf jurusan 

-menentukan proposal yang lolos ketua/sekretaris 
jurusan 

Pelaksanaan  
-menunjuk mahasiswa dosen 
-menentukan, menghubungi, dan 
mengundang pemateri  
-mempersiapkan lokasi, peralatan, dan 
perlengkapan seminar 
-memasang iklan di surat kabar: meminta 
penawaran harga pasang iklan, memilih 
surat kabar, membuat order iklan, dan 
memantau iklan 
-mempersiapkan konsumsi seminar 
-menggandakan materi  
-menerima pendaftaran masyarakat 
-menolak pendaftaran dari masyarakat  

dosen dan mahasiswa 

-melaksanakan seminar pengabdian yang 
berisi penyampaian materi 

dosen, mahasiswa, 
dan pemateri 

Penyusunan modul 
bahan ajar 

-meminta dosen menyusun modul ketua laboratorium 
-meminta softcopy modul pada dosen 
-mencetak seluruh softcopy modul ke dalam 
bentuk hardcopy 

staf laboratorium 

Pengembangan staf 
pengajar dengan 
pendidikan tidak 
bergelar/workshop/se

-menerima informasi pelaksanaan 
pendidikan tidak bergelar 
-menentukan staf pengajar yang mengikuti 
pendidikan tidak bergelar 

ketua/sekretaris 
jurusan 



 

 

 

 

minar/Simposium/K
ongres IAI/SNA 

-menunjuk staf pengajar 
-mendaftarkan staf pengajar yang terpilih staf jurusan 
-mengirimkan staf pengajar ketua/sekretaris 

jurusan 
-mengikuti pendidikan tidak bergelar staf pengajar 

Peningkatan 
wawasan praktis 
dosen dan 
mahasiswa melalui 
kuliah tamu oleh 
para praktisi 
 
 
 

-menerima usulan pelaksanaan kuliah tamu 
-menetapkan pelaksanaan kuliah tamu 

ketua/sekretaris 
jurusan 

-menanyakan kesediaan praktisi untuk 
menjadi pemateri kuliah tamu 
-membuat dan mengirim undangan kepada 
praktisi yang bersangkutan 
-menerima dan menggandakan materi  
-menentukan mahasiswa/dosen peserta 
kuliah tamu  
-mempersiapkan ruangan dan konsumsi 
-menghubungi kembali praktisi yang 
bersangkutan 

staf jurusan 

-kuliah tamu berlangsung ketua/sekretaris 
jurusan, mahasiswa, 
dan dosen 

Pemeliharaan dan 
pengembangan 
laboratorium 
akuntansi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pemeliharaan 
-meng-update antivirus semua komputer 
-meng-upgrade/meng-install ulang software 
-menghapus virus yang ada di komputer 
-mengecek kondisi peralatan lab. 
-jika ditemukan kerusakan: melapor ketua 
lab., membuat dan mengirim surat 
pernyataan kerusakan ke TU, serta mengirim 
peralatan rusak ke TU 
Back-up database 
-mengecek kondisi database yang ada 
-menyusun spesifikasi lain yang dibutuhkan 
-merancang ulang database 

staf laboratorium 

Pengembangan  
Pembelian peralatan 
-menentukan peralatan yang akan dibeli 
-melapor ke ketua lab 
-membuat&mengirim surat pengadaan 
peralatan ke TU 
-menunggu pengadaan peralatan dari TU 

staf laboratorium 

Penerbitan buku praktikum 
-menyerahkan hardcopy ke penerbit 
-menerima modul yang telah dicetak 
-memeriksa kuantitas dan kualitas modul  
-mengirim modul yang cacat 
-melayani pembelian modul oleh mahasiswa 
-memasukkan data pembelian ke komputer 
dan menyerahkan struk pembelian ke 

 
-staf laboratorium 
-ketua laboratorium 
-staf laboratorium 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

mahasiswa 
-menerima struk pembelian modul yang 
diserahkan oleh asisten dosen 
-menyerahkan modul dan daftar nama 
mahasiswa kelas yang bersangkutan 
-menerima daftar nama mahasiswa yang 
telah ditandatangani   
-mengecek daftar tandatangan dengan struk 
Pelatihan asdos 
-mengenal antar asdos 
-menyampaikan materi singkat mengenai 
Organisasi Asisten Dosen Akuntansi dan 
softskill yang dibutuhkan oleh seorang asdos 

 
-asisten dosen 
-ketua laboratorium  

Peningkatan 
kemampuan bahasa 
Inggris staf pengajar 

-mengumpulkan informasi mengenai 
Lembaga Bimbingan Belajar (LBB) Bahasa 
Inggris 
-mengajukan usulan LBB 

penanggungjawab 
kegiatan 
 

-menentukan LBB berdasarkan usulan PJ ketua/sekretaris 
jurusan 

-mengumumkan pelaksanaan kegiatan 
-mencatat staf pengajar yang mengikuti 
kursus 

staf jurusan 

-mendaftarkan staf pengajar pada LBB yang 
bersangkutan 

penaggungjawab 
kegiatan 

-mengikuti kursus staf pengajar 
Pelaksanaan tracer 
study 

-menunjuk mahasiswa sekretaris jurusan 
-meminta data alumni dan perusahaan dari 
HMJA 
-meminta data alumni dan perusahaan dari 
bag. alumni fakultas 
-mengumpulkan data perusahaan/instansi 
yang berada satu kota dengan PSA JAFE-
UB   
-pendekatan alumni: menghubungi alumni, 
mengirim e-mail, mengonfirmasi 
pengiriman e-mail, mengecek balasan e-
mail, mengolah data 
-pendekatan perusahaan via pos: 
mengirimkan kuesioner pada semua 
perusahaan, mengambil balasan kuesioner di 
kantor pos, mengolah data 
-pendekatan perusahaan via kunjungan: 
mengunjungi semua perusahaan/instansi, 
menanyakan keberadaan alumni, 
memberikan kuesioner, mengambil kembali 
kuesioner, mengolah data 
-menyerahkan data yang telah diolah ke 
Sekjur 

mahasiswa 



 

 

 

 

Pemberian reward 
bagi dosen 
berkinerja terbaik 

-merekomendasikan tindaklanjut EKDS Unit Jaminan Mutu 
-menetapkan reward dan  punishment ketua jurusan 
-mengumumkan dosen berkinerja terbaik 
-menyerahkan penghargaan 

PAEK 

Peningkatan akses 
ke dunia kerja 
dengan mengundang 
eksekutif 
perusahaan dan 
praktisi ke kampus 

-menerima usulan eksekutif/praktisi yang 
akan diundang 
-menentukan eksekutif/praktisi yang akan 
diundang 

ketua/sekretaris 
jurusan 

-menghubungi eksekutif/praktisi staf jurusan/dosen 
pengusul 

-membuat dan mengirim undangan 
-mempersiapkan kunjungan termasuk 
konsumsi 

staf jurusan 

-pelaksanaan kunjungan ketua/sekretaris 
jurusan dan staf 
jurusan 

Peningkatan akses 
ke dunia kerja 
melalui company 
visit 

-menerima usulan perusahaan yang akan 
dikunjungi 
-menentukan perusahaan yang akan 
dikunjungi, waktu, dan peserta kunjungan 

ketua/sekretaris 
jurusan 

-menginformasikan pelaksanaan kunjungan 
pada peserta kunjungan 
-menghubungi perusahaan yang 
bersangkutan 
-mempersiapkan kunjungan: meminta 
souvenir ke TU dan mencetak profil jurusan 

staf jurusan 

-melaksanakan kunjungan ketua/sekretaris 
jurusan dan dosen  

Peningkatan 
penyerapan lulusan 
melalui rekrutmen 
di kampus 

-menerima kunjungan perwakilan 
perusahaan 
  

ketua/sekretaris 
jurusan dan staf 
jurusan 

-mengumumkan tes rekrutmen 
-menerima berkas pendaftaran mahasiswa 
-memverifikasi berkas pendaftaran 
-mempersiapkan pelaksanaan rekrutmen 
termasuk ruangan dan konsumsi 
-menyerahkan berkas pendaftaran 
mahasiswa pada perusahaan 

staf jurusan 

-pelaksanaan tes ketua/sekretaris 
jurusan dan 
mahasiswa 

-menerima nama mahasiswa yang lolos tes 
rekrutmen 
-mengumumkan mahasiswa yang lolos 

staf jurusan 

Peningkatan 
kemampuan 
mahasiswa melalui 

-menerima informasi pelaksanaan olimpiade HMJA 
-mengumumkan olimpiade 
-menerima pendaftaran mahasiswa 

staf jurusan 



 

 

 

 

keikutsertaan dalam 
olimpiade akuntansi 

-menetapkan pelaksanaan seleksi internal staf jurusan dan 
HMJA 

-mengumumkan pelaksanaan seleksi internal  staf jurusan 
-menyeleksi mahasiswa dosen penguji 
-mengumumkan mahasiswa yang lolos 
seleksi internal 

staf jurusan 

-menyelesaikan administrasi pendaftaran  HMJA 
-mengirimkan mahasiswa ketua/sekretaris 

jurusan dan HMJA 
-pelaksanaan olimpiade akuntansi mahasiswa 

Peningkatan 
wawasan dosen 
melalui short-course 
ke luar negeri dan 
international 
conference 

-menerima tawaran short-course dan 
international conference 
-menerima usulan nama-nama dosen yang 
akan mengikuti short-course dan 
international conference 
-menentukan dosen yang mengikuti short-
course dan international conference 

ketua jurusan 

-mengonfirmasi tawaran short-course dan 
international conference pada dosen yang 
bersangkutan 

staf jurusan 

-mengajukan nama dosen dan surat tugas ke 
universitas 

ketua jurusan 

-mengikuti short-course dan international 
conference 

dosen 

Rapat-rapat jurusan -meminta pelaksanaan rapat 
 

ketua/sekretaris 
jurusan 

-mempersiapkan pelaksanaan rapat termasuk 
konsumsi 
-membuat dan mengirim undangan  
-mengumumkan kembali pelaksanaan rapat 

staf jurusan 

-pelaksanaan rapat dosen 
Operasionalisasi 
jurusan termasuk 
laboratorium dan 
pemeliharaan aset 
jurusan 

Operasional jurusan 
-konsultasi mahasiswa 
-mengurus surat penelitian, kelengkapan 
syarat UJAS, pelaksanaan UJAS, dan Kartu 
Hasil Studi 

 
-staf jurusan 
-staf penunjang 
akademik 
 

Operasional laboratorium 
-melaksanakan kuliah praktikum 
-mengecek komputer dan air conditioner 

 
-asisten dosen 
-staf laboratorium 

Pengadaan 
prasarana jurusan 

-menerima usulan pengadaan 
sarana/prasarana jurusan 

ketua/sekretaris 
jurusan 

-membuat dan mengirim surat permintaan 
pengadaan sarana dan prasarana ke TU 
-menunggu 

staf jurusan 

Pembuatan souvenir 
dan pencetakan 
profil jurusan 

Pembuatan souvenir 
-menentukan souvenir yang akan dibuat 
-mengumpulkan informasi tempat 

staf jurusan. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

pembuatan souvenir 
-memilih pembuat souvenir 
-membuat order pembelian 
-mengecek pemenuhan order 
Pencetakan profil jurusan 
-mengumpulkan informasi mengenai jurusan 
-menyusun profil jurusan 
-mencetak untuk keperluan tertentu 

staf jurusan 

Peningkatan 
kompetensi staf 
administrasi 
akademik 

-mengusulkan bentuk pelatihan ke fakultas ketua jurusan 
-menginformasikan jadwal pelatihan staf jurusan 
-pelaksanaan pelatihan staf administrasi 

akademik 
 

3. Pengidentifikasian waktu pelaksanaan dan sumber daya aktivitas 

Kegiatan Aktivitas Sumber Daya Waktu 
Penyusunan 
Standar Mutu 
Akademik 
(SMA) 

-menyusun draft SMA - Maksimal tiga 
bulan sebelum 
tahun ajaran 
baru dimulai 

-membahas draft SMA dalam rapat 
jurusan 
-menetapkan SMA 

Penggandaan 
materi rapat, 
konsumsi, dan 
transportasi 

-mengesahkan SMA - 
Pengembangan 
Kurikulum 

-membentuk Tim Pengembangan 
Kurikulum (TPK) 
-mengusulkan SK TPK ke dekan  

- Maksimal 
empat tahun 
sekali 

-merumuskan Draft Kurikulum 
Baru (DKB) 
-membahas DKB dalam rapat 
jurusan 
-menetapkan Dokumen Perubahan 
Kurikulum (DPK) 

Penggandaan 
materi rapat, 
konsumsi, dan 
transportasi 

-mengusulkan pengesahan DPK ke 
dekan 

- 

-mengarsip DPK - 
-menyosialisasikan DPK ke 
mahasiswa 

Pembuatan buku 
pedoman 
akademik 

-mengevaluasi pelaksanaan 
kurikulum baru setiap semester 

- 

Pemrograman 
KRS dan 
Bimbingan 
Akademik 

-menunjuk Dosen Pembimbing 
Akademik (DPA) 

- 
 

Proses  
registrasi 
akademik -menyusun jadwal piket dosen PA - 

-mencetak Kartu Hasil Studi (KHS) 
dan Kutipan Daftar Nilai Sementara 

Kertas dan tinta 

-mengarahkan mahasiswa dalam 
penempuhan mata kuliah 

Honor 
pembimbing 



 

 

 

 

-menandatangani KRS hasil 
konsultasi 
-meminta mahasiswa 
menandatangani presensi konsultasi  

 

-memrogram KRS di 
komputer/internet 

Listrik 

-mencetak dan mengarsip blanko 
KRS yang telah diisi dan diprogram 
di komputer/internet 

Kertas dan tinta 

Dosen 
Pengasuh 
Mata Kuliah 

-membentuk TPD dan 
mengusulkan SK TPD 

- Diselesaikan 
enam minggu 
sebelum 
perkuliahan 
perdana tahun 
ajaran baru  

-mengirim Formulir Kesediaan 
Mengajar (FKM) kepada seluruh 
dosen 

Penggandaan 
FKM 

-memastikan FKM terisi dan 
kembali tepat waktu 

- 

-menentukan dosen pengajar dan 
Plotting Jadwal Mengajar (PJM)  

Konsumsi dan 
transportasi 

-mengirim PJM dan silabus ke 
dosen 

Penggandaan PJM 
dan silabus 

-membahas Rencana Kerja 
Pengajaran Semester dalam Rapat 
Koordinasi Semester 

Konsumsi dan 
transportasi 

Penjadwalan -membahas Jadwal Kuliah 
Ditawarkan (JKT) 

Konsumsi dan 
transportasi 

Diselesaikan 
dua minggu 
sebelum 
perkuliahan 
berlangsung 

-mengesahkan JKT - 
-mengirim JKT ke subbagian 
akademik fakultas 

Penggandaan JKT 

-memantau pemrosesan JKS oleh 
subbagian akademik fakultas 

- 

-mengarsip JKS - 
Pengajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pengajaran 
-menerima PJM, silabus, dan JKS 
-memberikan dan menjelaskan 
hardcopy Satuan Acara Perkuliahan 
(SAP) kepada mahasiswa 
-mengambil Formulir Penilaian 
Tengah Semester (FPTS) 1 dan 2 
Kuliah tatap muka 
-mengambil Presensi Kehadiran 
Pengajaran (PHJ) 
-mengisi materi yang diajarkan 
-menandatangani Presensi 
Kehadiran Dosen (PHD) 
-mengisi Presensi Kehadiran 
Mahasiswa (PHM) 
-mengajarkan materi 

-Gaji  
 
-Penggandaan 
SAP 
 
-Penggandaan 
FPTS 1 dan 2 
 
-Penggandaan 
dokumen PHJ: 
lembar materi, 
PHD, dan PHM 
 
 
 
 

Pertemuan 
kesatu-ketujuh 
dan pertemuan 
kesembilan-
kelimabelas   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-melakukan penilaian dan mengisi 
FPTS 
-mengembalikan PHJ 

 
 
 

 
 
 

UTS 
Persiapan 
-membuat jadwal UTS (JUTS) 
berkoordinasi dengan bag. 
pengajaran fakultas 
Pelaksanaan (tidak terstruktur) 
-mengambil PHJ 
-mengisi materi  
-menandatangani PHD 
-mengisi PHM 
-menyerahkan soal dan lembar 
jawaban kerja (LJK) 
-menerima LJK yang telah diisi 
-mengembalikan PHJ 
-melakukan penilaian dan mengisi 
FPTS-1 
Penilaian 
-menerima copy FPTS-1 yang telah 
diisi 
-menyerahkan Tanda Terima Nilai 
tengah semester 1 (TTN-1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Penggandaan 
soal UTS 
 
 
 
 
 
 
 
-Penggandaan 
TTN-1 

Pertemuan 
kedelapan 
perkuliahan 

UAS 
Persiapan 
-membuat jadwal UAS (JUAS) 
berkoordinasi dengan bag. 
pengajaran fakultas 
-melakukan koordinasi pembuatan 
Soal Ujian Akhir Semester (SUAS) 
-menggandakan dan mengarsip 
SUAS 
-menyerahkan Tanda Terima Soal 
UAS (TSUA) 
Pelaksanaan 
-mengawasi UAS 
-meminta dosen yang hadir untuk 
menandatangani presensi UAS, 
berita acara UAS, dan PHJ 
-meminta mahasiswa 
menandatangani presensi UAS 
-melakukan penilaian dan mengisi 
FPTS-2 
Penilaian 
-menerima copy FPTS-2 dan FNA 
-menyerahkan Tanda Terima Nilai 
Akhir (TTNA) 

 
 
 
 
 
 
 
- Penggandaan 
soal UAS 
-Penggandaan 
TSUA 
 
-Honor pengawas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Penggandaan 
TTNA 

Pertemuan 
keenambelas 
perkuliahan 



 

 

 

 

-meng-copy FNA 2 kali 
-menyerahkan FNA asli ke 
recording, menempelkan copy 
FNA-1 di papan pengumuman 
nilai, dan mengarsip copy FNA-2 
-membuat Laporan Pengumpulan 
Nilai Semester (LPNS) 

-Penggandaan 
FNA 

KKNP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pendaftaran 
-menerima dan memeriksa 
kelengkapan persyaratan 
administrasi KKNP 
-meminta mahasiswa mengisi 
Formulir Pendaftaran KKNP (FPK) 
dan Buku Pendaftaran KKNP 
(BPK) 
-mengarsip FPK bersama dengan 
syarat-syarat administrasi 
-membuat Daftar Pengusul KKNP 
(DPK): merekap BPK, mengatur 
penempatan KKNP, dan membagi 
dosen pembimbing 
-meminta pengesahan DPK  
-mengumumkan DPK 
-mengusulkan surat tugas dosen 
pembimbing 

 
 
 
 
-Penggandaan 
FPK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Penggandaan 
DPK 

Satu semester 
sekali pada 
awal semester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pelaksanaan 
-pembekalan: mengumumkan 
jadwal pembekalan, menyiapkan 
buku pedoman KKNP, menyiapkan 
pembicara, materi, tempat, dan 
peralatan pembekalan, mengundang 
beberapa institusi tempat KKNP, 
serta menyerahkan Lembar 
Kegiatan Harian KKNP dan 
Lembar Penilaian KKNP (LPK) 
-mengatur penempatan KKNP 
-membuat dan menyerahkan Surat 
Tugas KKNP (STK) untuk setiap 
mahasiswa 
-pelaksanaan KKNP: menuju 
tempat KKNP dengan membawa 
STK, membuat Rencana Kegiatan 
KKNP (RKK), menyerahkan RKK 
dan LPK, melaksanakan KKNP, 
konsultasi, membuat, serta 
menyerahkan laporan KKNP 
-dosen: menerima surat tugas, 
menerima dan mengarsip RKK, 

 
-Penggandaan 
materi 
pembekalan, 
honor pemateri, 
dan konsumsi  
 
 
 
 
 
-Kertas dan tinta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Honor 
pembimbing 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

mencatat pembimbingan KKNP, 
melakukan koordinasi dengan 
pembimbing lapangan, serta 
membimbing penulisan laporan 
KKNP 

 
 
 
 
 

Evaluasi dan penilaian 
-dosen: menentukan jadwal ujian 
KKNP, menguji, menilai, 
menyerahkan LPK-1 dan 2, serta 
meminta tanda terima nilai KKNP 
-meng-copy LPK-1 dan 2 sebanyak 
1 kali 
-menyerahkan LPK asli ke 
recording dan mengarsip copy LPK 
 -mahasiswa: meminta pengesahan, 
menggandakan, dan menyerahkan 
laporan KKNP ke pembimbing 
lapangan, dosen pembimbing, dan 
jurusan. 
-membuat surat ucapan terima 
kasih ke institusi KKNP 

 
-Penggandaan 
tanda terima 
KKNP  
 
-Penggandaan 
LPK 
 
 
 
 
 
 
 
-Kertas dan tinta 

Skripsi dan 
Ujian Akhir 
Studi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pendaftaran 
-menerima dan memverifikasi 
syarat pengajuan skripsi 
-menentukan dosen pembimbing 
-merekap pendaftaran skripsi dalam 
Daftar Pengajuan Skripsi (DPS) 
-mengumumkan dosen pembimbing 
 
-menyerahkan kembali berkas 
pendaftaran skripsi termasuk 
proposal dan Formulir Pengajuan 
Skripsi (FPS) yang telah berisi 
nama dosen pembimbing 
-menerima copy cover proposal 
-menukar FPS dengan Kartu 
Bimbingan Skripsi (KBS) 
-meminta mahasiswa mengisi Buku 
Pendaftaran Skripsi (BPS) 

 
 
 
 
-Kertas dan tinta 
 
-Penggandaan 
DPS 
-Penggandaan FPS 
 
 
 
 
 
-Penggandaan 
KBS 

Satu semester 
sekali pada 
awal semester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penetuan dosen pembimbing 
-memeriksa daftar dosen 
pembimbing 
-mengisi nama dosen pembimbing 
pada DPS 
-mengajukan DPS untuk disetujui 
-meng-copy DPS 3 kali 
-mengarsip DPS asli, menempelkan 
copy DPS-1, mengajukan surat 

 
 
 
 
 
 
-Penggandaan 
DPS 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tugas dosen pembimbing dengan 
melampirkan copy DPS-2, 
mengirim surat tugas dengan 
melampirkan copy DPS-3  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penggantian dosen pembimbing 
-berkomunikasi dengan dosen 
pembimbing lama 
-mengisi Daftar Penggantian 
Pembimbing Skripsi (DP2S)   
-mengajukan DP2S ke Kajur 
-mencatat DP2S dalam BPS 
-meng-copy DP2S 4 kali 
-membuat surat tugas pembimbing 
pengganti dengan copy DP2S-1, 
mengirim DP2S-2 ke dosen 
pembimbing lama, menyerahkan 
DP2S-3 ke mahasiswa, dan 
mengarsip DP2S-4 

 
 
 
-Kertas dan tinta 
 
 
 
-Penggandaan 
DP2S 

Prosedur bimbingan 
-menemui dosen pembimbing 
dengan membawa proposal dan 
FPS 
-meminta dosen menandatangani 
FPS 
-meminta dosen mengisi dan 
menandatangani KBS selama 
proses bimbingan 

Honor 
pembimbing 

Ujian Akhir Studi (UJAS) 
-menerima berkas pendaftaran 
UJAS 
-memverifikasi syarat pendaftaran 
UJAS 
-meminta mahasiswa mengisi buku 
UJAS 
-menyerahkan Kartu UJAS 
(KAUJAS) ke mahasiswa 
-menentukan dosen penguji 
-meminta kesediaan dosen penguji 
dan kepastian jadwal ujian 
-menerima KAUJAS yang telah 
ditandatangani oleh dosen 
pembimbing dan calon dosen 
penguji 
 -mengumumkan jadwal dan 
penguji UJAS 
-membuat undangan UJAS 
-mengirim undangan dan skripsi 
mahasiswa ke dosen penguji 

 
 
 
 
 
 
 
-Penggandaan 
KAUJAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Kertas dan tinta 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

-menyiapkan dokumen UJAS 
 
-menyiapkan peralatan 

-Penggandaan 
dokumen UJAS 
 

Yudisum dan kelulusan 
-menerima kembali dokumen UJAS 
-mengisi Laporan Pelaksanaan 
UJAS (LPUJAS) dan 
menyerahkannya ke Kajur/Sekjur 
-meng-copy LPUJAS 2 kali 
-menyerahkan LPUJAS asli ke 
recording, mengarsip copy-1, dan 
menyerahkan copy-2 ke PAS 
-mencatat hasil ujian mahasiswa 
pada Buku UJAS 
-menyerahkan lembar evaluasi 
ujian kepada mahasiswa 
-menerima kembali lembar evaluasi 
ujian yang telah ditandatangani 
oleh dosen 
-menyerahkan lembar evaluasi 
bimbingan 
 
-mengumumkan nilai 
-merekap dan menyerahkan lembar 
evaluasi ujian dan bimbingan 

 
 
 
 
 
-Penggandaan 
LPUJAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Penggandaan 
lembar evaluasi 
bimbingan 

Evaluasi 
Kinerja 
Tenaga 
Pengajar  

-membuat program kerja 
pengukuran kinerja tenaga pengajar 
dalam Program Kendali Mutu 
Jurusan (PKMJ) 

- Satu semester 
sekali pada 
akhir semester 

-mengesahkan PKMJ  - 
-mengumpulkan, merekap, dan 
menyerahkan data yang diperlukan 

- 

-menilai kinerja dosen - 
-melakukan Evaluasi Kinerja 
Dosen Semesteran (EKDS) 

Konsumsi dan 
transportasi 

-merekap hasil EKDS Kertas dan tinta 
-mengesahkan EKDS - 
-mengumumkan hasil EKDS aspek 
pengajaran 

- 

-mengirim hasil EKDS ke Tim 
Koordinasi Semester 

Penggandaan hasil 
EKDS 

Perekrutan 
Asisten Dosen 

-mengumumkan perekrutan asisten 
dosen 

Kertas dan tinta Satu semester 
sekali pada 
awal semester -menerima berkas lamaran 

mahasiswa 
- 

-melakukan seleksi administrasi - 
-mengumumkan mahasiswa yang Kertas dan tinta 



 

 

 

 

lolos seleksi administrasi 
-melakukan tes mengajar Konsumsi 
-mengumumkan mahasiswa yang 
terpilih sebagai asisten dosen 

Kertas dan tinta 

Pembekalan 
persiapan 
mahasiswa 
menghadapi 
rekruitmen 
dan pasar 
kerja 

-menentukan jadwal,  moderator, 
dan pemateri pembekalan 

- Satu hari 
sebelum 
pelaksanaan tes 
rekrutmen 
perusahaan 

-mengumumkan jadwal 
pembekalan 

Kertas dan tinta 

-mempersiapkan ruangan - 
-menyampaikan materi pembekalan Honor moderator 

dan pemateri 
Peningkatan 
produktivitas 
dan kualitas 
penelitian dan 
pengabdian 
masyarakat 
bagi dosen 
melalui 
working 
seminar series 

Persiapan 
-menerima tawaran pelaksanaan 
seminar pengabdian 
-menginformasikan tawaran 
pelaksanaan seminar pengabdian 
kepada dosen-dosen 
-menerima proposal pengajuan 
seminar pengabdian 
-menyeleksi proposal yang masuk 
-menentukan proposal yang lolos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pelaksanaan 
-menunjuk mahasiswa 
-menentukan, menghubungi, dan 
mengundang pemateri  
-mempersiapkan lokasi, peralatan, 
dan perlengkapan seminar 
-memasang iklan di surat kabar: 
meminta penawaran harga pasang 
iklan, memilih surat kabar, 
membuat order iklan, dan 
memantau iklan 
-mempersiapkan konsumsi seminar 
-menggandakan materi  
 
-menerima pendaftaran masyarakat 
-menolak pendaftaran dari 
masyarakat  
-melaksanakan seminar pengabdian 
yang berisi penyampaian materi 

 
 
-Telepon, kertas, 
dan tinta  
-Spanduk 
 
-Iklan 
 
 
 
 
-Konsumsi 
-Penggandaan 
materi  
 
 
 
-Honor pemateri 

Penyusunan 
modul bahan 
ajar 

-meminta dosen menyusun modul - Batas akhir 
penyusunan 1 
bulan sebelum 
tahun ajaran 
baru dimulai 

-meminta softcopy modul pada 
dosen 

Honor pembuatan 
modul 

-mencetak seluruh softcopy modul 
ke dalam bentuk hardcopy 

Kertas dan tinta 

Pengembangan 
staf pengajar 

-menerima informasi pelaksanaan 
pendidikan tidak bergelar 

-  



 

 

 

 

dengan 
pendidikan 
tidak 
bergelar/works
hop/seminar/Si
mposium/Kong
res IAI/SNA 

-menentukan staf pengajar yang 
mengikuti pendidikan tidak 
bergelar 

- 

-menunjuk staf pengajar - 
-mendaftarkan staf pengajar yang 
terpilih 

Biaya pendaftaran 

-mengirimkan staf pengajar Fee dan biaya 
perjalanan 

-mengikuti pendidikan tidak 
bergelar 

- 

Peningkatan 
wawasan 
praktis dosen 
dan mahasiswa 
melalui kuliah 
tamu oleh para 
praktisi 

-menerima usulan pelaksanaan 
kuliah tamu 

-  

-menetapkan pelaksanaan kuliah 
tamu 

- 

-menanyakan kesediaan praktisi 
untuk menjadi pemateri kuliah 
tamu 

Telepon 

-membuat dan mengirim undangan 
kepada praktisi yang bersangkutan 

Kertas dan tinta 

-menerima dan menggandakan 
materi   

Penggandaan 
materi 

-menentukan mahasiswa/dosen 
peserta kuliah tamu  

- 

-mempersiapkan ruangan dan 
konsumsi 

Konsumsi 

-menghubungi kembali praktisi 
yang bersangkutan 

Telepon 

-kuliah tamu berlangsung Honor pemateri 
Pemeliharaan 
dan 
pengembangan 
laboratorium 
akuntansi 

Pemeliharaan 
-meng-update antivirus semua 
komputer 
-meng-upgrade/meng-install ulang 
software 
-menghapus virus yang ada di 
komputer 
-mengecek kondisi peralatan lab. 
-jika ditemukan kerusakan: melapor 
ketua lab., membuat dan mengirim 
surat pernyataan kerusakan ke TU, 
serta mengirim peralatan rusak ke 
TU 
Back-up database 
-mengecek kondisi database yang 
ada 
-menyusun spesifikasi lain yang 
dibutuhkan 
-merancang ulang database 

-Honor pengelola 
laboratorium, 
internet, dan listrik  
 
 
 
 
 
-Kertas dan tinta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Listrik 

Satu kali 
seminggu 



 

 

 

 

Pengembangan 
Pembelian peralatan 
-menentukan peralatan yang akan 
dibeli 
-melapor ke ketua lab 
-membuat dan mengirim surat 
pengadaan peralatan ke TU 
-menunggu pengadaan peralatan 
dari TU 
Penerbitan buku praktikum 
-menyerahkan hardcopy ke 
penerbit 
-menerima modul yang telah 
dicetak 
-memeriksa kuantitas dan kualitas 
modul  
-mengirim modul yang cacat 
-melayani pembelian modul oleh 
mahasiswa 
-memasukkan data pembelian ke 
komputer dan menyerahkan struk 
pembelian ke mahasiswa 
-menerima struk pembelian modul 
yang diserahkan oleh asisten dosen 
-menyerahkan modul dan daftar 
nama mahasiswa kelas yang 
bersangkutan 
-menerima daftar nama mahasiswa 
yang telah ditandatangani   
-mengecek daftar tandatangan 
dengan struk 
Pelatihan asdos 
-mengenal antar asdos 
-menyampaikan materi singkat 
mengenai Organisasi Asisten 
Dosen Akuntansi dan softskill yang 
dibutuhkan oleh seorang asdos 

 
 
 
 
 
-Kertas dan tinta 
 
 
 
 
-Transportasi 
 
-Pencetakan 
modul 
 
 
-Transportasi 
 
 
-Kertas dan tinta 
 
 
 
 
-Kertas dan tinta 
 
 
 
 
 
 
-Konsumsi 
 
 

 

Peningkatan 
kemampuan 
bahasa Inggris 
staf pengajar 

-mengumpulkan informasi 
mengenai Lembaga Bimbingan 
Belajar (LBB) Bahasa Inggris 

 
- 

 

-mengajukan usulan LBB - 
-menentukan LBB berdasarkan 
usulan PJ 

- 

-mengumumkan pelaksanaan 
kegiatan 

- 

-mencatat staf pengajar yang 
mengikuti kursus 

- 

-mendaftarkan staf pengajar pada Biaya kursus 



 

 

 

 

LBB yang bersangkutan  
-mengikuti kursus - 

Pelaksanaan 
tracer study 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-menunjuk mahasiswa -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-meminta data alumni dan 
perusahaan dari HMJA 

- 

-meminta data alumni dan 
perusahaan dari bag. alumni 
fakultas 

- 

-mengumpulkan data 
perusahaan/instansi yang berada 
satu kota dengan PSA JAFE-UB   

- 

-pendekatan alumni: menghubungi 
alumni, mengirim e-mail, 
mengkonfirmasi pengiriman e-mail, 
mengecek balasan e-mail, 
mengolah data 

Telepon dan 
internet 

-pendekatan perusahaan via pos: 
mengirimkan kuesioner pada semua 
perusahaan, mengambil balasan 
kuesioner di kantor pos, mengolah 
data 

Perangko balik, 
penggandaan 
kuesioner, dan 
transportasi 

-pendekatan perusahaan via 
kunjungan: mengunjungi semua 
perusahaan/instansi, menanyakan 
keberadaan alumni, memberikan 
kuesioner, mengambil kembali 
kuesioner, mengolah data 

Penggandaan 
kuesioner dan 
transportasi 

-menyerahkan data yang telah 
diolah ke Sekjur 

- 

Pemberian 
reward bagi 
dosen 
berkinerja 
terbaik 

-merekomendasikan tindaklanjut 
EKDS 

- Satu semester 
sekali pada 
akhir semester -menetapkan reward dan  

punishment 
- 

-mengumumkan dosen berkinerja 
terbaik 

Kertas dan tinta 

-menyerahkan penghargaan Penghargaan 
Peningkatan 
akses ke dunia 
kerja dengan 
mengundang 
eksekutif 
perusahaan 
dan praktisi ke 
kampus 

-menerima usulan eksekutif/praktisi 
yang akan diundang 

  

-menentukan eksekutif/praktisi 
yang akan diundang 

-  

-menghubungi eksekutif/praktisi Telepon 
-membuat dan mengirim undangan Kertas dan tinta 
-mempersiapkan kunjungan 
termasuk konsumsi 

Konsumsi dan 
perlengkapan 

-pelaksanaan kunjungan Transportasi dan 
akomodasi 
 



 

 

 

 

Peningkatan 
akses ke dunia 
kerja melalui 
company visit 

-menerima usulan perusahaan yang 
akan dikunjungi 

-  

-menentukan perusahaan yang akan 
dikunjungi, waktu, dan peserta 
kunjungan 

-  

-menginformasikan pelaksanaan 
kunjungan pada peserta kunjungan 

- 

-menghubungi perusahaan yang 
bersangkutan 

Telepon 

-mempersiapkan kunjungan: 
meminta souvenir ke TU dan 
mencetak profil jurusan 

Pencetakan profil 
jurusan dan 
souvenir 

-melaksanakan kunjungan Transportasi dan 
akomodasi 

Peningkatan 
penyerapan 
lulusan melalui 
rekrutmen di 
kampus 
 
 
 
 
 
 
 

-menerima kunjungan perwakilan 
perusahaan 

Konsumsi  

-mengumumkan tes rekrutmen - 
-menerima berkas pendaftaran 
mahasiswa 

- 

-memverifikasi berkas pendaftaran - 
-mempersiapkan pelaksanaan 
rekrutmen termasuk ruangan dan 
konsumsi 

Spanduk dan 
konsumsi 

-menyerahkan berkas pendaftaran 
mahasiswa pada perusahaan 

- 

-pelaksanaan tes - 
-menerima nama mahasiswa yang 
lolos tes rekrutmen 

- 

-mengumumkan mahasiswa yang 
lolos 

Kertas dan tinta 

Peningkatan 
kemampuan 
mahasiswa 
melalui 
keikutsertaan 
dalam 
olimpiade 
akuntansi 

-menerima informasi pelaksanaan 
olimpiade 

-  

-mengumumkan olimpiade - 
-menerima pendaftaran mahasiswa - 
-menetapkan pelaksanaan seleksi 
internal 

- 

-mengumumkan pelaksanaan 
seleksi internal jurusan 

Kertas dan tinta 

-menyeleksi mahasiswa Penggandaan soal 
-mengumumkan mahasiswa yang 
lolos seleksi internal 

Kertas dan tinta 

-menyelesaikan administrasi 
pendaftaran  

Pendaftaran 
olimpiade 

-mengirimkan mahasiswa Transportasi 
Peningkatan 
wawasan dosen 
melalui short-

-menerima tawaran short-course 
dan international conference 

-  

-menerima usulan nama-nama  



 

 

 

 

course ke luar 
negeri dan 
international 
conference 

dosen yang akan mengikuti short-
course dan international 
conference 
-menentukan dosen yang mengikuti 
short-course dan international 
conference 

- 

-mengonfirmasi tawaran short-
course dan international 
conference pada dosen yang 
bersangkutan 

- 

-mengajukan nama dosen dan surat 
tugas ke universitas 

Kertas dan tinta 

-mengikuti short-course dan 
international conference 

Fee, transportasi, 
dan akomodasi 

Rapat-rapat 
jurusan 

-meminta pelaksanaan rapat -  
-mempersiapkan pelaksanaan rapat 
termasuk konsumsi 

Konsumsi 

-membuat dan mengirim undangan  Kertas dan tinta 
-mengumumkan kembali 
pelaksanaan rapat 

Telepon 

-pelaksanaan rapat Transportasi 
Operasionalisa
si jurusan 
termasuk 
laboratorium 
dan 
pemeliharaan 
aset jurusan 

Operasional jurusan 
-konsultasi mahasiswa 
-mengurus surat penelitian, 
kelengkapan syarat UJAS, 
pelaksanaan UJAS, dan Kartu Hasil 
Studi 
   

Biaya 
pembelian&peraw
atan 
peralatan&perleng
kapan jurusan, 
biaya telepon, dan 
ATK 

Setiap hari 
selama jam 
kerja 

Operasional laboratorium 
-melaksanakan kuliah praktikum 
-mengecek komputer dan air 
conditioner 

Listrik 

Pengadaan 
prasarana 
jurusan 
 
 
 
 

-menerima usulan pengadaan 
sarana/prasarana jurusan 
 

-  

-membuat dan mengirim surat 
permintaan pengadaan sarana dan 
prasarana ke TU 

Kertas dan tinta 

-menunggu - 
Pembuatan 
souvenir dan 
pencetakan 
profil jurusan 

Pembuatan souvenir 
-menentukan souvenir yang akan 
dibuat 
-mengumpulkan informasi tempat 
pembuatan souvenir 
-memilih pembuat souvenir 
-membuat order pembelian 
-mengecek pemenuhan order 

 
 
 
 
 
 
-Souvenir 

Perolehan dana 
‘A3’ 



 

 

 

 

Pencetakan profil jurusan 
-mengumpulkan informasi 
mengenai jurusan 
-menyusun profil jurusan 
-mencetak untuk keperluan tertentu 

 
 
 
 
-Kertas dan tinta 

Peningkatan 
kompetensi 
staf 
administrasi 
akademik 

-mengusulkan bentuk pelatihan -  
-menginformasikan jadwal 
pelatihan 

Kertas dan tinta 

-melaksanakan pelatihan Pelatihan dan 
transportasi 

 

4. Pengevaluasian aktivitas 

Kegiatan Aktivitas Penilaian 
Aktivitas* Alasan 

Penyusunan 
Standar Mutu 
Akademik (SMA) 

-menyusun draft SMA VA - 
-membahas draft SMA 
dalam rapat jurusan 

VA - 

-menetapkan SMA VA - 
-mengesahkan SMA VA - 

Pengembangan 
Kurikulum 

-membentuk Tim 
Pengembangan Kurikulum 
(TPK) 

VA - 

-mengusulkan SK TPK ke 
dekan  

VA - 

-merumuskan Draft 
Kurikulum Baru (DKB) 

VA - 

-membahas DKB dalam 
rapat jurusan 

VA - 

-menetapkan Dokumen 
Perubahan Kurikulum 
(DPK) 

VA - 

-mengusulkan pengesahan 
DPK ke dekan 

VA - 

-mengarsip DPK VA - 
-menyosialisasikan DPK ke 
mahasiswa 

VA - 

-mengevaluasi pelaksanaan 
kurikulum baru setiap 
semester 

VA - 

Pemrograman KRS 
dan Bimbingan 
Akademik 
 
 
 

-menunjuk Dosen 
Pembimbing Akademik 
(DPA) 

VA - 

-menyusun jadwal piket 
DPA 

VA - 

-mencetak Kartu Hasil Studi VA - 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

(KHS) dan Kutipan Daftar 
Nilai Sementara 
-mengarahkan mahasiswa 
dalam penempuhan mata 
kuliah 

VA - 

-menandatangani KRS hasil 
konsultasi 

VA - 

-meminta mahasiswa 
menandatangani presensi 
konsultasi  

VA - 

-memrogram KRS di 
komputer/internet 

VA - 

-mencetak dan mengarsip 
blanko KRS yang telah diisi 
dan diprogram di 
komputer/internet 

VA NE Penumpukan arsip 

Dosen Pengasuh 
Mata Kuliah 

-membentuk TPD dan 
mengusulkan SK TPD 

VA - 

-mengirim Formulir 
Kesediaan Mengajar (FKM) 
kepada seluruh dosen 

VA - 

-memastikan FKM terisi dan 
kembali tepat waktu 

NVA Mengisi dan 
mengembalikan 
FKM tepat waktu 
adalah tanggung 
jawab dosen 

-menentukan dosen pengajar 
dan Plotting Jadwal 
Mengajar (PJM)  

VA - 

-mengirim PJM dan silabus 
ke dosen 

VA - 

-membahas Rencana Kerja 
Pengajaran Semester dalam 
Rapat Koordinasi Semester 

VA - 

Penjadwalan -membahas Jadwal Kuliah 
Ditawarkan (JKT) 

VA - 

-mengesahkan JKT VA - 
-mengirim JKT ke subbagian 
akademik fakultas 

VA - 

-memantau pemrosesan JKS 
oleh subbagian akademik 
fakultas 

NVA Aktivitas ini dapat 
dihindari melalui 
perhitungan yang 
matang dalam 
penetapan JKT  

-TPD dan staf administrasi 
mengarsip JKS 

NVA Pengarsipan telah 
dilakukan oleh TPD 
dan pihak yang 



 

 

 

 

berkepentingan 
dalam penggunaan 
JKS sebagai bahan 
evaluasi semesteran 
hanya TPD   

Pengajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pengajaran 
-menerima PJM, silabus, dan 
JKS 
-memberikan dan 
menjelaskan hardcopy 
Satuan Acara Perkuliahan 
(SAP) kepada mahasiswa 
-mengambil Formulir 
Penilaian Tengah Semester 
(FPTS) 1 dan 2 
 
Kuliah tatap muka 
-mengambil Presensi 
Kehadiran Pengajaran (PHJ) 
-mengisi materi yang 
diajarkan 
-menandatangani Presensi 
Kehadiran Dosen (PHD) 
-mengisi Presensi Kehadiran 
Mahasiswa (PHM) 
-mengajarkan materi 
-melakukan penilaian dan 
mengisi FPTS 
-mengembalikan PHJ 

 
-VA 

 
-VA 

 
 
 

-VA 
 
 
 
 

-VA 
 

-VA 
 

-VA 
 

-VA 
 

-VA 
-VA 

 
-VA 

 
 
 
 
 
 
 

 

UTS 
Persiapan 
-membuat jadwal UTS 
(JUTS) berkoordinasi 
dengan bag. pengajaran 
fakultas 
Pelaksanaan (tidak 
terstruktur) 
-mengambil PHJ 
-mengisi materi  
-menandatangani PHD 
-mengisi PHM 
-menyerahkan soal dan 
lembar jawaban kerja (LJK) 
-menerima LJK yang telah 
diisi 
-mengembalikan PHJ 
-melakukan penilaian dan 
mengisi FPTS-1 

 
 

-VA 
 
 
 

-VA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

Penilaian 
-menerima copy FPTS-1 
yang telah diisi 
-menyerahkan Tanda Terima 
Nilai tengah semester 1 
(TTN-1) 

 
-VA 

 
-VA 

UAS 
Persiapan 
-membuat jadwal UAS 
(JUAS) berkoordinasi 
dengan bag. pengajaran 
fakultas 
-melakukan koordinasi 
pembuatan Soal Ujian Akhir 
Semester (SUAS) 
-menggandakan dan 
mengarsip SUAS 
-menyerahkan Tanda Terima 
Soal UAS (TSUA) 
Pelaksanaan 
-mengawasi UAS 
-meminta dosen yang hadir 
untuk menandatangani 
presensi UAS, berita acara 
UAS, dan PHJ 
 
-meminta mahasiswa 
menandatangani presensi 
UAS 
-melakukan penilaian dan 
mengisi FPTS-2 
Penilaian 
-menerima copy FPTS-2 dan 
FNA 
-menyerahkan Tanda Terima 
Nilai Akhir (TTNA) 
-meng-copy FNA 2 kali 
-menyerahkan FNA asli ke 
recording, menempelkan 
copy FNA-1 di papan 
pengumuman nilai, dan 
mengarsip copy FNA-2 
-membuat Laporan 
Pengumpulan Nilai Semester 
(LPNS) 

 
 

-VA 
 
 
 

-VA 
 
 

-VA 
 

-VA 
 
 

-VA 
-NVA 

 
 
 
 

-VA 
 
 

-VA 
 
 

-VA 
 

-VA 
 

-VA 
-VA 

 
 
 
 

-VA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Kehadiran dosen 
untuk menjelaskan 
SUAS dapat 
dihindari jika SUAS 
jelas 

KKNP 
 
 

Pendaftaran 
-menerima dan memeriksa 
kelengkapan persyaratan 

 
-NVA 

 

 
-Kegunaan fotokopi 
kutipan daftar nilai 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

administrasi KKNP 
 
 
-meminta mahasiswa 
mengisi Formulir 
Pendaftaran KKNP (FPK) 
dan Buku Pendaftaran 
KKNP (BPK) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-mengarsip FPK bersama 
dengan syarat-syarat 
administrasi 
-membuat Daftar Pengusul 
KKNP (DPK): merekap 
BPK, mengatur penempatan 
KKNP, dan membagi dosen 
pembimbing  
 
 
-meminta pengesahan DPK  
-mengumumkan DPK 
-mengusulkan surat tugas 
dosen pembimbing   

 
 
 

-VA NE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-VA 
 
 

-VA NE 
 
 
 
 
 

 
-VA 
-VA 
-VA 

terakhir telah 
terwakili oleh 
fotokopi KRS   
-Kolom instansi dan 
alamat instansi pada 
BPK tidak terisi 
karena kepastian 
tempat KKNP 
diperoleh setelah 
mahasiswa menemui 
dosen pembimbing 
dan pembimbing 
lapangan. Jika 
demikian, BPK 
hanya berisi 
informasi umum 
mengenai mahasiswa  
 
 
 
-Kolom topik KKNP 
pada DPK tidak terisi 
karena topik 
ditentukan setelah 
bertemu dengan 
pembimbing 
lapangan    

Pelaksanaan 
-pembekalan: 
mengumumkan jadwal 
pembekalan, menyiapkan 
buku pedoman KKNP, 
menyiapkan pembicara, 
materi, tempat, dan peralatan 
pembekalan, mengundang 
beberapa institusi tempat 
KKNP, serta menyerahkan 
Lembar Kegiatan Harian 
KKNP dan Lembar Penilaian 
KKNP (LPK) 
- mengatur penempatan 
KKNP 
-membuat dan menyerahkan 
Surat Tugas KKNP (STK) 

 
-VA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-VA 
 

-VA 
 

 



 

 

 

 

untuk setiap mahasiswa 
-pelaksanaan KKNP: menuju 
tempat KKNP dengan 
membawa STK, membuat 
Rencana Kegiatan KKNP 
(RKK), menyerahkan RKK 
dan LPK, melaksanakan 
KKNP, konsultasi, membuat, 
serta menyerahkan laporan 
KKNP 
-dosen: menerima surat 
tugas, menerima dan 
mengarsip RKK, mencatat 
pembimbingan KKNP, 
melakukan koordinasi 
dengan pembimbing 
lapangan, serta membimbing 
penulisan laporan KKNP 

 
-VA 

 
 
 
 
 
 
 
 

-VA 
 

Evaluasi dan penilaian 
-dosen: menentukan jadwal 
ujian KKNP, menguji, 
menilai, menyerahkan LPK-
1 dan 2, serta meminta tanda 
terima nilai KKNP 
-meng-copy LPK-1 dan 2 
sebanyak 1 kali 
-menyerahkan LPK asli ke 
recording dan mengarsip 
copy LPK 
 -mahasiswa: meminta 
pengesahan, menggandakan, 
dan menyerahkan laporan 
KKNP ke pembimbing 
lapangan, dosen 
pembimbing, dan jurusan 
-membuat surat ucapan 
terima kasih ke institusi 
KKNP 

 
-VA 

 
 
 
 

-VA 
 

-VA 
 
 

-VA 
 
 
 
 
 
 
 

-VA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Skripsi dan Ujian 
Akhir Studi 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pendaftaran 
-menerima dan 
memverifikasi syarat 
pengajuan skripsi 
 
 
-menentukan dosen 
pembimbing 
-merekap pendaftaran skripsi 
dalam Daftar Pengajuan 

 
-NVA 

 
 
 
 

-VA 
 

-VA 
 

 
-Kegunaan fotokopi 
kutipan daftar nilai 
terakhir telah 
terwakili oleh 
fotokopi KRS 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skripsi (DPS) 
-mengumumkan dosen 
pembimbing 
 
 
 
-menyerahkan kembali 
berkas pendaftaran skripsi 
termasuk proposal dan 
Formulir Pengajuan Skripsi 
(FPS) yang telah berisi nama 
dosen pembimbing 
-menerima copy cover 
proposal 
 
-menukar FPS dengan Kartu 
Bimbingan Skripsi (KBS) 
-meminta mahasiswa 
mengisi Buku Pendaftaran 
Skripsi (BPS) 

 
-VA NE 

 
 
 

 
-VA 

 
 
 
 
 

-VA NE 
 
 

-VA 
 

-VA 

 
-Tidak efisien jika 
pengumuman 
dilakukan setiap kali 
ada pendaftaran 
skripsi 
 
 
 
 
 
 
-Copy cover proposal 
lebih efisien jika 
dilakukan oleh PAS 

Penetuan dosen 
pembimbing 
-memeriksa daftar dosen 
pembimbing 
-mengisi nama dosen 
pembimbing pada DPS 
-mengajukan DPS untuk 
disetujui 
-meng-copy DPS 3 kali 
-mengarsip DPS asli, 
menempelkan copy DPS-1, 
mengajukan surat tugas 
dosen pembimbing dengan 
melampirkan copy DPS-2, 
mengirim surat tugas dengan 
melampirkan copy DPS-3  

 
 

-VA 
 

-VA 
 

-VA 
 

-VA NE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-Tidak efisien jika 
dilakukan setiap kali 
ada pendaftaran 
skripsi 
 
 

Penggantian dosen 
pembimbing 
-berkomunikasi dengan 
dosen pembimbing lama 
-mengisi Daftar Penggantian 
Pembimbing Skripsi (DP2S)   
-mengajukan DP2S ke Kajur 
-mencatat DP2S dalam BPS 
-meng-copy DP2S 4 kali 
-membuat surat tugas 
pembimbing pengganti 
dengan copy DP2S-1, 

 
 

-VA 
 

-VA 
 

-VA 
-VA 
-VA 
-VA 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mengirim DP2S-2 ke dosen 
pembimbing lama, 
menyerahkan DP2S-3 ke 
mahasiswa, dan mengarsip 
DP2S-4 
Prosedur bimbingan 
-menemui dosen 
pembimbing dengan 
membawa proposal dan FPS 
-meminta dosen 
menandatangani FPS 
-meminta dosen mengisi dan 
menandatangani KBS selama 
proses bimbingan 

 
-VA 

 
 

-VA 
 

-VA 
 
 

 

Ujian Akhir Studi (UJAS) 
-menerima dan 
memverifikasi syarat 
pendaftaran UJAS 
-meminta mahasiswa 
mengisi buku UJAS 
-menyerahkan kartu UJAS 
(KAUJAS) ke mahasiswa 
-menentukan dosen penguji 
-meminta kesediaan dosen 
penguji dan kepastian jadwal 
ujian 
-menerima KAUJAS yang 
telah ditandatangani oleh 
dosen pembimbing dan calon 
dosen penguji 
  
 
-mengumumkan jadwal dan 
penguji UJAS 
-membuat undangan UJAS 
 
 
-mengirim undangan dan 
skripsi mahasiswa ke dosen 
penguji 
-menyiapkan dokumen 
UJAS 
-menyiapkan peralatan 

 
-VA 

 
 

-VA 
 

-VA 
 
 

 
-VA NE 

 
 
 
 
 
 
 

-VA 
 

-VA 
 
 

-VA 
 
 

-VA 
 

-VA 

 
 
 
 
 
 
 

 
-Membiarkan 
customer 
(mahasiswa) 
memenuhi 
kebutuhannya 
dengan cara 
mengumpulkan 
berbagai potongan 
layanan yang 
dipisah-pisahkan 
 
 

Yudisum dan kelulusan 
-menerima kembali dokumen 
UJAS 
-mengisi Laporan 
Pelaksanaan UJAS 

 
-VA 

 
-VA 

 

 



 

 

 

 

(LPUJAS) dan 
menyerahkannya ke 
Kajur/Sekjur 
-meng-copy LPUJAS 2 kali 
-menyerahkan LPUJAS asli 
ke recording, mengarsip 
copy-1, dan menyerahkan 
copy-2 ke PAS 
-mencatat hasil ujian 
mahasiswa pada Buku UJAS 
-menyerahkan lembar 
evaluasi ujian kepada 
mahasiswa 
-menerima kembali lembar 
evaluasi ujian yang telah 
ditandatangani oleh dosen 
-menyerahkan lembar 
evaluasi bimbingan 
-mengumumkan nilai 
-merekap dan menyerahkan 
lembar evaluasi ujian dan 
bimbingan 

 
 
 

-VA 
-VA 

 
 
 

-VA 
 

-VA 
 
 

-VA 
 
 

-VA 
 

-VA 
-VA 

 

Evaluasi Kinerja 
Tenaga Pengajar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-membuat program kerja 
pengukuran kinerja tenaga 
pengajar dalam Program 
Kendali Mutu Jurusan 
(PKMJ) 

VA  

-mengesahkan PKMJ VA  
-mengumpulkan, merekap, 
dan menyerahkan data yang 
diperlukan 

VA  

-menilai kinerja dosen VA  
-melakukan Evaluasi Kinerja 
Dosen Semesteran (EKDS) 

VA  

-merekap hasil EKDS VA  
-mengesahkan EKDS VA  
-mengumumkan hasil EKDS 
aspek pengajaran 

VA  

-mengirim hasil EKDS ke 
Tim Koordinasi Semester 

VA  

Perekrutan Asisten 
Dosen 

-mengumumkan perekrutan 
asisten dosen 

VA  

-menerima berkas lamaran 
mahasiswa 

VA  

-melakukan seleksi 
administrasi 

VA  

-mengumumkan mahasiswa VA  



 

 

 

 

yang lolos seleksi 
administrasi 
-melakukan tes mengajar VA  
-mengumumkan mahasiswa 
yang terpilih sebagai asisten 
dosen 

VA  

Pembekalan 
persiapan 
mahasiswa 
menghadapi 
rekruitmen dan 
pasar kerja 

-menentukan jadwal,  
moderator, dan pemateri 
pembekalan 

VA NE Pelaksanaan 
pembekalan terlalu 
dekat dengan 
pelaksanaan tes 
rekrutmen  

-mengumumkan jadwal 
pembekalan 

VA  

-mempersiapkan ruangan VA  
-menyampaikan materi 
pembekalan 

VA  

Peningkatan 
produktivitas dan 
kualitas penelitian 
dan pengabdian 
masyarakat bagi 
dosen melalui 
working seminar 
series 

Persiapan 
-menerima tawaran 
pelaksanaan seminar 
pengabdian 
-menginformasikan tawaran 
pelaksanaan seminar 
pengabdian kepada dosen-
dosen 
-menerima proposal 
pengajuan seminar 
pengabdian 
-menyeleksi proposal yang 
masuk 
-menentukan proposal yang 
lolos 

 
-VA 

 
 

-VA 
 
 
 

-VA 
 
 

-VA 
 

-VA 
 

 

Pelaksanaan 
-menunjuk mahasiswa 
-menentukan, menghubungi, 
dan mengundang pemateri  
-mempersiapkan lokasi, 
peralatan, dan perlengkapan 
seminar 
- memasang iklan di surat 
kabar: meminta penawaran 
harga pasang iklan, memilih 
surat kabar, membuat order 
iklan, dan memantau iklan 
-mempersiapkan konsumsi 
seminar 
-menggandakan materi  
-menerima pendaftaran 
masyarakat 

 
-VA 
-VA 

 
-VA 

 
 

-VA 
 
 
 
 

-VA 
 

-VA 
-VA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

-menolak pendaftaran dari 
masyarakat  
-melaksanakan seminar 
pengabdian yang berisi 
penyampaian materi 

-VA 
 
 

-VA 

 

Penyusunan modul 
bahan ajar 

-meminta dosen menyusun 
modul 

VA  

-meminta softcopy modul 
pada dosen 

NVA Penyerahan softcopy 
modul menjadi 
tanggung jawab 
dosen 

-mencetak seluruh softcopy 
modul ke dalam bentuk 
hardcopy 

NVA 
 

Karena tidak ada 
perubahan pada 
hardcopy dan 
softcopy modul, 
penyerahan modul ke 
penerbit dapat 
dilakukan dalam 
bentuk softcopy  

Pengembangan staf 
pengajar dengan 
pendidikan tidak 
bergelar/workshop/s
eminar/Simposium/
Kongres IAI/SNA 
 
 
 
 

-menerima informasi 
pelaksanaan pendidikan 
tidak bergelar 

VA  

-menentukan staf pengajar 
yang mengikuti pendidikan 
tidak bergelar 

VA 
 

 

-menunjuk staf pengajar VA  
-mendaftarkan staf pengajar 
yang terpilih 

VA  

-mengirimkan staf pengajar VA  
-mengikuti pendidikan tidak 
bergelar 

VA NE Tidak ada tindak 
lanjut pelaksanaan 
pendidikan tidak 
bergelar 
 

Peningkatan 
wawasan praktis 
dosen dan 
mahasiswa melalui 
kuliah tamu oleh 
para praktisi 

-menerima usulan 
pelaksanaan kuliah tamu 

VA  

-menetapkan pelaksanaan 
kuliah tamu 

VA  

-menanyakan kesediaan 
praktisi untuk menjadi 
pemateri kuliah tamu 

VA  

-membuat dan mengirim 
undangan kepada praktisi 
yang bersangkutan 

VA  

-menerima dan 
menggandakan materi  

VA  

-menentukan VA NE Memungkinkan 



 

 

 

 

mahasiswa/dosen peserta 
kuliah tamu  

timbulnya 
keterpaksaaan dan 
menghalangi peserta 
lain yang ingin 
mengikuti kuliah 
tamu 

-mempersiapkan ruangan 
dan konsumsi 

VA  

-menghubungi kembali 
praktisi yang bersangkutan 

VA  

-kuliah tamu berlangsung VA  
Pemeliharaan dan 
pengembangan 
laboratorium 
akuntansi 

Pemeliharaan 
-meng-update antivirus 
semua komputer 
-meng-upgrade/meng-install 
ulang software 
-menghapus virus yang ada 
di komputer 
-mengecek kondisi peralatan 
lab. 
-jika ditemukan kerusakan: 
melapor ketua lab., membuat 
dan mengirim surat 
pernyataan kerusakan ke TU, 
serta mengirim peralatan 
rusak ke TU 
 
Back-up database 
-mengecek kondisi database 
yang ada 
-menyusun spesifikasi lain 
yang dibutuhkan 
-merancang ulang database 

 
-VA 

 
-VA 

 
-VA 

 
-VA 

 
-NVA 

 
 
 
 
 
 
 

-VA 
 

-VA 
 

-VA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Maksud aktivitas 
pengiriman peralatan 
rusak ke TU telah 
diwakili oleh 
aktivitas pengiriman 
surat kerusakan ke 
TU  
 
 
 
 
 
 

Pengembangan 
Pembelian peralatan 
-menentukan peralatan yang 
akan dibeli 
-melapor ke ketua lab 
-membuat dan mengirim 
surat pengadaan peralatan ke 
TU 
-menunggu pengadaan 
peralatan dari TU 
 
Penerbitan buku praktikum 
-menyerahkan hardcopy ke 
penerbit 
 

 
 

-VA 
 

-VA 
-VA 

 
 

-NVA 
 
 
 

-NVA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-Menghambat 
pelaksanaan aktivitas 
lain 
 
-Karena tidak ada 
perubahan pada 
hardcopy dan 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
-menerima modul yang telah 
dicetak 
-memeriksa kuantitas dan 
kualitas modul  
-mengirim modul yang cacat 
 
 
 
-melayani pembelian modul 
oleh mahasiswa 
-memasukkan data 
pembelian ke komputer dan 
menyerahkan struk 
pembelian ke mahasiswa 
-menerima struk pembelian 
modul yang diserahkan oleh 
asisten dosen 
-menyerahkan modul dan 
daftar nama mahasiswa kelas 
yang bersangkutan 
-menerima daftar nama 
mahasiswa yang telah 
ditandatangani   
-mengecek daftar 
tandatangan dengan struk 
Pelatihan asdos 
-mengenal antar asdos 
-menyampaikan materi 
singkat mengenai Organisasi 
Asisten Dosen Akuntansi 
dan softskill yang dibutuhkan 
oleh seorang asdos 

 
 
 
 
 

-VA 
 

-NVA 
 

-NVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-VA NE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-VA 
-VA 

softcopy modul, 
penyerahan modul ke 
penerbit dapat 
dilakukan dalam 
bentuk softcopy 
 
 
-Aktivitas ini dapat 
dihindari melalui 
pemilihan penerbit 
yang menjamin 
kualitas modul 
terbitannya 
 
 
 
 
 
 
-Proses pembelian 
lebih efisien jika 
melalui asisten dosen  

Peningkatan 
kemampuan bahasa 
Inggris staf 
pengajar 

-mengumpulkan informasi 
mengenai Lembaga 
Bimbingan Belajar (LBB) 
Bahasa Inggris 

VA  

-mengajukan usulan LBB VA  
-menentukan LBB 
berdasarkan usulan PJ 

VA  

-mengumumkan pelaksanaan 
kegiatan 

VA  

-mencatat staf pengajar yang 
mengikuti kursus 

VA  



 

 

 

 

-mendaftarkan staf pengajar 
pada LBB yang 
bersangkutan 

VA  

-mengikuti kursus VA  
Pelaksanaan tracer 
study 

-menunjuk mahasiswa 
 

VA  

-meminta data alumni dan 
perusahaan dari bag. alumni 
fakultas 

VA  
 

 
-meminta data alumni dan 
perusahaan dari HMJA 

NVA -Manfaat aktivitas ini 
telah terwakili oleh 
aktivitas sebelumnya 

-mengumpulkan data 
perusahaan/instansi yang 
berada satu kota dengan PSA 
JAFE-UB 

NVA -Manfaat aktivitas ini 
telah terwakili oleh 
aktivitas sebelumnya 

-pendekatan alumni: 
menghubungi alumni, 
mengirim e-mail, 
mengonfirmasi pengiriman 
e-mail, mengecek balasan e-
mail, mengolah data 

NVA untuk 
aktivitas 

konfirmasi 

Konfirmasi 
pengiriman e-mail 
dapat dilakukan saat 
menghubungi alumni 

-pendekatan perusahaan via 
pos: mengirimkan kuesioner 
pada semua perusahaan, 
mengambil balasan 
kuesioner di kantor pos, 
mengolah data 

VA  

-pendekatan perusahaan via 
kunjungan: mengunjungi 
semua perusahaan/instansi, 
menanyakan keberadaan 
alumni, memberikan 
kuesioner, mengambil 
kembali kuesioner, 
mengolah data 

VA NE untuk 
aktivitas 
mendatangi 
semua 
perusahaan/in
stansi 

Tidak semua 
perusahaan yang 
dikunjungi 
mempekerjakan 
alumni 
 

-menyerahkan data yang 
telah diolah ke Sekjur 

VA  

Pemberian reward 
bagi dosen 
berkinerja terbaik 

-merekomendasikan 
tindaklanjut EKDS 

VA  

-menetapkan reward dan  
punishment 

VA  

-mengumumkan dosen 
berkinerja terbaik 

VA  

-menyerahkan penghargaan VA  
Peningkatan akses -menerima usulan 

eksekutif/praktisi yang akan 
VA  



 

 

 

 

ke dunia kerja 
dengan 
mengundang 
eksekutif 
perusahaan dan 
praktisi ke kampus 

diundang 
-menentukan 
eksekutif/praktisi yang akan 
diundang 

VA  

-menghubungi 
eksekutif/praktisi 

VA  

-membuat dan mengirim 
undangan 

VA  

-mempersiapkan kunjungan 
termasuk konsumsi 

VA  

-pelaksanaan kunjungan VA  
Peningkatan akses 
ke dunia kerja 
melalui company 
visit 

-menerima usulan 
perusahaan yang akan 
dikunjungi 

VA  

-menentukan perusahaan 
yang akan dikunjungi, 
waktu, dan peserta 
kunjungan 

VA  

-menginformasikan 
pelaksanaan kunjungan pada 
peserta kunjungan 

VA  

-menghubungi perusahaan 
yang bersangkutan 

VA  

-mempersiapkan kunjungan: 
meminta souvenir ke TU dan 
mencetak profil jurusan 

NVA untuk 
aktivitas 
pencetakan 
profil jurusan 

Kegiatan ini bisa 
dihindari jika jurusan 
telah memiliki 
cetakan profil jurusan 

-melaksanakan kunjungan VA  
Peningkatan 
penyerapan lulusan 
melalui rekrutmen 
di kampus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-menerima kunjungan 
perwakilan perusahaan 

VA  

-mengumumkan tes 
rekrutmen 

VA  

-menerima berkas 
pendaftaran mahasiswa 

VA  

-memverifikasi berkas 
pendaftaran 

VA  

-mempersiapkan 
pelaksanaan rekrutmen 
termasuk ruangan dan 
konsumsi 

VA  

-menyerahkan berkas 
pendaftaran mahasiswa pada 
perusahaan 

VA  

-pelaksanaan tes VA  
-menerima nama mahasiswa 
yang lolos tes rekrutmen 

VA  

-mengumumkan mahasiswa VA  



 

 

 

 

yang lolos 
Peningkatan 
kemampuan 
mahasiswa melalui 
keikutsertaan 
dalam olimpiade 
akuntansi 

-menerima informasi 
pelaksanaan olimpiade 

VA  

-mengumumkan olimpiade VA  
-menerima pendaftaran 
mahasiswa 

VA  

-menetapkan pelaksanaan 
seleksi internal 

VA  

-mengumumkan pelaksanaan 
seleksi internal jurusan 

VA  

-menyeleksi mahasiswa VA  
-mengumumkan mahasiswa 
yang lolos seleksi internal 

VA  

-menyelesaikan administrasi 
pendaftaran  

VA  

-mengirimkan mahasiswa VA  
Peningkatan 
wawasan dosen 
melalui short-course 
ke luar negeri dan 
international 
conference 

-menerima tawaran short-
course dan international 
conference 

VA  

-menerima usulan nama-
nama dosen yang akan 
mengikuti short-course dan 
international conference 

VA  

-menentukan dosen yang 
mengikuti short-course dan 
international conference 

VA  

-mengonfirmasi tawaran 
short-course dan 
international conference 
pada dosen yang 
bersangkutan 

VA  

-mengajukan nama dosen 
dan surat tugas ke universitas 

VA  

-mengikuti short-course dan 
international conference 

VA  

Rapat-rapat 
jurusan 

-meminta pelaksanaan rapat VA  
-mempersiapkan 
pelaksanaan rapat termasuk 
konsumsi 

VA  

-membuat dan mengirim 
undangan  

VA  

-mengumumkan kembali 
pelaksanaan rapat 

-NVA -Tujuan aktivitas ini 
telah disampaikan 
oleh aktivitas 
pengiriman undangan 

-pelaksanaan rapat VA  
Operasionalisasi Operasional jurusan   



 

 

 

 

jurusan termasuk 
laboratorium dan 
pemeliharaan aset 
jurusan 

-konsultasi mahasiswa 
-mengurus surat penelitian, 
kelengkapan syarat UJAS, 
pelaksanaan UJAS, dan 
Kartu Hasil Studi 

-VA 
-VA 

Operasional laboratorium 
-melaksanakan kuliah 
praktikum 
-mengecek komputer dan air 
conditioner 

 
-VA 

 
-NVA 

 
 
 

-Aktivitas ini 
menjadi tanggung 
jawab asdos dan 
mahasiswa pemakai 
lab. 

Pengadaan 
prasarana jurusan 
 
 
 
 

-menerima usulan pengadaan 
sarana/prasarana jurusan 

VA  

-membuat dan mengirim 
surat permintaan pengadaan 
sarana dan prasarana ke TU 

VA  

-menunggu NVA Menghambat 
pelaksanaan aktivitas 
lain 

Pembuatan 
souvenir dan 
pencetakan profil 
jurusan 

Pembuatan souvenir 
-menentukan souvenir yang 
akan dibuat 
-mengumpulkan informasi 
tempat pembuatan souvenir 
-memilih pembuat souvenir 
-membuat order pembelian 
-mengecek pemenuhan order 

 
-VA 

 
-VA 

 
-VA 
-VA 
-VA 

 

Pencetakan profil jurusan 
-mengumpulkan informasi 
mengenai jurusan 
-menyusun profil jurusan 
-mencetak untuk keperluan 
tertentu 

 
-VA 

 
-VA 

-VA NE 

 
 
 
 

-Pencetakan dalam 
jumlah banyak lebih 
efisien. JAFE-UB 
membutuhkan 
persediaan cetakan 
profil jurusan untuk 
kebutuhan yang 
sifatnya mendadak  

Peningkatan 
kompetensi staf 
administrasi 
akademik 

-mengusulkan bentuk 
pelatihan 

VA  

-menginformasikan jadwal 
pelatihan 

VA  

-melaksanakan pelatihan VA NE Semua staf 
administrasi 
mendapatkan bentuk 



 

 

 

 

pelatihan yang sama 
*Keterangan: 
VA   : value-added 
VA NE : value-added not efficient 
NVA  : non-value-added 
 

b. Penentuan root cause dari tiap aktivitas yang tidak bernilai 

tambah dan aktivitas yang bernilai tambah tapi tidak efisien. 

Root cause dari tiap aktivitas yang tidak bernilai tambah dan aktivitas 

yang bernilai tambah tapi tidak efisien merupakan penyebab utama 

munculnya aktivitas yang tidak bernilai tambah dan aktivitas yang 

bernilai tambah tapi tidak efisien. Menurut Hansen et al. (2009:443), 

penentuan root cause diperlukan untuk memastikan penyebab utama 

dari aktivitas sehingga ditemukan solusi untuk mengatasinya. Root 

cause  dari tiap aktivitas yang tidak bernilai tambah dan aktivitas yang 

bernilai tambah tapi tidak efisien pada PSA JAFE-UB dijabarkan 

sebagai berikut: 

Kegiatan Aktivitas Penilaian 
Aktivitas 

Root cause 

Pemrograman KRS 
dan bimbingan 
akademik 

-mencetak dan mengarsip 
blanko KRS yang telah 
diisi dan diprogram di 
komputer/internet 

VA NE Sebagai upaya 
pengamanan data jika 
terjadi kerusakan pada 
SISKA 

Dosen Pengasuh 
Mata Kuliah 

-memastikan FKM terisi 
dan kembali tepat waktu 

NVA Dosen lupa mengisi dan 
mengembalikan FKM 
tepat waktu 

Penjadwalan -memantau pemrosesan 
JKS oleh subbagian 
akademik fakultas 

NVA JKT tidak memuat 
kebijakan jumlah kelas 
yang dibuka, ketentuan 
pembukaan/penutupan 
kelas 

-staf administrasi 
mengarsip JKS 

NVA Memastikan bahwa TPD 
menggunakan JKS baru 
sebagai bahan evaluasi 
semester  



 

 

 

 

Pengajaran 
 
 
 

-meminta dosen yang hadir 
untuk menandatangani 
presensi UAS, berita acara 
UAS, dan PHJ 

NVA SUAS tidak diuraikan 
dengan jelas 

KKNP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-menerima dan memeriksa 
kelengkapan persyaratan 
administrasi KKNP 

NVA Kutipan daftar nilai 
terakhir digunakan untuk 
memastikan bahwa 
mahasiswa telah 
menempuh 129 SKS 
(tersisa 6 sks di luar 
skripsi dan skripsi) dan 
lulus matakuliah 
Metodologi Penelitian 

-meminta mahasiswa 
mengisi Formulir 
Pendaftaran KKNP (FPK) 
dan Buku Pendaftaran 
KKNP (BPK) 

VA NE Asumsi bahwa dosen 
selalu menyetujui tempat 
KKNP yang diusulkan 
oleh mahasiswa 

-membuat Daftar Pengusul 
KKNP (DPK): merekap 
BPK, mengatur 
penempatan KKNP, dan 
membagi dosen 
pembimbing. Kolom DPK 
terdiri atas no, nim, nama, 
dan topik KKNP. 

VA NE Asumsi bahwa dosen 
pembimbing dan 
pembimbing lapangan 
selalu menyetujui topik 
KKNP yang diusulkan 
oleh mahasiswa   

Skripsi dan Ujian 
Akhir Studi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-menerima dan 
memverifikasi syarat 
pengajuan skripsi 

NVA Kutipan daftar nilai 
terakhir digunakan untuk 
memastikan bahwa 
mahasiswa telah 
menempuh minimal 144 
SKS (termasuk skripsi) 

-mengumumkan dosen 
pembimbing 

VA NE Kegiatan ini 
dimaksudkan agar 
mahasiswa mengetahui 
bahwa penentuan dosen 
pembimbing telah 
dilakukan 

-menerima copy cover 
proposal 

VA NE Tidak mengeluarkan 
biaya untuk meng-copy 
cover proposal 

-meng-copy DPS 3 kali VA NE Copy DPS-1 untuk 
mengumumkan dosen 
pembimbing, copy DPS-
2 untuk mengajukan 
surat tugas dosen 
pembimbing, dan copy 
DPS-3 untuk mengirim 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

surat tugas  
-menentukan dosen penguji 
-meminta kesediaan dosen 
penguji dan kepastian 
jadwal ujian 
-menerima KAUJAS yang 
telah ditandatangani oleh 
dosen pembimbing dan 
calon dosen penguji 

VA NE Loads of job PAUJAS 

Pembekalan 
persiapan mahasiswa 
menghadapi 
rekruitmen dan pasar 
kerja 

-menentukan jadwal,  
moderator, dan pemateri 
pembekalan 

VA NE Pelaksanaan pembekalan 
sehari sebelum 
pelaksanaan tes 
rekrutmen dimaksudkan 
untuk mendekatkan 
waktu tes bagi alumni 
yang umumnya berada di 
luar kota serta 
memudahkan peserta 
untuk mengingat materi 
pembekalan 

Penyusunan modul 
bahan ajar 

-meminta softcopy modul 
pada dosen 

NVA Dosen tidak 
memperhatikan batas 
waktu penyerahan 
softcopy modul 

-mencetak seluruh softcopy 
modul ke dalam bentuk 
hardcopy 

NVA Permintaan penerbit 

Pengembangan staf 
pengajar dengan 
pendidikan tidak 
bergelar/workshop/se
minar/Simposium/Ko
ngres IAI/SNA 

-mengikuti pendidikan 
tidak bergelar 

VA NE Tidak ada keharusan 
untuk melaporkan materi 
pendidikan tidak 
bergelar  

Peningkatan wawasan 
praktis dosen dan 
mahasiswa melalui 
kuliah tamu oleh para 
praktisi 

-menentukan 
mahasiswa/dosen peserta 
kuliah tamu 

VA NE Lebih praktis daripada 
membuka pendaftaran 
yang belum tentu 
diminati oleh mahasiswa 

Pemeliharaan dan 
pengembangan 
laboratorium 
akuntansi 
 
 
 
 
 
 

-mengirim peralatan rusak 
ke TU 

NVA Tidak mendapat respon 
dari bagian TU 

-menunggu pengadaan 
peralatan dari TU 

NVA Belum ada respon dari 
bagian TU 

-menyerahkan hardcopy ke 
penerbit 

NVA Permintaan penerbit 

-memeriksa kuantitas dan 
kualitas modul  
-mengirim modul yang 
cacat 

NVA Modul cacat 



 

 

 

 

-proses pembelian modul 
oleh mahasiswa 

VA NE Diharapkan semua 
mahasiswa memiliki 
modul pada kuliah 
perdananya 

Pelaksanaan tracer 
study 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-meminta data alumni dan 
perusahaan dari HMJA 

NVA Data yang diperoleh dari 
bagian alumni fakultas 
tidak lengkap 

-mengumpulkan data 
perusahaan/instansi yang 
berada satu kota dengan 
PSA JAFE-UB 

NVA Data yang diperoleh dari 
bagian alumni fakultas 
tidak lengkap 

-mengonfirmasi 
pengiriman e-mail 

NVA Kegiatan ini dilakukan 
agar alumni mengetahui 
pengiriman e-mail oleh 
mahasiswa 

-mengunjungi semua 
perusahaan/instansi 

VA NE Tidak ada data valid 
yang menunjukkan 
keberadaan mahasiswa 

Peningkatan akses ke 
dunia kerja melalui 
company visit 

-mencetak profil jurusan NVA PSA JAFE-UB belum 
memiliki cetakan profil 
jurusan  

Rapat-rapat jurusan -mengumumkan kembali 
pelaksanaan rapat 

NVA Dosen mengabaikan 
undangan rapat 

Operasional lab. -mengecek komputer dan 
air conditioner 

NVA Asdos dan mahasiswa 
lupa mematikan 
komputer dan air 
conditioner  

Pengadaan prasarana 
jurusan 

-menunggu NVA Belum ada respon dari 
bagian TU 

Pencetakan profil 
jurusan 

-mencetak untuk keperluan 
tertentu 

VA NE Mempersingkat waktu 
pencetakan karena akan 
segera digunakan 

Peningkatan 
kompetensi staf 
administrasi 
akademik 

-melaksanakan pelatihan VA NE Tidak mengeluarkan 
biaya besar 

 

c. Penghitungan kinerja aktivitas melalui cycle effectiveness. 

Cycle effectiveness adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar 

nilai suatu kegiatan bagi pemenuhan kebutuhan customer. Cycle 

effectiveness dihitung dengan memanfaatkan data cycle time. Cycle 

time merupakan waktu yang digunakan untuk memberikan layanan 



 

 

 

 

bagi customer, baik internal customer maupun external customer. 

Pada perusahaan manufaktur, cycle time dibagi menjadi empat 

komponen, yaitu processing time, moving time, waiting/storage time, 

dan inspection time. Processing time merupakan waktu yang 

digunakan untuk menjalankan value-added activities sedangkan 

moving time, waiting/storage time, dan inspection time adalah waktu-

waktu yang digunakan untuk melaksanakan non-value-added 

activities. Cycle effectiveness (CE) dihitung dengan cara 

membandingkan  processing time dengan cycle time. Proses produksi 

yang ideal akan menghasilkan cycle time sama dengan processing 

time. Cycle effectiveness untuk masing-masing kegiatan pada PSA 

JAFE-UB adalah: 

Kegiatan Jumlah 
VA 

activities 
(1) 

Jumlah 
NVA 

activities 
(2) 

Jumlah 
total 

aktivitas 
(3) 

Cycle 
effectiveness 

 
(1) : (3) 

Penyusunan standar mutu akademik    4 - 4 1 
Pengembangan kurikulum 9 - 9 1 
Pengembangan KRS dan bimbingan 
akademik 

8 - 8 1 

Penentuan dosen pengasuh mata 
kuliah 

5 1 6 5/6 

Penjadwalan  3 2 5 3/5 
Pengajaran 33 1 34 33/34 
KKNP 16 1 17 16/17 
Skripsi dan ujian akhir studi 42 1 43 42/43 
Evaluasi kinerja tenaga pengajar 9 - 9 1 
Perekrutan asisten dosen 6 - 6 1 
Pembekalan persiapan mahasiswa 
menghadapi rekrutmen dan pasar kerja 

4 - 4 1 

Peningkatan produktivitas dan kualitas 
penelitian dan pengabdian masyarakat 
bagi dosen melalui working seminar 
series 

14 - 14 1 

Penyusunan modul bahan ajar 1 2 3 1/3 



 

 

 

 

Pengembangan staf pengajar dengan 
pendidikan tidak 
bergelar/workshop/seminar/Simposiu
m/Kongres IAI/SNA 

6 - 6 1 

Peningkatan wawasan praktis dosen 
dan mahasiswa melalui kuliah tamu 
oleh para praktisi 

9 - 9 1 

Pemeliharaan dan pengembangan lab. 
Akuntansi 

19 5 24 19/24 

Peningkatan kemampuan bahasa 
Inggris staf pengajar 

7 - 7 1 

Pelaksanaan tracer study 5 3 8 5/8 
Pemberian reward bagi dosen 
berkinerja terbaik 

4 - 4 1 

Peningkatan akses ke dunia kerja 
dengan mengundang eksekutif 
perusahaan dan praktisi ke kampus 

6 - 6 1 

Peningkatan akses ke dunia kerja 
melalui company visit 

5 1 6 5/6 

Peningkatan penyerapan lulusan 
melalui rekrutmen di kampus 

9 - 9 1 

Peningkatan kemampuan mahasiswa 
melalui keikutsertaan dalam olimpiade 
akuntansi 

9 - 9 1 

Peningkatan wawasan dosen melalui 
short-course ke luar negeri dan 
international conference 

6 - 6 1 

Rapat-rapat jurusan 4 1 5 4/5 
Operasional jurusan dan laboratorium 3 1 4 ¾ 
Pengadaan sarana dan prasarana 
jurusan 

2 1 3 2/3 

Pembuatan souvenir dan pencetakan 
profil jurusan 

8 - 8 1 

Peningkatan kompetensi staf 
administrasi akademik 

3 - 3 1 

 

4.2.3 Pengembangan rencana perbaikan terhadap aktivitas berdasarkan 

informasi yang diperoleh dari process value analysis melalui langkah-

langkah berikut: 

a. Identifikasi masalah 

Menurut Mulyadi (2009:24) masalah dapat dikategorikan menjadi 

empat, yaitu: (1) kesenjangan, (2) pemborosan, (3) ketidakefisienan, 



 

 

 

 

dan (4) ketidakstabilan. Masalah muncul sebagai akibat dari 

pelaksanaan aktivitas tidak bernilai tambah dan aktivitas bernilai 

tambah, tapi tidak efisien. Berikut ini adalah masalah yang muncul dari 

pelaksanaan aktivitas tidak bernilai tambah dan aktivitas bernilai 

tambah, tapi tidak efisien di PSA JAFE-UB: 

Aktivitas Penilaian 
Aktivitas 

Masalah 

Mencetak dan mengarsip blanko 
KRS yang telah diisi dan 
diprogram di komputer/internet 

VA NE Penumpukan arsip 

Memastikan FKM terisi dan 
kembali tepat waktu 

NVA Persiapan pelaksanaan rapat penentuan 
dosen pengajar memerlukan waktu lebih 
lama 

Memantau pemrosesan JKS oleh 
subbagian akademik fakultas 

NVA Ketidakefisienan dalam hal waktu dan 
tenaga 

Staf administrasi mengarsip JKS NVA Penumpukan arsip  

Meminta dosen yang hadir untuk 
menandatangani presensi UAS, 
berita acara UAS, dan PHJ 

NVA Ketidakefisienan  

Menerima dan memeriksa 
kelengkapan persyaratan 
administrasi KKNP 

NVA Ketidakefisienan dalam pemenuhan 
persyaratan administrasi KKNP 

Meminta mahasiswa mengisi 
Formulir Pendaftaran KKNP 
(FPK) dan Buku Pendaftaran 
KKNP (BPK) 

VA NE Kolom instansi dan alamat instansi pada 
BPK tidak terisi sehingga BPK hanya 
akan berisi informasi umum mengenai 
mahasiswa 

Membuat Daftar Pengusul KKNP 
(DPK): merekap BPK, mengatur 
penempatan KKNP, dan membagi 
dosen pembimbing. Kolom DPK 
terdiri atas no, nim, nama, dan 
topik KKNP. 

VA NE -Kolom topik KKNP pada DPK tidak 
terisi 
-Ketua Jurusan tidak melakukan 
pengesahan atas pembagian dosen 
pembimbing. Tidak ada keterangan nama 
dosen pembimbing pada kolom DPK.  

Menerima dan memverifikasi 
syarat pengajuan skripsi 

NVA Ketidakefisienan dalam pemenuhan 
persyaratan administrasi skripsi 

Mengumumkan dosen 
pembimbing 

NVA Ketidakefisienan dalam pengumuman 
dosen pembimbing 

Menerima copy cover proposal VA NE Mahasiswa tidak menyerahkan copy 
cover proposal 

Meng-copy DPS 3 kali VA NE Pemborosan  

-Menentukan dosen penguji 
-Meminta kesediaan dosen penguji 

VA NE Ketidakefisienan dalam penentuan dosen 
pembimbing: dosen sulit ditemui, waktu 



 

 

 

 

dan kepastian jadwal ujian 
-Menerima KAUJAS yang telah 
ditandatangani oleh dosen 
pembimbing dan calon dosen 
penguji 

lama, dosen lupa waktu kosongnya, dan 
resiko kecurangan mahasiswa  

Menentukan jadwal,  moderator, 
dan pemateri pembekalan 

VA NE Hasil pembekalan tidak maksimum 
dilihat dari rasio peserta lulus tes pada 
tahap pertama adalah 1:5. Sebaliknya, 
rasio peserta lulus tes pada tahap kedua 
adalah 1:30 

Meminta softcopy modul pada 
dosen 

NVA Penerbitan modul tidak tepat waktu 

Mencetak seluruh softcopy modul 
ke dalam bentuk hardcopy 

NVA Ketidakefisienan: biaya merubah 
softcopy menjadi hardcopy dan waktu 

Mengikuti pendidikan tidak 
bergelar 

VA NE -Manfaat kegiatan tidak tercapai 
maksimum 
-Manfaat kegiatan hanya diperoleh staf 
pengajar yang bersangkutan 

Menentukan mahasiswa/dosen 
peserta kuliah tamu 

VA NE -Peserta kurang antusias mengikuti 
kuliah tamu 
-Maksud pelaksanaan kuliah tamu tidak 
tercapai 

Mengirim peralatan rusak ke TU NVA Menghambat pelaksanaan aktivitas lain 

Menunggu pengadaan peralatan 
dari TU 

NVA Menghambat pelaksanaan aktivitas lain 

Menyerahkan hardcopy ke 
penerbit 

NVA Ketidakefisienan: biaya merubah 
softcopy menjadi hardcopy dan waktu 

-Memeriksa kuantitas dan kualitas 
modul  
-Mengirim modul yang cacat 

NVA Ketidakefisienan: waktu dan tenaga 

Proses pembelian modul oleh 
mahasiswa 

VA NE Ketidakefisienan dalam layanan 
pembelian: resiko mahasiswa tidak 
membayar tapi memperoleh struk, struk 
berisi beberapa item pembelian yang 
harus diberikan ke mahasiswa-staf lab-
mahasiswa-staf lab 

Meminta data alumni dan 
perusahaan dari HMJA 

NVA Ketidakefisienan: tenaga dan waktu 

Mengumpulkan data 
perusahaan/instansi yang berada 
satu kota dengan PSA JAFE-UB 

NVA Ketidakefisienan: biaya internet, tenaga, 
dan waktu 

Mengonfirmasi pengiriman e-mail NVA Ketidakefisienan: biaya telepon, tenaga, 
dan waktu 

Mengunjungi semua 
perusahaan/instansi 

VA NE Ketidakefisienan dalam pencarian data 
alumni: biaya transportasi, tenaga, dan 
waktu 



 

 

 

 

Mencetak profil jurusan NVA Ketidakefisienan dalam pelaksanaan 
company visit 

Mengumumkan kembali 
pelaksanaan rapat 

NVA -Dosen menjadi terbiasa mengabaikan 
undangan rapat 
-Biaya telepon meningkat 

Mengecek komputer dan air 
conditioner 

NVA Mahasiswa dan asdos merasa tidak 
bertanggungjawab untuk mematikan 
peralatan lab. yang telah digunakan 

Menunggu NVA Menghambat pelaksanaan aktivitas lain 

Mencetak untuk keperluan tertentu VA NE Cetakan profil jurusan tidak tersedia 
untuk kebutuhan yang bersifat mendadak 

Melaksanakan pelatihan VA NE -Staf administrasi tidak serius dalam 
mengikuti pelatihan 
-Hasil pelatihan tidak maksimum 

 

b. Identifikasi penyebab masalah. Penyebab masalah dapat 

diidentifikasi berdasarkan penelusuran root cause dari aktivitas tidak 

bernilai tambah dan aktivitas bernilai tambah, tapi tidak efisien. 

Berikut ini disajikan penyebab dari tiap masalah yang terjadi di PSA 

JAFE-UB:   

Aktivitas Masalah Root cause 
Mencetak dan mengarsip 
blanko KRS yang telah diisi 
dan diprogram di 
komputer/internet 

Penumpukan arsip Sebagai upaya pengamanan 
data jika terjadi kerusakan pada 
SISKA 

Memastikan FKM terisi dan 
kembali tepat waktu 

Persiapan pelaksanaan rapat 
penentuan dosen pengajar 
memerlukan waktu lebih 
lama 

Dosen lupa mengisi dan 
mengembalikan FKM tepat 
waktu 

Memantau pemrosesan JKS 
oleh subbagian akademik 
fakultas 

Ketidakefisienan dalam hal 
waktu dan tenaga 

JKT tidak memuat kebijakan 
jumlah kelas yang dibuka, 
ketentuan 
pembukaan/penutupan kelas 

Staf administrasi mengarsip 
JKS 

Penumpukan arsip  Memastikan bahwa TPD 
menggunakan JKS baru sebagai 
bahan evaluasi semester  

Meminta dosen yang hadir 
untuk menandatangani 
presensi UAS, berita acara 
UAS, dan PHJ 

Ketidakefisienan  SUAS tidak diuraikan dengan 
jelas 

Menerima dan memeriksa Ketidakefisienan dalam Kutipan daftar nilai terakhir 



 

 

 

 

kelengkapan persyaratan 
administrasi KKNP 

pemenuhan persyaratan 
administrasi KKNP 

digunakan untuk memastikan 
bahwa mahasiswa telah 
menempuh 129 SKS (tersisa 6 
sks di luar skripsi dan skripsi) 
dan lulus matakuliah 
Metodologi Penelitian 

Meminta mahasiswa 
mengisi Formulir 
Pendaftaran KKNP (FPK) 
dan Buku Pendaftaran 
KKNP (BPK) 

Kolom instansi dan alamat 
instansi pada BPK tidak 
terisi sehingga BPK hanya 
akan berisi informasi umum 
mengenai mahasiswa 

Asumsi bahwa dosen selalu 
menyetujui tempat KKNP yang 
diusulkan oleh mahasiswa 

Membuat Daftar Pengusul 
KKNP (DPK): merekap 
BPK, mengatur penempatan 
KKNP, dan membagi dosen 
pembimbing. Kolom DPK 
terdiri atas no, nim, nama, 
dan topik KKNP. 

-Kolom topik KKNP pada 
DPK tidak terisi 
-Ketua Jurusan tidak 
melakukan pengesahan atas 
pembagian dosen 
pembimbing. Tidak ada 
keterangan nama dosen 
pembimbing pada kolom 
DPK.  

Asumsi bahwa dosen 
pembimbing dan pembimbing 
lapangan selalu menyetujui 
topik KKNP yang diusulkan 
oleh mahasiswa   

Menerima dan 
memverifikasi syarat 
pengajuan skripsi 

Ketidakefisienan dalam 
pemenuhan persyaratan 
administrasi skripsi 

Kutipan daftar nilai terakhir 
digunakan untuk memastikan 
bahwa mahasiswa telah 
menempuh minimal 144 SKS 
(termasuk skripsi) 

Mengumumkan dosen 
pembimbing 

Ketidakefisienan dalam 
pengumuman dosen 
pembimbing 

Kegiatan ini dimaksudkan agar 
mahasiswa mengetahui bahwa 
penentuan dosen pembimbing 
telah dilakukan 

Menerima copy cover 
proposal 

Mahasiswa tidak 
menyerahkan copy cover 
proposal 

Tidak mengeluarkan biaya 
untuk meng-copy cover 
proposal 

Meng-copy DPS 3 kali Pemborosan  Copy DPS-1 untuk 
mengumumkan dosen 
pembimbing, copy DPS-2 untuk 
mengajukan surat tugas dosen 
pembimbing, dan copy DPS-3 
untuk mengirim surat tugas  

-Menentukan dosen penguji 
-Meminta kesediaan dosen 
penguji dan kepastian 
jadwal ujian 
-Menerima KAUJAS yang 
telah ditandatangani oleh 
dosen pembimbing dan 
calon dosen penguji 

Ketidakefisienan dalam 
penentuan dosen 
pembimbing: dosen sulit 
ditemui, waktu lama, dosen 
lupa waktu kosongnya, dan 
resiko kecurangan 
mahasiswa  

Loads of job PAUJAS 

Menentukan jadwal,  
moderator, dan pemateri 

Hasil pembekalan tidak 
maksimum dilihat dari rasio 

Pelaksanaan pembekalan sehari 
sebelum pelaksanaan tes 



 

 

 

 

pembekalan peserta lulus tes pada tahap 
pertama adalah 1:5. 
Sebaliknya, rasio peserta 
lulus tes pada tahap kedua 
adalah 1:30 

rekrutmen dimaksudkan untuk 
mendekatkan waktu tes bagi 
alumni yang umumnya berada 
di luar kota serta memudahkan 
peserta untuk mengingat materi 
pembekalan 

Meminta softcopy modul 
pada dosen 

Penerbitan modul tidak 
tepat waktu 

Dosen tidak memperhatikan 
batas waktu penyerahan 
softcopy modul 

Mencetak seluruh softcopy 
modul ke dalam bentuk 
hardcopy 

Ketidakefisienan: biaya 
merubah softcopy menjadi 
hardcopy dan waktu 

Permintaan penerbit 

Mengikuti pendidikan tidak 
bergelar 

-Manfaat kegiatan tidak 
tercapai maksimum 
-Manfaat kegiatan hanya 
diperoleh staf pengajar yang 
bersangkutan 

Tidak ada keharusan untuk 
melaporkan materi pendidikan 
tidak bergelar  

Menentukan 
mahasiswa/dosen peserta 
kuliah tamu 

-Peserta kurang antusias 
mengikuti kuliah tamu 
-Maksud pelaksanaan kuliah 
tamu tidak tercapai 

Lebih praktis daripada 
membuka pendaftaran yang 
belum tentu diminati oleh 
mahasiswa 

Mengirim peralatan rusak ke 
TU 

Menghambat pelaksanaan 
aktivitas lain 

Tidak mendapat respon dari 
bagian TU 

Menunggu pengadaan 
peralatan dari TU 

Menghambat pelaksanaan 
aktivitas lain 

Belum ada respon dari bagian 
TU 

Menyerahkan hardcopy ke 
penerbit 

Ketidakefisienan: biaya 
merubah softcopy menjadi 
hardcopy dan waktu 

Permintaan penerbit 

-Memeriksa kuantitas dan 
kualitas modul  
-Mengirim modul yang 
cacat 

Ketidakefisienan: waktu dan 
tenaga 

Modul cacat 

Proses pembelian modul 
oleh mahasiswa 

Ketidakefisienan dalam 
layanan pembelian: resiko 
mahasiswa tidak membayar 
tapi memperoleh struk, 
struk berisi beberapa item 
pembelian yang harus 
diberikan ke mahasiswa-staf 
lab-mahasiswa-staf lab 

Diharapkan semua mahasiswa 
memiliki modul pada kuliah 
perdananya 

Meminta data alumni dan 
perusahaan dari HMJA 

Ketidakefisienan: tenaga 
dan waktu 

Data yang diperoleh dari bagian 
alumni fakultas tidak lengkap 

Mengumpulkan data 
perusahaan/instansi yang 
berada satu kota dengan 
PSA JAFE-UB 

Ketidakefisienan: biaya 
internet, tenaga, dan waktu 

Data yang diperoleh dari bagian 
alumni fakultas tidak lengkap 

Mengonfirmasi pengiriman 
e-mail 

Ketidakefisienan: biaya 
telepon, tenaga, dan waktu 

Kegiatan ini dilakukan agar 
alumni mengetahui pengiriman 



 

 

 

 

e-mail oleh mahasiswa 
Mengunjungi semua 
perusahaan/instansi 

Ketidakefisienan dalam 
pencarian data alumni: 
biaya transportasi, tenaga, 
dan waktu 

Tidak ada data valid yang 
menunjukkan keberadaan 
mahasiswa 

Mencetak profil jurusan Ketidakefisienan dalam 
pelaksanaan company visit 

PSA JAFE-UB belum memiliki 
cetakan profil jurusan  

Mengumumkan kembali 
pelaksanaan rapat 

-Dosen menjadi terbiasa 
mengabaikan undangan 
rapat 
-Biaya telepon meningkat 

Dosen mengabaikan undangan 
rapat 

Mengecek komputer dan air 
conditioner 

Mahasiswa dan asdos 
merasa tidak 
bertanggungjawab untuk 
mematikan peralatan lab. 
yang telah digunakan 

Asdos dan mahasiswa lupa 
mematikan komputer dan air 
conditioner  

Menunggu Menghambat pelaksanaan 
aktivitas lain 

Belum ada respon dari bagian 
TU 

Mencetak untuk keperluan 
tertentu 

Cetakan profil jurusan tidak 
tersedia untuk kebutuhan 
yang bersifat mendadak 

Mempersingkat waktu 
pencetakan karena akan segera 
digunakan 

Melaksanakan pelatihan -Staf administrasi tidak 
serius dalam mengikuti 
pelatihan 
-Hasil pelatihan tidak 
maksimum 

Tidak mengeluarkan biaya 
besar 

 

c. Penyelesaian masalah 

Aktivitas Masalah Solusi 
Mencetak dan mengarsip 
blanko KRS yang telah diisi 
dan diprogram di 
komputer/internet 

Penumpukan arsip Pengarsipan blanko KRS hanya 
dilakukan selama satu semester 
untuk selanjutnya digantikan 
oleh pengarsipan KHS (Kartu 
Hasil Studi).  

Memastikan FKM terisi dan 
kembali tepat waktu 

Persiapan pelaksanaan rapat 
penentuan dosen pengajar 
memerlukan waktu lebih 
lama 

1. Balasan FKM bersifat 
konfirmasi negatif. Dosen 
yang tidak mengembalikan 
FKM dianggap menyetujui 
isi FKM atau menyetujui 
penentuan dosen pengajar 
pada tahun ajaran 
sebelumnya. 

2. Pengiriman FKM 
dilakukan untuk pergantian 
mata kuliah  

Memantau pemrosesan JKS Ketidakefisienan dalam hal JKT memuat perhitungan yang 



 

 

 

 

oleh subbagian akademik 
fakultas 

waktu dan tenaga matang mengenai jumlah kelas 
yang ditawarkan. Jumlah 
penawaran kelas didasarkan 
pada perhitungan seluruh 
mahasiswa dikurangi jumlah 
mahasiswa yang tidak lulus 
(tidak bisa menempuh mata 
kuliah tersebut) dibagi dengan 
jumlah maksimum mahasiswa 
per kelas. JKT juga memuat 
jumlah maksimum/minimum 
mahasiswa per kelas dan 
beberapa alternatif tindakan 
terkait 

Staf administrasi mengarsip 
JKS 

Penumpukan arsip  Pengarsipan JKS dilakukan oleh 
TPD yang memiliki 
kepentingan untuk 
menggunakan JKS sebagai 
bahan evaluasi semester 

Meminta dosen yang hadir 
untuk menandatangani 
presensi UAS, berita acara 
UAS, dan PHJ 

Ketidakefisienan  Dosen menguraikan SUAS 
dengan jelas 

Menerima dan memeriksa 
kelengkapan persyaratan 
administrasi KKNP 

Ketidakefisienan dalam 
pemenuhan persyaratan 
administrasi KKNP 

Fotokopi kutipan daftar nilai 
terakhir sebagai salah satu 
persyaratan administrasi KKNP 
ditiadakan karena kegunaannya 
telah terpenuhi dengan adanya 
fotokopi KRS   

Meminta mahasiswa 
mengisi Formulir 
Pendaftaran KKNP (FPK) 
dan Buku Pendaftaran 
KKNP (BPK) 

Kolom instansi dan alamat 
instansi pada BPK tidak 
terisi sehingga BPK hanya 
akan berisi informasi umum 
mengenai mahasiswa 

BPK diisi setelah ada kepastian 
tempat KKNP, yaitu mahasiswa 
telah menemui dosen 
pembimbing dan pembimbing 
lapangan  

Membuat Daftar Pengusul 
KKNP (DPK): merekap 
BPK, mengatur penempatan 
KKNP, dan membagi dosen 
pembimbing. Kolom DPK 
terdiri atas no, nim, nama, 
dan topik KKNP. 

-Kolom topik KKNP pada 
DPK tidak terisi 
-Ketua Jurusan tidak 
melakukan pengesahan atas 
pembagian dosen 
pembimbing. Tidak ada 
keterangan nama dosen 
pembimbing pada kolom 
DPK.  

- Meniadakan kolom topik 
KKNP pada DPK karena 
kepastian topik KKNP 
diketahui setelah mahasiswa 
bertemu dengan pembimbing 
lapangan 
- Mengganti kolom topik 
KKNP pada DPK dengan 
kolom nama dosen pembimbing 
karena DPK digunakan untuk 
meminta pengesahan dosen 
pembimbing KKNP ke Kajur 
dan pengajuan surat tugas ke 
Dekan sehingga informasi nama 



 

 

 

 

dosen pembimbing mutlak 
diperlukan 

Menerima dan 
memverifikasi syarat 
pengajuan skripsi 

Ketidakefisienan dalam 
pemenuhan persyaratan 
administrasi skripsi 

Fotokopi kutipan daftar nilai 
terakhir sebagai salah satu 
persyaratan administrasi skripsi 
ditiadakan karena kegunaannya 
telah terpenuhi dengan adanya 
fotokopi KRS   

Mengumumkan dosen 
pembimbing 

Ketidakefisienan dalam 
pengumuman dosen 
pembimbing 

Pengumuman dosen 
pembimbing melalui 
penempelan copy DPS-1 tidak 
dilakukan setiap kali ada 
pendaftaran skripsi. 
Pengumuman dilakukan per 
batch 

Menerima copy cover 
proposal 

Mahasiswa tidak 
menyerahkan copy cover 
proposal 

Berdasarkan pertimbangan 
biaya dan manfat, copy cover 
proposal dilakukan oleh PAS 
untuk menghindari resiko-
resiko yang mungkin timbul 
jika copy cover proposal 
dilakukan oleh mahasiswa 

Meng-copy DPS 3 kali Pemborosan  Penggandaan DPS tidak 
dilakukan setiap kali ada 
pendaftaran skripsi melainkan 
dilakukan per batch 

-Menentukan dosen penguji 
-Meminta kesediaan dosen 
penguji dan kepastian 
jadwal ujian 
-Menerima KAUJAS yang 
telah ditandatangani oleh 
dosen pembimbing dan 
calon dosen penguji 

Ketidakefisienan dalam 
penentuan dosen 
pembimbing: dosen sulit 
ditemui, waktu lama, dosen 
lupa waktu kosongnya, dan 
resiko kecurangan 
mahasiswa  

Penentuan dosen penguji skripsi 
dikoordinasi oleh PAS 
bekerjasama dengan PAUJAS. 
PAUJAS bertugas untuk 
memastikan kesediaan dosen 
penguji 

Menentukan jadwal,  
moderator, dan pemateri 
pembekalan 

Hasil pembekalan tidak 
maksimum dilihat dari rasio 
peserta lulus tes pada tahap 
pertama adalah 1:5. 
Sebaliknya, rasio peserta 
lulus tes pada tahap kedua 
adalah 1:30 

Pembekalan dilaksanakan 3 hari 
sebelum pelaksanaan tes 
rekrutmen sehingga peserta 
memiliki waktu untuk 
mempersiapkan tes rekrutmen 
dengan lebih baik berdasarkan 
apa yang telah disampaikan 
dalam pembekalan. Selain itu, 
materi pembekalan hendaknya 
juga dipersiapkan untuk 
menghadapi tes rekrutmen 
tahap kedua 

Meminta softcopy modul 
pada dosen 

Penerbitan modul tidak 
tepat waktu 

Ketua lab. menginformasikan 
batas waktu penyerahan modul 



 

 

 

 

pada saat meminta dosen 
menyusun modul dan 
mempertegas batas waktu 
penyerahan softcopy modul. 
Penerbitan modul untuk 
softcopy yang diserahkan 
melebihi batas waktu yang telah 
ditetapkan tidak menjadi 
tanggung jawab pihak 
laboratorium. 

Mencetak seluruh softcopy 
modul ke dalam bentuk 
hardcopy 

Ketidakefisienan: biaya 
merubah softcopy menjadi 
hardcopy dan waktu 

Ketua lab. membuat 
kesepakatan dengan penerbit 
untuk menyerahkan softcopy 
modul sebagai bahan dasar 
pencetakan modul 

Mengikuti pendidikan tidak 
bergelar 

-Manfaat kegiatan tidak 
tercapai maksimum 
-Manfaat kegiatan hanya 
diperoleh staf pengajar yang 
bersangkutan 

Staf pengajar yang mengikuti 
pendidikan tidak bergelar 
berkewajiban untuk 
menyampaikan kembali materi 
pendidikan tidak bergelar pada 
sebuah pertemuan terbatas yang 
dihadiri oleh pimpinan jurusan 
dan staf pengajar lain yang 
berkepentingan dengan materi 
tersebut  

Menentukan 
mahasiswa/dosen peserta 
kuliah tamu 

-Peserta kurang antusias 
mengikuti kuliah tamu 
-Maksud pelaksanaan kuliah 
tamu tidak tercapai 

-Membuka pendaftaran bagi 
mahasiswa yang berminat 
mengikuti kuliah tamu 
-Dosen pengajar matakuliah 
yang bersangkutan menugaskan 
mahasiswa membuat ringkasan 
materi kuliah tamu sebagai 
tugas matakuliah 

Mengirim peralatan rusak ke 
TU 

Menghambat pelaksanaan 
aktivitas lain 

Menyampaikan masalah ini 
pada ketua jurusan untuk 
diajukan pada rapat di tingkat 
fakultas guna memberi masukan 
pada pihak fakultas untuk 
membenahi kinerja dengan 
mencari penyebab lambatnya 
proses pengadaan sarana dan 
prasarana dan mencari solusi 
untuk mengatasinya  

Menunggu pengadaan 
peralatan dari TU 

Menghambat pelaksanaan 
aktivitas lain 

Menyampaikan masalah ini 
pada ketua jurusan untuk 
diajukan pada rapat di tingkat 
fakultas guna memberi masukan 
pada pihak fakultas untuk 



 

 

 

 

membenahi kinerja dengan 
mencari penyebab lambatnya 
proses pengadaan sarana dan 
prasarana dan mencari solusi 
untuk mengatasinya  

Menyerahkan hardcopy ke 
penerbit 

Ketidakefisienan: biaya 
merubah softcopy menjadi 
hardcopy dan waktu 

Ketua lab. membuat 
kesepakatan dengan penerbit 
untuk menyerahkan softcopy 
modul sebagai bahan dasar 
pencetakan modul 

-Memeriksa kuantitas dan 
kualitas modul  
-Mengirim modul yang 
cacat 

Ketidakefisienan: waktu dan 
tenaga 

Ketua lab. membuat 
kesepakatan bahwa penerbit 
menjaminan kualitas modul 
cetakannya 

Proses pembelian modul 
oleh mahasiswa 

Ketidakefisienan dalam 
layanan pembelian: resiko 
mahasiswa tidak membayar 
tapi memperoleh struk, 
struk berisi beberapa item 
pembelian yang harus 
diberikan ke mahasiswa-staf 
lab-mahasiswa-staf lab 

Asdos mengkoordinasi 
pembelian modul pada kuliah 
perdana dengan cara mendaftar 
nama mahasiswa yang membeli 
modul dan mengumpulkan uang 
pembelian modul untuk 
diserahkan ke staf lab. 
Selanjutnya, asdos menerima 
modul sejumlah uang yang 
diserahkan dan struk pembelian. 
Asdos membagi modul dan 
struk pembelian kepada 
mahasiswa dan meminta 
mahasiswa yang telah 
menerima untuk 
menandatangani daftar nama 
untuk selanjutnya diserahkan ke 
staf lab. Daftar nama diarsip 
oleh staf lab. untuk dicocokkan 
dengan data pembelian  

Meminta data alumni dan 
perusahaan dari HMJA 

Ketidakefisienan: tenaga 
dan waktu 

Alamat e-mail dimasukkan 
sebagai salah satu data dalam 
formulir biodata lulusan. Hal ini 
dimaksudkan agar Jurusan 
memilki pengendalian yang 
lebih besar dalam memastikan 
data alamat e-mail diisi oleh 
lulusan  

Mengumpulkan data 
perusahaan/instansi yang 
berada satu kota dengan 
PSA JAFE-UB 

Ketidakefisienan: biaya 
internet, tenaga, dan waktu 

Alamat e-mail dimasukkan 
sebagai salah satu data dalam 
formulir biodata lulusan. Hal ini 
dimaksudkan agar Jurusan 
memilki pengendalian yang 
lebih besar dalam memastikan 



 

 

 

 

data alamat e-mail diisi oleh 
lulusan  

Mengonfirmasi pengiriman 
e-mail 

Ketidakefisienan: biaya 
telepon, tenaga, dan waktu 

Konfirmasi pengiriman e-mail 
dilakukan bersamaan pada saat 
awal menghubungi alumni 

Mengunjungi semua 
perusahaan/instansi 

Ketidakefisienan dalam 
pencarian data alumni: 
biaya transportasi, tenaga, 
dan waktu 

Alamat e-mail dimasukkan 
sebagai salah satu data dalam 
formulir biodata lulusan. Hal ini 
dimaksudkan agar Jurusan 
memilki pengendalian yang 
lebih besar dalam memastikan 
data alamat e-mail diisi oleh 
lulusan  

Mencetak profil jurusan Ketidakefisienan dalam 
pelaksanaan company visit 

Jurusan mencetak beberapa 
lembar profil jurusan sebagai 
persediaan 

Mengumumkan kembali 
pelaksanaan rapat 

-Dosen menjadi terbiasa 
mengabaikan undangan 
rapat 
-Biaya telepon meningkat 

Menghilangkan aktivitas 
pengumuman kembali 
pelaksanaan rapat karena 
manfaat dari aktivitas ini telah 
terpenuhi dengan aktivitas 
pengiriman undangan rapat. 
Ketidakhadiran dosen dalam 
rapat setelah pengiriman 
undangan adalah tanggung 
jawab dosen 

Mengecek komputer dan air 
conditioner 

Mahasiswa dan asdos 
merasa tidak 
bertanggungjawab untuk 
mematikan peralatan lab. 
yang telah digunakan 

Memasukkan poin ini sebagai 
salah satu tata tertib 
penggunaan lab. dan 
menginformasikannya kepada 
pengguna lab. dengan cara 
meminta asdos untuk 
menyampaikan tata tertib 
tersebut pada kuliah perdana 
serta menempelkan tata tertib di 
lab. 

Menunggu Menghambat pelaksanaan 
aktivitas lain 

Mengajukan masalah ini pada 
rapat di tingkat fakultas guna 
memberi masukan pada pihak 
fakultas untuk membenahi 
kinerja dengan mencari 
penyebab lambatnya proses 
pengadaan sarana dan prasarana 
dan mencari solusi untuk 
mengatasinya  

Mencetak untuk keperluan 
tertentu 

Cetakan profil jurusan tidak 
tersedia untuk kebutuhan 
yang bersifat mendadak 

Jurusan mencetak beberapa 
lembar profil jurusan sebagai 
persediaan 



 

 

 

 

Melaksanakan pelatihan -Staf administrasi tidak 
serius dalam mengikuti 
pelatihan 
-Hasil pelatihan tidak 
maksimum 

-Bentuk pelatihan yang 
diberikan disesuaikan dengan 
kebutuhan pelatihan tiap staf 
administrasi  
-Pelatihan staf administrasi 
dilakukan secara berkala 

 
 Dalam tahapan pelaksanaan Activity-Based Management (ABM), 

penyelesaian masalah merupakan sarana untuk melakukan pengelolaan aktivitas 

guna melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap nilai pelanggan melalui 

beberapa cara berikut:  

 Pemilihan aktivitas (activity selection) merupakan pemilihan aktivitas dari 

serangkaian aktivitas yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai strategi 

yang kompetitif. Pemilihan aktivitas terutama ditujukan untuk mengelola 

value-added activity. Personel organisasi mempunyai kesempatan untuk 

mempertimbangkan berbagai value-added activity dan melakukan value-

added activity yang paling efisien di antara berbagai value-added activity 

yang tersedia.  

 Pembagian aktivitas (activity sharing) merupakan upaya untuk menaikkan 

efisiensi value-added activity dengan meningkatkan aktivitas ke tingkat skala 

ekonomi (economic of scale). Activity sharing terutama ditujukan untuk 

mengelola value-added activity yang masih belum dimanfaatkan secara 

penuh.   

 Pengurangan aktivitas (activity reduction) merupakan upaya untuk 

mengurangi waktu dan sumber daya yang dibutuhkan oleh aktivitas. 

Pengurangan aktivitas terutama ditujukan untuk non-value-added activity. 



 

 

 

 

 Penghilangan aktivitas (activity elimination) dilaksanakan dengan melakukan 

penghilangan non-value-added activity. Penghilangan aktivitas merupakan 

strategi jangka panjang yang ditempuh dalam melakukan perbaikan aktivitas. 

       Jika diklasifikasikan berdasarkan empat cara diatas, pengelolaan aktivitas 

pada PSA JAFE-UB diuraikan sebagai berikut: 

           Activity 
Selection 

Activity Sharing Activity Reduction Activity 
Elimination 

Penyusunan 
standar mutu 
akademik 

Berlaku 
terhadap 
semua 
value 
added 
activity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Pengembangan 
kurikulum 

   

Pemrograman 
KRS dan 
bimbingan 
akademik 

Pengarsipan 
blanko KRS 
hanya dilakukan 
selama satu 
semester untuk 
selanjutnya 
digantikan oleh 
pengarsipan KHS 
(Kartu Hasil 
Studi)  

  

Penentuan 
dosen 
pengasuh mata 
kuliah 

  Balasan FKM 
bersifat 
konfirmasi 
negatif. Dosen 
yang tidak 
mengembalikan 
FKM dianggap 
menyetujui isi 
FKM atau 
menyetujui 
penentuan dosen 
pengajar pada 
tahun ajaran 
sebelumnya. 

 Pengiriman 
FKM dilakukan 
untuk pergantian 
mata kuliah  

 

Penjadwalan  JKT memuat 
perhitungan yang 
matang mengenai 

Pengarsipan JKS 
dilakukan oleh 
TPD yang 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jumlah kelas yang 
ditawarkan. Jumlah 
penawaran kelas 
didasarkan pada 
perhitungan seluruh 
mahasiswa 
dikurangi jumlah 
mahasiswa yang 
tidak lulus (tidak 
bisa menempuh 
mata kuliah 
tersebut) dibagi 
dengan jumlah 
maksimum 
mahasiswa per 
kelas. JKT juga 
memuat jumlah 
maksimum/minimu
m mahasiswa per 
kelas dan beberapa 
alternatif tindakan 
terkait 

memiliki 
kepentingan untuk 
menggunakan JKS 
sebagai bahan 
evaluasi semester 

Pengajaran   Kehadiran dosen 
untuk menjelaskan 
SUAS dihilangkan 
dengan cara dosen 
menguraikan 
SUAS dengan 
jelas 

Pelaksanaan 
KKNP 

 BPK diisi 
setelah ada 
kepastian 
tempat KKNP, 
yaitu mahasiswa 
telah menemui 
dosen 
pembimbing 
dan 
pembimbing 
lapangan  

 Mengganti 
kolom topik 
KKNP pada 
DPK dengan 
kolom nama 
dosen 
pembimbing 
karena DPK 

  Fotokopi 
kutipan daftar 
nilai terakhir 
sebagai salah 
satu persyaratan 
administrasi 
KKNP 
ditiadakan 
karena 
kegunaannya 
telah terpenuhi 
dengan adanya 
fotokopi KRS  

 Meniadakan 
kolom topik 
KKNP pada 
DPK karena 
kepastian topik 
KKNP 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

digunakan 
untuk meminta 
pengesahan 
dosen 
pembimbing 
KKNP ke Kajur 
dan pengajuan 
surat tugas ke 
Dekan sehingga 
informasi nama 
dosen 
pembimbing 
mutlak 
diperlukan 

diketahui 
setelah 
mahasiswa 
bertemu dengan 
pembimbing 
lapangan 

 

Pelaksanaan 
skripsi dan 
UJAS 

 Pengumuman 
dosen 
pembimbing 
melalui 
penempelan 
copy DPS-1 
tidak dilakukan 
setiap kali ada 
pendaftaran 
skripsi. 
Pengumuman 
dilakukan per 
batch 

 Berdasarkan 
pertimbangan 
biaya dan 
manfat, copy 
cover proposal 
dilakukan oleh 
PAS untuk 
menghindari 
resiko-resiko 
yang mungkin 
timbul jika copy 
cover proposal 
dilakukan oleh 
mahasiswa 

 Penggandaan 
DPS tidak 
dilakukan setiap 
kali ada 
pendaftaran 
skripsi 
melainkan 

 Fotokopi kutipan 
daftar nilai 
terakhir sebagai 
salah satu 
persyaratan 
administrasi 
skripsi ditiadakan 
karena 
kegunaannya telah 
terpenuhi dengan 
adanya fotokopi 
KRS   



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dilakukan per 
batch 

 Penentuan 
dosen penguji 
skripsi 
dikoordinasi 
oleh PAS 
bekerjasama 
dengan 
PAUJAS. 
PAUJAS 
bertugas untuk 
memastikan 
kesediaan dosen 
penguji 

Pelaksanaan 
evaluasi 
kinerja tenaga 
pengajar 

   

Perekrutan 
asisten dosen 

   

Pembekalan 
menghadapi 
rekrutmen dan 
pasar kerja 

Pembekalan 
dilaksanakan 3 
hari sebelum 
pelaksanaan tes 
rekrutmen 
sehingga peserta 
memiliki waktu 
untuk 
mempersiapkan 
tes rekrutmen 
dengan lebih baik 
berdasarkan apa 
yang telah 
disampaikan 
dalam 
pembekalan. 
Selain itu, materi 
pembekalan 
hendaknya juga 
dipersiapkan 
untuk menghadapi 
tes rekrutmen 
tahap kedua 

  

Working 
seminar series 

   

Penyusunan 
modul 

 Ketua lab. 
menginformasikan 

Ketua lab. 
membuat 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

batas waktu 
penyerahan modul 
pada saat meminta 
dosen menyusun 
modul dan 
mempertegas batas 
waktu penyerahan 
softcopy modul. 
Penerbitan modul 
untuk softcopy yang 
diserahkan melebihi 
batas waktu yang 
telah ditetapkan 
tidak menjadi 
tanggung jawab 
pihak laboratorium. 

kesepakatan 
dengan penerbit 
untuk 
menyerahkan 
softcopy modul 
sebagai bahan 
dasar pencetakan 
modul 

Pengembangan 
staf pengajar 

Staf pengajar yang 
mengikuti 
pendidikan tidak 
bergelar 
berkewajiban 
untuk 
menyampaikan 
kembali materi 
pendidikan tidak 
bergelar pada 
sebuah pertemuan 
terbatas yang 
dihadiri oleh 
pimpinan jurusan 
dan staf pengajar 
lain yang 
berkepentingan 
dengan materi 
tersebut  

  

Pelaksanaan 
kuliah tamu 

 Membuka 
pendaftaran 
bagi mahasiswa 
yang berminat 
mengikuti 
kuliah tamu 

 Dosen pengajar 
matakuliah yang 
bersangkutan 
menugaskan 
mahasiswa 
membuat 
ringkasan 

  



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

materi kuliah 
tamu sebagai 
tugas 
matakuliah 

Pemeliharaan 
dan 
pengembangan 
lab. akuntansi 

Asdos 
mengkoordinasi 
pembelian modul 
pada kuliah 
perdana dengan 
cara mendaftar 
nama mahasiswa 
yang membeli 
modul dan 
mengumpulkan 
uang pembelian 
modul untuk 
diserahkan ke staf 
lab. Selanjutnya, 
asdos menerima 
modul sejumlah 
uang yang 
diserahkan dan 
struk pembelian. 
Asdos membagi 
modul dan struk 
pembelian kepada 
mahasiswa dan 
meminta 
mahasiswa yang 
telah menerima 
untuk 
menandatangani 
daftar nama untuk 
selanjutnya 
diserahkan ke staf 
lab. Daftar nama 
diarsip oleh staf 
lab. untuk 
dicocokkan 
dengan data 
pembelian  

 Menyampaikan 
masalah ini pada 
ketua jurusan 
untuk diajukan 
pada rapat di 
tingkat fakultas 
guna memberi 
masukan pada 
pihak fakultas 
untuk 
membenahi 
kinerja dengan 
mencari 
penyebab 
lambatnya 
proses 
pengadaan 
sarana dan 
prasarana dan 
mencari solusi 
untuk 
mengatasinya 

 Ketua lab. 
membuat 
kesepakatan 
bahwa penerbit 
menjaminan 
kualitas modul 
cetakannya 

Ketua lab. 
membuat 
kesepakatan 
dengan penerbit 
untuk 
menyerahkan 
softcopy modul 
sebagai bahan 
dasar pencetakan 
modul 
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saat awal 
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alumni 
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reward bagi 
dosen 
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kerja dengan 
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perusahaan 
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rekrutmen di 
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Pengiriman 
mahasiswa 
untuk 
olimpiade 

   

Pelaksanaan 
short-course 
ke luar negeri 
dan 
international 
conference 

   

Pelaksanaan  Mengurangi  



 

 

 

 

rapat jurusan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aktivitas 
pengumuman 
kembali 
pelaksanaan rapat 
karena manfaat dari 
aktivitas ini telah 
terpenuhi dengan 
aktivitas pengiriman 
undangan rapat. 
Ketidakhadiran 
dosen dalam rapat 
setelah pengiriman 
undangan adalah 
tanggung jawab 
dosen 

Operasional 
jurusan dan 
lab. 

 Memasukkan poin 
ini sebagai salah 
satu tata tertib 
penggunaan lab. 
dan 
menginformasikann
ya kepada pengguna 
lab. dengan cara 
meminta asdos 
untuk 
menyampaikan tata 
tertib tersebut pada 
kuliah perdana serta 
menempelkan tata 
tertib di lab. 

 

Pengadaan 
sarana dan 
prasarana 
jurusan 

 Mengajukan 
masalah ini pada 
rapat di tingkat 
fakultas guna 
memberi masukan 
pada pihak fakultas 
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kinerja dengan 
mencari penyebab 
lambatnya proses 
pengadaan sarana 
dan prasarana dan 
mencari solusi 
untuk mengatasinya  

 

Pembuatan 
souvenir dan 
pencetakan 
profil jurusan 

Jurusan mencetak 
beberapa lembar 
profil jurusan 
sebagai 

  



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

persediaan 
Peningkatan 
kompetensi 
staf 
administrasi 
akademik 

 Bentuk 
pelatihan yang 
diberikan 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
pelatihan tiap 
staf administrasi 

 Pelatihan staf 
administrasi 
dilakukan secara 
berkala 

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 Activity-Based Management (ABM) merupakan pendekatan terintegrasi yang 

memusatkan perhatian manajemen pada aktivitas dengan tujuan meningkatkan 

nilai pelanggan dan meningkatkan laba yang diterima melalui penyediaan nilai 

tersebut. ABM memiliki dua dimensi, yaitu dimensi biaya dan dimensi proses. 

Penerapan ABM pada penelitian ini lebih ditujukan pada dimensi proses dengan 

tujuan perbaikan berkelanjutan terhadap ‘nilai’ mahasiswa guna mencapai visi, 

misi, dan tujuan PSA JAFE-UB. ‘Nilai’ mahasiswa merupakan manfaat yang 

diperoleh mahasiswa sebagai bagian dari PSA JAFE-UB, seperti ketersediaan 

proses akademik yang berkualitas, fasilitas dan situasi yang mendukung kegiatan 

akademik, dosen yang memiliki pengalaman dan keahlian yang sesuai dengan 

kebutuhan kompetensi mahasiswa, serta citra positif sebagai mahasiswa PSA 

JAFE-UB. 

 Penerapan Activity-Based Management (ABM) sebagai upaya perbaikan 

berkelanjutan terhadap ‘nilai’ mahasiswa pada Program Studi Akuntansi Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya (PSA JAFE-UB) dilakukan 

melalui langkah-langkah berikut: 1) penyusunan peta aktivitas melalui business 

process analysis (BPA), 2) pengungkapan informasi lengkap tentang aktivitas 

melalui process value  analysis, yaitu: activity analysis, penentuan root cause dari 

tiap aktivitas yang tidak bernilai tambah dan aktivitas yang bernilai tambah tapi 

tidak efisien, dan penghitungan kinerja aktivitas melalui cycle effectiveness, 3) 



 

 

 

 

pengembangan rencana perbaikan terhadap aktivitas berdasarkan informasi 

tentang aktivitas yang diperoleh dari process value analysis.  

Secara keseluruhan, pengelolaan aktivitas pada PSA JAFE-UB dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

           Activity 
Selection 

Activity Sharing Activity Reduction Activity 
Elimination 

Penyusunan 
standar mutu 
akademik 

Berlaku 
terhadap 
semua 
value 
added 
activity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Pengembangan 
kurikulum 

   

Pemrograman 
KRS dan 
bimbingan 
akademik 

Pengarsipan 
blanko KRS 
hanya dilakukan 
selama satu 
semester untuk 
selanjutnya 
digantikan oleh 
pengarsipan KHS 
(Kartu Hasil 
Studi)  

  

Penentuan 
dosen 
pengasuh mata 
kuliah 

  Balasan FKM 
bersifat 
konfirmasi 
negatif. Dosen 
yang tidak 
mengembalikan 
FKM dianggap 
menyetujui isi 
FKM atau 
menyetujui 
penentuan dosen 
pengajar pada 
tahun ajaran 
sebelumnya. 

 Pengiriman 
FKM dilakukan 
untuk pergantian 
mata kuliah  

 

Penjadwalan  JKT memuat 
perhitungan yang 
matang mengenai 
jumlah kelas yang 
ditawarkan. Jumlah 

Pengarsipan JKS 
dilakukan oleh 
TPD yang 
memiliki 
kepentingan untuk 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

penawaran kelas 
didasarkan pada 
perhitungan seluruh 
mahasiswa 
dikurangi jumlah 
mahasiswa yang 
tidak lulus (tidak 
bisa menempuh 
mata kuliah 
tersebut) dibagi 
dengan jumlah 
maksimum 
mahasiswa per 
kelas. JKT juga 
memuat jumlah 
maksimum/minimu
m mahasiswa per 
kelas dan beberapa 
alternatif tindakan 
terkait 

menggunakan JKS 
sebagai bahan 
evaluasi semester 

Pengajaran   Kehadiran dosen 
untuk menjelaskan 
SUAS dihilangkan 
dengan cara dosen 
menguraikan 
SUAS dengan 
jelas 

Pelaksanaan 
KKNP 

 BPK diisi 
setelah ada 
kepastian 
tempat KKNP, 
yaitu mahasiswa 
telah menemui 
dosen 
pembimbing 
dan 
pembimbing 
lapangan  

 Mengganti 
kolom topik 
KKNP pada 
DPK dengan 
kolom nama 
dosen 
pembimbing 
karena DPK 
digunakan 
untuk meminta 

  Fotokopi 
kutipan daftar 
nilai terakhir 
sebagai salah 
satu persyaratan 
administrasi 
KKNP 
ditiadakan 
karena 
kegunaannya 
telah terpenuhi 
dengan adanya 
fotokopi KRS  

 Meniadakan 
kolom topik 
KKNP pada 
DPK karena 
kepastian topik 
KKNP 
diketahui 
setelah 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pengesahan 
dosen 
pembimbing 
KKNP ke Kajur 
dan pengajuan 
surat tugas ke 
Dekan sehingga 
informasi nama 
dosen 
pembimbing 
mutlak 
diperlukan 

mahasiswa 
bertemu dengan 
pembimbing 
lapangan 

 

Pelaksanaan 
skripsi dan 
UJAS 

 Pengumuman 
dosen 
pembimbing 
melalui 
penempelan 
copy DPS-1 
tidak dilakukan 
setiap kali ada 
pendaftaran 
skripsi. 
Pengumuman 
dilakukan per 
batch 

 Berdasarkan 
pertimbangan 
biaya dan 
manfat, copy 
cover proposal 
dilakukan oleh 
PAS untuk 
menghindari 
resiko-resiko 
yang mungkin 
timbul jika copy 
cover proposal 
dilakukan oleh 
mahasiswa 

 Penggandaan 
DPS tidak 
dilakukan setiap 
kali ada 
pendaftaran 
skripsi 
melainkan 
dilakukan per 
batch 

 Fotokopi kutipan 
daftar nilai 
terakhir sebagai 
salah satu 
persyaratan 
administrasi 
skripsi ditiadakan 
karena 
kegunaannya telah 
terpenuhi dengan 
adanya fotokopi 
KRS   



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Penentuan 
dosen penguji 
skripsi 
dikoordinasi 
oleh PAS 
bekerjasama 
dengan 
PAUJAS. 
PAUJAS 
bertugas untuk 
memastikan 
kesediaan dosen 
penguji 

Pelaksanaan 
evaluasi 
kinerja tenaga 
pengajar 

   

Perekrutan 
asisten dosen 

   

Pembekalan 
menghadapi 
rekrutmen dan 
pasar kerja 

Pembekalan 
dilaksanakan 3 
hari sebelum 
pelaksanaan tes 
rekrutmen 
sehingga peserta 
memiliki waktu 
untuk 
mempersiapkan 
tes rekrutmen 
dengan lebih baik 
berdasarkan apa 
yang telah 
disampaikan 
dalam 
pembekalan. 
Selain itu, materi 
pembekalan 
hendaknya juga 
dipersiapkan 
untuk menghadapi 
tes rekrutmen 
tahap kedua 

  

Working 
seminar series 

   

Penyusunan 
modul 

 Ketua lab. 
menginformasikan 
batas waktu 
penyerahan modul 

Ketua lab. 
membuat 
kesepakatan 
dengan penerbit 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pada saat meminta 
dosen menyusun 
modul dan 
mempertegas batas 
waktu penyerahan 
softcopy modul. 
Penerbitan modul 
untuk softcopy yang 
diserahkan melebihi 
batas waktu yang 
telah ditetapkan 
tidak menjadi 
tanggung jawab 
pihak laboratorium. 

untuk 
menyerahkan 
softcopy modul 
sebagai bahan 
dasar pencetakan 
modul 

Pengembangan 
staf pengajar 

Staf pengajar yang 
mengikuti 
pendidikan tidak 
bergelar 
berkewajiban 
untuk 
menyampaikan 
kembali materi 
pendidikan tidak 
bergelar pada 
sebuah pertemuan 
terbatas yang 
dihadiri oleh 
pimpinan jurusan 
dan staf pengajar 
lain yang 
berkepentingan 
dengan materi 
tersebut  

  

Pelaksanaan 
kuliah tamu 

 Membuka 
pendaftaran 
bagi mahasiswa 
yang berminat 
mengikuti 
kuliah tamu 

 Dosen pengajar 
matakuliah yang 
bersangkutan 
menugaskan 
mahasiswa 
membuat 
ringkasan 
materi kuliah 
tamu sebagai 

  



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tugas 
matakuliah 

Pemeliharaan 
dan 
pengembangan 
lab. akuntansi 

Asdos 
mengkoordinasi 
pembelian modul 
pada kuliah 
perdana dengan 
cara mendaftar 
nama mahasiswa 
yang membeli 
modul dan 
mengumpulkan 
uang pembelian 
modul untuk 
diserahkan ke staf 
lab. Selanjutnya, 
asdos menerima 
modul sejumlah 
uang yang 
diserahkan dan 
struk pembelian. 
Asdos membagi 
modul dan struk 
pembelian kepada 
mahasiswa dan 
meminta 
mahasiswa yang 
telah menerima 
untuk 
menandatangani 
daftar nama untuk 
selanjutnya 
diserahkan ke staf 
lab. Daftar nama 
diarsip oleh staf 
lab. untuk 
dicocokkan 
dengan data 
pembelian  

 Menyampaikan 
masalah ini pada 
ketua jurusan 
untuk diajukan 
pada rapat di 
tingkat fakultas 
guna memberi 
masukan pada 
pihak fakultas 
untuk 
membenahi 
kinerja dengan 
mencari 
penyebab 
lambatnya 
proses 
pengadaan 
sarana dan 
prasarana dan 
mencari solusi 
untuk 
mengatasinya 

 Ketua lab. 
membuat 
kesepakatan 
bahwa penerbit 
menjaminan 
kualitas modul 
cetakannya 

Ketua lab. 
membuat 
kesepakatan 
dengan penerbit 
untuk 
menyerahkan 
softcopy modul 
sebagai bahan 
dasar pencetakan 
modul 

Peningkatan 
kemampuan 
bahasa inggris 
staf pengajar 

   

Tracer study    Alamat e-mail 
dimasukkan 
sebagai salah 
satu data dalam 
formulir biodata 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lulusan. Hal ini 
dimaksudkan 
agar Jurusan 
memilki 
pengendalian 
yang lebih besar 
dalam 
memastikan 
data alamat e-
mail diisi oleh 
lulusan 

 Konfirmasi 
pengiriman e-
mail dilakukan 
bersamaan pada 
saat awal 
menghubungi 
alumni 

Pemberian 
reward bagi 
dosen 

   

Peningkatan 
akses ke dunia 
kerja dengan 
mengundang 
eksekutif 
perusahaan 
dan praktisi   

   

Company visit  Jurusan mencetak 
beberapa lembar 
profil jurusan 
sebagai persediaan 

 

Pelaksanaan 
rekrutmen di 
kampus 

   

Pengiriman 
mahasiswa 
untuk 
olimpiade 

   

Pelaksanaan 
short-course 
ke luar negeri 
dan 
international 
conference 

   

Pelaksanaan 
rapat jurusan 

 Mengurangi 
aktivitas 
pengumuman 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kembali 
pelaksanaan rapat 
karena manfaat dari 
aktivitas ini telah 
terpenuhi dengan 
aktivitas pengiriman 
undangan rapat. 
Ketidakhadiran 
dosen dalam rapat 
setelah pengiriman 
undangan adalah 
tanggung jawab 
dosen 

Operasional 
jurusan dan 
lab. 

 Memasukkan poin 
ini sebagai salah 
satu tata tertib 
penggunaan lab. 
dan 
menginformasikann
ya kepada pengguna 
lab. dengan cara 
meminta asdos 
untuk 
menyampaikan tata 
tertib tersebut pada 
kuliah perdana serta 
menempelkan tata 
tertib di lab. 

 

Pengadaan 
sarana dan 
prasarana 
jurusan 

 Mengajukan 
masalah ini pada 
rapat di tingkat 
fakultas guna 
memberi masukan 
pada pihak fakultas 
untuk membenahi 
kinerja dengan 
mencari penyebab 
lambatnya proses 
pengadaan sarana 
dan prasarana dan 
mencari solusi 
untuk mengatasinya  

 

Pembuatan 
souvenir dan 
pencetakan 
profil jurusan 

Jurusan mencetak 
beberapa lembar 
profil jurusan 
sebagai 
persediaan 
 

  



 

 

 

 

Peningkatan 
kompetensi 
staf 
administrasi 
akademik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bentuk 
pelatihan yang 
diberikan 
disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
pelatihan tiap 
staf administrasi 

 Pelatihan staf 
administrasi 
dilakukan secara 
berkala 

  

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut: 

1. Penelitian hanya memfokuskan pada proses peningkatan kualitas 

akademik dengan tambahan beberapa subproses pada proses peningkatan 

mutu, relevansi, dan daya saing, serta penguatan tata kelola, 

akuntabilitas, dan pencitraan publik sehingga memungkinkan tidak 

ditemukan non-value-added activities lain yang signifikan bagi ‘nilai’ 

mahasiswa. 

2. Penelitian dilakukan pada lingkup yang sempit (PSA JAFE-UB) 

sehingga menimbulkan keterbatasan pada penyampaian penyebab 

masalah dan solusi. Beberapa masalah yang timbul di PSA JAFE-UB 

merupakan dampak dari kinerja FE-UB. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5.3 Saran 

  Dengan adanya beberapa keterbatasan pada penelitian ini, saran untuk 

penelitian selanjutnya adalah:  

1. Penelitian difokuskan pada seluruh subproses yang ada pada proses 

peningkatan kualitas akademik dan subproses yang ada pada Tiga Pilar 

Rencana Anggaran Kerja Jurusan, yaitu Pilar Pemerataan dan Perluasan 

Akses, Pilar Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing, serta Pilar 

Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik. Pemokusan 

penelitian pada semua subproses memungkinkan seluruh non-value-

added activities ditemukan sehingga upaya perbaikan berkelanjutan pada 

‘nilai’ mahasiswa dapat dilakukan lebih baik. 

2. Penelitian dilakukan pada lingkup yang lebih luas, yaitu FE-UB karena 

beberapa masalah yang timbul di PSA JAFE-UB merupakan dampak dari 

kinerja FE-UB. Penelitian pada lingkup FE-UB diharapkan dapat 

memberikan uraian penyebab masalah dan solusi yang lebih akurat.  
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LAMPIRAN 1 

 

Proses Peningkatan Kualitas Akademik 

A. Penyusunan Standar Mutu Akademik (SMA) 

Pihak yang terkait adalah: a) ketua/sekretaris jurusan, b) ketua program studi, 

c) direktur/ketua lembaga di bawah jurusan, d) staf jurusan, e) dosen, f) 

mahasiswa, dan g) staf administrasi. 

Proses Penyusunan Standar Mutu Akademik 

Proses penyusunan standar mutu akademik dikoordinasikan oleh Unit 

Jaminan Mutu (UJM) Jurusan Akuntansi melalui mekanisme tim kerja yang 

beranggotakan pimpinan jurusan, staf jurusan, wakil dosen, wakil mahasiswa, 

dan wakil staf administrasi. Hasil tim kerja berupa draft standar mutu 

akademik yang akan dibahas dalam rapat jurusan. Rapat jurusan akan 

menghasilkan standar mutu akademik tahun ajaran bersangkutan yang 

disahkan melalui Surat Keputusan Ketua Jurusan. 

Masa Berlaku Standar Mutu Akademik 

Standar mutu akademik dibuat pada tahun ajaran baru dan dievaluasi 

keberadaannya paling lambat tiga bulan sebelum tahun ajaran baru dimulai. 

Standar mutu akademik berlaku untuk satu tahun ajaran. 

B. Pengembangan kurikulum 

Pihak yang terkait adalah: a) ketua/sekretaris jurusan, b) ketua program studi, 

c) koordinator kelompok dosen bidang ilmu, d) tim pengembangan 

kurikulum, dan e) Unit Jaminan Mutu (UJM). 

 



 

 

 

 

Ketentuan Kurikulum  

 Kurikulum perguruan tinggi adalah seperangkat rencana dan peraturan 

mengenai isi, bahan kajian, pelajaran, cara penyampaian, serta cara 

penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

belajar mengajar di perguruan tinggi.  

 Kurikulum harus memperhatikan aspek perkembangan keilmuan, ciri khas 

program studi, dan kebutuhan stakeholders.  

 Kurikulum dikembangkan dalam model Kurikulum Berbasis Kompetensi 

(KBK). 

 Pengembangan kurikulum dirumuskan dalam arahan spesifikasi program 

studi dan standar kompetensi lulusan.  

 Bahan untuk pengembangan kurikulum dapat berupa kurikulum 

sebelumnya, kurikulum dari standar profesi, inovasi internal, kurikulum 

dari beberapa perguruan tinggi lain, literatur, dan peraturan pemerintah.  

 Setiap mata kuliah yang ditawarkan harus memiliki target kompetensi 

yang jelas dan tidak bertentangan dengan spesifikasi program studi dan 

standar kompetensi lulusan.  

 Kegiatan pengembangan kurikulum dapat dilakukan melalui rapat, 

pertemuan-pertemuan, studi banding maupun seminar yang semuanya 

harus disesuaikan dengan rencana kegiatan pengembangan kurikulum 

yang telah disusun dan disetujui.  

 Susunan kurikulum harus berisi: a) spesifikasi program studi, b) standar 

kompetensi lulusan, c) daftar mata kuliah, d) alur penempuhan mata 

kuliah, dan d) silabus/Satuan Acara perkuliahan (SAP). 



 

 

 

 

 Kegiatan pengembangan kurikulum dilakukan secara terus menerus 

menyesuaikan dengan kebutuhan dan paling lama dilakukan 4 (empat) 

tahun sekali.  

Pelaksanaan Kegiatan 

a) Ketua jurusan membentuk Tim Pengembangan Kurikulum (TPK) dan 

mengusulkan pembuatan SK ke dekan.  

b) TPK minimum beranggotakan ketua/sekretaris jurusan, ketua program 

studi, koordinator kelompok dosen bidang ilmu, dosen yang kompeten, 

dan ketua UJM. 

c) TPK merumuskan Draft Kurikulum Baru (DKB).  

d) Apabila DKB selesai, ketua jurusan mengadakan rapat jurusan untuk 

membahas DKB.  

e) Rapat jurusan tersebut menghasilkan Dokumen Perubahan Kurikulum 

(DPK). 

f) DPK diusulkan oleh jurusan ke dekan untuk disahkan. 

g) DPK disosialisakan ke mahasiswa melalui mekanisme buku pedoman 

akademik, pengumuman, dan dialog jurusan. 

h) UJM memantau kegiatan TPK, mengarsip DPK, dan mengevaluasi 

pelaksanaan kurikulum baru setiap semester. 

C. Pemrograman KRS dan bimbingan akademik 

Pihak yang terkait adalah: a) ketua/sekretaris jurusan, b) Dosen Pembimbing 

Akademik (DPA), c) staf jurusan, d) mahasiswa, dan e) staf administrasi 

akademik.  

 



 

 

 

 

Ketentuan Pemrograman KRS dan Bimbingan Akademik  

 Mahasiswa yang berhak melakukan pemrograman KRS adalah mahasiswa 

yang memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan oleh fakultas 

dan universitas. 

 Mahasiswa harus memperhatikan buku pedoman akademik. Dalam 

memrogram KRS, mahasiswa harus memperhatikan alur penempuhan 

mata kuliah yang dicantumkan dalam buku pedoman akademik. 

Mahasiswa tidak diperkenankan melanggar batas maksimum SKS 

penempuhan mata kuliah dan ketentuan mata kuliah prasyarat. 

 Dalam memrogram KRS, mahasiswa sebaiknya berkonsultasi dengan 

dosen pembimbing akademik yang disediakan oleh jurusan.  

 Mahasiswa yang melanggar ketentuan pemrograman mata kuliah akan 

dikenakan sanksi akademis sesuai aturan fakultas/universitas.  

Pelaksanaan Kegiatan  

a) Ketua jurusan menunjuk DPA yang bertugas memberikan layanan 

konsultasi KRS pada saat registrasi akademik.  

b) Staf jurusan membuat daftar piket DPA untuk mengatur jadwal konsultasi 

KRS selama proses registrasi akademik. 

c) Mahasiswa yang telah menyelesaikan administrasi mendapatkan blanko 

KRS untuk diisi dari bagian registrasi akademik fakultas.  

d) Mahasiswa menghubungi DPA yang sudah disediakan oleh jurusan dan 

meminta saran penempuhan mata kuliah. Dalam melakukan konsultasi 

akademik, mahasiswa wajib membawa KHS terakhir dan kutipan daftar 

nilai sementara. 



 

 

 

 

e) Sebagai bukti telah berkonsultasi, mahasiswa meminta paraf DPA pada 

KRS manual beserta mata kuliah yang dipilih. Mahasiswa juga wajib 

menandatangani presensi konsultasi yang dipegang masing-masing DPA.  

f) Setelah berkonsultasi, mahasiswa memrogram KRS di komputer yang 

telah disediakan oleh fakultas atau fasilitas internet.  

g) Mahasiswa menyerahkan blanko KRS yang sebelumnya telah diisi dan 

diprogram kepada staf administrasi akademik untuk dicetak. 

D. Penentuan Dosen Pengasuh Mata Kuliah 

Pihak yang terkait adalah: a) ketua/sekretaris jurusan, b) Ketua Program Studi 

(KPS), c) Koordinator Kelompok Dosen Bidang Ilmu (KKDBI), d) Tim 

Ploting Dosen (TPD), e) staf jurusan, dan f) staf administrasi. 

Ketentuan Umum 

 Pelaksanaan plotting dosen pengasuh mata kuliah dilakukan oleh TPD 

yang beranggotakan ketua/sekretaris jurusan, KPS, dan KKDBI. 

 TPD harus memastikan kompetensi dan minat setiap dosen yang akan 

mengajar. Kompetensi dan minat tersebut dituangkan dalam Dokumen 

Minat dan Kompetensi Dosen (DMKD) yang selalu direview oleh KKDBI 

setiap tahun. 

 TPD mengusulkan dosen pengasuh mata kuliah kepada ketua jurusan 

dengan mempertimbangkan hal berikut: kompetensi dan minat dosen dari 

DMKD, rekomendasi KKDBI, hasil Evaluasi Kinerja Dosen Semesteran 

(EKDS), dan surat kesediaan mengajar dari dosen yang bersangkutan. 



 

 

 

 

 Plotting jadwal harus memperhatikan kesinambungan dan keselarasan 

jadwal mengajar dosen pada program studi D3, S1, S2, S3, dan Pendidikan 

Profesi. 

 Ketua jurusan berhak menunjuk dosen luar biasa sesuai dengan masukan 

TPD. Mekanisme dosen luar biasa diatur tersendiri oleh peraturan 

fakultas/universitas. 

 Dosen dapat didampingi oleh asisten melalui mekanisme yang diatur oleh 

fakultas. Khusus mata kuliah praktikum, dosen wajib didampingi oleh 

asisten laboratorium yang ditentukan berdasarkan peraturan laboratorium 

akuntansi. 

 Plotting pengajar diselesaikan paling lambat 6 (enam) minggu sebelum 

perkuliahan perdana tahun ajaran baru. 

Pelaksanaan Kegiatan  

a) Ketua jurusan membentuk TPD dan mengusulkan ke dekan untuk 

dibuatkan SK. Anggota TPD minimum adalah ketua/sekretaris jurusan, 

KPS, dan KKDBI. 

b) TPD mengirimkan Formulir Kesediaan Mengajar (FKM) kepada seluruh 

dosen dan meminta staf administrasi untuk memastikan semua formulir 

terisi dan kembali tepat waktu. 

c) TPD mengadakan rapat penentuan dosen pengajar dengan 

mempertimbangkan FKM, DMKD, dan EKDS. Rapat tersebut harus 

menghasilkan Plotting Jadwal Mengajar (PJM) yang akan menjadi dasar 

dalam prosedur penjadwalan. 



 

 

 

 

d) PJM harus dikirim ke dosen yang bersangkutan bersama dengan silabus 

perkuliahan yang dikeluarkan resmi oleh jurusan paling lambat 5 (lima) 

minggu sebelum perkuliahan berlangsung. 

e) TPD mengadakan Rapat Koordinasi Semester (RKS) paling lambat 3 

(tiga) minggu sebelum perkuliahan berlangsung untuk membahas Rencana 

Kerja Pengajaran Semester (RKPS) dengan mengundang seluruh dosen 

pengajar. 

E. Penjadwalan 

Pihak yang terkait adalah: a) ketua/sekretaris jurusan, b) ketua program studi, 

c) Tim Ploting Dosen (TPD), d) staf jurusan, dan e) staf administrasi.  

Ketentuan Umum  

 Prosedur penjadwalan kuliah merujuk pada Plotting Jadwal Mengajar 

(PJM) yang disusun oleh TPD.  

 Penjadwalan kuliah yang dilakukan oleh jurusan adalah Jadwal Kuliah 

yang Ditawarkan (JKT) yang berisi nama hari, jam kuliah, mata kuliah, 

dan nama dosen. 

 Jadwal Kuliah yang Diumumkan (JKU) dan dijadikan dasar pengambilan 

mata kuliah oleh mahasiswa pada prosedur KRS tidak boleh menampilkan 

nama dosen pengasuh. 

 Jadwal Kuliah Semester (JKS) adalah jadwal kuliah setelah pemrograman 

KRS yang akan menjadi jadwal resmi setelah mempertimbangkan jumlah 

penempuh mata kuliah dalam pemrograman KRS.  



 

 

 

 

 Jumlah mahasiswa per kelas maksimum adalah 40 (empat puluh) 

mahasiswa untuk kelas klasikal dan 30 (tiga puluh) mahasiswa untuk kelas 

laboratorium.  

 Jumlah mahasiswa per kelas minimum diatur tersendiri dalam ketentuan 

jurusan.  

 Seluruh proses penjadwalan kuliah paling lambat diselesaikan 2 (dua) 

minggu sebelum perkuliahan berlangsung. 

Pelaksanaan Kegiatan  

a) TPD melakukan rapat untuk membahas penjadwalan semester. Rapat ini 

harus menghasilkan JKT. 

b) JKT harus disahkan oleh ketua jurusan dan dikirimkan oleh staf jurusan ke 

sub-bagian akademik fakultas paling lambat 4 (empat) minggu sebelum 

perkuliahan berlangsung. 

c) JKT harus diproses dan diumumkan ke mahasiswa oleh sub-bagian 

akademik fakultas dalam bentuk JKU paling lambat 3 (tiga) minggu 

sebelum perkuliahan berlangsung.  

d) Setelah dilakukan proses pemrograman KRS selama 1 (satu) minggu, 

paling lambat 2 (dua) minggu sebelum perkuliahan berlangsung, sub-

bagian akademik fakultas sudah harus mengumumkan JKS ke mahasiswa.  

e) TPD harus aktif memantau pemrosesan JKS di sub-bagian akademik untuk 

menjamin kesesuaian dengan JKT yang diusulkan.  

f) JKS per dosen dikirimkan sub-bagian akademik ke dosen paling lambat 2 

(dua) minggu sebelum perkuliahan berlangsung beserta dengan surat tugas 

mengajar yang ditandatangani oleh pembantu dekan bagian akademik.  



 

 

 

 

g) TPD dan staf administrasi jurusan harus mengarsip JKS yang akan dipakai 

dalam evaluasi semesteran. 

F. Pengajaran 

Pihak yang terkait adalah: a) ketua/sekretaris jurusan, b) staf jurusan, c) 

dosen, d) staf administrasi, dan e) mahasiswa. 

Ketentuan Umum 

 Ketentuan proses belajar mengajar diatur dalam Ketentuan Proses Belajar 

Mengajar. 

 Pengajaran dapat dilakukan di kelas, laboratorium, atau tempat-tempat lain 

yang diatur dalam Satuan Acara Perkuliahan (SAP). Penggunaan tempat-

tempat lain di luar lingkungan kampus harus sepengetahuan ketua jurusan 

yang dibuktikan dengan surat ijin atau memo ketua jurusan. 

 Tata cara berbusana dan berpenampilan dosen diatur dalam Peraturan 

Ketentuan dan Tata Cara Berbusana Dosen. 

 Satuan Acara Perkuliahan (SAP) adalah rencana perkuliahan yang dibuat 

selama satu semester, minimum berisi kompetensi mata kuliah, pokok 

bahasan, bahan bacaan wajib dan tambahan, metode instruksional, serta 

sistem penilaian. 

 Metode instruksional merupakan wewenang dari dosen dan harus 

diungkapkan dalam SAP yang dibagikan ke mahasiswa. 

 Presensi kehadiran terdiri atas Presensi Kehadiran Dosen (PHD) dan 

Presensi Kehadiran Mahasiswa (PHM). PHD dan PHM dibendel dalam 

spring file berwarna spesifik berbeda antar jurusan sebagai Presensi 



 

 

 

 

Kehadiran Pengajaran (PHJ) yang diletakkan di counter pengajaran setiap 

gedung kuliah. 

 Sistem penilaian yang dianjurkan sesuai dengan buku pedoman fakultas 

terbaru. Khusus untuk mata kuliah praktikum, sistem penilaian harus 

sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Jurusan tentang Sistem Penilaian 

Kuliah Praktikum (SPKP). 

 Ujian tengah semester adalah ujian yang dilakukan pada pertengahan 

semester atau ekuivalen dengan pertemuan ke-8 (kedelapan). Bahan ujian 

tengah semester adalah pertemuan ke-1 (kesatu) hingga pertemuan ke-7 

(ketujuh). Soal ujian tengah semester dibuat secara bersama oleh para 

dosen pengasuh mata kuliah. 

 Ujian akhir semester adalah ujian yang dilakukan pada akhir semester atau 

ekuivalen dengan pertemuan ke-16 (keenambelas). Bahan ujian akhir 

semester adalah pertemuan ke-9 (kesembilan) hingga pertemuan ke-15 

(kelimabelas). Soal akhir semester dibuat secara bersama oleh para dosen 

pengasuh mata kuliah. 

 Pengawas ujian adalah dosen atau staf administrasi yang ditugaskan untuk 

mengawasi UTS atau UAS berdasarkan SK Dekan. 

 Segenap proses penilaian dilakukan oleh dosen. Formulir penilaian 

disediakan oleh jurusan yang terdiri dari Formulir Penilaian Tengah 

Semester Pertama (FPTS-1) dan Formulir Penilaian Tengah Semester 

Kedua (FPTS-2). Nilai akhir diisikan oleh dosen dalam Formulir Nilai 

Akhir (FNA) yang disediakan oleh sub-bagian akademik fakultas. 



 

 

 

 

 Lembar Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (LEDM) merupakan kuesioner 

yang diisi oleh mahasiswa peserta kuliah pada akhir semester untuk setiap 

dosen pengajar. LEDM harus diisi oleh mahasiswa paling lambat 2 (dua) 

minggu sebelum perkuliahan berakhir. 

 Rekapan LEDM adalah berupa Kinerja Dosen Mengajar (KDM) yang 

harus diselesaikan paling lambat 3 (tiga) minggu setelah perkuliahan 

berakhir. 

Pelaksanaan Kegiatan 

1.Prosedur Pengajaran 

a) Dosen menerima PJM dan silabus paling lambat 5 (lima) minggu 

sebelum perkuliahan berlangsung dan JKS per dosen paling lambat 2 

(satu) minggu sebelum perkuliahan berlangsung. 

b) Dosen wajib memberikan hardcopy SAP kepada mahasiswa dan wajib 

menjelaskannya kepada mahasiswa. 

c) Dosen mengambil FPTS-1/FPTS-2 di jurusan dan harus diisi selama 

perkuliahan berlangsung. 

d) Dosen melakukan kuliah tatap muka dengan tahap: mengambil PHJ di 

bagian presensi tiap gedung, mengisi materi yang diajarkan sesuai 

dengan SAP dan menandatangani PHD, meminta mahasiswa 

menandatangani PHM atau dosen yang mengabsen sendiri secara 

langsung, melakukan proses pengajaran, melakukan proses penilaian 

(quis, tugas, partisipasi kelas) dan diisi dalam FPTS-1/FPTS-2 jika 

memungkinkan, serta mengembalikan PHJ ke bagian presensi setelah 

perkuliahan berakhir. 



 

 

 

 

e) Dosen diperkenankan untuk meminta bantuan mahasiswa dalam 

menyiapkan media instruksional (laptop, LCD, OHP, kertas, spidol, 

dll). Peminjaman media instruksional diatur dalam ketentuan tersendiri. 

2. Prosedur Ujian Tengah Semester 

2.1 Prosesur Persiapan UTS 

a) Staf jurusan berkoordinasi dengan bagian pengajaran fakultas 

membuat Jadwal Ujian Tengah Semester (JUTS) paling lambat 2 

(dua) minggu sebelum UTS berlangsung. 

b) Bagian pengajaran fakultas mengumumkan JUTS ke mahasiswa dan 

mengirim JUTS ke dosen pengasuh mata kuliah. 

2.2 Prosedur Pelaksanaan UTS 

Pelaksanaan UTS dilaksanakan secara tidak terstruktur sebagaimana 

pelaksanaan kegiatan kuliah. 

2.3 Prosedur Penilaian UTS 

a) Dosen wajib mengumpulkan copy FPTS-1 yang telah diisi setiap 

komponen penilaiannya kepada staf jurusan paling lambat 2 (dua) 

minggu setelah UTS berlangsung. 

b) Staf jurusan menyerahkan Tanda Terima Nilai tengah semester 1 

(TTN-1) kepada dosen yang menyerahkan nilai tersebut. 

3. Prosedur Ujian Akhir Semester 

3.1 Prosedur Persiapan UAS 

a) Staf jurusan berkoordinasi dengan bagian pengajaran fakultas 

membuat Jadwal Ujian Akhir Semester (JUAS) paling lambat 2 (dua) 

minggu sebelum UAS berlangsung. 



 

 

 

 

b) Bagian pengajaran fakultas mengumumkan JUAS ke mahasiswa dan 

mengirim JUAS ke dosen pengasuh mata kuliah. 

c) Dosen pengasuh mata kuliah melakukan koordinasi untuk membuat 

Soal Ujian Akhir Semester (SUAS) paling lambat 2 (dua) minggu 

sebelum UAS berlangsung. SUAS harus sesuai dengan DKS. 

d) Dosen menyerahkan SUAS kepada staf administrasi jurusan untuk 

digandakan dan diarsip paling lambat 3 (hari) sebelum ujian 

dilaksanakan. Staf administrasi jurusan menyerahkan bukti Tanda 

Terima Soal UAS (TSUA). 

3.2 Prosedur Pelaksanaan UAS 

a) Pengawas UAS harus hadir sesuai dengan jadwal yang telah 

ditentukan dan bertugas mengawasi proses UAS. 

b) Dosen wajib hadir dalam UAS untuk menjelaskan SUAS apabila 

diperlukan. Dosen wajib menandatangani Presensi UAS (PUAS), 

Berita Acara UAS (BUAS), dan PHJ. 

c) Mahasiswa wajib menandatangani PUAS. 

3.3 Prosedur Penilaian Akhir Semester 

a) Dosen mengumpulkan copy FPTS-2 dan FNA yang telah diisi setiap 

komponen penilaiannya kepada staf jurusan paling lambat 3 (hari) 

setelah UAS berakhir. Staf jurusan menyerahkan Tanda Terima Nilai 

Akhir (TTNA) kepada dosen. 

b) Staf jurusan meg-copy FNA 2 (dua) kali. FNA asli diserahkan ke 

bagian recording untuk di-entry ke SISKA. Copy-1 ditempel di papan 

pengumuman nilai jurusan dan copy-2 diarsip jurusan. 



 

 

 

 

c) Pengumuman nilai ke mahasiswa paling lambat 1 (satu) minggu 

setelah proses ujian berlangsung. 

d) Dosen harus memberikan klarifikasi/jawaban apabila mahasiswa 

menanyakan tentang asal-usul nilai akhirnya. 

e) Staf jurusan membuat Laporan Pengumpulan Nilai Semester (LPN) 

selama 1 (satu) semester yang berisi daftar dosen yang 

mengumpulkan nilai beserta keterangan apabila ada yang tidak tertib. 

G. KKNP 

Pihak yang terkait adalah: a) ketua/sekertaris jurusan, b) Pelaksana 

Administrasi KKNP (PAK), c) dosen pembimbing, dan d) mahasiswa. 

Ketentuan Umum  

 Kuliah Kerja Nyata Profesi (KKNP) merupakan matakuliah yang 

memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengamati dan merasakan 

secara langsung aktivitas pekerjaan yang relevan dengan bidang ilmunya.  

 KKNP secara spesifik terdiri dari kegiatan observasi lapangan, magang 

kerja, penulisan laporan, dan ujian.  

 Peserta KKNP adalah mahasiswa yang memenuhi syarat sebagai berikut: 

a) telah memrogram KKNP, b) telah menempuh 129 SKS (tersisa 6 sks di 

luar skripsi dan skripsi), c) lulus matakuliah Metodologi Penelitian, dan d) 

memenuhi kewajiban administrasi dan pembayaran. 

 Tempat praktek kerja ditentukan oleh jurusan atau mahasiswa dapat 

mencari sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

 Ketentuan tempat KKNP adalah: a) bersedia untuk ditempati KKNP 

dengan bukti ijin tertulis, baik dari segi tempat praktek, spesifikasi praktek 



 

 

 

 

kerja, dan lama KKNP, b) praktek kerja yang dilakukan relevan dengan 

bidang ilmu.  

 Pendaftaran KKNP dilakukan oleh PAK dan dilakukan selama 1 (satu) 

semester sekali.  

 Pembimbing Lapangan (PLP) adalah pembimbing/supervisor yang 

disediakan oleh tempat KKNP untuk membimbing mahasiswa di tempat 

KKNP. 

 Dosen pembimbing adalah dosen yang diberi tugas untuk membimbing 

KKNP berdasarkan SK Dekan. 

 Pelaksanan Administrasi KKNP (PAK) adalah staf jurusan yang diberi 

tugas melaksanakan prosedur pengelolaan administrasi KKNP. 

 Mahasiswa yang akan menempuh KKNP diwajibkan mengikuti 

pembekalan untuk memperoleh berkas-berkas yang dibutuhkan yang 

dibutuhkan untuk pelaksanaan dan penilaian KKNP. 

 Pelaksanaan kegiatan KKNP dikendalikan oleh dokumen Lembar 

Kegiatan Harian KKNP (LKHK) yang formatnya disediakan oleh jurusan. 

Apabila institusi tempat KKNP menyediakan dokumen sejenis, mahasiswa 

diperkenankan untuk menggunakan dokumen yang berasal dari institusi 

tersebut.  

 Penilaian praktek kerja dilakukan oleh pembimbing lapangan (dari tempat 

praktek) dan dosen pembimbing. Penilaian dilakukan dalam Lembar 

Penilaian KKNP yang terdiri dari LPK-1 (untuk dosen pembimbing) dan 

LPK-2 untuk (untuk pembimbing lapangan).  



 

 

 

 

 Mahasiswa dapat melakukan konversi kegiatan lain, seperti pengalaman 

kerja, keaktifan dalam kegiatan kemahasiswaan, dan lain sebagainya 

menjadi KKNP. Ketentuan konversi ditentukan tersendiri oleh jurusan.  

Pelaksanaan Kegiatan  

1. Pendaftaran KKNP  

a) Mahasiswa mendaftar KKNP di PAK dengan membawa persyaratan, 

yaitu fotokopi kutipan daftar nilai terakhir, fotokopi KRS, dan 

membayar sesuai dengan ketentuan.  

b) PAK memeriksa langsung kelengkapan persyaratan administrasi. 

Apabila memenuhi, PAK mempersilahkan mahasiswa mengisi 

Formulir Pendaftaran KKNP (FPK) dan Buku Pendaftaran KKNP 

(BPK) yang telah disediakan. FPK diarsip bersama dengan syarat-

syarat administrasi.  

c) PAK membuat Daftar Pengusul KKNP (DPK) melalui serangkaian 

kegiatan, yaitu merekap BPK, mengatur penempatan KKNP, serta 

membagi dosen pembimbing KKNP. Dalam mengatur penempatan 

KKNP, PAK menghubungi beberapa institusi potensial tempat KKNP 

(berdasarkan MOU/file kerjasama jurusan) atau memverifikasi usulan 

tempat magang yang diajukan sendiri oleh mahasiswa.  

d) PAK meminta pengesahan DPK ke ketua jurusan. Apabila ketua 

jurusan setuju, PAK akan melakukan kegiatan sebagai berikut: 

mengumumkan DPK (yang disahkan) di papan pengumuman jurusan, 

membuat dan menyerahkan Surat Tugas KKNP (STK) untuk setiap 

mahasiswa (berlaku semacam surat jalan untuk masuk ke institusi 



 

 

 

 

tempat KKNP), menyerahkan LKHK, LPK-1, LPK-2 kepada 

mahasiswa, serta mengusulkan Surat Tugas Dosen Pembimbing ke 

dekan (melalui ketua jurusan).  

2. Pelaksanaan KKNP  

a) PAK membuat acara pembekalan KKNP. Adapun yang harus 

dilakukan adalah mengumumkan jadwal pembekalan, menyiapkan 

pembicara dalam pembekalan, menyiapkan materi dan buku pedoman 

KKNP, mengundang beberapa institusi tempat KKNP, serta 

menyiapkan tempat dan peralatan yang diperlukan dalam pembekalan.  

b) Mahasiswa melaksanakan KKNP dengan prosedur berikut: menuju 

tempat KKNP dengan membawa STK, membuat Rencana Kerja 

KKNP (RKK) melalui konsultasi dengan dosen pembimbing dan 

pembimbing lapangan, menyerahkan RKK ke masing-masing 

pembimbing sebagai alat pantau dengan disertai LPK-1 (dosen 

pembimbing) dan LPK-2 (pembimbing lapangan), melaksanakan 

KKNP sesuai dengan rencana dan selalu aktif berkonsultasi dengan 

pembimbing lapangan dan dosen pembimbing, membuat laporan 

KKNP (LP-KKNP) dengan berkonsultasi dengan dosen pembimbing 

dan pembimbing lapangan. Laporan KKNP diserahkan ke jurusan 

paling lambat sampai ujian akhir semester pada semester yang 

bersangkutan.  

c) Dosen pembimbing melakukan pemantauan dan pembimbingan 

dengan cara menerima surat tugas sebagai dosen pembimbing KKNP, 

menerima dan mengarsip RKK dari mahasiswa bimbingannya, 



 

 

 

 

mencatat pembimbingan KKNP dalam Buku Kerja Dosen (BKD) sub-

seksi bimbingan KKNP, melakukan koordinasi dengan pembimbing 

lapangan melalui kunjungan atau media komunikasi yang lain, serta 

membimbing mahasiswa dalam penulisan laporan KKNP. 

3. Evaluasi dan Penilaian  

a) Mahasiswa meminta pengisian LPK-2 kepada pembimbing lapangan 

apabila KKNP telah selesai  

b) Mahasiswa menginformasikan kepada dosen pembimbing bahwa 

KKNP telah selesai  

c) Dosen pembimbing menentukan jadwal ujian KKNP setelah 

mahasiswa menyelesaikan KKNP dengan didukung syarat berikut: 

surat pernyataan dari instansi bahwa mahasiswa telah melaksanakan 

KKNP, LKHK yang sudah ditandatangani oleh pembimbing lapangan, 

Lembar Penilaian KKNP dari pembimbing lapangan (LPK-2) yang 

sudah diisi, dan laporan KKNP (tidak perlu dijilid terlebih dahulu). 

d) Dosen pembimbing melakukan pengujian KKNP berdasar laporan 

KKNP dan mengisi nilai KKNP di LPK-1. Komponen penilaian 

KKNP diatur dalam peraturan tersendiri.  

e) Dosen pembimbing menyerahkan LPK-1 dan LPK-2 ke PAK dan 

meminta tanda terima nilai KKNP sebagai bukti bahwa KKNP telah 

selesai. 

f) PAK meng-copy LPK-1 dan LPK-2 sebanyak 1 (satu) rangkap. LPK-1 

dan 2 asli diserahkan ke recording untuk dimasukkan ke SISKA. Copy 

LPK-1 dan 2 diarsip oleh PAK. 



 

 

 

 

g) Mahasiswa meminta pengesahan laporan KKNP kepada dosen 

pembimbing dan ketua jurusan sebanyak 4 (empat) eksemplar. 

Masing-masing eksemplar diserahkan kepada pembimbing lapangan, 

dosen pembimbing, jurusan, dan arsip mahasiswa yang bersangkutan.  

h) PAK membuat Surat Ucapan Terima Kasih yang dikirimkan ke 

institusi tempat KKNP.  

H. Skripsi dan Ujian Akhir Studi 

Pihak yang terkait adalah: a) ketua/sekertaris jurusan, b) Pelaksana 

Administrasi Skripsi (PAS), c) Pelaksana Administrasi Ujian Akhir Studi 

(PAUJAS), d) dosen pembimbing, e) dosen penguji, dan f) mahasiswa. 

Ketentuan-ketentuan 

 Skripsi adalah karya tulis yang harus diselesaikan oleh mahasiswa S-1 

dalam bentuk penelitian. 

 Ujian akhir studi adalah ujian yang ditujukan untuk menilai kelayakan 

mahasiswa untuk lulus pada program sarjana. 

 Ujian akhir studi terdiri dari ujian skripsi dan ujian teori yang relevan 

dengan bidang ilmu akuntansi. 

 Ujian akhir studi dilaksanakan oleh majelis penguji yang terdiri dari dosen 

pembimbing dan dua dosen penguji dalam satu majelis ujian akhir studi. 

 Ketua/sekretaris jurusan dapat meminta dosen lain untuk menjadi dosen 

penguji ketiga, jika: a) terjadi ketidaksepakatan tentang penilaian dan 

kelulusan diantara anggota majelis penguji, b) terdapat dosen penguji yang 

tidak memberikan nilai, dan c) dosen penguji yang ditentukan tidak hadir. 



 

 

 

 

 Dosen pembimbing adalah dosen yang diberi tugas untuk membimbing 

mahasiswa dalam penyelesaian skripsi berdasarkan surat tugas dekan, 

usulan ketua jurusan, dan Ketentuan Dosen Pembimbing Skripsi. 

 Pergantian dosen pembimbing dapat dilakukan dengan pertimbangan 

sebagai berikut: a) dosen pembimbing tidak bersedia melakukan 

pembimbingan dengan dibuktikan oleh Surat Pernyataan 

Ketidaksanggupan Pembimbingan, b) permohonan penggantian dosen 

pembimbing oleh mahasiswa, dan c) hasil evaluasi proses pembimbingan 

oleh jurusan. 

 Dosen pembimbing bertindak sebagai ketua majelis penguji. 

 Dosen penguji adalah dosen yang diberi tugas untuk melakukan ujian akhir 

studi berdasarkan surat tugas dekan. 

 Pelaksana Administrasi Skripsi (PAS) adalah staf jurusan yang diberi 

tugas mengelola administrasi skripsi di jurusan. 

 Pelaksana Administrasi Ujian Akhir Studi (PAUJAS) adalah staf jurusan 

yang diberi tugas mengelola administrasi UJAS di jurusan. 

 Pemrograman skripsi dilakukan 1 (satu) kali dalam satu semester. 

 UJAS dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh jurusan. 

PAUJAS mengumumkan jadwal UJAS di papan pengumuman dan atau 

media lain. 

 Ketentuan mengenai syarat-syarat pendaftaran dan syarat UJAS diatur 

dalam Ketentuan dan Persyaratan UJAS. 

 Penentuan kelulusan diatur dengan Ketentuan Penilaian dan Kelulusan 

UJAS. 



 

 

 

 

 UJAS dapat dibatalkan dan diganti di hari lain bila dosen pembimbing 

tidak hadir. Pembatalan dilakukan oleh ketua/sekretaris jurusan. Apabila 

dalam keadaan sangat terpaksa dosen pembimbing tidak dapat hadir dalam 

UJAS, ketua/sekretaris jurusan mengambil alih kewenangan dosen 

pembimbing dalam UJAS dengan terlebih dahulu meminta persetujuan 

tertulis dari dosen pembimbing. 

 Tahapan ujian akhir dibagi menjadi 2, yaitu: a) ujian skripsi merupakan 

ujian atas isi skripsi mahasiswa dan kemampuan mahasiswa dalam 

mempertahankan isi tersebut. Hasil ujian skripsi dikategorikan dalam 3 

jenis, yaitu lulus tanpa revisi, lulus dengan revisi, dan tidak lulus, b) ujian 

teori adalah ujian terhadap pemahaman mahasiswa atas teori-teori 

keilmuan akuntansi dan keilmuan lain yang relevan. Ujian teori dapat 

dilaksanakan apabila majelis penguji menyatakan bahwa mahasiswa lulus 

dalam ujian skripsi. 

 Komponen penilaian secara detail dapat dilihat pada borang penilaian 

ujian akhir studi. 

Pelaksanaan kegiatan 

1. Pendaftaran Skripsi 

a) Mahasiswa memrogram skripsi dalam KRS. 

b) Mahasiswa mengajukan skripsi dengan menunjukkan syarat-syarat 

pengajuan skripsi kepada PAS. 

c) PAS memverifikasi syarat-syarat pengajuan skripsi.  

d) Apabila memenuhi syarat, PAS melakukan prosedur penentuan dosen 

pembimbing. 



 

 

 

 

e) PAS merekap pendaftaran skripsi dalam Daftar Pengajuan Skripsi 

(DPS). 

f) PAS mengumumkan dosen pembimbing untuk tiap-tiap mahasiswa 

pada papan pengumuman jurusan. Jangka waktu pengajuan skripsi dan 

penginformasian dosen pembimbing adalah satu minggu.  

g) Mahasiswa yang telah mengetahui dosen pembimbingnya menerima 

kembali berkas pengajuan skripsi termasuk proposal skripsi yang telah 

ditandatangani oleh PAS. Mahasiswa meminta dosen pembimbing 

untuk menandatangani Formulir Pengajuan Skripsi (FPS) sebagai bukti 

bahwa dosen pembimbing telah menyetujui judul skripsi. Selanjutnya, 

mahasiswa menyerahkan satu lembar fotokopi cover proposal skripsi 

yang telah ditandatangani oleh PAS kepada  PAS.  

h) Mahasiswa menukar FPS yang telah ditandatangani dosen 

pembimbing dengan Kartu Bimbingan Skripsi (KBS). Selanjutnya, 

mahasiswa mengisi Buku Pendaftaran Skripsi (BPS). 

2. Penentuan Dosen Pembimbing 

a) PAS memeriksa daftar dosen pembimbing yang memenuhi syarat 

untuk membimbing skripsi sesuai dengan Ketentuan Dosen 

Pembimbing Skripsi. 

b) PAS mengisi nama dosen pembimbing pada DPS. Selanjutnya, DPS 

diajukan kepada ketua jurusan. 

c) Apabila setuju, ketua jurusan menandatangani DPS yang sudah terisi 

nama dosen pembimbing. 



 

 

 

 

d) PAS meng-copy DPS 3 (tiga) eksemplar. Lembar asli diarsip oleh 

jurusan, copy pertama ditempel di papan pengumuman, copy kedua 

dipakai sebagai lampiran saat mengajukan surat tugas dosen 

pembimbing skripsi, dan copy ketiga dikirim bersama surat tugas. 

e) PAS mengajukan surat tugas dosen pembimbing skripsi kepada dekan 

yang terlebih dahulu diparaf oleh ketua jurusan. 

f) PAS mengirimkan copy DPS kepada dosen pembimbing beserta surat 

tugas pembimbingan. 

g) Prosedur penggantian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut ini: 

 PAS mengisi Daftar Penggantian Pembimbing Skripsi (DP2S) 

dengan terlebih dahulu berkomunikasi dengan dosen pembimbing 

lama. 

 PAS mengisi DP2S dan mengajukan ke ketua jurusan. 

 Apabila setuju, ketua jurusan menandatangani DP2S yang telah 

terisi nama dosen pembimbing pengganti. 

 PAS mencatat DP2S dalam BPS dan meng-copy 4 kali. Lembar 1 

untuk lampiran pembuatan surat tugas, lembar 2 untuk dikirim ke 

pembimbing lama, lembar 3 untuk mahasiswa, dan lembar 4 untuk 

arsip jurusan. 

 PAS mengirim Surat Tugas Pembimbing Pengganti kepada dosen 

pembimbing baru. 

 

 

 



 

 

 

 

3. Prosedur Pembimbingan 

a) Mahasiswa yang telah ditentukan dosen pembimbingnya berdasarkan 

DPS paling lambat 2 (dua) minggu setelah tanggal pengumuman harus 

menemui dosen pembimbing dengan membawa proposal dan FPS. 

b) Apabila dosen pembimbing menyetujui isi proposal, dosen 

menandatangani FPS. 

c) Dosen mengisi dan menandatangani KBS setiap proses bimbingan 

sebagai bukti berjalannya proses bimbingan skripsi.  

4. Prosedur Ujian Akhir Studi 

a) Mahasiswa yang berhak mengikuti UJAS adalah mahasiswa yang telah 

dinyatakan layak oleh dosen pembimbing untuk mengikuti ujian akhir 

studi serta memenuhi syarat-syarat ujian akhir studi. 

b) Mahasiswa yang telah memenuhi syarat mengajukan UJAS kepada 

PAUJAS.  

c) PAUJAS memverifikasi syarat-syarat UJAS. 

d) Mahasiswa mengisi Buku Ujian Akhir Studi (BUJAS). 

e) Mahasiswa menerima Kartu Ujian Akhir Studi (KAUJAS) yang berisi 

rentang waktu pelaksanaan UJAS. KAUJAS diajukan ke staf jurusan 

yang bertugas mengatur dosen penguji sesuai dengan Ketentuan Dosen 

Penguji. Selanjutnya, mahasiswa menyerahkan KAUJAS yang telah 

berisi nama-nama dosen penguji, persetujuan untuk menguji, dan 

waktu ujian akhir studi kepada PAUJAS. 

f) PAUJAS mengumumkan Jadwal dan Penguji Ujian Akhir Studi 

(JPUJAS) di papan pengumuman/media lainnya 



 

 

 

 

g) PAUJAS membuat undangan ujian akhir studi dengan ditandatangani 

oleh ketua jurusan dan mengirim undangan beserta skripsi mahasiswa 

kepada dosen penguji paling lambat 3 hari sebelum ujian berlangsung 

h) PAUJAS menyiapkan dokumen kepada penguji dalam satu map yang 

berisi Berita Acara Ujian Akhir Studi (BAUJAS), Formulir Penilaian 

Ujian Akhir Studi (FNUJAS), Lembar Revisi Skripsi (LRVS), dan 

Kutipan Daftar Nilai Terakhir (KDNT). 

i) PAUJAS menyiapkan peralatan-peralatan yang diperlukan selama 

ujian berlangsung 

j) Mahasiswa peserta ujian diwajibkan hadir 15 menit sebelum ujian 

berlangsung dengan mengenakan kemeja putih, celana/rok kain 

berwarna hitam, berdasi hitam polos, serta jas almamater. 

k) Ujian skripsi berlangsung 

l) Setelah ujian selesai, dosen penguji mengisi FNUJAS dan LRVS (bila 

ada revisi) dan menyerahkan kembali FNUJAS, LRVS, dan KDNT 

(dalam satu map) kepada PAUJAS. 

m) PAUJAS menyerahkan lembar evaluasi ujian dan evaluasi 

pembimbingan kepada mahasiswa peserta ujian. 

n) PAUJAS merekap hasil evaluasi ujian dan evaluasi pembimbingan dan 

menyerahkannya kepada ketua/sekretaris jurusan paling lambat 3 hari 

setelah ujian berlangsung. 

5. Yudisium dan Kelulusan 

a) Yudisium dilaksanakan oleh ketua majelis penguji. 



 

 

 

 

b) PAUJAS mengumpulkan BAUJAS, FNUJAS, LRVS, dan KDNT 

(dalam satu map). 

c) PAUJAS mengisi Laporan Pelaksanaan Ujian Akhir Studi (LPUJAS) 

berdasarkan FNUJAS dan menyerahkan ke ketua/sekretaris jurusan 

untuk disahkan. PAUJAS meng-copy LPUJAS 2 kali, LPUJAS asli 

diserahkan ke bagian recording untuk di-entry nilainya. Copy-1 diarsip 

bersama BAUJAS, copy-2 diserahkan ke PAS untuk dicatat di dalam 

BPS berkaitan dengan hasil ujian tersebut. PAUJAS juga mencatat di 

dalam Buku Ujian Akhir Studi (BUJAS) tentang hasil ujian tersebut. 

d) Apabila mahasiswa tidak lulus ujian, mahasiswa diperkenankan 

mengikuti ujian kembali. Revisi (bila ada) dilakukan sesuai dengan 

LRVS. 

e) Apabila mahasiswa lulus dengan revisi, nilai akan diumumkan dan 

dimasukkan ke dalam SISKA setelah ada keterangan bahwa 

mahasiswa telah melakukan revisi sebagaimana tercantum dalam 

LRVS. 

f) Revisi skripsi paling lambat diselesaikan 1 (satu) bulan setelah ujian 

berlangsung. Apabila melebihi itu, mahasiswa yang bersangkutan 

wajib mengikuti ujian lagi sesuai dengan persyaratan ujian akhir studi. 

I.  Evaluasi Kinerja Tenaga Pengajar 

Pihak yang terkait adalah: a) ketua jurusan, b) Pelaksana Administrasi 

Evaluasi Kinerja (PAEK), dan c) Unit Jaminan Mutu (UJM). 

Ketentuan-ketentuan  



 

 

 

 

 Evaluasi kinerja tenaga pengajar adalah proses mengidentifikasi, 

mengukur, melaporkan, menganalisis, dan memberikan feedback atas 

kinerja tenaga pengajar selama periode waktu tertentu, minimum 1 (satu) 

semester sekali. 

 Sasaran evaluasi kinerja adalah dosen tetap maupun dosen luar biasa di 

Jurusan Akuntansi. 

 Parameter kinerja dosen tetap minimum berisi aspek pengajaran, aspek 

pembimbingan, aspek publikasi, riset, dan pengabdian masyarakat, serta 

aspek partisipasi kegiatan jurusan/fakultas. 

 Parameter kinerja dosen luar biasa minimum berisi aspek pengajaran. 

 Parameter kinerja dosen diatur dalam Ketentuan Reward dan Punishment 

Dosen. 

 Hasil evaluasi kinerja dosen atas proses pengajaran harus diumumkan di 

papan pengumuman jurusan sebagai bentuk transparansi proses akademik 

paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester berakhir. 

 Hasil evaluasi kinerja dosen harus dijadikan dasar untuk penentuan 

kebijakan jurusan secara umum maupun terhadap dosen yang 

bersangkutan. 

 Evaluasi kinerja dosen merupakan bagian dari DP3 dan parameter ukuran 

kinerjanya tidak boleh bertentangan peraturan kepegawaian di atasnya. 

 Pemberian reward dan punishment atas hasil evaluasi kinerja adalah 

kewenangan dari ketua jurusan selama tidak bertentangan dengan 

peraturan kepegawaian di atasnya. 



 

 

 

 

 Ketua jurusan menugaskan Unit Jaminan Mutu (UJM) untuk melakukan 

evaluasi kinerja tenaga pengajar. 

 UJM wajib membuat program kerja untuk mengukur kinerja tenaga 

pengajar sebagai bagian dari Program Kendali Mutu Jurusan (PKMJ) 

setiap semester paling lambat 1 (satu) bulan sebelum semester baru 

berjalan. 

Pelaksanaan Kegiatan 

a) Tim UJM membuat program kerja untuk mengukur kinerja tenaga 

pengajar dalam PKMJ.  

b) Ketua jurusan mengesahkan PKMJ untuk dilaksanakan selama 1 (satu) 

semester.  

c) PAEK mengumpulkan data-data yang diperlukan sesuai dengan PKMJ.  

d) PAEK merekap data-data yang diperlukan dengan supervisi dari UJM. 

e) Hasil rekapan dari PAEK diserahkan ke UJM untuk dilakukan proses 

penilaian.  

f) Hasil penilaian kinerja dibahas dalam Rapat Evaluasi Kinerja Dosen yang 

dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah semester berakhir. Rapat 

minimum dihadiri ketua/sekretaris jurusan, UJM, PAEK dan menghasilkan 

keputusan tentang hasil Evaluasi Kinerja Dosen Semesteran (EKDS). 

g) PAEK merekap hasil EKDS pada Rapor Kinerja Dosen (RKD).  

h) PAEK mengumumkan hasil EKDS khusus aspek pengajaran di papan 

pengumuman jurusan setelah disahkan oleh Ketua Jurusan. 

i) PAEK mengirim hasil EKDS kepada Tim Koordinasi Semester (TKS) 

untuk dipertimbangkan dalam proses plotting jadwal.  



 

 

 

 

K. Perekrutan Asisten Dosen 

Pihak yang terkait adalah: a) ketua/sekretaris jurusan, b) ketua laboratorium 

akuntansi, c) staf laboratorium, d) dosen (dosen penguji), dan e) mahasiswa 

(calon asisten dosen). 

Ketentuan-ketentuan 

 Ketua jurusan menentukan waktu perekrutan asisten dosen, matakuliah, 

dan jumlah asisten yang dibutuhkan untuk kemudian dikoordinasikan 

dengan ketua laboratorium. 

 Ketua laboratorium membuat rencana penerimaan asisten dosen yang 

berisi tentang rencana persiapan, pendaftaran, pelaksanaan tes, dan 

pengumuman hasil. 

 Dosen penguji adalah dosen yang diberi tugas melakukan pengujian dan 

memberikan penilaian terhadap mahasiswa yang mendaftar menjadi calon 

asisten dosen. 

 Pelaksana administrasi perekrutan asisten dosen adalah petugas lab. yang 

diberi tugas melakukan prosedur pengelolaan. Petugas lab. ini bertanggung 

jawab dalam proses penyeleksian awal terhadap berkas-berkas pendaftaran 

yang dikumpulkan mahasiswa. 

 Mahasiswa yang akan mendaftar menjadi calon sisten dosen diwajibkan 

mengumpulkan berkas-berkas sesuai persyaratan dan mengisi formulir 

pendaftaran. 

 Persyaratan untuk menjadi calon asisten dosen, yaitu: a) matakuliah terkait 

nilainya minimum B+, kecuali Akbi, b) IPK minimum 3,00, c) untuk 

Praktikum Sistem, mahasiswa diharapkan menguasai database, dan d) 



 

 

 

 

mengumpulkan CV transkrip, KTM 1 lembar, dan foto 3x4 (2 lembar, 

background merah memakai jas almamater). 

Pelaksanaan Kegiatan 

a) Ketua laboratorium mengumumkan perekrutan asisten dosen. 

b) Calon asisten mengirimkan lamaran yang diserahkan langsung kepada staf 

lab. 

c) Staf lab. melakukan seleksi administrasi terhadap semua berkas lamaran 

yang masuk ke lab. akuntansi. 

d) Staf lab. mengumumkan calon asisten yang lulus seleksi administrasi pada 

papan pengumuman. 

e) Calon asisten yang lulus seleksi administrasi mengikuti tes tahap 

berikutnya, yaitu micro teaching (tes mengajar) sesuai dengan matakuliah 

yang dipilih dengan waktu yang telah ditetapkan lab. akuntansi. 

f) Tim seleksi yang terdiri atas dosen-dosen Jurusan Akuntansi yang telah 

ditunjuk oleh Jurusan Akuntansi memberikan penilaian sesuai dengan 

kriteria penilaian. 

g) Hasil seleksi diumumkan paling lambat 1 minggu setelah proses seleksi 

tahap dua dilakukan. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LAMPIRAN 2 

 

Proses Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing 

A. Pembekalan persiapan mahasiswa menghadapi rekrutmen dan pasar 

kerja. 

Pihak yang terkait adalah: a) ketua/sekretaris jurusan, b) staf jurusan, c) 

narasumber, dan d) mahasiswa. 

 Keterangan Kegiatan 

 Pembekalan ditujukan bagi mahasiswa yang mendaftarkan diri pada 

rekrutmen tenaga kerja yang dilaksanakan oleh perusahaan bekerjasama 

dengan PSA JAFE-UB.  

 Pembekalan dilaksanakan satu hari sebelum pelaksanaan tes rekrutmen 

oleh perusahaan. Materi yang disampaikan pada pembekalan bersifat non-

teknis dan teknis. Materi non-teknis berupa informasi pengenalan dunia 

kerja dan hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk menghadapinya. 

Sebaliknya, materi teknis berupa materi-materi yang perlu disiapkan untuk 

menghadapi tes rekrutmen. 

 Pelaksanaan Kegiatan 

a) Ketua/sekretaris jurusan menetapkan jadwal pembekalan, moderator, dan 

pemateri pembekalan. 

b) Staf jurusan mengumumkan jadwal pembekalan. 

c) Staf jurusan mempersiapkan ruangan yang akan digunakan untuk 

pembekalan.  

d) Pelaksanaan pembekalan yang berisi penyampaian materi oleh pemateri.     



 

 

 

 

B. Peningkatan produktivitas, kualitas penelitian, dan pengabdian 

masyarakat bagi dosen melalui working seminar series. 

Pihak yang terkait adalah: a) ketua/sekretaris jurusan, b) staf jurusan, c) 

dosen, d) mahasiswa selaku pembantu dosen, e) pemateri seminar, dan f) 

masyarakat. 

Keterangan Kegiatan  

 Kriteria penerimaan proposal adalah materi proposal dan kesesuaian antara 

biaya penyelenggaraan seminar dalam proposal dengan dana yang turun. 

Pelaksanaan Kegiatan 

a) Ketua jurusan menerima tawaran pelaksanaan seminar pengabdian 

masyarakat. 

b) Staf jurusan menginformasikan tawaran pelaksanaan seminar pengabdian 

kepada dosen-dosen.  

c) Staf jurusan menerima proposal yang diajukan oleh dosen yang berminat 

untuk melaksanakan seminar pengabdian masyarakat. 

d) Staf jurusan menyeleksi proposal yang masuk. 

e) Staf jurusan dengan persetujuan ketua/sekretaris jurusan memilih proposal 

yang berhak menerima dana seminar pengabdian masyarakat. 

f) Dalam pelaksanaan seminar, dosen menunjuk mahasiswa sebagai 

pembantu dosen. Dosen bersama mahasiswa menentukan pemateri 

seminar, mempersiapkan ruangan, peralatan, perlengkapan, dan konsumsi 

seminar, menggandakan materi yang diperoleh dari pemateri, serta 

menginformasikan pelaksanaan seminar kepada masyarakat. 

Penginformasian dilakukan melalui surat kabar. 



 

 

 

 

g) Mahasiswa menerima pendaftaran dari masyarakat yang berminat untuk 

mengikuti seminar. Pendaftaran seminar bersifat gratis bagi semua 

kalangan. Masyarakat yang mendaftar terlebih dahulu berpeluang lebih 

besar untuk menjadi peserta seminar karena jumlah peserta dibatasi hingga 

jumlah tertentu. 

h) Pelaksanaan seminar yang berisi penyampaian materi oleh pemateri.   

C. Penyusunan modul bahan ajar oleh dosen. 

Pihak yang terkait adalah: a) ketua laboratorium, b) dosen, c) asisten dosen, 

dan d) staf laboratorium. 

Keterangan Kegiatan 

 Ketua jurusan berkoordinasi dengan ketua lab. untuk menentukan 

pencetakan modul bahan ajar. 

 Modul disusun berdasarkan silabus perkuliahan. 

 Penyusun modul adalah dosen yang mengajar mata kuliah praktikum 

dibantu oleh  asisten dosen yang bersangkutan. 

 Batas akhir penyusunan modul adalah 1 bulan sebelum tahun ajaran baru 

dimulai. 

 Pelaksanaan Kegiatan   

a) Ketua lab. meminta dosen untuk menyusun modul. 

b) Dosen mengumpulkan dan menyusun materi modul dalam bentuk 

softcopy.  

c) Staf lab. secara intens menghubungi dosen untuk menyerahkan softcopy 

modul.  



 

 

 

 

d) Staf lab. mencetak seluruh softcopy modul yang diterima dari dosen ke 

dalam bentuk hardcopy.  

D. Pengembangan staf pengajar dengan pendidikan tidak 

bergelar/workshop/seminar/simposium/kongres IAI/SNA. 

Pihak yang terkait adalah: a) ketua/sekretaris jurusan, b) staf pengajar, dan c) 

staf jurusan. 

Pelaksanaan Kegiatan 

a) Ketua/sekretaris jurusan menerima informasi pelaksanaan pendidikan 

tidak bergelar. 

b) Ketua jurusan menentukan staf pengajar untuk mengikuti pendidikan tidak 

bergelar. 

c) Ketua jurusan menunjuk staf pengajar untuk mengikuti pendidikan tidak 

bergelar. 

d) Staf jurusan mendaftarkan staf pengajar yang terpilih. 

e) Ketua jurusan mengirim staf pengajar untuk mengikuti pendidikan tidak 

bergelar. 

f) Staf pengajar mengikuti pendidikan tidak bergelar.  

E. Peningkatan wawasan praktis dosen dan mahasiswa melalui kuliah tamu 

oleh para praktisi. 

Pihak yang terkait adalah: a) ketua/sekretaris jurusan, b) staf jurusan, c) 

dosen, d) mahasiswa, dan e) pemateri. 

Pelaksanaan Kegiatan 

a) Sekretaris/staf jurusan dengan persetujuan ketua jurusan menentukan dan 

menghubungi calon pemateri kuliah tamu. 



 

 

 

 

b) Jika calon pemateri kuliah tamu setuju untuk melaksanakan kuliah tamu di 

PSA JAFE-UB, staf jurusan membuat dan mengirim undangan kepada 

calon pemateri kuliah tamu. 

c) Staf jurusan melakukan koordinasi dengan pemateri kuliah tamu untuk 

mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan selama pelaksanaan 

kuliah tamu termasuk penggandaan materi kuliah tamu. 

d) Staf jurusan dengan persetujuan ketua/sekretaris jurusan menentukan 

mahasiswa peserta kuliah tamu. 

e) Staf jurusan mempersiapkan ruangan dan konsumsi. 

f) Staf jurusan menghubungi kembali calon pemateri kuliah tamu. 

g) Pelaksanaan kuliah tamu. 

F. Pemeliharaan dan pengembangan laboratorium akuntansi. 

Pihak yang terkait adalah: a) ketua/sekretaris jurusan, b) ketua laboratorium 

akuntansi, dan c) staf laboratorium. 

Keterangan Kegiatan 

 Pemeliharaan laboratorium terutama ditujukan untuk software dan 

hardware laboratorium. Pelaksanaan pemeliharaan terhadap software 

sekaligus ditujukan untuk pemeliharaan tehadap hardware. Pemeliharaan 

dilakukan minimum satu minggu sekali tergantung kelancaran jaringan 

internet dan penggunaan laboratorium. 

 Pengembangan laboratorium dilakukan melalui pembelian peralatan-

peralatan untuk laboratorium, penerbitan buku praktikum yang menunjang 

pelaksanaan kelas praktikum, rekrutmen dan pelatihan asisten dosen, serta 

pelakanaan seminar Akuntansi, Investasi, dan Pasar Modal (AIPM).  



 

 

 

 

Pelaksanaan Kegiatan 

1. Pemeliharaan laboratorium akuntansi 

a) Staf lab. menyalakan jaringan internet untuk meng-update antivirus 

semua komputer. 

b) Staf lab. mengecek komputer satu per satu untuk mengetahui 

keberadaan software yang perlu di-upgrade atau di-install ulang dan 

menghapus virus dalam komputer. 

c) Staf lab. mengecek kondisi peralatan-peralatan laboratorium, misalnya 

meja, kursi, dan air conditioner. Jika ditemukan adanya kerusakan, staf 

lab. melapor kepada ketu lab. Staf lab. dengan persetujuan ketua lab. 

membuat dan mengirim surat informasi kerusakan peralatan ke TU 

guna meminta perbaikan. Selanjutnya, staf lab. dengan inisiatif dari 

ketua lab. mengirimkan peralatan-peralatan yang rusak ke TU. 

d) Back-up database: 

- Staf lab. 1 meminta staf lab. 2 untuk mengecek kondisi database 

yang ada 

- Staf lab. 2 mengecek kondisi database yang ada disesuaikan dengan 

kebutuhan saat ini 

- Staf lab. 2 memperbaiki database sesuai dengan kebutuhan saat ini. 

2. Pembelian peralatan laboratorium 

a) Staf lab. menentukan peralatan yang akan dibeli. 

b) Staf lab. melapor kepada ketua lab. untuk mendapatkan persetujuan. 

c) Staf lab. membuat dan mengirimkan surat permintaan pengadaan 

peralatan ke bag. TU. 

d) Staf lab. menunggu pemenuhan permintaan pengadaan peralatan. 

 

 

 



 

 

 

 

3. Penerbitan buku praktikum 

a) Penerbitan buku praktikum merupakan kegiatan lanjutan dari proses 

penyusunan buku praktikum oleh dosen. Dosen yang telah menyusun 

modul atau buku praktikum menyerahkan softcopy modul pada staf lab.  

b) Staf lab. mencetak softcopy tersebut dalam bentuk hardcopy untuk 

diserahkan ke ketua lab. 

c) Ketua lab. menyerahkan hardcopy modul kepada penerbit. Penerbit 

dipilih berdasarkan kerjasama yang telah disepakati oleh ketua lab. dan 

penerbit. Pencetakan modul dalam jumlah banyak membutuhkan waktu 

kurang lebih satu minggu. Jumlah modul yang dicetak disesuaikan 

dengan data jumlah mahasiswa kelas praktikum, jumlah asisten dosen 

praktikum, dan jumlah dosen praktikum, yang sebelumnya telah 

diambil oleh staf lab. di pengajaran.  

d) Penerbit mengirimkan modul yang telah dicetak ke laboratorium. Staf 

lab. menerima modul sekaligus mengecek kuantitas dan kualitas modul. 

Modul yang cacat akan dikembalikan ke penerbit. Modul yang telah 

diseleksi dijual kepada mahasiswa.  

e) Staf lab. menerima pembelian modul oleh mahasiswa. Staf lab. 

memasukkan data pembelian ke komputer dan memberikan struk 

pembelian kepada mahasiswa.  

f) Asisten dosen mengumpulkan struk pembelian modul dari mahasiswa 

pada hari pertama kuliah untuk ditukar dengan modul.  

g) Asisten dosen menyerahkan struk pembelian kepada staf lab. Staf lab. 

menyerahkan daftar nama mahasiswa kelas praktikum yang 



 

 

 

 

bersangkutan dan sejumlah modul sesuai dengan jumlah struk yang 

diserahkan oleh asisten dosen.  

h) Asisten dosen membagikan modul kepada mahasiswa sekaligus 

meminta mahasiswa untuk menandatangani daftar nama sebagai bukti 

bahwa mahasiswa  telah menerima modul.  

i) Asisten dosen menyerahkan daftar nama yang telah ditandatangani pada 

staf laboratorium.  

j) Staf lab. mengecek kesesuaian antara nama-nama dalam struk dengan 

daftar nama yang ditandatangani. 

k) Jika sesuai, asisten menandatangani daftar nama kelas praktikum 

tersebut. 

4. Pelatihan asisten dosen 

Pelatihan asisten dosen dilakukan pada awal tahun ajaran. Aktivitas-

aktivitas yang dilakukan diantaranya pengenalan masing-masing asisten 

serta penginformasian secara umum mengenai Organisasi Asisten Dosen 

Akuntansi dan softskill yang dibutuhkan untuk menjadi asisten dosen. 

G. Peningkatan kemampuan bahasa Inggris staf pengajar. 

Pihak yang terkait adalah: a) ketua/sekretaris jurusan, b) staf pengajar, c) 

penanggungjawab kegiatan (PJ), dan d) staf jurusan. 

Pelaksanaan Kegiatan 

a) PJ mengumpulkan informasi mengenai Lembaga Bimbingan Belajar (LBB) 

bahasa Inggris. 

b) PJ memilih salah satu LBB dengan persetujuan ketua/sekretaris jurusan. 



 

 

 

 

c) PJ dibantu oleh staf jurusan mengumumkan pelaksanaan kegiatan pada staf 

pengajar. 

d) Staf jurusan mencatat nama staf pengajar yang mengikuti kegiatan. 

e) PJ menghubungi LBB yang bersangkutan untuk mendaftarkan staf pengajar 

yang mengikuti kegiatan bimbingan bahasa Inggris. 

f) Staf pengajar secara bersama-sama mengikuti kegiatan bimbingan bahasa 

Inggris.  

H. Pelaksanaan tracer study 

Pihak yang terkait adalah:  ketua/sekretaris jurusan dan mahasiswa. 

Keterangan Kegiatan 

 Tracer study dilakukan untuk mengetahui beberapa informasi terkait 

alumnni dan perusahaan tempat alumni bekerja, antara lain informasi 

mengenai keberadaan alumni, prestasi alumni di tempet kerja, kesesuaian 

antara materi perkuliahan dengan kebutuhan kerja, dan keahlian yang 

dibutuhkan untuk menunjang karir mereka. 

 Kuesioner dalam tracer study disediakan oleh jurusan. 

 Informasi yang diperoleh dari tracer study dimanfaatkan oleh jurusan 

sebagai dasar perubahan atau pengembangan kurikulum.  

 Tracer study dilaksanakan dengan dua metode, yaitu pendekatan terhadap 

alumni dan pendekatan terhadap perusahaan/instansi. Pendekatan terhadap 

perusahaan/instansi dilakukan dengan mengirimkan kuesioner via pos dan 

mendatangi perusahaan/instansi secara langsung. 

 

 



 

 

 

 

Pelaksanaan Kegiatan 

a) Penunjukan mahasiswa oleh Sekjur sebagai pelaksana tracer study di 

lapangan.  

b) Mahasiswa yang ditunjuk berkoordinasi dengan Himpunan Mahasiswa 

Jurusan Akuntansi (HMJA) untuk mendapatkan data alumni dan nama-

nama perusahaan yang ada pada HMJA. Selain informasi dari HMJA, data 

alumni dan perusahaan diperoleh mahasiswa dari bagian alumni fakultas 

dan usaha sendiri mengumpulkan nama-nama perusahaan/instansi yang 

berada disekitar lokasi PSA.  

c) Pendekatan terhadap alumni dilakukan dengan menghubungi alamat 

alumni berdasarkan data yang diperoleh dari HMJA dan bag. alumni 

fakultas, komunikasi ini dilakukan melalui telepon untuk menanyakan 

alamat e-mail alumni dan memberitahukan pada alumni bahwa mahasiswa 

akan mengirimkan e-mail terkait beberapa pertanyaan yang harus dijawab 

oleh alumni. Setelah mengirim e-mail, mahasiswa menghubungi kembali 

alumni untuk memberitahu bahwa e-mail telah dikirim. Tenggang waktu 

yang diberikan untuk menjawab pertanyaan adalah satu minggu. Setelah 

mengirimkan e-mail, setiap hari mahasiswa mengecek balasan e-mail 

alumni. Jika sampai tenggang waktu yang diberikan e-mail tidak dibalas 

oleh alumni, mahasiswa akan menghubungi kembali alumni untuk 

mengkonfirmasi masalah tersebut. Selanjutnya, e-mail yang telah dibalas 

akan diolah untuk mendapatkan data yang diinginkan.   

d) Pendekatan terhadap perusahaan melalui pengiriman kuesioner via pos 

dilakukan untuk perusahaan/instansi yang berlokasi jauh (tidak terletak 



 

 

 

 

satu kota PSA JAFE-UB). Pengiriman kuesioner dilakukan pada semua 

perusahaan/instansi yang ada pada daftar. Pengiriman via pos dilengkapi 

dengan perangko balik. Tenggang waktu pengiriman balik kuesioner 

adalah dua minggu. PSA bekerjasama dengan pihak kantor pos untuk 

menerima balasan dari perusahaan/instansi yang dialamatkan ke kantor 

pos. Selanjutnya, mahasiswa akan mengambil balasan yang telah dikirim 

ke kantor pos. Balasan yang telah diambil diolah untuk mendapatkan data 

yang diinginkan. Dari 200 kuesioner yang dikirim, 20 kuesioner mendapat 

balasan dan sekitar 50 kuesioner kembali ke kantor pos karena alamat 

yang tertera tidak jelas. Selain itu, beberapa perusahaan/instansi penerima 

kuesioner mengkonfirmasi bahwa di perusahaan/instansi mereka tidak ada 

karyawan yang berasal dari alumni PSA JAFE-UB.  

e) Pendekatan terhadap perusahaan dengan mendatangi langsung 

perusahaan/instansi dilakukan terhadap perusahaan/instansi yang terletak 

satu kota dengan PSA JAFE-UB. Mahasiswa mendatangi 

perusahaan/instansi untuk menanyakan keberadaan alumni. Jika alumni 

PSA JAFE-UB bekerja di perusahaan/instansi tersebut, mahasiswa 

memberikan kuesioner untuk diisi. Kuesioner diambil kembali oleh 

mahasiswa satu minggu setelah penyerahan kuesioner. Beberapa 

perusahaan/instansi yang didatangi menolak untuk mengisi kuesioner 

dengan alasan kuesioner tidak menyertakan surat keterangan dari jurusan 

atau alamat yang tertera tidak secara spesifik menyebutkan nama 

perusahaan/instansi. Selanjutnya, kuesioner yang telah diisi oleh 

perusahaan/instansi diolah untuk mendapatkan data yang diinginkan. 



 

 

 

 

f) Seluruh data yang telah diolah diserahkan kepada Sekjur sebagai dasar 

perubahan/pengembangan kurikulum. 

I. Pemberian reward bagi dosen berkinerja terbaik. 

Pihak yang terkait adalah: a) Ketua Jurusan (Kajur), b) Pelaksana Administrasi 

Evaluasi Kinerja (PAEK), c) Unit Jaminan Mutu (UJM), dan d) dosen yang 

bersangkutan. 

Pelaksanaan Kegiatan 

a) UJM merekomendasikan tindaklanjut atas evaluasi kinerja dosen dalam 

Evaluasi Kinerja Dosen Semesteran (EKDS) kepada ketua jurusan. 

b) Ketua jurusan menetapkan reward atau punishment sesuai dengan EKDS, 

Rapor Kinerja Dosen (RKD), serta Ketentuan Reward dan Punishment 

Jurusan. 

c) PAEK mengumumkan nama dosen berkinerja terbaik. 

d) PAEK menyerahkan penghargaan kepada dosen berkinerja terbaik. 

J. Peningkatan akses ke dunia kerja dengan mengundang eksekutif 

perusahaan dan praktisi ke kampus. 

Pihak yang terkait adalah: a) ketua/sekretaris jurusan, b) penanggungjawab 

kegiatan (PJ), dan c) staf jurusan. 

Pelaksanaan Kegiatan 

a) PJ dengan persetujuan ketua/sekretaris jurusan menentukan eksekutif 

perusahaan/praktisi yang akan diundang ke jurusan. 

b) PJ atas nama jurusan menghubungi eksekutif perusahaan/praktisi yang 

bersangkutan. 



 

 

 

 

c) PJ meminta staf jurusan untuk membuat dan mengirim undangan kepada 

eksekutif perusahaan/praktisi yang bersangkutan.  

d) PJ dibantu oleh staf jurusan mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan 

kunjungan termasuk konsumsi. 

e) Pelaksanaan kunjungan oleh eksekutif perusahaan/praktisi ke jurusan.  

K. Peningkatan akses ke dunia kerja melalui company visit. 

Pihak yang berkaitan adalah: a) ketua/sekretaris jurusan, b) staf jurusan, dan c) 

penaggungjawab kegiatan (PJ). 

Pelaksanaan Kegiatan 

a) Ketua/sekretaris jurusan menentukan waktu, lokasi, dan rombongan 

kunjungan. 

b) Staf jurusan menginformasikan pelaksanaan kunjungan pada peserta 

kunjungan. 

c) Staf jurusan menghubungi perusahaan untuk menginformasikan kunjungan 

tersebut. 

d) Staf jurusan mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan selama kunjungan 

termasuk meminta souvenir pada bagian TU dan mencetak profil JAFE-

UB.  

e) Pelaksanaan kunjungan ke perusahaan. 

L. Peningkatan penyerapan lulusan melalui rekrutmen di kampus. 

Pihak yang terkait adalah: a) ketua/sekretaris jurusan, b) staf jurusan, dan c) 

mahasiswa. 

 

 



 

 

 

 

Pelaksanaan Kegiatan 

a) Perwakilan perusahaan berkunjung ke PSA JAFE-UB guna bekerja sama 

untuk melakukan rekrutmen mahasiswa PSA. 

b) Staf jurusan mengumumkan tes rekrutmen yang diadakan oleh perusahaan 

sekaligus membuka pendaftaran bagi mahasiswa yang berminat. 

c) Staf jurusan menerima berkas pendaftaran yang diserahkan oleh 

mahasiswa. 

d) Staf jurusan memverifikasi berkas pendaftaran. 

e) Staf jurusan mempersiapkan pelaksanaan rekrutmen termasuk ruangan tes 

dan konsumsi. 

f) Staf jurusan menyerahkan berkas pendaftaran peserta tes pada perusahaan. 

g) Pelaksanaan tes rekrutmen oleh perusahaan. 

h) Staf jurusan menerima daftar nama mahasiswa yang lolos dalam tes 

rekrutmen. 

i) Staf jurusan mengumumkan mahasiswa yang lolos dalam tes. 

M. Peningkatan kemampuan mahasiswa melalui keikutsertaan dalam lomba 

dan olimpiade akuntansi. 

Pihak yang terkait adalah: a) ketua/sekretaris jurusan, b) mahasiswa, c) staf 

jurusan, d) penanggungjawab kegiatan (PJ), e) dosen penguji, dan f) 

Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi (HMJA). 

Pelaksanaan Kegiatan 

a) HMJA menerima informasi/undangan untuk mengikuti lomba dan 

olimpiade akuntansi dari institusi pendidikan lain. 

b) HMJA menginformasikan hal ini kepada ketua/sekretaris jurusan. 



 

 

 

 

c) Staf jurusan mengumumkan lomba dan olimpiade akuntansi sekaligus 

membuka pendaftaran bagi mahasiswa yang berminat. 

d) Staf jurusan menerima pendaftaran mahasiswa. 

e) Staf jurusan dan HMJA bekerja sama untuk menyeleksi mahasiswa yang 

akan ditunjuk sebagai perwakilan PSA JAFE-UB dalam lomba dan 

olimpiade akuntansi. 

f) Staf jurusan mengumumkan tes seleksi bagi semua mahasiswa yang 

mendaftarkan diri pada lomba dan olimpiade akuntansi.  

g) Pelaksanaan tes seleksi oleh dosen penguji sekaligus pengambilan nilai. 

Mahasiswa dengan nilai seleksi tertinggi berhak mewakili PSA JAFE-UB 

untuk mengikuti lomba dan olimpiade akuntansi. 

h) Staf jurusan mengumumkan mahasiswa yang lolos seleksi internal. 

i) HMJA menyelesaikan administrasi pendaftaran termasuk pengiriman data 

mahasiswa perwakilan PSA JAFE-UB ke panitia lomba dan mengurus 

transportasi mahasiswa. 

j) Pengiriman mahasiswa untuk mengikuti lomba dan olimpiade akuntansi. 

N. Peningkatan wawasan dosen melalui short-course ke luar negeri dan 

international conference. 

Pihak yang terkait adalah: a) ketua/sekretaris jurusan, b) dosen yang 

bersangkutan, dan c) staf jurusan. 

Pelaksanaan Kegiatan 

a) Ketua jurusan menerima tawaran pelaksanaan short-course dan 

international conference. 



 

 

 

 

b) Ketua jurusan mempertimbangkan dan menentukan dosen yang berangkat 

untuk mengikuti short-course dan international conference. 

c) Staf jurusan mengkonfirmasikan kegiatan ini kepada dosen yang 

bersangkutan. 

d) Jika bersedia, staf jurusan mengajukan surat tugas untuk dosen yang 

ditunjuk mengikuti short-course dan international conference ke dekan 

dengan persetujuan Kajur. 

e) Pengiriman dosen untuk mengikuti short-course dan international 

conference. 

f) Pelaksanaan short-course/international conference. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LAMPIRAN 3 

 

Proses Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik 

A. Rapat-rapat jurusan. 

Pihak yang terkait adalah: a) ketua/sekretaris jurusan, b) staf jurusan, dan c) 

dosen yang bersangkutan. 

Pelaksanaan Kegiatan 

a) Kajur mengumumkan pelaksanaan rapat pada staf jurusan. 

b) Staf jurusan mempersiapkan konsumsi untuk rapat. 

c) Staf jurusan membuat dan mengirimkan undangan untuk tiap-tiap dosen 

selaku peserta rapat. Staf jurusan mengumumkan kembali pelaksanaan 

rapat kepada peserta rapat melalui telepon atau sms. 

d) Pelaksanaan rapat.   

B. Operasional jurusan dan laboratorium. 

1. Operasional jurusan 

Pihak yang terkait dengan kegiatan adalah: a) ketua/sekretaris jurusan, b) staf 

jurusan, dan c) staf penunjang akademik. 

Pelaksanaan Kegiatan 

Operasional jurusan terbagi dalam dua ruangan, yaitu ruangan pertama 

ditempati oleh Sekretaris Jurusan dan staf jurusan. Sebaliknya, ruangan dua 

ditempati oleh staf penunjang akademik. Aktivitas pada ruang pertama 

terutama ditujukan untuk konsultasi mahasiswa dan penyelesaian tugas-tugas 

sekretaris dan staf jurusan. Sebaliknya, aktivitas pada ruang kedua ditujukan 

untuk menyelesaikan urusan-urusan akademik, seperti pengurusan surat-surat 



 

 

 

 

pengantar penelitian, kelengkapan syarat ujian akhir studi dan 

pelaksanaannya, serta pengurusan Kartu Hasil Studi.     

2. Operasional laboratorium 

Pihak yang terkait adalah: a) staf laboratorium, b) asisten dosen, dan c) 

mahasiswa. 

 Keterangan Kegiatan 

  Operasional laboratorium ditujukan untuk perkuliahan praktikum atau 

acara lain yang memanfaatkan laboratorium.  

 Pelaksanaan Kegiatan 

a) Laboratorium dibuka oleh asisten dosen selaku pengajar mata kuliah 

praktikum.   

b) Jika perkuliahan telah usai, staf lab. mengecek laboratorium untuk 

memastikan bahwa seluruh komputer dan air conditioner sudah dimatikan 

secara sempurna.  

C. Pengadaan prasarana jurusan. 

Pihak yang terkait adalah: a) ketua/sekretaris jurusan dan b) staf jurusan. 

Pelaksanaan kegiatan 

a) Kajur menerima usulan pengadaan sarana/prasarana jurusan. 

b) Staf jurusan dengan persetujuan Kajur membuat dan mengirimkan surat 

permintaan pengadaan sarana/prasarana jurusan kepada bagian tata usaha 

fakultas. 

c) Kajur bersama staf jurusan menunggu respon dari bagian tata usaha. 

d) Surat permintaan pengadaan sarana/prasarana dikirimkan kembali ke 

bagian tata usaha fakultas. 



 

 

 

 

e) Jika disetujui, bagian tata usaha fakultas akan mengirimkan 

sarana/prasarana yang diminta oleh jurusan. 

D. Pembuatan souvenir dan pencetakan profil jurusan. 

Pihak yang terkait adalah staf jurusan. 

Pelaksanaan Kegiatan 

1. Pembuatan Souvenir 

a) Staf jurusan menentukan jenis souvenir yang akan dibuat. 

b) Staf jurusan mengumpulkan informasi tempat pembuatan souvenir. 

c) Staf jurusan memilih tempat pembuatan souvenir. 

d) Staf jurusan membuat order pembelian. 

e) Staf jurusan mengecek pemenuhan order. 

2. Pencetakan Profil Jurusan 

a) Staf jurusan mengumpulkan informasi mengenai jurusan. 

b) Staf jurusan menyusun profil jurusan. 

c) Staf jurusan mencetak profil jurusan untuk keperluan tertentu. 

E. Peningkatan kompetensi staf administrasi akademik. 

Pihak yang terkait adalah: a) ketua/sekretaris jurusan, b) staf jurusan, dan c) 

staf administrasi akademik. 

Pelaksanaan Kegiatan 

a) Staf jurusan dengan persetujuan ketua jurusan menentukan jenis pelatihan 

yang akan diberikan kepada staf administrasi akademik. 

b) Staf jurusan menginformasikan jadwal pelaksanaan pelatihan kepada staf 

administrasi akademik. 

c) Pelaksanaan pelatihan untuk semua staf administrasi akademik. 


