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Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Padjadjaran (FEB UNPAD) akan mencapai usia 60 

tahun pada tahun 2017 ini. Dengan mengusung tagline “Leading and Inspiring”, FEB 

UNPAD bergerak menuju salah satu institusi yang dapat memimpin dan menginspirasi 

pergerakan pembangunan perekonomian Indonesia serta perekonomian Internasional. Di 

samping itu, FEB menuju proses Internasionalisasi untuk mencapai tujuannya menjadi 

World Class University  di tahun 2026.  

 

Mahasiswa sebagai klien utama serta kegiatan pengajaran sebagai kegiatan yang paling 

dominan pada suatu institusi pendidikan, perguruan tinggi khususnya, sehingga sudah 

sewajarnya kegiatan pengajaran mengikuti platform pendidikan yang ditetapkan acuannya 

oleh Pemerintah dan diharapkan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. FEB UNPAD 

mengartikan maksud tersebut dengan adanya pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi 

(proses pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat) harus memenuhi prinsip-

prinsip pokok yang terkandung dalam paradigma baru penataan pendidikan tinggi di 

Indonesia. Sebagaimana dimaklumi, paradigma baru tersebut meliputi 5 (lima) hal yaitu: 

kualitas, otonomi, akuntabilitas/ pertanggungjawaban, akreditasi dan evaluasi. Selain lima 

prinsip tersebut, aspek efektivitas dan efisiensi juga harus menjadi karakteristik yang 

melekat dalam seluruh kegiatan yang mendukung penyelenggaraan pendidikan di 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran yang berstandar internasional.  

 

Sebagaimana yang disebutkan di atas, Buku Panduan Akademik FEB UNPAD ini di 

dimaksudkan sebagai salah satu sumber acuan yang dapat dipakai didalam kegiatan 

pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Buku ini disusun 

dengan melibatkan seluruh unsur yang terkait. Oleh karena itu, melalui pengesahan buku 

pedoman ini, diharapkan semua pihak yang terkait seperti dosen, mahasiswa, dan tenaga 

administrasi mempunyai komitmen untuk melaksanakan aturan-aturan yang terdapat di 

buku pedoman ini.  

 

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku pedoman ini, Fakultas 

menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya.

Dekan,

Dr. Nury Effendi, S.E., M.A.

Selamat Datang di FEB Unpad
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Sejarah Fakultas
Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran didirikan berdasarkan Peraturan 
Pemerintah nomor 37 tanggal 18 September 1957 tentang pendirian Universitas 
Padjadjaran. Peraturan ini mulai berlaku tanggal 11 September 1957. Fakultas 
Ekonomi Universitas Padjadjaran berasal dari Universitas Merdeka di bawah naungan 
Yayasan Universitas Merdeka Bandung yang didirikan tahun 1952, yang pada 
perkembangannya menjadi Universitas Padjadjaran pada tahun 1957. Dengan 
ketuanya Prof. Mr. R. Iwa Kusumasumantri dan Mr. Achmad Sanusi sebagai sekretaris. 
Fakultas Ekonomi mempunyai dua jurusan, yaitu Ekonomi Umum dan Ekonomi 
Perusahaan dengan jumlah mahasiswa 486 orang, terdiri dari 400 mahasiswa baru 
dan 86 mahasiswa berasal dari Universitas Merdeka. Staf pengajar berjumlah 40 
orang yang merupakan dosen luar biasa, karena pada awal pendiriannya Universitas 
Padjadjaran belum memiliki staf dosen tetap.

Pada awal berdirinya Fakultas Ekonomi memiliki dua jurusan yaitu jurusan Ekonomi 
Umum dan Jurusan Ekonomi Perusahaan. Dengan dilaksanakannya konferensi antar 
Universitas Negeri di Bandung tanggal 6 - 10 Januari 1958 berdampak langsung 
pada FE Unpad, dengan menetapkan jangka waktu studi sampai dengan Ujian 
Doktoral lengkap adalah selama 5 tahun. Dengan sistem pendidikan ini studi di 
Fakultas Ekonomi Unpad terbagi dalam lima tingkat yang masing - masing ditempuh 
dalam satu tahun, kelima tingkat tersebut adalah :

Ÿ Tingkat Persiapan 

Ÿ Tingkat Sarjana Muda I (Kandidat I)

Ÿ Tingkat Sarjana Muda II (Kandidat II)

Ÿ Tingkat Bakaloriat (Doktoral I)

Ÿ Tingkat Sarjana (Doktoral II)
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Berdasarkan Surat Keputusan Senat Guru Besar Universitas Padjadjaran No. 
3/Kep/Universitas Padjadjaran/68, tanggal 18 Januari 1968, Fakultas Ekonomi menerima 
pemindahan Jurusan Administrasi Niaga dan Jurusan Akuntansi dari Fakultas Sosial Politik 
Universitas Padjadjaran, sehingga sejak tahun akademik 1968 sampai 1979 Fakultas 
Ekonomi memiliki tiga jurusan, yaitu Jurusan Ekonomi Umum, Jurusan Ekonomi Perusahaan 
dan Jurusan Akuntansi. Sistem kelas matrikulasi ditiadakan mulai tahun 1975, pada tahun 
1976 FE Unpad telah menerapkan sistem semester pada semua tingkat, sampai dengan 
tingkat Sarjana Muda II. Mulai semester II tahun 1979, telah mulai dijalankan kelas parallel.

Dalam rangka membantu pemerintah untuk pendidikan tenaga terampil tingkat tinggi, 
Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran membentuk program Diploma 3. Program 
Diploma 3 tersebut merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Fakultas Ekonomi 
Universitas Padjadjaran yang mengemban tugas menghasilkan sumber daya manusia yang 
memiliki keahlian dan keterampilan dalam penerapan ilmu dan teknologi secara praktis, 
yang didirikan pada tahun 1975 dan dikukuhkan oleh Surat Keputusan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 042/U/1975 tanggal 18 Maret 1975.

Dalam upaya menempatkan Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran sebagai institusi di 
bidang ilmu manajemen dan bisnis di tingkat nasional maupun internasional yang relevan 
dengan upaya Universitas Padjadjaran dalam menuju World Class University, maka pada 
tanggal 26 Agustus 2011 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran 
Nomor 4196/UN6.RKT/HK/2011 telah ditetapkan perubahan nama Fakultas Ekonomi 
Universitas Padjadjaran menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran.  
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Ÿ Terselenggaranya kegiatan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, dan pengabdian 
masyarakat yang efektif dan efisien;

Ÿ Terpenuhinya tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi atas penyelenggaraan 
kegiatan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, dan pengabdian masyarakat

Ÿ Terselenggaranya kegiatan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, dan pengabdian 
masyarakat yang kompetitif dan diakui dalam pergaulan akademik internasional

Ÿ Terselenggaranya kegiatan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, dan pengabdian 
masyarakat yang berkontribusi langsung terhadap upaya mencerdaskan dan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat

Ÿ Terselenggaranya manajemen pendidikan yang profesional berdasarkan meritokrasi dan 
birokrasi efisien

Ÿ Terwujudnya nilai-nilai good governance dalam proses manajemen pendidikan

Ÿ Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNPAD sebagai 
institusi yang profesional dan akuntabel

Ÿ Terwujudnya civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang senantiasa 
mengintegrasikan nilai-nilai positif dari budaya lokal dan nasional dalam proses penggalian 
dan aktualisasi intelektualnya

Tujuan 
Penyelenggaraan Pendidikan
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Visi Program Studi

Misi Program Studi

“Menjadi program studi unggul dan berkelas dunia 
pada tahun 2020” 

1. Melaksanakan pembelajaran dan pendidikan dalam bidang akuntansi yang berdaya saing 
 nasional, dan internasional yang mampu memenuhi tuntutan masyarakat pengguna lulusan 
 akuntansi. 
2. Melaksanakan penelitian dalam bidang akuntansi yang mampu berkonstribusi bagi 
 pemecahan masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta bagi 
 pengembangan keilmuan akuntansi. 
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat guna menopang pembelajaran dan 
 kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi bagi komunitas akademik, pemerintah, 
 industri dan masyarakat. 
4. Membentuk sivitas akademika yang berintegritas, berkarakter, berdaya saing dan 
 berwawasan global 
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai mitra strategis dalam dan luar negeri secara 
 berkesinambungan. 
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1. Terlaksananya kegiatan pembelajaran dan pendidikan bidang akuntansi yang bermutu 
 untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi  yang mampu 
 bersaing dalam level lokal, nasional, regional maupun global
2. Terlaksananya pengelolaan program studi akuntansi yang bermutu, profesional, dan 
 akuntabel
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian yang menitikberatkan kepada isu-isu dalam 
 lingkup lokal, nasional dan internasional, baik sebagai pengembangan keilmuan studi 
 akuntansi maupun untuk berkontribusi pada pemecahan masalah dalam kehidupan 
 bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
4. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mampu menopang 
 pembelajaran dan kemajuan ilmu pengetahuan studi akuntansi serta pemberdayaan bagi 
 komunitas akademik, pemerintah, industri dan masyarakat
5. Terbangunnya iklim akademik yang kondusif dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, 
 dan pengabdian kepada masyarakat
6. Terwujudnya kemitraan dengan berbagai organisasi dalam dan luar negeri sebagai mitra 
 strategi prodi akuntansi untuk kepentingan penyediaan kesempatan magang dan 
 praktikum pembelajaran, promosi bersama, peluang melakukan kerjasama tridharma dan 
 pendanaan riset serta beasiswa bagi mahasiswa

Tujuan Program Studi
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Profil Lulusan

Capaian Pembelajaran

Profil lulusan Prodi S1 Akuntansi adalah sebagai berikut:
1. Akuntan Publik
2. Akuntan Manajemen
3. Akuntan Sektor Publik
4. Akuntan Pendidik
5. Akuntan Pajak

Sikap

Ÿ Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 
Ÿ Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral 

dan etika 
Ÿ Memiliki jati diri bangsa 
Ÿ Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, 

dan peradaban berdasarkan Pancasila; 
Ÿ Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme 

serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; 
Ÿ Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat 

atau temuan orisinal orang lain;
Ÿ Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan 

lingkungan;
Ÿ Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 
Ÿ Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 
Ÿ Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara 

mandiri; 
Ÿ Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan 
Ÿ Mampu menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis dan profesi akuntan.

Kompetensi utama lulusan Program Studi S1 Akuntansi sejak tahun 2007 telah mengadopsi 
dan mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Kompetensi 
Akuntan Profesional yang telah ditetapkan oleh International Federation of Accountant (IFAC) 
yakni International Education Standard (IES). Berikut kompetensi utama yang diharapkan dari 
lulusan Program Studi S1 Akuntansi FEB Unpad:
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1. Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang  perencanaan, prosedur, dan 
 pelaporan audit.
2. Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang
 a) Kerangka penyusunan laporan keuangan 
 b) Kebijakan dan prinsip-prinsip akuntansi
 c) Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan 
  elemen-elemen dalam laporan keuangan
 d) Informasi akuntansi dan keuangan untuk pengambilan 
  keputusan
3. Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang
 a) Penghitungan dan pengendalian biaya produk dan jasa
 b) Perencanaan dan penganggaran
 c) Manajemen berbasis aktivitas
 d) Pengukuran dan pengendalian kinerja
4. Menguasai konsep teoritis secara umum manajemen kualitas
5. Memahami etika bisnis  dan kode etik profesi akuntansi
6. Menguasai konsep, prinsip, dan teknik 
 a) Penganggaran modal
 b) Struktur modal, biaya modal, dan pembiayaan
 c) Kebutuhan modal kerja
 d) Analisis arus kas
7. Menguasai prinsip-prinsip investasi pada aset keuangan 
8. Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang kebutuhan informasi untuk 
 pengambilan keputusan
9. Menguasai teknik, prinsip, dan pengetahuan prosedural tentang penggunaan teknologi 
 informasi.
10. Menguasai konsep dan peraturan perpajakan dan hukum bisnis
11. Menguasai konsep dan prinsip ilmu ekonomi
12. Menguasai konsep dan prinsip tentang 
 a) Organisasi,
 b) Tata kelola, 
 c) Manajemen risiko
 d) Manajemen strategi, 
 e) Pengendalian internal, dan
 f) Lingkungan bisnis

Penguasaan Pengetahuan
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1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks 
 pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan 
 dan menerapkan nilai humaniora mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan 
 terukur;
2. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan 
 teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kaidah, tata 
 cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik; 
3. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau 
 laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; 
4. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah 
 berdasarkan hasil analisis informasi dan data; 
5. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, 
 sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. 
6. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi 
 serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang 
 berada di bawah tanggung jawabnya;
7. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah 
 tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
8. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data 
 untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi; 
9. Mampu mengkombinasikan kompetensi teknikal dan keahlian profesional untuk 
 menyelesaikan penugasan kerja 
10. Mampu mempresentasikan informasi dan mengemukakan ide dengan jelas, baik secara 
 lisan maupun tertulis, kepada pemangku kepentingan 

Keterampilan Umum
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1. Mampu secara mandiri menyusun kertas kerja audit melalui pengumpulan dan 
 pengikhtisaran bukti audit, dan berkontribusi dalam tim untuk mengevaluasi bukti audit 
 atas laporan keuangan entitas komersial sesuai dengan standar audit dan ketentuan 
 perundang-undangan yang berlaku dalam audit atas laporan keuangan.
2. Mampu berkontribusi dalam tim untuk menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi 
 laporan keuangan entitas tersendiri dan/atau entitas konsolidasian dengan 
 mengaplikasikan secara mandiri prinsip akuntansi atas transaksi sesuai dengan standar 
 akuntansi  keuangan umum dan standar akuntansi keuangan ETAP yang berlaku.
3. Mampu secara mandiri menyusun laporan hasil analisis atas informasi keuangan dan non 
 keuangan serta pengungkapan terkait yang relevan dan andal untuk pengambilan 
 keputusan manajerial dengan menerapkan teknik dan metode analisis akuntansi dan 
 keuangan.
4. Mampu berkontribusi dalam tim untuk menyusun laporan investasi dan pendanaan, yang 
 meliputi laporan kebutuhan kas dan modal kerja, proforma laporan keuangan, laporan 
 penganggaran modal, yang relevan untuk pengambilan keputusan keuangan dan investasi 
 dengan mengaplikasikan teknik manajemen keuangan dan investasi secara mandiri.
5. Mampu secara mandiri menyusun dan menganalisis laporan akuntansi manajemen, 
 meliputi perencanaan dan penganggaran, manajemen biaya, pengendalian kualitas, 
 pengukuran kinerja, dan benchmarking, yang relevan dan andal dalam mendukung 
 pengambilan keputusan dan pengendalian manajemen dengan menerapkan teknik-teknik 
 akuntansi manajemen.
6. Mampu secara mandiri mendisain proses bisnis dalam suatu sistem informasi yang 
 mendukung penyediaan infomasi berbasis teknologi informasi untuk mendukung 
 pengendalian manajemen dan pengambilan keputusan organisasi dengan menggunakan 
 pendekatan siklus pengembangan sistem (SDLC).
7. Mampu secara mandiri menyusun laporan kewajiban perpajakan baik untuk wajib pajak 
 individu maupun badan dengan cara menghitung dan melakukan rekonsiliasi perpajakan 
 sesuai perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Keterampilan Khusus

Bahan KajianBahan Kajian
Bahan kajin di Program Studi S1 Akuntansi meliputi :
1. Akuntansi Keuangan 
2. Akuntansi Manajemen
3. Sistem Informasi Akuntansi
4. Auditing
5. Perpajakan
6. Akuntansi Sektor Publik
7. Akuntansi Syariah
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Struktur Kurikulum

Semester 1

Semester 2

No  Sandi  Mata Kuliah  SKS  Praktikum  Prasyarat

1
 

G1F101
 

Pendidikan Agama
 

2
     

2

   
Pancasila

 
dan

 
Kewarganegaraan

 
2

     3

 

H1A101

 

Bahasa

 

Indonesia

 

2

     4

 

B1A284

 

Tekologi

 

Informasi

 

untuk

 

Akuntansi

  

2

 

Ada

   
5

 

H1D101

 

Bahasa

 

Inggris

 

2

     
6

 

B1C111

 

Pengantar Bisnis

 

3

     

7

 

B1B112

 

PIE Mikro

 

3

 

Ada

   

8

 

B1B101

 

Matematika Ekonomi

 

3

 

Ada

   

9

   

OKK

 

3

     

Jumlah

 

22

 

No  Sandi  Mata Kuliah  SKS  Praktikum  Prasyarat

1
 

B1C281
 

Hukum
 

Bisnis
 

2
   2

 

B1B111

 

PIE Makro

 
3

 

Ada

 3

 

B1A121

 

Pengantar

 

Akuntansi

 

3

   
4

 

B1C212

 

Pengantar

 

Manajemen

 

3

   

Pengantar Bisnis

5

 

B1B102

 

Statistik

 

1

 

3

 

Ada

 

Matematika Ekonomi

6

 

B1A367

 

Dasar

 

Psikologi

 

Industri

 

2

   

7

   

English for business

 

2

   

8

   

Mata kuliah

 

pilihan

      

H1F101

 

Bahasa

 

Jepang

     

H1I101

 

Bahasa

 

Arab

     

H1H101

 

Bahasa

 

Jerman

     

H1E101

 

Bahasa

 

Perancis

     

H1F102

 

Bahasa

 

Mandarin

     

  

Jumlah

 

18

   

15



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

No  Sandi  Mata Kuliah  SKS  Praktikum  Prasyarat  
1

 
B1A351

 
Akuntansi Biaya

 
3

 
Ada

 
Pengantar

 
Akuntansi 2

2

 

B1B204

 

Statistik

 

2

 

3

 

Ada

 

Statistik

 

1

 3

 

B1C221

 

Manajemen

 

Keuangan

 

3

 

Ada

 

Pengantar

 

Akuntansi 2

4

 

B1C428

 

Sistem

 

Informasi

 

Manajemen

 

3

 

Ada

 

Pengantar Manajemen, 

PAK

 

5

 

B1A223

 

Akuntansi

 

Keuangan

 

1

 

3

 

Ada

 

Pengantar

 

Akuntansi 2

6

 

B1A311

 

Perpajakan/Hukum Pajak

 

3

   

Pengantar

 

Akuntansi 2

7

   

Mata kuliah pilihan 

       

8

 

B1B492

 

Makroekonomi

     

PIE Makro

 

B1B213

 

Perekonomian

 

Indonesia

     

PIE Makro

 

B1C453

 

Perilaku

 

Keorganisasian

     

Pengantar

 

Manajemen

	 

Jumlah

 

18

 	 	 

Semester 3

Semester 4
No  Sandi  Mata Kuliah  SKS  Praktikum  Prasyarat  
1

 
B1A224

 
Akuntansi

 
Keuangan

 
2

 
3

 
Ada

 
Akuntansi Keuangan 1

2

 

B1A461

 

Akuntansi Manajemen

 

3

 

Ada

 

Akuntansi Biaya

 3

 

B1A331

 

Sistem Informasi Akuntansi

 

3

 

Ada

 

Pengantar Manajemen, PAK, 

SIM

 
4

 

B1A312

 

Manajemen Keuangan Lanj.

 

3

 

Ada

 

Manajemen Keuangan

5

 

B1A463

 

Komunikasi dan Presentasi 

Bisnis

 

3

   
6

 

B1A463

 

Perpajakan Lanjutan

 

3

 

Ada

 

Akuntansi Keuangan 1, 

Hukum Pajak

 

7

   

Mata Kuliah

 

pilihan

        

B1A329

 

Akuntansi

 

Perbankan

     

Akuntansi Keuangan 1

B1A327

 

Akuntansi

 

Sosial

     

Akuntansi Keuangan 1

B1C214

 

Manajemen

 

Pemasaran

     

Pengantar Manajemen

B1C341

 

Manajemen

 

Sumber

 

Daya

 

Manusia

 
    

Pengantar Manajemen

B1C351

 

Manajemen

 

Operasi

     

Pengantar Manajemen

B1B339

 

Perdagangan

 

Internasional

     

Mikro Ekonomi I

 

B1C318

 

Metode

 

Kuantitatif

   

Ada

 

Statistik II

 

  

Jumlah

 

18

     
16



Struktur Kurikulum

Semester 5
No  Sandi  Mata Kuliah  SKS  Praktikum  Prasyarat  
1

 
B1A324

 
Akuntansi

 
Keuangan

 
Lanjutan

 
3

 
Ada

 
Akuntansi

 
Keuangan II

2

 

B1A341

 

Auditing 1

 

3

   

Akuntansi

 

Keuangan II, SIA

3

 

B1A225

 

Akuntansi

 

Sektor

 

Publik

 

3

   

Akuntansi

 

Keuangan II, 

Akuntansi

 

Manajemen

4

 

B1A333

 

Data base Mgt

 

System

 

3

 

Ada

 

SIA

 
5

 

B1A363

 

Akuntansi

 

Topik

 

Khusus

 

3

   

Akuntansi

 

Keuangan II

6

 

B1C365

 

Manajemen Stratejik

 

3

   

Manajemen

 

Keuangan II

7

 

B1A405

 

Teori

 

Akuntansi

 

3

   

Akuntansi Keuangan II

  

Mata Kuliah Pilihan 1

 

3

     

B1A418

 

Enterprise Risk Management (PB)

     

Akuntansi

 

Manajemen, Audit II

B1A328

 

Akuntansi

 

Syariah

      

Akuntansi

 

Keuangan II

B1C464

 

Manajemen

 

Risiko

     

Statistik

 

2

 

  

Jumlah

 

24

     

No  Sandi  Mata Kuliah  SKS  Praktikum  Prasyarat  
1

 
B1A342

 
Auditing 2

 
3

 
Ada

 
Auditing 1

 
2

 

B1A415

 

Internal Audit

 

3

   

Auditing 1

 3

 

B1A361

 

Akuntansi

 

Pemerintahan

 

3

   

Akuntansi Keuangan 2, ASP

4

 

B1A469

 

Etika

 

Bisnis

 

dan

 

Profesi

 

2

   
5

 

B1A362

 

Analisis

 

Laporan

 

Keuangan

 

3

   

Akuntansi

 

Keuangan 2

6

 

B1A416

 

Sistem

 

Pengendalian

 

Manajemen

 

3

   

Manajemen

 

Stratejik

7

   

Kapita

 

Selekta

 

Akuntansi

 

3

   

Auditing 1, Perpajakan Lanjutan, 

Manajemen Keuangan II, DBMS

8

   

Mata kuliah

 

pilihan

 

2

 

3

     

B1A451

 

Analisis

 

dan

 

Metode

 

Perancangan

 

Sistem

 
    

DBMS

 

B1A344

 

Forensic Accounting

     

Auditing 1

 

  

Komunikasi

 

Bisnis

     

Manajemen

 

Pemasaran

B1C407

 

Manajemen

 

Keuangan

 

& 

Perbankan

 

Syariah

 
      

B1C383

 

Studi

 

Kelayakan

 

Bisnis

       

  

Jumlah

 

23

     

Semester 6

17



Semester 7

Semester 8

  

  

 

 

  

  

 

 

  

 

  

 

 

 

No  Sandi  Mata Kuliah  SKS  Praktikum  Prasyarat  
1

 
B1B429

 
Metode

 
Penelitian

 
3

   
Statistik

 
2

 
2

 

B1A414

 

Audit Sistem

 

Informasi

 

3

   

Auditing II, SIA

3

 

UNX400

 

KKN

 

3

     4

   

Governance

 

3

   

SPM

 
5

   

Mata Kuliah

 

Pilihan

 

3

 

3

     
6

 

B1A466

 

Akuntansi

 

Minyak

 

& Gas  Bumi

     

Akuntansi

 

Keuangan II, 

Akuntansi

 

Manajemen

7

 

B1A465

 

Capita Selecta Perpajakan

     

Perpajakan

 

Lanjutan

  

Jumlah

 

15

     

No  Sandi  Mata Kuliah  SKS  Praktikum  Prasyarat  
1

 
B1A500

 
Skripsi

 
6

     

  
Jumlah

 
6

     

Total SKS 144

18



Deskripsi Mata Kuliah

Auditing

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pengertian dan pemahaman 
mengenai  ruang lingkup profesi akuntan publik, terutama yang berhubungan dengan 
konsep-konsep dasar pemeriksaan laporan keuangan, hubungan antara struktur 
pengendalian intern dengan laporan keuangan.  

Materi yang diberikan meliputi fungsi dan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan 
publik, Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, Standar Profesional Akuntan Publik serta 
pemeriksaan PDE (dalam lingkungan berbasis teknologi – IS Audit)

Prasyarat:
Telah lulus mata kuliah Akuntansi Keuangan II (B1A.224).

B1A.341  AUDITING I   

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pengertian dan pemahaman 
mengenai  penyusunan program pemeriksaan, pelaksanaan program pemeriksaan untuk 
berbagai transaksi yang berhubungan dengan laporan keuangan serta pelaporan hasil 
pemeriksaan.

Materi yang diberikan meliputi sampling dari pengujian substantif atas saldo dalam siklus 
pendapatan & pengeluaran, kas, produksi, permodalan, penghitungan laba rugi dan 
pelaporan hasil pemeriksaan yang ditunjang dengan adanya kelas praktikum.

Prasyarat:
Telah lulus mata kuliah Auditing I (B1A.341).

B1A.341  AUDITING II   

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pengertian dan pemahaman 
mengenai  siklus bisnis, proses pengendalian serta proses pemeriksaan pada entitas yang 
berbasis teknologi computer.

Materi yang diberikan di dalam perkuliahan ditunjang dengan adanya kelas praktikum. 

Prasyarat:
Telah lulus mata kuliah Audit II (B1A.341) dan Sistem Informasi Akuntansi (B1A.331)

B1A.414  AUDIT INFORMATION SISTEM  
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Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pengertian dan pemahaman 
mengenai proses perencanaan, prosedur pemeriksaan dan penyusunan laporan 
pemeriksaan internal.

Materi yang diberikan meliputi fungsi dan pemeriksaan yang dilakukan oleh internal 
auditor, Standar Pemeriksaan Audit Internal, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

Prasyarat:
Telah lulus mata kuliah Auditing I (B1A.341).

B1A.415  INTERNAL AUDITING 

Akuntansi Keuangan

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pengertian dan pemahaman 
mengenai  dasar akuntansi keuangan, persamaan akuntansi, teknik pemrosesan data 
akuntansi yang meliputi jurnal, buku besar, worksheet serta dasar penyusunan laporan 
keuangan perusahaan dagang, jasa, dan manufaktur.

Materi yang diberikan di dalam perkuliahan ditunjang dengan adanya kelas praktikum. 

Prasyarat:
Telah lulus mata kuliah Pengantar Akuntansi I(B1A.121).

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pengertian dan pemahaman 
mengenai  konsep dan prinsip akuntansi, proses akuntansi, laporan keuangan perusahaan 
serta transaksi yang berhubungan dengan harta atau aktiva.

Mata kuliah ini lebih menitikberatkan pada konsep-konsep yang ada pada akuntansi 
keuangan.

Materi yang tercakup antara lain standar akuntansi, proses akuntansi, laporan keuangan 
(neraca, laporan laba-rugi dan laporan arus kas), nilai waktu dari uang (time value of 
money), transaksi yang berhubungan dengan aktiva serta masalah khusus atau trend yang 
berhubungan dengan transaksi tersebut di atas.

Prasyarat:
Telah lulus mata kuliah Pengantar Akuntansi II (B1A.122)

B1A.122  PENGANTAR AKUNTANSI II  

B1C.223  AKUNTANSI KEUANGAN I  
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Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pengertian dan pemahaman 
mengenai  transaksi perusahaan yang berhubungan dengan kewajiban/hutang dan modal.

Mata kuliah ini lebih menitikberatkan pada akuntansi keuangan.

Materi yang tercakup antara lain transaksi yang berhubungan dengan kewajiban lancar dan 
jangka panjang, saham, sisa laba, laba per saham, investasi, akuntansi untuk perpajakan, 
program pensiun dan sewa jangka panjang, pengakuan pendapatan, perubahan akuntansi 
dan analisa atas kesalahan pencatatan, laporan arus kas, analisa laporan keuangan serta 
pengungkapan informasi keuangan. Juga dibahas masalah-masalah khusus maupun trend 
yang terjadi yang berhubungan dengan transaksi tersebut di atas. 

Prasyarat:
Telah lulus mata kuliah Akuntansi Keuangan I (B1A.223)

B1A.224  AKUNTANSI KEUANGAN II  

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan  pengetahuan, pengertian dan pemahaman 
mengenai pencatatan transaksi, pembuatan laporan dan analisis yang berhubungan 
dengan transaksi konsolidasi dan investasi.

Materi yang diberikan di dalam perkuliahan adalah transaksi yang berhubungan dengan 
kombinasi, investasi usaha, teknik dan prosedur konsolidasi, persediaan, aktiva tetap dan 
hutang jangka panjang antara perusahaan induk dan perusahaan anak, perubahan jumlah 
kepemilikan suatu perusahaan di perusahaan lain, penggabungan kepemilikan usaha 
(pooling of interest) serta hubungan antara perusahaan induk dan anak perusahaan lain 
yang lebih kompleks.

Prasyarat:
Telah lulus mata Akuntansi Keuangan II (B1A.224)

B1A.324  AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN  

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pengertian dan pemahaman 
mengenai  metode-metode yang digunakan untuk menganalisis perusahaan secara 
komprehensif dengan menggunakan laporan keuangan.

Prasyarat:
Telah lulus mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan   (B1A.324)

B1A.362  ANALISIS LAPORAN KEUANGAN 
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Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pengertian dan pemahaman 
mengenai  pendekatan teoritis terhadap berbagai masalah akuntansi yang memungkinkan 
bagi profesi dan praktisi untuk menyelesaikan masalah baru yang timbul di kemudian hari. 

Materi yang diberikan di dalam perkuliahan meliputi konsep-konsep dasar akuntansi, 
tujuan akuntansi dan laporan keuangan, sifat-sifat informasi akuntansi, laporan keuangan 
dan elemen-elemen laporan keuangan, konsep pengakuan pendapatan dan biaya, 
pengertian, pengakuan dan pelaporan aktiva, kewajiban dan modal.

Prasyarat:
Telah lulus mata kuliah Akuntansi Keuangan (B1A.224)

B1A.405  TEORI AKUNTANSI 

Mata kuliah ini bertujuan untuk Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada 
mahasiswa S1 suatu pendekatan yang fokus pada proses pencatatan dan pelaporan 
keuangan di pemerintahan, mengacu pada standar akuntansi yang berlaku di Indonesia 
yaitu SAP dan IPSAS.

Prasyarat:
Telah lulus mata kuliah Akuntansi Pemerintahan (B1A.361) dan Akuntansi Manajemen 
(B1C.461).

B1A.225  AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai hak 
dan kewajiban wajib pajak maupun hak dan kewajiban fiskus dan prosedur serta sanksi 
sehubungan dengan pajak-pajak yang diperlakukan di Indonesia sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

Prasyarat:
Telah lulus mata kuliah Pengantar Akuntansi I (B1A.223) & II (B1A.224).

B1A.311  PERPAJAKAN/HUKUM PAJAK 

Mata kuliah ini bertujuan untuk mempelajari standar-standar akuntansi keuangan yang 
sifatnya current issues. Diantaranya meliputi Akuntansi Swaguna Usaha (PSAK No. 30), 
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Dana Pensiun (PSAK No. 24), Akuntansi Instrumen 
Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai (PSAK No. 55), Akuntansi Pajak Penghasilan (PSAK No. 
46), Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Valuta Asing (PSAK No. 10 & 11), Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan Bank Umum (PSAK No. 31), Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bank 
Syariah juga Akuntansi Pelaporan Organisasi Nirlaba (PSAK No. 45) dan Akuntansi untuk 
Debt Restructuring.

Prasyarat:
Telah lulus mata kuliah Akuntansi Keuangan II (B1A.224).

B1A.363  AKUNTANSI TOPIK KHUSUS  
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Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang ruang lingkup dan 
tujuan keputusan-keputusan keuangan dan penerapannya dalam perusahaan.

Prasyarat:
Telah lulus mata kuliah Pengantar Akuntansi II (B1A.122).

B1C.221  MANAJEMEN KEUANGAN 

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dasar dalam risiko usaha secara menyeluruh 
beserta unsur-unsurnya dan keterkaitan antara unsur-unsur tersebut.

Prasyarat:
Telah lulus mata kuliah Akuntansi Manajemen (BIA269)

B1A.417  ENTERPRISE RISK  MANAGEMENT 

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang konsep-konsep akuntansi sosial 
sehingga dapat memberikan informasi akuntansi dalam aspek sosial dan membuat bentuk 
laporan tanggung jawab sosial.

Prasyarat:
Telah lulus mata kuliah Akuntansi Keuangan II (B1A.224).

B1A.327  AKUNTANSI SOSIAL 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang konsep dan dasar 
akuntansi syariah secara teoritis maupun prakteknya maupun prakteknya dalam kehidupan 
sehari-hari.

Prasyarat:
Telah lulus mata kuliah Akuntansi Keuangan II (B1A.224).

B1A.328  AKUNTANSI SYARIAH 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang struktur modal, 
pengenalan portofolio dan lain-lain yang berkaitan dengan aktivitas pendanaan 
perusahaan.
 
Prasyarat:
Telah lulus mata kuliah Manajemen Keuangan (B1A.221).

B1A.312  MANAJEMEN KEUANGAN LANJUTAN 
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Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa S1 suatu pendekatan yang 
terintegrasi mengenai akuntansi sektor publik dengan kerangka makro.

Prasyarat:
Telah lulus mata kuliah Akuntansi Keuangan I (B1A.223).

B1A.361  AKUNTANSI PEMERINTAHAN 

Mata kuliah bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih 
mendalam mengenai pajak-pajak yang berlaku di Indonesia, dan mampu melakukan 
perhitungan, pencatatan dan pembayaran serta pelaporan pajak terhutang.

Prasyarat:
Telah lulus mata kuliah Hukum Pajak (B1A.311) dan Akuntansi Keuangan 1 (B1A.223).

B1A.463  PERPAJAKAN LANJUTAN 

Akuntansi Biaya & Manajemen

Mata kuliah ini bertujuan memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk menjelaskan 
peran akuntan biaya yang beretika dalam organisasi, berbagai jenis biaya dan manfaat bagi 
organisasi, menghitung biaya produk menggunakan pendekatan job costing, process 
costing, dan activity based costing, menyajikan data dan informasi biaya dalam rangka 
perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan manajerial.

Materi yang diberikan di dalam perkuliahan ditunjang dengan adanya kelas praktikum. 

Prasyarat:
Telah lulus mata kuliah Pengantar Akuntansi II (B1A.122)

B1A.351  AKUNTANSI BIAYA  

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan, pendalaman, dan keterampilan analitikal yang 
berhubungan dengan perancangan, pengimplementasian, dan penggunaan sistem 
perencanaan dan pengendalian manajemen sehingga mampu untuk 
mengimplementasikannya dalam strategi organisasi.

Prasyarat:
Telah lulus mata kuliah Manajemen Stratejik (B1A.365).

B1A.416  SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN 
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Mata kuliah ini bertujuan memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk menjelaskan 
peran, sejarah dan tujuan akuntansi manajemen serta konsep informasi akuntansi 
manajemen, mendukung penegakan etika dalam ruang lingkup manajerial, menjelaskan 
perilaku biaya dan kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas, menjelaskan akuntansi 
pertanggungjawaban berdasarkan strategi dan aktivitas, menyusun dan menganalisis 
perencanaan dan pengendalian biaya kualitas dan produktivitas, menyusun dan 
menganalisis biaya lingkungan, evaluasi kinerja dalam perusahaan yang terdesentralisasi, 
pelaporan segmen dan evaluasi kinerja untuk pengambilan keputusan, menjelaskan sistem 
dan metode pengambilan keputusan taktis, menjelaskan sistem dan metode pengambilan 
keputusan strategis, menjelaskan perbedaan manajemen persediaan tradisional Vs just in 
time, Menjelaskan masalah internasional dalam akuntansi manajemen.
Materi yang diberikan di dalam perkuliahan ditunjang dengan adanya kelas praktikum. 

Prasyarat:
Telah lulus mata kuliah Akuntansi Biaya (B1A.351)

B1A.461  AKUNTANSI MANAJEMEN  

Sistem
Teknologi Informasi Untuk Akuntansi  

Setelah mengikuti kuliah dengan topik komputer di berbagai bidang kehidupan, 
mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan bagaimana penggunaan komputer di berbagai 
bidang kehidupan. Pengajaran diberikan dalam bentuk perkuliahan, diskusi dan praktikum. 
Setiap mahasiswa akan dibimbing menguasai topik tertentu yang terkait dengan 
penggunaan komputer di berbagai bidang kehidupan. Untuk materi perkuliahan tertentu 
dilengkapi dengan praktikum di laboratorium komputer.

Mata kuliah ini memberikan pemahaman dan pendekatan yang terintegrasi akan konsep 
teori dan praktek manajemen strategis, formulasi strategis, dan implementasi strategi 
bisnis yang dilengkapi dengan kasus yang diseminarkan oleh mahasiswa untuk melatih 
kemandirian belajar.

Prasyarat:
Telah lulus mata kuliah Akuntansi Manajemen (B1C.461).

B1C.365  MANAJEMEN STRATEJIK 
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Mata kuliah ini dirancang untuk member pengetahuan mendasar kepada mahasiswa 
tentang falsafah dan keahlian yang diperlukan bagi pengembangan dan pemanfaatan 
sistem informasi yang berbasis komputer. Titik berat pembahasan akan ditekankan pada 
kecocokan sistem informasi pada kegiatan organisasi. Topik – topik yang akan dibahas 
dalam mata kuliah ini antara lain mencakup penguasaan konsep dasar basis data, sistem 
pendukung keputusan (decision support system), dan expert system. Adapun tujuan mata 
kuliah ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang bagaimana 
memanfaatkan sistem informasi sebagai alat bantu keputusan dengan aplikasi pada bidang 
– bidang utama perusahaan. Pengajaran diberikan dalam bentuk perkuliahan dan 
praktikum. Setiap mahasiswa akan dibimbing menguasai topik tertentu dengan 
memecahkan suatu kasus. Untuk materi perkuliahan tertentu dilengkapi dengan praktikum 
di laboratorium komputer.

Prasyarat:
TelahLulus Mata Kuliah Pengantar Aplikasi Komputer (B10A.111)

B10A.465 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN  

Setelah mengikuti mata kuliah, mahasiswa akan dapat menjelaskan materi kuliah ini sesuai 
dengan konsep yang telah diberikan. Diharapkan mahasiswa mampu, menganalisis, 
merancang dan mengembangkan sistem informasi akuntansi berbasis komputer dengan 
berbagai tools dan metode. Pengajaran diberikan dalam bentuk seminar hasil analisis dan 
pengembangan sistem informasi akuntansi berbasis komputer yang dilakukan mahasiswa 
pada perusahaan – perusahaan di lapangan.

Prasyarat:
Telah Lulus Mata Kuliah Sistem Informasi Akuntansi(B10A.331) dan Sistem Manajemen 
Database (B10A.333)

B101.451  METODE ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM  

Mata kuliah ini membahas tentang konsep Sistem Informasi Akuntansi secara terstruktur, 
apa yang menjadi komponennya, bagaimana mengembangkannya agar operasional dalam 
menunjang aktivitas perusahaan sehari – hari. Setelah mengikuti mata kuliah ini diharap 
mahasiswa mampu untuk memahami konsep – konsep yang mendasari sistem informasi 
akuntansi berbasis komputer secara terstruktur, menjelaskan internal control dan 
komponen – komponen pendukungnya, menjelaskan sinergi antar komponen dalam 
membentuk sistem informasi akuntansi, siklus, metode serta teknik yang digunakan dalam 
membangun sistem informasi tersebut, seperti siklus dan metode SDLC, mampu 
mengaplikasikan metode prototyping, dan Rapid Application Development (RAD) serta 
bagaimana mendokumentasikannya.

Prasyarat:
Telah Lulus Mata Kuliah Sistem Informasi Manajemen (B10A.465)

B10A.331  SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 
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Mata kuliah ini memberikan pengetahuan teoritis dan praktika kepada mahasiswa tentang 
apa itu database dan bagaimana sistem pengelolaannya database yang banyak digunakan 
saat ini untuk menampung data dari berbagai sumber sehingga siap diproses guna 
memenuhi kepentingan berbagai pihak terhadap informasi berkualitas. Diharapkan 
mahasiswa mampu menjelaskan tentang database untuk menampung data dari berbagai 
sumber sehingga siap diproses untuk memenuhi kepentingan berbagai pihak.

Prasyarat:
Telah Lulus Mata Kuliah Sistem Informasi Manajemen (B10A.465)

B10A.333  SISTEM MANAJEMEN DATABASE 

Etika Bisnis dan Profesi

Komunikasi dan Presentasi Bisnis

Mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi memberikan pembelajaran kepada mahasiswa tentang 
aspek-aspek perilaku dalam konsep, teknik, dan sistem akuntansi serta etika dan kode etik 
akuntan(si): Akuntan publik (auditing), manajemen, dan sektor publik. Mata kuliah ini 
meliputi konsep, aplikasi,metodologi dan implikasi aspek-aspek keperilakuan individu, 
kelompok, organisasi, dan lingkungan serta etika dalam bidang akuntansi keuangan, sistem 
akuntansi, audit, akuntansi manajemen, sektor publik, dan perpajakan. Aspek keperilakuan 
dan etika dalam hal ini termasuk efectivity, dysfunctional behavior dan/atau fraud

Mata kuliah ini berisi tentang bagaimana cara melakukan komunikasi secara tertulis yang 
efektif untuk kepentingan bisnis, misalnya: korespondensi bisnis, kontak bisnis, membuat 
perjanjian kerjasama bisnis (MOU), laporan bisnis, rencana bisnis. Mata kuliah ini juga 
mempersiapkan presentasi/meeting (penyusunan agenda, tata ruang, identifikasi 
kebutuhan, staffing); teknik pelaksanaan presentasi/meeting; pembuatan alat peraga dan 
media; serta evaluasi presentasi/meeting.

Dasar Psikologi Industri

Mata kuliah Dasar Psikologi Industri memberikan pemahaman mengenai aspek-aspek 
psikologi yang harus dipahami oleh seorang akuntan/auditor untuk dapat melaksanakan 
tugas akuntansi dan auditnya secara lancar. Mahasiswa juga dilatih untuk dapat 
membangun hubungan yang baik dengan auditees dan melakukan interview, 
mengkomunikasikan "temuan," melakukan presentasi, serta bernegosiasi.
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Metode Pembelajaran

Bentuk Pembelajaran

Metode pembelajaran lebih ditekankan pada teknik pembelajaran yang mendorong 
mahasiswa untuk lebih aktif dalam perkuliahan diantaranya dengan diskusi, presentasi, 
pengkajian jurnal-jurnal dan paper-paper ilmiah terkait materi perkuliahan dan lain-lain. 
Metode tersebut membentuk mahasiswa terlatih secara mandiri dalam berkreasi dan 
berekspres, serta berani dalam mengemukakan pendapatnya dengan memanfaatkan berbagai 
sumber baik internal maupun eksternal.

Pembelajaran dilaksanakan menggunakan berbagai strategi dan teknik yang menantang, 
mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis bereksplorasi, berkreasi dan bereksperimen 
dengan memanfaatkan aneka sumber. Hal ini merupakan penerapan dari pola perkuliahan 
Student Centered Learning.

Metode pembelajaran yang dilaksanakan di Prodi S1 Akuntansi, antara lain :
Ÿ Diskusi
Ÿ Simulasi
Ÿ Studi Kasus

Metode pembelajaran yang dilaksanakan di Prodi S1 Akuntansi, antara lain :

Ÿ Kuliah
Ÿ Seminar
Ÿ Praktikum
Ÿ Kuliah Lapangan
Ÿ Interactive Learning
Ÿ Small Group Discussion (SGD)
Ÿ Discovery Learning (DL)
Ÿ Simulasi
Ÿ Self-Directed Learning (SDL) 
Ÿ Belajar Kooperatif (Cooperative Learning/CL) 
Ÿ Contextual Instruction
Ÿ Problem-Based Learning
Ÿ Collaborative Learning
Ÿ Project-based Learning
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Kegiatan Praktikum dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

Praktikum

Metode  Kompetensi yang dikembangkan  
Studi Kasus

 
Analytical Thinking (Berpikir Secara Analitis)

 Mahasiswa diharapkan dapat memiliki kemampuan analitis masalah yang baik dan memikirkan 

solusinya secara mendalam sesuai ilmu yang telah dipelajarinya. Mahasiswa diharapkan mampu 

menemukan masalah yang dimaksud dan menemukan berbagai gejalanya dan memiliki kemampuan 

untuk

 

mengerjakan

 

berbagai

 

kasus

 

dalam

 

praktek

 

bisnis, seperti

 

akuntansi, manajemen pemasaran, 

administrasi

 

perpajakan

 

dan

 

kewirausahaan

 

Pencarian di 

Internet

 

Information Seeking (Pencarian Informasi)

 

Mahasiswa diharapkan memiliki hasrat pencarian informasi yang besar, seperti: pengetahuan dan

sejarah

 

suatu

 

produk

 

dan

 

peraturan-peraturan

 

perpajakan

 

dengan pengertian pantang menyerah 

dalam pencarian informasi. Mahasiswa mencoba menemukan berbagai informasi yang dibutuhkan 

dari berbagai sumber website yang memungkinkan dengan berbagai cara kreatif seperti mengganti 

kata kunci, menggunakan fitur-fitur software pencarian di internet, mencari referensi internet dari 

buku, dan sebagainya.

 

 

Initiative (Inisitatif)

 

Mahasiwa diharapkan memiliki inisiatif untuk memulai pencarian di internet tanpa diperintahkan 

oleh dosen atau karena kebutuhan tugas. Mahasiswa senantiasa meng-update pengetahuannya 

dengan mencari informasi manajemen di internet.

 

Mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuan dan teknik-teknik berkomunikasinya. 

Mahasiswa juga belajar mengenal berbagai karakater yang berbeda dan bagaimana cara 

berkomunikasi yang tepat untuk setiap karakter.

 

 

Interpersonal (Kemampuan Bersosialisasi)

 

Mahasiswa diharapkan dapat berinteraksi antarsesama anggota kelompok dengan efektif.

Mahasiswa belajar mengembangkan kemampuan berinteraksi sosialnya dengan sesama mahasiswa.

Simulasi / Games

 

Teamwork (Kerja Tim)

 

Mahasiswa diharapkan mengembangkan kemampuan untuk bekerja sama dalam tim. Mahasiswa 

melakukan pembagian tugas dengan adil dan melakukan pekerjaannya dengan baik.

 

Leadership (Kepemimpinan)

 

Mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuannya sebagai pemimpin dalam 

kelompok. Mahasiswa belajar merasakan posisi sebagai pemimpin dan memahami, serta 

mengembangkan teknik-teknik memimpin yang tepat untuk kelompoknya.

 

 

Communication (Komunikasi)

 

Mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuan dan teknik-teknik berkomunikasinya. 

Mahasiswa juga belajar mengenal berbagai karakter yang berbeda dan bagaimana cara 

berkomunikasi yang tepat untuk setiap karakter .

 

 

Interpersonal (Kemampuan Bersosialisasi)

 

Mahasiswa diharapkan dapat berinteraksi antarsesama anggota kelompok dengan efektif.

Mahasiswa belajar mengembangkan kemampuan berinteraksi sosialnya dengan sesama mahasiswa.

Multimedia

 

Focus (Fokus)

 

Mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan fokus dan konsentrasi terhadap materi yang 

disampaikan melalui multimedia yang dipergunakan untuk menyampaikan ilmu.

 

Analytical Thinking (Berpikir Secara Analitis)

Mahasiswa diharapkan dapat memiliki kemampuan analitis masalah yang baik dan memikirkan 

solusinya secara mendalam sesuai ilmu yang telah dipelajarinya. Mahasiswa mampu menemukan 

masalah yang dimaksud dan menemukan berbagai gejalanya sehingga ia mampu memberikan 

jawaban terhadap masalah tersebut.

Creativity (Kreatifitas)

Mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan kreatifitasnya dalam merancang media yang 

dipergunakan untuk menyampaikan materi maupun isi materi itu sendiri. Mahasiswa juga dapat 

mengembangkan kreatifitas dalam mempergunakan berbagai teknik penyampaian materi.
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Praktik Kerja Lapangan meliputi kegiatan antara lain sebagai berikut:

Praktik Kerja Lapangan

Metode  Kompetensi yang dikembangkan  
Studi Kasus

 
Analytical Thinking (Berpikir Secara Analitis)

 Mahasiswa diharapkan dapat memiliki kemampuan analitis masalah yang baik dan memikirkan 

solusinya secara mendalam sesuai ilmu yang telah dipelajarinya. Mahasiswa mampu menemukan 

masalah yang dimaksud dan menemukan berbagai gejalanya sehingga ia mampu memberikan 

jawaban terhadap masalah tersebut.

 

Simulasi / Games

 

Teamwork (Kerja Tim)

 

Mahasiswa diharapkan mengembangkan kemampuan untuk bekerja sama dalam tim. Mahasiswa 

melakukan pembagian tugas dengan adil dan melakukan pekerjaannya dengan baik.

 

Leadership (Kepemimpinan)

 

Mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuannya sebagai pemimpin dalam 

kelompok. Mahasiswa belajar merasakan posisi sebagai pemimpin dan memahami, serta 

mengembangkan teknik-teknik memimpin yang tepat untuk kelompoknya.

 

Communication (Komunikasi)

 

Mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuan dan teknik-teknik berkomunikasinya. 

Mahasiswa juga belajar mengenal berbagai karakter yang berbeda dan bagaimana cara 

berkomunikasi yang tepat untuk setiap karakter .

 

 

Interpersonal (Kemampuan Bersosialisasi)

 

Mahasiswa diharapkan dapat berinteraksi antarsesama anggota kelompok dengan efektif.

Mahasiswa belajar mengembangkan kemampuan berinteraksi sosialnya dengan sesama mahasiswa.

Membuat 

Makalah

 

Conceptual Thinking (Berpikir Secara Konseptual)

 

Mahasiswa diharapkan dapat memecahkan masalah yang ditemukan/ sebagai dasar dalam 

pembuatan makalah. Mahasiswa melatih dan mengembangkan kemampuan untuk menganalisis dan 

mencoba menemukan/mengembangkan solusi sebagai jawaban dari masalah yang dipaparkan 

dalam makalahnya.

 

 

Self-Effectiveness (Efektivitas Diri)

 

Mahasiswa diharapkan dapat mendayagunakan potensi dalam dirinya seefektif mungkin. Mahasiswa 

dapat mengeksplorasi kemampuan dan pengetahuan dalam dirinya. Mahasiswa juga mampu 

mengorganisasikan dirinya dalam mengerjakan setiap pekerjaan seefektif dan seefisien mungkin.

Information Seeking (Pencarian Informasi)

Mahasiswa diharapkan dapat memiliki hasrat pencarian informasi yang besar. Dalam pengerjaan 

makalah, mahasiswa mencoba menemukan berbagai informasi yang dibutuhkan dan berbagai 

sumber yang memungkinan.

PKL/Magang Profesionalitas

Mahasiswa diharapkan dapat memiliki kemampuan untuk mengerjakan berbagai kasus dalam

praktek bisnis, seperti akuntansi, manajemen pemasaran, administrasi perpajakan dan

kewirausahaan.
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Pada akhir studi program sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis. mahasiswa diwajibkan 
melakukan penyusunan dan penulisan skripsi. 
1. Skripsi adalah karya ilmiah akhir mahasiswa Program Studi S1, dibuat berdasarkan hasil 
 penelitian dengan menggunakan metode dan kaidah keilmuan yang berlaku. 
2. Skripsi harus mempunyai nilai manfaat praktis yang seimbang dengan sumbangan 
 ilmiahnya. 
3. Skripsi adalah karya ilmiah asli mahasiswa yang ditunjukkan dengan pernyataan 
 bermaterai tentang keasliannya.
4. Persyaratan penyusunan dan penulisan skripsi:
 a) Mahasiswa boleh secara resmi mulai menempuh mata kuliah skripsi (menyusun skripsi) 
  apabila sekurang-kurangnya telah menyelesaikan 132 SKS untuk Program Studi S1 
  Akuntansi, sedangkan untuk Program Studi S1 IESP Mahasiswa boleh secara resmi mulai 
  menempuh mata kuliah skripsi (menyusun skripsi) apabila sekurang-kurangnya telah 
  menyelesaikan (lulus) 121 SKS.
 b) Untuk mahasiswa Program Studi Manajemen minimal tersisa dua matakuliah yang 
  belum diambil (atau mahasiswa telah menyelesaikan 132 SKS) dan wajib diselesaikan 
  bersamaan dengan skripsi. Mahasiswa wajib berusaha memperoleh nilai minimal C 
  untuk matakuliah konsentrasi dan minimal D untuk matakuliah lainnya. Dari 132 SKS 
  yang telah diselesaikan mahasiswa, minimal 2 (dua) nilai D untuk semua matakuliah, 
  kecuali matakuliah konsentrasi minimal C; serta tidak ada nilai E untuk semua 
  matakuliah. 
 c) Telah menyelesaikan semua mata kuliah persyaratan skripsi
 d) Memiliki kartu mahasiswa yang berlaku untuk semester bersangkutan
 e) Memiliki KRS yang mencantumkan skripsi sebagai salah satu mata kuliah.
 f) Masa bimbingan dan penulisan skripsi ditetapkan 1 semester. Apabila melewati masa 
  tersebut, mahasiswa dapat mengajukan perpanjangan kepada program studi. 
 g) Mahasiswa Program Studi Akuntansi,  IESP dan Manajemen harus mengikuti ujian Sidang 
  Usulan Penelitian sebelum sidang skripsi dengan persyaratan masing-masing sebagai 
  berikut :

Penyusunan Tugas Akhir

Ÿ Untuk semua Program Studi, mahasiswa telah  memenuhi semua persyaratan 
adminstratif untuk mengikuti ujian sidang skripsi dan naskah skripsi dinilai dan 
disetujui untuk diujikan oleh Dosen Pembimbing.

Ÿ Pembimbing skripsi dan atau Dosen Penguji (Dosen Penelaah) bila diperlukan dapat 
melakukan supervisi ke lokasi penelitian untuk melihat keabsahan penelitian yang 
dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan.

Ÿ Ujian skripsi dilaksanakan untuk mempertahankan hasil penelitian mahasiswa serta 
menguji kemampuan mahasiswa. 

Ÿ Mahasiswa diuji lisan komprehensif penguasaan bidang keilmuannya, penelitiannya 
dan unsur lainnya yang terkait  oleh Dosen Penguji yang memiliki kompetensi di 
bidang konsentrasi selain konsentrasi pilihan mahasiswa yang diuji. 

Ÿ Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Manajemen dan IESP, persyaratan di atas 
ditambah dengan persyaratan sebagai berikut:

Ÿ Ujian sidang skripsi dapat dilaksanakan apabila mahasiswa telah lulus Kolokium, 
telah dilakukan perbaikan Usulan Penelitiaannya yang disetujui oleh Dosen Penguji 
(Dosen Penelaahnya) dan Dosen Pembimbingnya,  serta dapat 
dipertanggungjawabkan sebagai usulan penelitian untuk skripsi.
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Ketentuan persyaratan tambahan untuk penulisan skripsi khusus bagi mahasiswa Program 
Studi Akuntansi dimana mahasiswa wajib mengikuti ujian komprehensif sebagai berikut:
Ÿ Progam Studi akan menyelenggarakan ujian komperehensif setiap 1 bulan sekali. 
Ÿ Ujian terdiri dari 30 soal pilihan berganda
Ÿ Topik yang diujikan mencakup Akuntansi Keuangan, Akuntansi Biaya & Akuntansi 

Manajemen, Auditing, Sistem Informasi Akuntansi, Perpajakan, dan Akuntansi Pemerintahan

Program pembelajaran berbasis pembelajaran transformatif dilaksanakan pada mata kuliah :
1. OKK
 Pada mata kuliah ini, mahasiswa melakukan proses pembelajaran dengan langsung 
 mengaplikasikannya ke desa-desa.
2. Akuntansi Pemerintahan 
 Pada mata kuliah ini, selain tatap muka di kelas, mahasiswa juga menjalani proses 
 pembelajaran di lapangan, yaitu bekerja sama dengan Pemerintah Daerah di wilayah 
 Jawa Barat.
3. Akuntansi Keuangan, Akuntansi Manajemen, Perpajakan, 
 Sistem Informasi Akuntansi, dan Manajemen Keuangan. Pada mata kuliah-mata kuliah 
 tersebut, secara bersamaan dan terintegrasi, mahasiswa akan juga melaksanakan praktik 
 di lapangan dengan menyusun laporan keuangan di UMKM di wilayah Bandung.

Berikut ini adalah kebijakan Program Studi S1 Akuntansi terkait dengan proses pembelajaran:
1. Mulai Tahun Akademik 2008/09 ditawarkan satu kelas yang menggunakan Bahasa Inggris 
 sebagai bahasa pengantar untuk setiap mata kuliah yang diikuti mahasiswa sejak 
 semester I hingga penyusunan Tugas Akhir (skripsi).
2. Mata kuliah prasyarat merupakan mata kuliah yang wajib tempuh.
3. Skor TOEFL yang harus dicapai oleh mahasiswa minimal 500, dan merupakan prasyarat  
 mengikuti ujian usulan penelitian.
4. Prasyarat untuk mengambil skripsi adalah mahasiswa telah menyelesaikan beban studi 
 minimal 120 SKS.
5. Ujian Usulan Penelitian
 a) Mahasiswa dapat menempuh ujian usulan penelitian apabila telah menyelesaikan 
  draft skripsinya dari Bab 1 hingga Bab 3.
 b) Nilai ujian usulan penelitian diberi bobot 1 SKS yang merupakan bagian dari nilai 
  skripsi.
 c) Komponen nilai ujian usulan penelitian terdiri dari teori (50%) dan metodologi 
  penelitian (50%).
 d) Ujian usulan penelitian harus didampingi oleh dosen pembimbing dan akan diuji oleh 
  dua orang penguji.
6. Ujian Sidang Akhir
 a) Mahasiswa dapat menempuh ujian sidang akhir apabila telah menyelesaikan draft 
  skripsinya dari Bab 1 hingga Bab 5, tidak memiliki nilai E, dan memiliki nilai D 
  maksimal 2 mata kuliah.
 b) Mata kuliah utama di Prodi Akuntansi nilai minimal adalah B, yaitu mata kuliah: 
  Pengantar Akuntansi, Akuntansi Keuangan 1, Akuntansi Keuangan 2, Akuntansi 
  Keuangan Lanjutan, Akuntansi Biaya, Akuntansi Manajemen, Auditing 1, Auditing 2, 
  Sistem Informasi Manajemen, Sistem Informasi Akuntansi.
 c) Mahasiswa harus lulus ujian komprehensif sebagai prasyaat mengikuti ujian sidang 
  akhir.
 d) Ujian komprehensif terdiri dari : Akuntansi Keuangan, Akuntansi Biaya & Akuntansi  
  Manajemen, Auditing, Sistem Informasi Akuntansi, Perpajakan, dan Akuntansi 
  Pemerintahan
 e) Komponen ujian sidang akhir terdiri dari skripsi (25%), metodologi penelitian (25%), 
  dan kompre (50%).
 f) Nilai sidang akhir diberi bobot 5 SKS yang merupakan bagian dari nilai skripsi.
 g) Ujian sidang akhir harus didampingi oleh dosen pembimbing dan akan diuji oleh dua 
  orang penguji.

Program Pembelajaran

Proses Pembelajaran
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Dosen Pengajar

NO  NAMA DOSEN  NIDN  

1  Prof. Dr. Azhar Susanto, SE, M.Buss, Ak  25066102

2
 

Prof. Dr. Ilya Avianti, SE, MSi, Ak
 

7085704

3
 

Prof. Dr. Moh. Wahyudin Zarkasyi, SE, MSi, Ak
 

12075918

4

 
Prof. Dr. Nunuy Nur Afiah, SE, MSi, Ak

 
24116006

5

 

Prof. Dr. Sri Mulyani NS, SE, MSi, Ak

 

25086702

6

 

Prof. Dr. Winwin Yadiati, SE, MSi, Ak

 

15076101

7

 

Ahmad Zakie Mubarok, SE, M.Acc

 

22125904

8

 

Amelia Rizky Alamanda, SE, M.Ak., Ak

 

29056302

9

 

Arie Pratama, SE, M.Ak., Ak

 

5026204

10

 

Cahya Irawady, SE, MSi, Ak

 

25126302

11

 

Dr. Citra Sukmadilaga, SE, MSi, Ak

 

18126804

12

 

Dadang Bunyamin, SE, MBA, Ak

 

9067304

13

 

Dede Abdul Hasyir, SE, M.Ak., Ak

 

14046302

14

 

Devianti Yunita Harahap, SE, MT, Ak

 

19085703

15

 

Dr. Dini Rosdini, SE, M.Ak, Ak

 

4015603

16

 

Djoemarma Bede, SE, MBA, Ak 

 

18046801

17

 

Edi Jaenudin, SE, MSi, Ak

 

20125302

18

 

Dr. Ersa Triwahyuni, SE, M.Acc, Ak

 

21045503

19 Euis Nurhayati, SE, MSi, Ak 16027605

20 Evita Puspitasari, SE, MSi, Ak 24087501

21 Fury Khristianty Fitriyah, SE, M.Ak, Ak 4016612
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NO  NAMA DOSEN  NIDN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

22

 

Gia Kardina Prima A, SE, M.Acc, Ak

 

15106702

23

 

Dr.rer.pol. Hamzah Ritchi, SE, MBIT, Ak

 

13047703

24

 

Dr. Harry Suharman, SE, MA, Ak

 

19037808

25

 

Indri Yuliafitri, SE, MSi, Ak

 

26017902

26

 

Ivan Yudianto, SE, MSi, Ak

 

1015704

27

 

Dr. Memed Sueb, SE, MSi, Ak

 

1097409

28

 

Dr. Muhammad Dahlan, SE, MAcc, Ak

 

7017402

29

 

Dr. Nanny Dewi Tanzil, SE, MComm, Ak

 

18028102

30

 

NR. Handiani Suciati, SE, MM, Ak

 

19067106

31

 

Dr. Poppy Sofia, SE, MSA, Ak

 

16067505

32

 

Prima Yusi Sari, SE, ME, Ak

 

303000000

33

 

Reza M. Zulkarnaen, SE, MSi, Ak

 

1077307

34

 

Rilya Aryancana, SE, MSc, Ak

 

10107512

35

 

Dr. Roebiandini Soemantri, SE, MSi, Ak

 

22078206

36

 

Sofik Handoyo, SE, MSBS, Ak

 

420000000

37

 

Sony Devano, SE, M.Ak., Ak

 

3117607

38

 

Sri Mulyani, SE, MSi, Ak 

 

11047604

39 Dr. Srihadi Winarningsih, SE, MSi, Ak 9900000000

40 Dr. Sugiono Poulus, SE, MBA, Ak 1018003

41 Syaiful Anas, SE, M.Ak 8058704

42 Syaiful Rahman Soenaria, SE, MT, Ak -

43 Dr. Tettet Fitrijanti, SE, MSi, Ak -

44 Zaldy Adrianto, SE, M.Prof.Acc, Ak -
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Pedoman Penilaian
Huruf Mutu Akhir yang Sah
1. Nilai akhir (huruf mutu) mata kuliah atau hasil evaluasi akhir sesuatu mata kuliah hanya 
 dianggap sah apabila :
 a) Matakuliah yang bersangkutan terdaftar dalam KRS Mahasiswa.
 b) Nilai terdaftar dalam Daftar Peserta Nilai Akhir (DPNA) ditanda tangani oleh Dosen  
  Pengampu Mata Kuliah.
 c) Mahasiswa berstatus aktif/terregistrasi pada semester yang sesuai dengan semester KRS 
  dan DPNA.
2. Semua nilai akhir (huruf mutu) mata kuliah atau hasil evaluasi akhir sesuatu mata kuliah 
 yang tidak memenuhi persyaratan butir (1) di atas dinyatakan tidak berlaku (gugur).

Huruf  Mutu T  (Tidak Lengkap)

Seorang mahasiswa dinyatakan memperoleh Huruf Mutu T jika memenuhi ketentuan sebagai 
berikut: 
1. Diberikan kepada mahasiswa yang belum memenuhi salah satu evaluasi hasil belajar 
 mahasiswa yang dilakukan pada akhir semester; 
2. Setelah evaluasi pada butir 1 dipenuhi mahasiswa dalam waktu 2 (dua) minggu terhitung 
 sejak UAS mata kuliah bersangkutan Huruf Mutu T harus diganti menjadi nilai sesuai 
 perolehannya dalam skala 0-100; 
3. Apabila evaluasi pada butir 1 tidak dipenuhi dalam batas waktu 2 (dua) minggu, maka huruf 
 mutunya menjadi Huruf Mutu E (dengan angka mutu 0); atau Dosen Pengampu mata kuliah 
 dapat mengolah sesuai dengan bobot masing-masing bagian evaluasi yang ditetapkan, 
 sehingga menghasilkan angka mutu lain; 
4. Huruf Mutu T tidak dapat diubah menjadi Huruf Mutu K, kecuali apabila mahasiswa tidak 
 dapat menempuh UAS susulan (melalui remedial) atas dasar alasan yang dapat dibenarkan 
 (sakit, mengalami kecelakaan, atau musibah yang memerlukan perawatan lama).
5. Huruf Mutu T dan K tidak digunakan dalam penghitungan IPK, di mana Huruf Mutu T harus 
 diubah sesuai perolehan nilainya dalam waktu dua minggu setelah Huruf Mutu T diumumkan.

Sistem Penilaian
& Laporan Penilaian
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Huruf  Mutu K  (Kosong)

Suatu mata kuliah dapat dinyatakan dengan Huruf Mutu K jika memenuhi ketentuan sebagai 
berikut: 
1. Mahasiswa mengundurkan diri dari kegiatan perkuliahan setelah lewat batas waktu 
 perubahan KRS (2 (dua) minggu setelah kegiatan akademik berjalan) dengan alasan yang 
 dapat dibenarkan dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Dekan; 
2. Dikenakan pada 1 (satu) atau beberapa mata kuliah pada semester bersangkutan dalam hal 
 mahasiswa tidak dapat mengikuti UAS atas dasar alasan yang dapat dibenarkan sehingga 
 tidak dapat mengikuti UAS susulan (melalui remedial); 
3. Diberikan pada mata kuliah Laporan Tugas Akhir atau Skripsi yang tidak selesai dalam 1 
 (satu) semester. 
4. Alasan yang dapat dibenarkan untuk memberikan Huruf Mutu K adalah: 
 a) sakit atau kecelakaan yang memerlukan perawatan atau proses penyembuhan lama, 
  yang dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter spesialis atau rumah sakit yang 
  merawatnya; 
 b) Musibah keluarga yang mengharuskan mahasiswa meninggalkan kegiatan belajarnya 
  dalam waktu lama, dengan dikuatkan surat keterangan yang diperlukan; 
5. Alasan lain yang dapat dibenarkan untuk memberi Huruf Mutu K adalah kondisi melahirkan 
 yang tidak normal atau alasan lain yang dapat dibenarkan oleh Dekan di luar kedua alasan 
 pada butir d di atas, tetapi mahasiswa dianggap menghentikan studinya untuk sementara 
 selama 1 (satu) semester atas izin Dekan; 
6. Mata kuliah yang memiliki Huruf Mutu K, tidak digunakan untuk penghitungan IPS atau IPK; 
7. Bagi mahasiswa yang memperoleh Huruf Mutu K bagi seluruh beban belajar dalam 
 semester yang bersangkutan, diperhitungkan dalam batas waktu studi dan tidak dianggap 
 sebagai penghentian studi untuk sementara; 
8. Apabila butir e di atas terjadi untuk kedua kalinya, maka semester bersangkutan dianggap 
 sebagai penghentian studi untuk sementara atas izin Dekan, sehingga akan mengurangi 
 jatah mahasiswa yang bersangkutan untuk mengajukan permohonan menghentikan studi 
 untuk sementara; 
9. Apabila butir e di atas terjadi untuk ketiga kalinya (berturut-turut maupun secara terpisah-
 pisah), maka semester bersangkutan dianggap sebagai penghentian studi untuk sementara 
 atas izin Dekan yang kedua kalinya. Hal ini tidak diperhitungkan dalam batas waktu 
 studinya, namun menggugurkan hak mahasiswa untuk memperoleh kesempatan 
 penghentian studi atas izin Dekan; 
10. Penghentian studi untuk sementara setelah melewati periode pada butir g di atas dengan 
 alasan seperti pada butir d, diperkenankan, namun diperhitungkan dalam batas waktu 
 studinya.
11. Jika mata kuliah yang memperoleh Huruf Mutu K itu telah ditempuh kembali pada semester 
 lain, maka Huruf Mutunya dapat berubah sesuai perolehannya. 
12. Ketentuan sebagaimana di atas, tidak berlaku dalam pembelajaran elearning.
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Perbaikan Huruf Mutu

Perbaikan nilai dapat dilakukan: 
1. Apabila mahasiswa memperbaiki huruf mutu, maka dalam penghitungan IPK yang digunakan 
 adalah Huruf Mutu yang terakhir. 
2. Perbaikan nilai dilakukan dengan menempuh kembali mata kuliah bersangkutan pada 
 semester berikutnya.

Ketentuan Umum Pemberian Nilai
1. Penilaian terhadap penguasaan materi mahasiswa dilakukan atas aspek kognitif, psikomotorik, 
 maupun afektif. Huruf Mutu yang diperoleh mahasiswa berdasar pada tabel berikut:

2. Khusus untuk angkatan 2012 dan sebelumnya, nilai masih menggunakan A, A- B+, B, B-, C+, C, 
 D, E

NILAI
 

HURUF
 

MUTU
 

ANGKA MUTU

80 ≤ NA ≤ 100

 

A

 

4

 

B

 

3

C 2

D 1

E 0

68 ≤ NA < 80

56 ≤ NA < 68

45 ≤ NA < 56

NA < 45

Jumlah Pengambilan Mata Kuliah

Penentuan beban mata kuliah (SKS) maksimum setiap mahasiswa per semester dilakukan dengan 
mempertimbangkan IPK mahasiswa sebagai berikut:

Rentang  IPK  Jumlah  SKS maksimum

3,00 –

 
4,00

 
24

 2,50 –

 

2,99

 

21

 2,00 –

 

2,49

 

18

 
1,50 – 1,99 15

< 1,50 < 12
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Kelulusan
1. Lulus semua mata kuliah dalam beban belajar kumulatif yang  ditetapkan;  
2. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,75; 
3. Tidak terdapat huruf mutu E; 
4. Huruf mutu D tidak melebihi 2 mata kuliah;
5. Telah menyelesaikan penyusunan dan penulisan Skripsi atau sejenisnya, serta dinyatakan 
 layak uji oleh Pembimbing; 
6. Lulus Ujian Sidang Skripsi sebagai ujian akhir Pendidikan Sarjana yang terdiri dari ujian mata 
 kuliah Skripsi atau Laporan Tugas Akhir, dan ujian komprehensif atau sejenisnya, dengan 
 memperoleh Huruf Mutu sekurang-kurangnya Huruf Mutu C (angka mutu 2,00); 
7. Telah menyusun atau menulis Skripsi; dan 
8. Khusus bagi mahasiswa yang telah memiliki minimal 1 (satu) artikel ilmiah dengan status 
 diterima (accepted) di jurnal internasional bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi, sesuai 
 dengan ketentuan Peraturan Rektor tentang Penulisan Tugas Akhir pada Jenjang Pendidikan 
 Sarjana dan Pendidikan Profesi di Lingkungan Universitas Padjadjaran, mahasiswa yang 
 bersangkutan tidak diwajibkan untuk melanjutkan proses penulisan Skripsi, Ujian 
 Komprehensif, Ujian Sidang Skripsi dan Ujian Akhir Pendidikan atau ujian yang sejenis, serta 
 artikel ilmiah tersebut dinilai dengan Huruf Mutu A
9. Memiliki skor TOEFL Institusional sekurang-kurangnya 500 yang diperoleh dari lembaga yang 
 kredibel dan diakui oleh program studi

 

 

Predikat Kelulusan
1. Mahasiswa Pendidikan Sarjana dan Pendidikan Sarjana Terapan dinyatakan lulus apabila: 
 a) telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan; 
 b) memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Prodi; 
 c) memiliki IPK lebih besar atau sama dengan 2,75. 
2. Predikat kelulusan Pendidikan Sarjana dan Pendidikan Sarjana Terapan ditetapkan sebagai 
berikut:
 a) IPK 2,75-3,00 dikategorikan “memuaskan”; 
 b) IPK 3,01-3,50 dikategorikan “sangat memuaskan”; 
 c) IPK 3,51-4,00 dikategorikan “pujian” dengan syarat masa belajar tidak melebihi masa 
  belajar terjadwal ditambah 1 (satu) tahun dan memiliki artikel ilmiah yang dipublikasikan. 
3. Mahasiswa Pendidikan Sarjana dan Pendidikan Sarjana Terapan memperoleh IPK 3,51-4,00, 
tetapi masa belajarnya melebihi masa belajar terjadwal ditambah 1 (satu) tahun dan/atau tidak 
memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan, predikat kelulusannya dikategorikan “sangat 
memuaskan”.
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Peringatan Akademik
1. Peringatan akademik dikenakan terhadap mahasiswa jika pada akhir Semester I (pertama) 
 memperoleh Iindeks Prestasi Semester kurang dari 2,00 dan/atau perolehan tabungan kredit 
 (jumlah mata kuliah yang memiliki Huruf Mutu D ke atas) tidak mencapai 12 sks.  
2. Peringatan akademik dikenakan terhadap mahasiswa jika pada Semester II (kedua) 
 memperoleh IPK kurang dari 2,00 dan tabungan kredit (jumlah mata kuliah yang memiliki 
 Huruf Mutu D ke atas) tidak mencapai 24 sks.  
3. Peringatan akademik dikenakan terhadap mahasiswa jika belum lulus sesuai dengan masa 
 belajar terjadwal.

Pemutusan Studi
Pemutusan studi dikenakan kepada mahasiswa  yang: 
1.  Menghentikan studi 2 (dua) semester berturut-turut atau dalam waktu berlainan tanpa izin 
 Rektor; 
2.  Telah mendaftar atau mendaftarkan kembali secara administratif, tetapi tidak mengikuti 
 kegiatan belajar-mengajar pada semester I (pertama) dan/atau semester II (kedua) tanpa 
 alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, baik mengisi maupun tidak mengisi KRS; 
3.  Telah mendaftar atau mendaftarkan kembali secara administratif, tetapi tidak mengisi KRS 
 (tidak mengikuti kegiatan belajar-mengajar) 2 (dua) semester berturut-turut atau secara 
 terpisah, tanpa alasan yang dapat dibenarkan; dan/atau; 
4.  Telah mendaftar atau mendaftarkan kembali secara administratif, tetapi mengundurkan diri 
 dari satu atau beberapa mata kuliah setelah lewat batas waktu perubahan KRS 2 (dua) 
 semester berturut-turut atau secara terpisah, tanpa alasan yang dapat dibenarkan.

Sanksi Akademik

Sanksi

Ÿ Sanksi akademik dapat berupa peringatan akademik dan/atau pemutusan studi.
Ÿ Peringatan akademik akan diterima oleh mahasiswa secara otomatis sebagai penerapan 

sistem peringatan dini (early warning system) yang ditujukan kepada mahasiswa semua 
jenjang studi melalui situs, surat elektronik, dan/atau pesan pendek. 

Ÿ Peringatan sebagaimana dimaksud pada butir 1 merupakan pemberitahuan atas kekurangan 
prestasi akademik mahasiswa atau pelanggaran ketentuan lainnya. 

Ÿ Peringatan akademik dikenakan kepada mahasiswa Pendidikan Sarjana Terapan, Pendidikan 
Sarjana, Pendidikan Profesi, Pendidikan Spesialis-1, dan Pendidikan Spesialis-2 yang 
melalaikan kewajiban administratif (tidak melakukan pendaftaran/pendaftaran ulang, dan 
sebagainya) untuk 1 (satu) semester.
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1.  Mahasiswa yang telah mendaftar secara administratif pada semester I (pertama) atau 
 semester II (kedua) dapat dikenai sanksi pemutusan studi apabila: 
 a)  mengisi KRS tetapi tidak mengikuti kegiatan belajar-mengajar; 
 b) tidak mengisi KRS. 
2.  Mahasiswa yang telah mendaftarkan atau mendaftarkan kembali secara administratif, 
 tetapi tidak mengisi KRS (tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar) tanpa alasan yang 
 dapat dibenarkan dikenakan sanksi berupa peringatan oleh sistem dan semester yang 
 ditinggalkan diperhitungkan dalam batas waktu maksimal penyelesaian studinya dan 
 apabila perbuatan ini diulangi lagi, baik pada semester berikutnya maupun pada semester 
 lain, mahasiswa dikenai sanksi pemutusan studi. 
3. Mahasiswa yang mengundurkan diri dari satu atau beberapa mata kuliah setelah lewat 
 batas waktu perubahan KRS tanpa alasan yang dapat dibenarkan (misalnya, sakit, 
 kecelakaan, atau musibah) akan diperingatkan oleh sistem, dan kemudian mata kuliah yang 
 ditinggalkannya dinyatakan tidak lulus (diberi Huruf Mutu E, dengan angka mutu 0). 
4. Huruf Mutu E yang diperoleh sesuai butir 3 digunakan dalam penghitungan IPK.
5. Semester yang ditinggalkan seperti pada butir 3 diperhitungkan dalam menentuan batas 
 waktu maksimal penyelesaian studinya. 
6. Mahasiswa warga negara asing yang melanggar peraturan keimigrasian dikenakan sanksi 
 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sanksi Administratif
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Sanksi Akademik

1. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran pidana dikenai sanksi khusus berupa skorsing 
 akademik selama proses hukum berjalan, setelah dibahas dengan Senat Fakultas, sedangkan 
 penanganan masalah pidananya diserahkan kepada yang berwajib. 
2. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran hukum dan telah ditetapkan bersalah secara hukum 
 oleh pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, akan dikenakan sanksi berupa 
 pemutusan studi oleh Rektor sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
3. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran etika moral, profesi (memeriksa pasien/klien tanpa 
 supervisi, membuat resep, melakukan konsultasi tanpa supervisi, dan sebagainya), 
 memalsukan tanda tangan dan sejenisnya, akan dikenakan sanksi berupa skorsing akademik 
 oleh Dekan sampai dengan pemutusan studi oleh Rektor. 
4. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran etika akademik, antara lain menyontek, menjiplak 
 (makalah, laporan, Laporan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan sebagainya), tindakan 
 plagiasi, membocorkan soal atau sejenisnya akan dikenakan sanksi berupa skorsing akademik 
 oleh Dekan sampai dengan pemutusan studi oleh Rektor. 
5. Segala aktivitas yang mengganggu ketertiban umum dan tindakan asusila di lingkungan 
 kampus dikenakan sanksi dalam bentuk peringatan sampai dengan pemutusan studi
6. Pada hal-hal tertentu, Fakultas dapat mengeluarkan keputusan tersendiri yang tidak 
 bertentangan dengan ketentuan hukum atau peraturan di atasnya.

Sanksi Pelanggaran Non-Akademik
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Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad mempunyai sarana dan prasarana yang memadai dalam 
menunjang kegiatan belajar mengajar, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 
Prasarana yang dimiliki terdiri dari ruang kuliah, ruang administrasi, ruang praktika, ruang 
pusat studi, perpustakaan dan ruang kegiatan kemahasiswaan. 

Gedung perkuliahan dan perkantoran ada di 2 lokasi yaitu di Kampus Bandung dan Kampus 
Jatinangor (Gedung LEAD). Kegiatan pembelajaran di FEB Unpad berlangsung di lebih dari 120 
ruang kelas yang lokasinya tersebar di beberapa tempat yaitu di jalan Dipati Ukur No. 35, jalan 
Dipati Ukur No. 46, jalan Japati No. 4, jalan Singaperbangsa No.2, jalan Cimandiri No. 6-8, dan 
LEAD Building Jatinangor. Gedung yang berlokasi di Bandung digunakan untuk kegiatan 
perkuliahan program D3, S1, S2 dan S3, sedangkan gedung yang berlokasi di Jatinagor 
digunakan untuk perkuliahan D4 dan S1. 
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Ruang administrasi untuk Dekanat terletak di gedung jalan Dipati Ukur no. 35 dan gedung 
Alpha LEAD building Jatinangor. Pada gedung ini juga terdapat ruang ketua program studi  dan 
ruang administrasi. Ruang administrasi juga tersebar di masing-masing program yang ada di 
jalan Dipati Ukur, jalan Cimandiri dan jalan Japati. Semua ruang administrasi berdekatan 
dengan ruang kuliah untuk memperlancar proses administrasi dan perkuliahan sehingga 
mengakibatkan kualitas pelayanan prima bagi civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
unpad.

Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad memiliki 
ruang praktika baik yang berlokasi di Bandung maupun yang berlokasi di Jatinangor. Ruang 
praktika pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad berlokasi di jalan Dipati ukur, jalan 
Cimandiri, jalan Japati 4, dan Gedung LEAD Jatinangor.

Untuk menunjang kegiatan penelitian, pengabdian pada masyarakat, Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Unpad memiliki 3 pusat studi yaitu: Pusat Studi Akuntansi, Pusat Studi Ilmu Ekonomi, 
dan Pusat Studi Manejemen. Pusat studi tersebut memfasilitasi berbagai kegiatan penelitian 
dan tidak hanya terkonsentrasi pada kegiatan dosen saja, tetapi juga melibatkan mahasiswa 
sebagai sarana pembelajaran dan lebih mendekatkan mahasiswa dengan kondisi riil di dunia 
nyata.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad berdiri pada tanggal 17 September 1997, di atas gedung 
berlantai 3 dengan luas bangunan 1200 m2. Perpustakaan digunakan untuk memenuhi 
perkembangan kebutuhan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad sudah menerapakan teknologi 
komputasi dalam kegiatan operasionalnya,  sehingga membantu mempercepat pencarian dan 
pengolahan informasi yang diperlukan oleh pemakainya. 
Pengembangan yang dilakukan diantaranya melalui penambahan koleksi, pengaplikasian 
sistem informasi dan teknologi, melakukan kerjasama dan meningkatkan kualitas pelayanan. 
Sistem informasi yang ada di perpustakaan menjamin kecepatan dan ketepatan layanan 
anggota dalam hal pendaftaran peminjaman buku.
Fasilitas yang terdapat di perpustakaan lantai 1 terdiri dari ruang baca dosen dan ruang baca 
mahasiswa yang tertata dan tersusun dengan rapi. Pada lantai 2 terdapat E-Learning, ruang 
baca dosen dan perpustakaan D3. Ruang jurnal dan skripsi terletak di lantai 3. Komputer 
desktop yang terdapat di lantai 1 dan 3 gedung perpustakaan yang bisa dimanfaatkan oleh 
seluruh civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis memfasilitasi beberapa ruangan dan peralatan untuk kegiatan 
pengembangan kreatifitas mahasiswa baik untuk kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), 
Himpunan Mahasiswa (Hima) atau kegiatan kemahasiswaan lainnya. Ruangan-ruangan 
perkuliahan juga bisa digunakan untuk kegiatan kemahasiswaan selama ruangan tidak dipakai 
untuk kegiatan perkuliahan. Apabila kegiatan kemahasiswaan tersebut memerlukan peralatan, 
maka dapat mengajukan peminjaman kepada bagian Sarana dan Prasarana Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis. Ruangan kegiatan kemahasiswaan terdapat di dua lokasi yaitu di Kampus Bandung 
dan di kampus LEAD Jatinangor. 

Ruang Administrasi

Ruang Praktika

Ruang Pusat Studi

Perpustakaan 

Ruang Kegiatan Kemahasiswaan
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Di FEB Unpad, dosen dan mahasiswa bukan hanya terlibat dalam proses belajar-mengajar 
tetapi mereka berkolaborasi dalam melakukan penelitian untuk memecahkan permasalahan 
sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Kegiatan penelitian di FEB Unpad berpusat di tiga pusat 
studi (Pusdi), yaitu Pusdi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (CEDS), Pusdi Manajemen 
(LM), dan Pusdi Akuntansi (PSA). 

Hasil penelitian sivitas akademika FEB disebarluaskan melalui berbagai forum-forum knowledge 
sharing. Beberapa   bentuk   forum   knowledge   sharing   dan diseminasi hasil penelitian yang 
dilakukan di FEB Unpad, adalah:
1. Brown Bag Seminar. Acara ini diselenggakan minimal sekali dalam sebulan. Acara ini terbuka 
 untuk semua civitas academica, dan selalu diinformasikan secara terbuka. 
2. Research Seminar Series in Economics (RSSE). Adalah sarana diskusi dan diseminasi penelitian 
 yang ada di Departemen Ilmu Ekonomi. Melalui RSSE seluruh civitas academica diharapkan 
 mengetahui hasil-hasil penelitian terbaru pada Departemen Ilmu Ekonomi sekaligus juga para 
 peneliti dapat memperoleh feedback penelitian yang telah dilakukan. RSSE diselenggarakan 
 pada awal tahun dan berlangsung setiap minggu hingga semua penelitian tahun sebelumnya 
 dapat dipresentasikan. 
3. The Reference. "The Reference" ialah kegiatan yang diselenggarakan Laboratorium 
 Manajemen Fakultas Ekonomi (LMFE) beserta Departemen Manajemen dan Bisnis FEB Unpad. 
 Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka diseminasi ilmu, merangsang para dosen untuk 
 menulis artikel dan terlatih dalam mempresentasikan makalah di konferensi Nasional dan 
 Internasional. Bahan- bahan yang dipresentasikan pada "The Reference" adalah materi 
 training (dalam dan luar negeri), karya Ilmiah yang dipresentasikan di forum nasional / 
 Internasional serta permintaan dari calon presenter (dosen) untuk mempresentasikan 
 artikelnya. 
4. Padjadjaran Accounting Colloquium Series (PACS). Acara diselenggarakan setiap dua bulan 
 oleh Pusat Studi Akuntansi (PSA). Topik yang diulas pada pertemuan bernuansa riset ini 
 berkisar seputar aspek metode riset yang perlu dikembangkan, aspek penelitian, dan juga 
 tentunya artikel yang akan dipublikasikan oleh dosen dan mahasiswa dalam bidang akuntansi 
 dan sistem informasi. 

Penelitian

Penelitian,
Pengabdian Pada Masyarakat,  

dan Kerjasama

45



FEB UNPAD mendorong para sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan pelayanan/ 
pengabdian kepada masyarakat melalui koordinasi dengan lembaga penelitian dan 
pengabdian pada masyarakat UNPAD. Kegiatan pengabdian pada masyarakat dosen dalam 
beberapa hal dikaitkan dengan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa yang disebut sebagai 
KKN Integratif. Kegiatan KKN Integratif diharapkan dapat berperan dalam upaya memberi 
pencerahan kepada masyarakat khususnya berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang 
dimiliki oleh dosen/tenaga pendidik sesuai dengan kompetensinya masing-masing.

Pengabdian Pada Masyarakat

FEB Unpad berupaya untuk menuangkan program pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk 
kerjasama dengan lembaga lain, agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut dapat 
terselenggara secara berkelanjutan. Dalam menjamin mutu, relevansi, produktivitas, dan 
keberlanjutan kegiatan pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat, FEB UNPAD menempuh 
kebijakan peningkatan layanan publik secara terpadu melalui program peningkatan layanan 
proses administrasi kepada mahasiswa, dosen, dan pegawai di lingkungan UNPAD serta 
meningkatkan mutu kegiatan pelayanan/pengabdian pada masyarakat, FEB Unpad membuat 
rencana stratejik yang didalamnya memuat salah satun arahan program penelitian dan 
pengabdian kepada Masyarakat. Arahan yang diturunkan dari Rencana Induk Penelitian 
Universitas tersebut diturunkan menjadi tema-tema  penelitian dan tema-tema kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat unggulan fakultas implementasi sistem layanan terpadu; 
penerimaan tamu ; penyediaan biaya pertemuan/jamuan delegasi; pemberian bantuan sosial; 
serta kebijakan peningkatan kerjasama pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai pihak, 
baik di dalam maupun di luar negeri melalui program kerjasama professional dengan stake 
holders; mengadakan pengabdian kepada masyarakat; menyediakan insentif dana untuk dosen 
yang mengikuti pertemuan ilmiah nasional dan internasional; memfasilitasi penyelenggaraan 
seminar nasional dan internasional 

Untuk mengoptimalkan proses tridarma perguruan tinggi, FEB berupaya untuk melakukan 
kerjasama melalui program peningkatan kerjasama pendidikan, penelitian, dan pengabdian 
kepada masyarakat dengan Pemda, BUMN, industri di dalam dan luar negeri.  

Kerjasama 

FEB Unpad juga aktif bekerja sama secara aktif dengan sekolah bisnis terkemuka dari berbagai 
belahan dunia, seperti University of Canterbury di Selandia Baru; Monash University di Australia; 
Sungkyunkwan dan Ajou University di Korea Selatan; Northampton and Southampton University 
di Inggris and Heriott Watt University di Skotlandia; ESC Troyes Champagne School of 
Management di Perancis; Northern Illinois University di Amerika Serikat; Rikkyo University di 
Jepang dan masih banyak lagi. 

Melalui kerjasama ini, kami menyelenggarakan berbagai aktifitas untuk para mahasiswa dalam 
bentuk economics and business summer program, kunjungan perusahaan internasional, 
pertukaran pelajar, pertukaran staf, kerjasama penelitian dan konferensi ilmiah. Peluang ini 
terbuka untuk semua mahasiswa FEB UNPAD.

Mahasiswa FEB Unpad juga dapat belajar di universitas mitra luar negeri selama setahun untuk 
mendapatkan gelar ganda yakni gelar UNPAD dan gelar universitas partner. Program gelar ganda 
ini sangat ekonomis dan para mahasiswa memiliki banyak pilihan universitas dan negara yang 
sesuai. Selain mahasiswa FEB UNPAD yang bersekolah di luar negeri, setiap tahun FEB UNPAD 
juga menjadi tuan rumah dari beberapa mahasiswa asing yang belajar di UNPAD.
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Lembaga Kemahasiswaan Otonom
1. Badan Eksekutif Mahasiswa Sarjana

2. Badan Perwakilan Mahasiswa Sarjana

3. Badan Eksekutif Mahasiswa Diploma

4. Badan Perwakilan Mahasiswa Diploma

5. Himpunan Mahasiswa Akuntansi S1

6. Himpunan Mahasiswa IESP S1

7. Himpunan Mahasiswa Manajemen S1

8. Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam S1

9. Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HIMAKU) Diploma

10.Himpunan Mahasiswa Marketing (HIMMARK) Diploma

11.Himpunan Mahasiswa Perpajakan (HIMAPPA) Diploma

12.Himpunan Mahasiswa Bisnis Internasional (HIMABI) Diploma

13.Himpunan Mahasiswa Magister Manajemen S2

FEB Unpad mendorong mahasiswa untuk aktif terlibat dalam kegiatan ekstrakulikuler untuk 

meningkatkan kemampuan soft skill. Kegiatan ekstrakulikuler di FEB Unpad menawarakan 

banyak kegiatan dan program yang mendorong pengembangan kepemimpinan, berjejaring, 

melengkapi pengalaman di dalam kelas untuk membangun masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang 

mengeksplorasi minat dan bakat tersebut diwadahi oleh berbagai lembaga kemahasiswaan yang 

ada di FEB Unpad.  Lembaga kemahasiswaan di FEB Unpad berjumlah 23 yang terdiri dari 

1. Futsal of Economics (FUSEC)

2. Komunitas Pers Intern (KOPI)

3. Financial Market Community (FMC)

4. Komunitas Angklung FE (KAFE)

5. Persaudaraan Mahasiswa Islam (PERMAIS)

6. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

7. Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK)

8. Peduli Anak Bangsa (PENA BANGSA)

9. Pers Mahasiswa Padjadjaran (PMP)

10.Forum Studi Islam (FOSI)

Lembaga Kemahasiswaan Semi-Otonom

FEB Unpad mendorong mahasiswanya untuk aktif mengikuti berbagai ajang kompetisi akademik 

dan non akademik baik di tingkat nasional maupun internasional. Untuk memastikan mahasiswa 

lulus dengan tepat waktu, FEB Unpad beserta mitra Unpad menyediakan dana beasiswa. Kemudian 

FEB Unpad juga menjalin kerjasama dengan pihak alumni dan industri untuk menyediakan sarana 

informasi peluang kerja, adaptasi ke dunia kerja untuk mempercepat lulusan FEB Unpad berkiprah 

di masyarakat. FEB Unpad juga secara sistematis mewadahi mahasiswa yang ingin berkiprah 

sebagai entrepreneur dengan program incubator bisnis yang merupakan hasil kolaborasi pentahelix 

(FEB Unpad, Pemerintah, Industri, Media, dan Komunitas) dengan menggunakan metode triple 

blended learning.

Kemahasiswaan
dan Alumni
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