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program studi yang menghasilkan Sarjana 
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Program S1 :  Akreditasi Unggul
Lama Studi : 3,5-4 tahun / 146 SKS
SK BAN-PT No. 9835/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VII/2021

Program Studi

S1 AKUNTANSI

FA K U LTA S B I S N I S

testimoni

AVP Regional Internal Audit Asia Pacific Sumitomo Mitsui Banking 
Corporation Singapore (Top 3 Japanese Bank) 

Agung Susanto

Selama proses belajar di Prodi S1 Akuntansi UKWMS, disamping 
mengembangkan hardskill saya dalam accounting, audit dan finance, saya 
juga diajarkan untuk mengembangkan softskill seperti presentasi, 
komunikasi dan bagaimana bekerja dalam team. Saya belajar untuk menjadi 
pribadi yang fleksibel sehingga mampu beradaptasi di lingkungan manapun. 
Hal tersebut sangat berguna di dalam pekerjaan saya saat ini sebagai Asia 
Pasific Regional Internal Audit pada salah satu mega bank di Jepang, dimana 
saya harus berhadapan dengan berbagai macam orang dari negara dan 
culture yang berbeda.

Manajer/Ekonom Bank Indonesia 
Memilih Prodi S1 Akuntansi UKWMS merupakan salah satu keputusan 
terbaik dalam menunjang perjalanan karir saya. Selain membuka cakrawala 
pikiran dan wawasan, saya diberi banyak kesempatan untuk terus menggali 
potensi terbaik saya dalam berbagai hal. Para dosen dan lingkungan kampus 
sangat mendukung proses pengembangan diri para mahasiswanya. Program 
Studi S1 Akuntansi UKWMS menjadi pilihan tepat bagi setiap mahasiswa 
yang ingin sukses menjawab tantangan dunia kerja.

Remon Samora
Realisasi rata-rata lama studi 3 tahun terakhir: 3,976 tahun
Realisasi rata-rata lulusan mendapatkan pekerjaan: 
kurang dari 2 bulan



S1 AKUNTANSI

Pada Program Studi Akuntansi S1 akan mempelajari akuntansi secara 

komprehensif seperti akuntansi keuangan, pengauditan, akuntansi 

manajemen, perpajakan, dan sistem informasi. Perkuliahan pada Program 

Studi Akuntansi S1 dilengkapi dengan pembahasan kasus riil dan modul-

modul praktika sehingga mahasiswa dapat lebih mudah memahami proses 

bisnis dan akuntansi sesuai dengan praktik yang nyata. Tenaga pendidik pada 

Program Studi Akuntansi S1 juga berasal dari perusahaan yang terkemuka di 

Indonesia, kantor jasa akuntan, kantor akuntan publik, dan kantor konsultan 

pajak. Perkuliahan juga ditunjang dengan kuliah tamu yang mengundang 

praktisi di bidang akuntansi dan lainnya. Selain itu juga ada kunjungan 

perusahaan untuk membantu mahasiswa melihat praktik kerja yang nyata. 

Kurikulum S1 Akuntansi sudah mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional 

Indonesia (KKNI), Outcome Based Education (OBE), dan juga sesuai dengan

> Didukung dan bekerja sama dengan berbagai asosiasi profesi dalam negeri: 
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Ikatan 
Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) dan Institut Akuntan Manajemen Indonesia 
(IAMI). 

> Kerjasama dengan asosiasi berskala internasional seperti: The Institute of 
Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), Association of 
Chartered Certified Accountants (ACCA), CPA Australia, Chartered Institute of 
Management Accountants (CIMA).

> Kurikulum telah diakreditasi oleh The Institute of Chartered Accountants in 
England and Wales (ICAEW)

> Kurikulum dirancang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 
(KKNI) bidang S1 Akuntansi (level 6) serta Outcome Based Education (OBE), 
untuk memberikan dasar pendidikan profesi akuntan bagi mahasiswa.

Apa keunggulan Prodi S1 Akuntansi?

Apa dan dimana saja lulusan berkarir?

International Education Standard (IES) dari International Accounting 

Education Standards Board, yang merupakan bagian dari International 

Federation of Accountants (IFAC). 

Matakuliah spesifik yang dapat dipilih untuk menunjang karir Akuntan:
> Perencanaan Pajak (Tax Planning): 
 Mempelajari antisipasi implikasi pajak pada aktivitas bisnis serta mencari 

alternatif untuk memaksimalkan nilai setelah pajak dari suatu keputusan 

bisnis.

 Mempelajari mengenai topik-topik keberlanjutan (sustainability) seperti 

penerapan konsep keberlanjutan, menganalisis akuntabilitas dan 

pengungkapan praktik keberlanjutan, prosedur assurance atas laporan 

keberlanjutan, dan implikasinya bagi perusahaan

Mahasiswa juga bisa mengambil matakuliah lintas program studi untuk 

memperkaya wawasan dan melatih kemampuan adaptasi untuk berkuliah di 

program studi lain, seperti di Program Studi Manajemen, Psikologi, Ilmu 

Komunikasi, Kewirausahaan, dan sebagainya.

> Akuntansi dan Pelaporan Keberlanjutan (Accounting and Sustainability 

Reporting): 

 Mempelajari desain, pengembangan, penerapan dan pengelolaan sistem 

informasi pada suatu organisasi bisnis.
> Analisis Data Bisnis (Business Data Analysis): 
 Mempelajari pemrograman python untuk menganalisis data bisnis dan 

visualisasi data dengan menggunakan Power BI untuk mendukung 

pengambilan keputusan.

 Mempelajari aspek-aspek perpajakan internasional dalam konteks aturan 

pajak Indonesia.

 Mempelajari peran penting akuntan dalam tata kelola korporat di 

Indonesia melalui pemahaman serta tinjauan terhadap konsep dan praktik 

tata kelola korporat yang sehat.

> Tata Kelola Korporat (Corporate Governance): 

> Perpajakan Lanjutan (Advanced Taxation):

> Pengauditan Internal Lanjutan (Advanced Internal Audit): 
 Mempelajari praktik auditor internal dalam organisasi untuk melakukan 

audit operasional, audit kepatuhan dan audit laporan keuangan.
> Audit Kecurangan (Fraud Audit): 
 Mempelajari berbagai teknik dan metode untuk mengidentifikasi, 

mencegah dan mendeteksi kecurangan di perusahaan.
> Analisis dan Perancangan Sistem (System Analysis and Design): 

> Kerjasama program magang dengan Kantor Akuntan Publik, Konsultan Pajak, 
perusahaan lokal, nasional dan multinasional

> Selain mengembangkan hard skill di perkuliahan, mahasiswa juga 
dipersiapkan untuk mengembangkan diri melalui berbagai kegiatan 
kemahasiswaan di Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi (HMJA). 
Kegiatan kemahasiswaan ini bisa menunjang kemampuan akademik, soft 
skill mahasiswa, dan membangun relasi dengan pihak internal dan eksternal. 

> Program Khusus Mahasiswa Akuntansi: Dapat mengikuti Program 
Bundling/Fast Track S1-S2 (Magister Akuntansi) skema 7 semester S1 dan 3 
Semester S2, dan kesempatan beasiswa S2.

> Dalam rangka meningkatkan daya saing lulusan dan menumbuhkan jiwa 
kompetitif, mahasiswa bisa bergabung di Kelompok Studi Akuntansi (KSA) 
dan Tax Center (untuk peminat pajak). Tim lomba Akuntansi yang berada di 
KSA dan tim lomba pajak yang berada di Tax Center telah menorehkan 
prestasi tingkat Nasional, seperti: Juara 1 di Indonesia Accounting Fair 
Universitas Indonesia, Juara 1 Nasional Accounting Olympiad Universitas 
Gadjah Mada, Juara 3 perpajakan di PKN STAN, dan masih banyak lagi. 
Mahasiswa yang tergabung di KSA juga ada yang berhasil menjadi Juara 1 
dan 2 Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Pilmapres) di LL DIKTI Wilayah VII 
serta mendapatkan Hibah DIKTI dalam kegiatan PKM (Program Kreativitas 
Mahasiswa).

> Kerjasama dengan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Surabaya, dalam 
hal pengadaan Brevet Pajak A dan B.

> Kerjasama dengan instansi pemerintah seperti Direktorat Jenderal Pajak 
(DJP) Kanwil 1 Jawa Timur, dalam hal pengelolaan Tax Center UKWMS dan 
Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Jawa Timur.

> Kerjasama dengan Narasio Data dalam hal pengadaan sertifikasi 
internasional data analytics for accounting dan data science for accounting.

> Wirausaha di bidang Akuntansi (Kantor Jasa Akuntan - KJA), bidang 
Pengauditan (KAP) dan bidang Perpajakan (KKP) setelah lulus ujian Sertifikasi 
Profesi.

 > PT Astra Internasional, Tbk. > PT Bank BCA, Tbk.

 > Pentatrust

> Perusahaan Publik: 

> Bank Indonesia
 > PT HM Sampoerna, Tbk. > PT Bank Mandiri, Tbk., dsb.

> Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
> Direktorat Jenderal Pajak

 > Pasagung, dsb.

> Dosen/ Akademisi

> Kantor Akuntan Publik (KAP): 
 > Ernst & Young  > PKF

 > Deloitte  > Drs. Tanzil & Rekan, dsb.
 > KPMG

 > Pricewaterhouse Cooper > Long Setiadi

> Kantor Konsultan Pajak (KKP): 
 > PB Taxand

Apa yang dipelajari 
di Prodi S1 Akuntansi?


