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KATA  PENGANTAR 

 

 Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi segala 

karuniaNya, sehingga penyusunan evaluasi diri Program Studi S1 Akuntansi FEB 

USU. Analisis evaluasi diri merupakan strategi untuk mengantisipasi kelemahan dan 

ancaman dengan memanfaatkan keunggulan dan peluang potensial. Selain untuk 

perencanaan dan perbaikan program studi secara berkelanjutan, laporan ini juga 

dimaksudkan untuk mempersiapkan  borang, informasi dan data akreditasi program 

studi kepada BAN-PT. 

 Akreditasi Program Studi mempunyai tujuan terutama  untuk menilai dan 

memberikan jaminan mutu program dan satuan pendidikan tinggi ( quality 

assessment and assurance ) sehingga masyarakat dapat menilai kredibilitas 

perguruan tinggi program studi tersebut. 

 Program studi melakukan evaluasi diri secara berkelanjutan sebagai 

perencanaan dan pengembangan program studi yang dipergunakan untuk 

peningkatan kinerja dosen / staf pengajar. Peningkatan ini akan berpengaruh 

kepada peningkatan mutu dan kualitas mahasiswa dan lulusan Program Studi 

Akuntansi, khususnya Program Studi  Akuntansi dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

USU umumnya.  Kami menyadari masih banyak kelemahandalam penyusunan 

evaluasi diri, namun demikian diharapkan dapat memberi makna untuk peningkatan 

dan pengembangan Program Studi S1 Akuntansi FEB USU di masa mendatang.  

Berdasarkan analisis evaluasi diri Program Studi ini, diharapkan Program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU dapat meningkat dari akreditasi B ke 

akreditasi A. 

 Terima kasih kami sampaikan kepada Rektor USU, Dekan FEB USU, Unit 

Manajemen Mutu, BAAK,  dan seluruh jajarannya serta dosen Program Studi S1 

Akuntansi FEB USU serta semua pihak yang telah membantu tersusunya evaluasi 

diri ini, semoga segala bantuannya menjadi amal dan mendapat pahala dari Allah 

SWT. 

 
                                                                                           Medan,  Agustus 2015 
 
 
 
                            Tim Evaluasi Diri 
                                                                                          Program Studi Akuntansi 
        Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU 
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RANGKUMAN EKSEKUTIF/ABSTRAK 
 
 
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara 

berdiri mulai tahun akademik 1961/1962 dan berkembang sebagai salah satu 

program studi yang berkualitas di Indonesia, dan telah menghasilkan lulusan 

pertama pada tahun 1967. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah peminat dari 

tahun ke tahun, kemudahan para lulusan dalam mendapatkan pekerjaan sesuai 

dengan keahliannya, masa studi semakin singkat, Indeks Prestasi Kumulatif 

mahasiswa cenderung terus meningkat, dan adanya motivasi yang tinggi dari staf 

pengajar untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam proses belajar mengajar. 

 

Rasio antara jumlah dosen dan mahasiswa cukup memenuhi persyaratan untuk 

menjalankan proses belajar mengajar. Sebagian dosen tetap memperoleh 

kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya ke program S2 dan S3, tetapi 

beberapa staf tidak memiliki peluang untuk meneruskan pendidikan mereka karena 

keterbatasan dana dan usia. 

 

Dalam rangka mewujudkan visi, misi  dan tujuan Program Studi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis USU, maka berdasarkan hasil analisis Strength, Weakness, 

Opportunities, and Threats (SWOT) dapat disimpulkan bahwa untuk 

mengimplementasikan proses pendidikan tinggi yang baik, dibutuhkan beberapa 

usaha, antara lain perbaikan kurikulum secara berkala, menganjurkan staf pengajar 

untuk menggunakan buku teks edisi terbaru yang mendukung mata kuliahnya 

sebagai bahan referensi dalam proses belajar mengajar. 

 

Aktivitas yang dapat dilakukan untuk mendukung pembenahan program studi ini  

antara lain. 

 Meningkatkan ilmu pengetahuan staf pengajar melalui proses pendidikan formal 

maupun informal. 

 Meningkatkan kemampuan lulusan dalam menggunakan komputer dalam 

kaitannya dengan sistem informasi dan audit Electronic Data Processing (EDP). 

 Meningkatkan kemampuan lulusan dalam berbahasa Inggris. 

 Menyempurnakan kurikulum secara berkala sesuai dengan kebutuhan pasar. 

 Meningkatkan jumlah dan kualitas penelitian mahasiswa serta pengajaran, 

penelitian, dan pengabdian staf pengajar. 

 

Aktivitas dimaksud diharapkan dapat meminimalisir kekurangan dan kelemahan 

Program Studi Akuntansi, sehingga terwujud peningkatan kualitas lulusan,  staf 

pengajar, infrastruktur  proses belajar mengajar, dan sistem informasi ditingkat 

fakultas maupun universitas untuk menghadapi era globalisasi, perkembangan 

teknologi informasi dan dunia bisnis/industri. 
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4. Staf Administrasi/Sekretariat: 

a. Menggandakan dokumen dan laporan 

b. Melakukan pengumpulan data 

c. Membantu pengolahan data 
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BAB  I 

DESKRIPSI  SWOT  SETIAP KOMPONEN 

 
KOMPONEN A 

 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran 

 
 Visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Studi S1 Akuntansi FEB USU 

diturunkan dari Visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas serta Fakultas. 

 Adapun visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas adalah sebagai berikut: 

 
Visi: Menjadi Perguruan Tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai 

barometer kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran 

dunia global. 

 
Misi: 

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis otonomi yang menjadi wadah bagi 

pengembangan karakter dan profesionalisme sumber daya manusia yang 

didasarkan pada pemberdayaan yang mengandung semangat demokratisasi 

pendidikan yang mengakui kemajemukan dengan menekankan pada aspek 

pencarian alternatif penyelesaian masalah aktual berlandaskan kajian ilmiah, 

moral, dan hati nurani, 

2. Menghasilkan lulusan yang menjadi pelaku perubahan sebagai kekuatan 

modernisasi dalam kehidupan masyarakat luas, yang memiliki kompetensi 

keilmuan, relevansi dan daya saing yang kuat, serta berperilaku 

kecendekiawanan yang beretika; dan 

3. Melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan pendidikan, budaya 

penelitian dan program pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan mutu 

akademik dengan mengembangkan ilmu yang unggul, yang bermanfaat bagi 

perubahan kehidupan masyarakat luas yang lebih baik. 

 
Tujuan: 

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas yang mampu mengembangkan ilmu 

pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, berdasarkan moral agama, serta 

mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional; 
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2. Menghasilkan penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni dalam lingkup nasional dan 

internasional; 

3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya 

penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemberdayaan masyarakat secara 

inovatif agar masyarakat mampu menyelesaikan masalah secara mandiri dan 

berkelanjutan; 

4. Mewujudkan kemandirian yang adaptif, kreatif, dan proaktif terhadap tuntutan 

masyarakat dan tantangan pembangunan, baik secara nasional maupun secara 

internasional; 

5. Meningkatkan kualitas manajemen pembelajaran secara berkesinambungan  

untuk mencapai keunggulan dalam persaingan dan kerja sama nasional dan 

internasional; 

6. Menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam membangun masyarakat madani 

Indonesia; 

7. Mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan 

bangsa. 

 
Visi FEB: 

Menjadi Salah Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Terkemuka yang Dikenal 

Unggul dan Mampu Memenuhi Kebutuhan Pasar dalam Persaingan Global. 

Misi FEB: 

a) Menghasilkan lulusan yang mempunyai karakter dan kompetensi dalam bidang 

ilmu ekonomis, manajemen dan akuntansi yang berorientasi pasar. 

b) Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dengan pemberdayaan dan 

peningkatan kualifikasi dan kualitas dosen. 

c) Mengembangkan dan meningkatkan pelaksanaan dharma penelitian dan 

pengabdian sebagai upaya meningkatkan mutu keilmuan dan sumber 

pendanaan Fakultas dengan status PT. BHMN. 

d) Senantiasa berusaha meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa selaku 
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pelanggan (customer) dan Stakeholders lainnya. 

e) Meningkatkan jaringan dan kerjasama dengan institusi dan pemerintah serta 

organisasi professional dan lembaga lain terkait yang bertaraf nasional dan 

internasional. 

 
 
Visi Program Studi: Menjadi program studi yang menghasilkan akuntan profesional 

dan akuntan entrepreneur yang unggul, handal, dan selalu 

aktif mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan praktek 

bisnis di ASEAN. 

 
Misi Program Studi:  

1. Menyelenggarakan aktivitas pendidikan, penelitian dan pengabdian, berdasarkan 

Tri Darma Perguruan Tinggi; 

2. Mempersiapkan lulusan yang akan menempuh studi lanjut Strata 2 maupun 

Strata 3; 

3. Memotivasi calon-calon lulusan menjadi akuntan berwiraswasta; 

4. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan akuntansi secara 

berkesinambungan; 

5. Mempersiapkan lulusan yang menguasai Teknologi Informasi terutama komputer 

akuntansi; 

6. Menjadi program studi yang dipercayai masyarakat di dunia profesi sebagai 

program studi yang dapat menghasilkan lulusan berkompetensi dan siap 

menghadapi persaingan 

 
Tujuan Program Studi : 

1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai tata krama yang baik dan mampu 

beradptasi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; 

2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dibidang akuntansi dan siap 

memasuki dunia profesi baik di perusahaan, di lembaga pemerintah maupun 

berwirausaha; 

3. Menghasilkan karya ilmiah dosen dan mahasiswa berbasis penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat dalam bidang akuntansi 
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4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama mitra baik dalam dan luar negeri, 

dengan melakukan program-program yang bermanfaat bagi dunia pendidikan 

dan dunia usaha. 

 
Sasaran Program Studi : 

1. Meningkatkan lulusan yang memperoleh pekerjaan di bidang akuntansi maupun 

non akuntansi; 

2. Meningkatkan kemampuan lulusan dalam berbahasa Inggris lisan maupun 

tulisan serta mampu menerapkan Teknologi Informasi di samping kemampuan 

ilmu akuntansi itu sendiri; 

3. Meningkatkan lulusan yang berniat melanjutkan studi ke program profesi 

akuntansi dan studi pasca sarjana; 

4. Meningkatkan profesionalitas pelayanan belajar dan mengajar serta pelayanan 

administrasi;  

5. Meningkatkan kemampuan mengajar dosen dan meningkatnya kemampuan 

kepegawaian; 

6. Meningkatkan pertanggungjawaban pengelolaan pendidikan di Program Studi 

Akuntansi FEB USU; 

7. Menghasilkan lulusan yang tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu 

akuntansi dan teknologi informasi; 

8. Meningkatkan mutu penelitian yang bermanfaat untuk dunia akademik dan 

praktek bisnis; 

9. Meningkatkan hasil pengabdian yang betul-betul dapat dirasakan masyarakat 

dan praktek bisnis. 

Mekanisme penyusunan visi, misi, tujuan, dan  sasaran Program Studi 

dilakukan secara baik dan realistis dengan mempertimbangkan perkembangan 

lingkungan, baik lingkungan internal (sumber daya manusia dan sumber daya 

lainnya) maupun lingkungan eksternal (kebutuhan pasar terhadap lulusan, 

perubahan lingkungan, harapan mahasiswa dan orang tua, dll). Dalam proses 

penyusunannya, Program Studi melakukan rapat bersama pihak eksternal antara 

lain: perusahaan, pemerintah dalam hal ini diwakili oleh pihak BPKP, IAI, dan 

KEMENKEU, pakar –pakar dan alumni. 
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Analisis Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi 

Visi menunjukkan jati diri secara abstrak, sedangkan misi adalah perwujudan 

dari visi, untuk mencapai misi harus ada tujuan (jangka panjang) dan sasaran 

Program Studi yang merupakan bagian tujuan jangka pendek. Selain visi dan misi 

program studi disesuaikan dengan visi misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU, juga 

disesuaikan dengan perkembangan ilmu akuntansi dan kebutuhan informasi 

akuntansi pada masa yang akan datang. Dukungan dari pimpinan fakultas dan staf 

akademika sangat membantu pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran program 

studi ini.   

Berdasarkan uraian di muka dapat dideskripsikan SWOT untuk visi, misi, 

tujuan dan sasaran Program Studi Akuntansi.  

 
Kekuatan (S):  

 Memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas; 

 Pimpinan dan staf akademik mendukung sepenuhnya pencapaian visi dan misi 

Program Studi;  

 Memiliki Rencana Strategis; 

 Visi dan misi selaras dengan visi misi fakultas, dan sesuai dengan 

perkembangan lingkungan;  

 Dukungan moral dari berbagai pihak seperti ISEI, IAI, serta pengguna di 

lingkungan Sumatera Utara. 

 
Kelemahan (W):   

 Rencana Strategis belum sepenuhnya dapat terealisasi. 

 Sosialisasi visi, misi masih belum optimal 

 
Peluang (O):  

 Perubahan Teknologi Informasi memungkinkan munculnya perubahan dalam 

sistem Informasi Akuntansi ke arah yang lebih baik. 

 Perubahan status USU menjadi PTBHMN memungkinkan Program Studi untuk 

mengembangkan program pendidikan dengan lebih fleksibel 

Ancaman (T):  

 Munculnya Perguruan Tinggi Swasta yang menjalin kerjasama dengan 

Perguruan Tinggi Asing yang menjanjikan dual degree. 
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KOMPONEN B 

 Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu 
 

Tata Pamong merupakan suatu sistem kepemimpinan, sistem pengelolaan 

dan penjaminan mutu sehingga kegiatan program studi dapat berjalan efektif. 

Sistem tata pamong diharapkan berjalan dengan baik melalui mekanisme yang 

disepakati bersama, serta dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, 

fungsi dan peran dalam program studi. 

Sistem tata pamong berjalan melalui mekanisme yang disepakati bersama serta 

dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi dan peran dalam Prodi 

S1 Akuntansi. Tata pamong didukung dengan budaya organisasi yang tercermin 

dari tegaknya aturan, tata cara pemilihan pimpinan, etika dosen, etika mahasiswa, 

etika tenaga kependidikan,  sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan 

prosedur pelayanan. Dengan tata pamong dan pola hubungan serta pembagian 

tugas yang jelas maka penyelenggara tata pamong dapat menjamin tercapainya 

visi, misi serta tujuan dan sasaran Prodi S1 Akuntansi FEB USU 

1.  Personil beserta fungsi dan tugas pokoknya  

   Tugas pokok dari masing-masing personil pada Program Studi Akuntansi 

adalah sebagai berikut: 

a. Ketua Program Studi Akuntansi 

 Tugas Pokok: Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat dalam bidang Akuntansi, antara lain: 

1. Menyusun program kegiatan akademik tahunan, mengusulkan peraturan dan 

penyelenggaraan pendidikan kepada Dekan; 

2. Melakukan pendelegasian tugas, koordinasi, dan pengawasan terhadap 

pelaksanaan kegiatan akademik; 

3. Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan akademik; 

4. Merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian di 

bidang ilmu akuntansi; 

5. Memonitor kegiatan proses belajar mengajar dengan melakukan evaluasi 

ketepatan waktu maupun materi dan melakukan rapat hasil evaluasi; 
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6. Meningkatan mutu lulusan dengan: (a) menilai, menyetujui, dan memberi arahan 

dalam penentuan judul skripsi, (b) mengawasi kegiatan pengisian KRS tiap 

semester; 

7. Menjalin kerjasama dengan instansi lain dalam penyelenggaraan pendidikan. 

Antara lain: Ditjen Perbendaharaan KemenKeu RI untuk menyelenggarakan 

pendidikan Program Studi Akuntansi; 

8. Menjalin kerjasama dengan instansi lain dalam penyelenggaraan kegiatan 

ilmiah.  

9. Aktif sebagai anggota Asosiasi Dosen Ekonomika dan Bisnis Indonesia (ADEBI); 

10. Aktif dalam Ikatan Akuntan Indonesia – Kompartemen Akuntan Pendidik (IAI 

KAPd) sebagai anggota; 

11. Aktif sebagai narasumber untuk BPK maupun perguruan tinggi lainnya. 

 

b. Sekretaris Program Studi Akuntansi 

 Tugas Pokok: Membantu ketua Program Studi melaksanakan pendidikan, 

penelitian dan   pengabdian kepada masyarakat dalam bidang Akuntansi, antara 

lain yaitu: 

1. Membantu Ketua Program Studi melakukan distribusi mata kuliah ke masing-

masing dosen. 

2. Membantu Ketua Program Studi melaksanakan penelitian dan pengabdian pada 

masyarakat. 

3. Membantu Ketua Program Studi melaksanakan pembinaan tenaga kependidikan 

dan mahasiswa akuntansi. 

4. Membantu Ketua Program Studi melakukan peninjauan kurikulum yang sesuai 

dengan perkembangan akuntansi. 

5. Membantu Ketua Program Studi melaksanakan persetujuan proposal skripsi dan 

skripsi. 

6. Membantu Ketua Program Studi melakukan evaluasi setiap akhir semester. 

 

c. Dosen  

 Tugas Pokok: Melaksanakan tugas dalam bidang pendidikan, penelitian dan 

pengabdian masyarakat yang dibebankan oleh ketua Program Studi Akuntansi 

maupun mandiri. 
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d. Staf Administrasi 

 Membantu pelaksanaan administrasi pada Program Studi Akuntansi. 

 

2.   Sistem Kepemimpinan dan Pengalihan serta Akuntabilitas Pelaksanaan 

Tugas  

 Program Studi Akuntansi mengembangkan dan menerapkan sistem 

kepemimpinan yang bersifat kolegial. Sistem ini pada prinsipnya berorientasi 

kepada kebersamaan. Oleh karena itu, setiap rencana kegiatan Program Studi 

selalu dibangun melalui pembahasan pada rapat-rapat Program Studi. Dengan 

demikian, proses akuntabilitas pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik 

karena dibangun melalui kesepakatan bersama. Seluruh bentuk pengalihan 

pelaksanaan tugas, juga dibicarakan melalui forum rapat Program Studi Akuntansi. 

Kepemimpinan Prodi S1 Akuntansi memiliki karakteristik yang kuat dalam 

Kepemimpinan Operasional, Kepemimpinan Organisasi, dan Kepemimpinan Publik. 

Kepemimpinan Operasional dilakukan dengan monitoring proses belajar mengajar, 

monitoring pembimbingan skripsi, memantau setiap proses yang dilalui mahasiswa 

sesuai dengan prosedur (SOP), melakukan komunikasi dengan ketua prodi lain, 

ketua departemen, dekanat agar program atau kegiatan tidak tumpang tindih. 

Kepemimpiunan Organisasi  tercermin dalam aktivitas pengawasan pelaksanaan 

kegiatan akademik, perencanakan dan penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi dalam bidang ilmu akuntansi. Kepemimpinan Publik dilaksanakan 

bersama dengan departemen, seperti aktif sebagai anggota Asosiasi Dosen 

Ekonomika dan Bisnis Indonesia (ADEBI), aktif dalam Ikatan Akuntan Indonesia – 

Kompartemen Akuntan Pendidik (IAI KAPd) dan aktif sebagai narasumber untuk 

BPK maupun perguruan tinggi lainnya. Penerapan partisipasi seluruh sivitas 

akademika dalam pemecahan masalah dilakukan secara transparan untuk menjaga 

kekompakan seluruh subsistem. 

 

3.  Partisipasi civitas academica dalam Pengembangan Kebijakan, serta 

Pengelolaan dan Koordinasi Pelaksanaan Program. 

 Dengan menerapkan sistem kepemimpinan yang bersifat kolegial, maka 

partisipasi sivitas akademika dalam pengembangan kebijakan pada Program Studi 

Akuntansi cukup tinggi. Hal ini terlihat melalui kehadiran dosen pada rapat 
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pengembangan kebijakan yang selalu dihadiri rata-rata 95% dosen. Pengelolaan 

dan koordinasi pelaksanaan aktivitas Program Studi selalu dibicarakan pada rapat 

departemen yang dilaksanakan secara berkala. 

 Penilaian kinerja dosen didasarkan pada peraturan pegawai negeri yang 

berlaku. Ketua Program Studi menilai kinerja dosen setiap akhir tahunnya sesuai 

dengan model DP3 yang berlaku di FEB USU. Hasil penilaian diusulkan dan 

diserahkan kepada dekan untuk disetujui. Oleh karena sistem manajemen 

kepegawaian yang berlaku tidak didasarkan kepada sistem penghargaan dan 

sanksi, maka sulit bagi ketua Program Studi untuk meningkatkan kinerja para dosen 

dalam jangka pendek.  

 Komunikasi antara sesama dosen Program Studi Akuntansi dilakukan, baik 

secara formal maupun informal. Komunikasi formal dilakukan dalam rapat-rapat 

untuk mendiskusikan masalah-masalah penting seperti distribusi beban kerja (SKS) 

yang dilakukan setiap tiga bulan, dan permintaan untuk membuat proposal 

penelitian dan pengabdian. Pada pertemuan informal para staf pengajar dapat 

secara langsung menemui ketua Program Studi untuk membahas tentang topik-

topik tertentu. Komunikasi antara staf pengajar dan mahasiswa dilakukan di kelas 

dan waktu lainnya apabila mahasiswa membutuhkan penjelasan lebih lanjut.  

4. Perencanaan program jangka panjang (Renstra) 

 Perencanaan dan monitoring pelaksanaannya disesuaikan dengan visi, misi, 

sasaran dan tujuan Program Studi akuntansi, hal ini terlihat pada rencana 

pengembangan staf, dan perbaikan kurikulum yang sudah dilakukan dengan format 

kurikulum berbasis kompetensi. Secara umum rencana strategi yang disusun 

memfokuskan diri pada penguatan bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian 

pada masyarakat. 

 
5. Efisiensi dan Efektifitas Kepemimpinan 

 Struktur organisasi Program Studi Akuntansi cukup sederhana sehingga 

kepemimpinan dapat dilakukan dengan efisien dan efektif. Efisiensi dan efektivitas 

kepemimpinan dalam pengelolaan Program Studi telah berjalan dengan baik. 

Program Studi Akuntansi diketuai dan dipimpin oleh ketua program studi yang 

bertanggungjawab langsung kepada Dekan FEB USU. Ketua Program Studi 
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melaksanakan tugas sehari-hari dibantu oleh sekretaris Program Studi dan 2 (dua) 

orang staf administrasi.  

Kegiatan utama Program Studi Akuntansi yaitu pelaksanaan perkuliahan 

yang dilaksanakan dengan baik sesuai jadwal. Kegiatan lainnya seperti ujian 

komprehensif, pelaksanaan seminar proposal skripsi dan ujian skripsi. Penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat, bimbingan akademik dan sebagainya sudah 

berjalan dengan baik. Perencanaan dan pengembangan Program Studi Akuntansi 

dilaksanakan dan dievaluasi dengan melibatkan seluruh dosen melalui rapat dan 

atau diskusi. Rapat Program Studi Akuntansi minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali, 

yaitu sebelum mulainya semester baru dan sesudah ujian tengah semester, untuk 

membahas perkembangan Program Studi (dosen dan mahasiswa, pelaksanaan 

GBPP/SAP sesuai dengan mata kuliah yang diasuh, mengusulkan formasi dosen 

setiap semester), surat menyurat, mengikuti Rapat Kerja Fakultas (RKF), rapat 

anggota Dewan Pertimbangan Fakultas (DPF). Pertemuan berkala dengan 

mahasiswa Program Studi akuntansi dilakukan pada akhir atau awal semester. 

Mahasiswa Program Studi Akuntansi membentuk Himpunan Mahasiswa Akuntansi 

(HMA) untuk memfasilitasi seluruh mahasiswa akuntansi dalam segala 

permasalahan baik akademik maupun non akademik. 

Semua kegitan tersebut telah terjadwal dengan baik melalui kalender 

akademik yang ketat seperti pengisian KRS dan KHS, kegiatan pembimbingan 

kemahasiswaan dan pendaftaran ulang, ujian tengah semester, ujian akhir semester 

serta pembayaran SPP. Seluruh pelaksanaan aktivitas ini dilakukan secara terpadu 

baik di tingkat Fakultas maupun di tingkat Universitas. 

Sebagai  pengajar (dosen/termasuk penyelenggara Program Studi) yang 

mengasuh mata kuliah dan memiliki sejumlah mahasiswa didik adalah pemimpin 

dalam kelasnya, karena dosen bertugas mempengaruhi perilaku belajar para 

mahasiswanya. Sebagai pemimpin, dosen berperan :  

a. memotivasi mahasiswa untuk belajar 

b. mengarahkan tujuan belajar 

c. melatih keterampilan belajar 

d. memberikan materi pengajaran 

e. mengevaluasi proses dan hasil belajar mahasiswa. 
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6.  Evaluasi Program dan Pelacakan Lulusan 

Evaluasi program dilakukan berdasarkan indikator yang diharapkan dari 

suatu kegiatan. Sebagai data awal (base-line) digunakan data yang tersedia untuk 

menentukan indikator yang diharapkan. Evaluasi Program Studi biasanya dilakukan 

melalui mekanisme rapat Program Studi yang dilakukan pada setiap awal dan akhir 

semester. Selain itu, evaluasi penyelenggaraan Program Studi juga dilakukan 

dengan membuat laporan evaluasi diri (LED) sesuai Surat Keputusan Dirjen Dikti 

No.034/Dikti/Kep/2002. LED ini dibuat pada setiap akhir semester.  

Kegiatan pelacakan lulusan dilakukan oleh universitas dan fakultas dengan 

cara melampirkan formulir isian pada buku alumni yang dibagikan pada saat wisuda. 

Kegiatan pelacakan lulusan yang dilakukan program studi adalah melalui e-mail 

yang tersedia pada situs web program studi akuntansi. Pelacakan lulusan juga 

dilakukan melalui mahasiswa dan sesama temannya. Pendataan alumni secara 

insidental juga dapat dilakukan ketika ada kegiatan seperti Dies Natalis Fakultas, 

Seminar dan pada saat kunjungan ke berbagai perusahaan serta pada saat 

alumnus berkunjung ke FEB USU untuk mengambil ijazah dan melegalisasi 

photocopy ijazah/transkrip. Dari masukan informasi yang diperoleh, diketahui bahwa 

85% dari lulusan memiliki waktu tunggu selama 3 bulan dan 15 % nya 2 bulan untuk 

memperoleh pekerjaan. 

7. Perencanaan dan Pengembangan Program, dengan Memanfaatkan Hasil 

Evaluasi Internal dan Eksternal. 

Pada dasarnya perencanaan dan pengembangan program studi dilakukan 

melalui evaluasi internal dan eksternal. Evaluasi internal dilakukan melalui rapat 

Program Studi, yang biasanya dilakukan pada setiap akhir semester, sedangkan 

evaluasi eksternal dilakukan berdasarkan masukan dari pengguna lulusan maupun 

perkembangan di bidang Akuntansi. 

Kelemahan dalam perencanaan dan pengembangan program adalah 

keterbatasan data hasil evaluasi dan keterbatasan waktu untuk melakukan kegiatan 

persiapan karena banyaknya kegiatan departemen. Fakultas dan universitas 

mendukung Program Studi Akuntansi untuk merencanakan pengembangan 

program. Perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan akan kompetensi 

lulusan menjadi salah satu tantangan untuk melakukan perubahan. 
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8.  Kerjasama dan Kemitraan 

Sekalipun tidak melalui memorandum of understanding (MoU), Program Studi 

membangun kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak baik yang bersifat 

internal maupun eksternal. Kerjasama dan kemitraan yang bersifat internal 

dilakukan dengan Departemen Ekonomi Pembangunan dan Departemen 

Manajemen serta Dekanat, sedangkan kerjasama yang bersifat eksternal dilakukan 

dengan lembaga-lembaga lain baik itu lembaga pemerintah maupun swasta seperti 

kerjasama dengan BPKP, Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI), Badan 

Perlindungan Konsumen Nasional, Panitia Standar Profesi Pasar Modal, 

Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), ISDEV – USM Malaysia, UKM 

Malaysia, Harvard Kennedy School/ASH Center for Democratic Governance and 

Innovation, maupun kerjasama dengan kantor-kantor akuntan  publik yang ada 

disekitar kota Medan (sebagian pemimpinnya adalah dosen Program Studi 

akuntansi), dual degree, joint research dengan dunia usaha lainnya. 

 
9.  Dampak Hasil Evaluasi Program 

Pelaksanaan program yang disusun dengan baik akan memberikan 

kemajuan mutu pembelajaran. Hasil evaluasi Program Studi memberikan dampak 

yang positif terutama dalam perbaikan proses belajar mengajar. Mutu pembelajaran 

mahasiswa meningkat, hal ini dapat dilihat melalui peningkatan IPK rata-rata dan 

rata-rata lama studi mahasiswa. Secara umum hasil evaluasi program telah 

memberikan dampak yang positif bagi proses pembelajaran mahasiswa, baik 

evaluasi dari pihak internal maupun pihak eksternal. 

 
10. Pengelolaan Mutu Secara Internal pada Tingkat Program Studi Akuntansi 

Program Studi Akuntansi  menerapkan  sistem jaminan mutu (quality 

assurance) dengan  menggunakan pedoman sistem jaminan mutu yang dikeluarkan 

oleh USU. Pengelolaan mutu secara internal dilakukan dengan pengkajian terhadap 

berbagai komponen seperti sumber daya manusia, kurikulum dan sebagainya. 

Pengelolaan mutu terhadap sumber daya manusia dilakukan dengan mengevaluasi 

kinerja dosen dan staf administrasi. Evaluasi kinerja dosen pengasuh matakuliah 

dilakukan pada setiap akhir semester. Biasanya evaluasi tersebut dilakukan melalui 

pengisian kuisioner yang dibagikan kepada setiap mahasiswa. Pengkajian terhadap 
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mutu lulusan dilakukan melalui tahapan ujian semester dan pada tahap akhir yaitu 

ujian komprehensif.  

 Untuk kelancaran tugas penjaminan mutu, pada tingkat Program Studi telah 

dibentuk tim Gugus Kendali Mutu (GKM). Tim ini langsung dipimpin oleh ketua 

Program Studi. Saat ini tim GKM pada Program Studi Akuntansi sedang 

menyempurnakan spesifikasi program studi, buku manual prosedur dan instruksi 

kerja sesuai dengan standar akademik. Tim GKM bertugas untuk melakukan 

evaluasi proses pembelajaran semester dan menyusun laporan hasil evaluasi 

proses pembelajaran.  

 
11. Hubungan dengan Penjaminan Mutu pada Tingkat Lembaga  

Program Studi Akuntansi memiliki hubungan yang baik dengan lembaga 

penjaminan mutu, baik itu pada tingkat fakultas maupun pada tingkat universitas. 

Pada tingkat universitas telah dibentuk Unit Manajemen Mutu (UMM) dan pada 

tingkat fakultas juga telah dibentuk Gugus Jaminan Mutu (GJM). Dalam melakukan 

tugasnya tim GKM program studi melakukan konsultasi dan koordinasi dengan GJM 

yang ada pada fakultas dan UMM yang ada pada tingkat universitas. 

 
12. Dampak Proses Penjaminan Mutu terhadap Pengalaman dan Mutu Hasil  

      Belajar Mahasiswa 

Proses penjaminan berpengaruh pada mutu hasil belajar mahasiswa. Proses 

penjaminan mutu baik pada Program Studi, fakultas maupun pada tingkat 

universitas akan mempengaruhi mutu hasil belajar mahasiswa. Dampak penjaminan 

mutu tersebut terhadap mutu proses pembelajaran dapat dilihat dari IPK lulusan 

yang semakin meningkat, rata-rata IPK = 3,25 (Tabel 7). Demikian juga prestasi 

akademik/prestasi mahasiswa sangat baik  dan menyebar dari level local, nasional 

maupun internasional. 

  
13. Metodologi  Baku Mutu (Benchmarking) 

Baku mutu (benchmarking) merupakan kegiatan yang bertujuan untuk 

meningkatkan mutu program studi, antara lain dengan cara studi banding mutu 

program studi akuntansi dengan program studi lain yang lebih unggul ataupun 

setara, misalnya: 
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a. Berpartisipasi dalam Asosiasi Program Studi Akuntansi Indonesia (APSAI) yang 

kegiatannya diadakan setiap tahun, antara lain workshop yang mendiskusikan 

tentang kurikulum dan pengembangan ilmu akuntansi. 

b. Studi banding ke program studi akuntansi di Universitas Indonesia (UI), 

Universitas Gajah Mada (UGM), dan universitas luar, antara lain Universitas 

Malaya Kuala Lumpur Malaysia, Universitas Kebangsaan Malaysia, Universitas 

Sains Malaysia, Universitas Utara Malaysia, dan Universitas Malaysia Perlis. 

c. Mengadakan seminar dan kuliah umum dengan mengundang alumni, dosen 

tamu dari kalangan praktisi swasta dan instansi pemerintah, maupun dosen 

perguruan tinggi lain. 

d. Studi lanjut (S3) dosen-dosen akuntansi ke perguruan tinggi di dalam maupun di 

luar negeri (USU dan UUM). 

e. Mengikuti conference  untuk dosen-dosen akuntansi di dalam maupun di luar 

negeri (Simposium Nasional Akuntansi Tahunan dan Konferensi tahunan di 

Penang dan Kuala Lumpur). 

 
14. Pengembangan dan Penilaian Pranata Kelembagaan 

Pengembangan program studi dilakukan melalui mekanisme rapat dosen 

program studi. Demikian halnya dengan penilaian terhadap program studi sebagai 

pranata lembaga pendidikan juga dilakukan melalui mekanisme rapat dosen. Selain 

itu, pengembangan dan penilaian pranata kelembagaan juga dilakukan pada tingkat 

fakultas melalui rapat kerja fakultas (RKF) yang dilakukan secara berkala. Evaluasi 

pranata kelembagaan dilaksanakan untuk melakukan perbaikan dalam berbagai hal 

sesuai dengan program dan anggaran yang tersedia. 

 
15. Evaluasi Internal yang Berkelanjutan  

Evaluasi internal yang berkelanjutan terhadap program studi terus dilakukan. 

Evaluasi internal dilakukan terutama ketika terjadi perubahan dalam sistem dan 

perkembangan akuntansi dunia bisnis. Misalnya, di berbagai negara saat ini, 

pedoman penyusunan laporan keuangan sudah beralih ke standar international 

(IFRS) demikian juga halnya Indonesia. Perubahan tersebut berpengaruh terhadap 

kurikulum Program Studi. Untuk mengantisipasi hal itu, Program Studi biasanya 

melakukan evaluasi internal terutama untuk mengetahui dampak perubahan 

tersebut terhadap materi perkuliahan yang terkait. 
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Evaluasi kinerja program studi dan kinerja dosen pengasuh matakuliah 

dilakukan pada setiap akhir akhir semester. Biasanya evaluasi tersebut dilakukan 

melalui pengisian kuisioner yang dibagikan kepada setiap mahasiswa. 

 
16. Pemanfaatan Hasil Evaluasi Internal dan Eksternal/akreditasi dalam 

Perbaikan dan Pengembangan Program. 

Hasil evaluasi internal dan eksternal selalu digunakan untuk perbaikan dan 

pengembangan program studi, terutama untuk memperbaiki kurikulum dan 

perangkatnya, serta perbaikan dan penyediaan sarana dan prasarana. Selain itu, 

hasil evaluasi internal dan eksternal juga digunakan untuk perbaikan proses belajar 

mengajar seperti metode perkuliahan, seminar proposal, administrasi program studi, 

dan perbaikan sistem penilaian. 

 
17. Kerjasama dan Kemitraan Instansi Terkait dalam Pengendalian Mutu 

            Kerjasama dan kemitraan dalam rangka pengendalian mutu telah terjalin 

dengan baik dengan pihak Unit Manajemen Mutu (UMM) USU untuk pelatihan 

sistem manajemen mutu bagi ketua, sekretaris dan staf pengajar Program Studi 

Akuntansi FEB USU, sehingga terbentuknya Gugus Kendali mutu (GKM) pada 

tahun 2007. Dilanjutkan dengan audit mutu  

internal (AMI) terhadap GKM ditingkat Pogram Studi Akuntansi oleh auditor  UMM-

USU pada bulan September 2014. Dari beberapa auditor UMM USU, terdapat 2 

orang yang merupakan dosen Program Studi Akuntansi. 

Berdasarkan paparan di atas dapat dideskripsikan SWOT tentang 

penjaminan mutu (Komponen B).  

Kekuatan (S):  

 Program Studi Akuntansi mempunyai tata pamong yang jelas.  

 Sistem kepemimpinan bersifat kolegial yang berorientasi kepada kebersamaan. 

 Partisipasi sivitas akademik dalam pengembangan kebijakan pada Program 

Studi Akuntansi sangat tinggi. 

 Program Studi Akuntansi memiliki perencanaan dan pengembangan Program 

Studi melalui evaluasi internal dan eksternal yang jelas. 
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 Efisiensi dan efektivitas kepemimpinan dalam pengelolaan program berjalan 

dengan baik.  

 Kerjasama dan kemitraan yang besifat internal dan eksternal dengan sejumlah 

perusahaan dan KAP sudah terjalin. 

 Tersedia sistem penjaminan mutu pada tingkat Program Studi, Fakultas dan 

pada tingkat Universitas.  

 Adanya kerjasama dalam rangka pengendalian mutu yang terjalin dengan baik 

pada tingkat Program Studi, Fakultas, hingga pada tingkat Universitas. 

 Proses penjaminan mutu telah memberi dampak positif terhadap pengalaman 

dan mutu hasil belajar 

 Adanya evaluasi kinerja  Program Studi dan dosen yang jelas. 

 Standar operasional prosedur (SOP) yang baku untuk sistem jaminan mutu 

sudah selesai diperbaiki setelah dilakukan audit mutu internal (AMI). 

Kelemahan (W):  

 Sistem DP3 hanya menilai kinerja dosen dalam jangka pendek sedangkan untuk 

jangka panjang belum ada. 

 Keterbatasan data hasil evaluasi dan keterbatasan waktu untuk melakukan 

perencanaan dan pengembangan program. 

 Sistem manajemen kepegawaian yang berlaku tidak didasarkan kepada sistem 

penghargaan dan sanksi, sehingga sulit untuk meningkatkan kinerja para dosen 

dalam jangka pendek. 

 

Peluang (O) : 

 Tawaran kerjasama untuk pengembangan pendidikan dari berbagai lembaga 

atau institusi, terutama dalam bidang akuntansi sektor publik, peluangnya sangat 

besar. 

Ancaman (T) : 

 Adanya tuntutan yang mengharuskan kinerja lebih kompetitif dalam hal teknologi 

informasi.  

 Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat, sehingga menyulitkan 

Program Studi untuk mengikutinya. 



 

Evaluasi Diri PS-Akuntansi FEB USU 

 
 

17 

 Perkembangan dunia bisnis yang begitu pesat, mengharuskan program studi 

menyesuaikan mutu pembelajaran. 
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KOMPONEN C 

Mahasiswa dan Lulusan 
 
1.   Sistem Rekrutmen dan Seleksi Calon Mahasiswa 

Rekrutment calon mahasiswa baru dilaksanakan melalui tes masuk tertulis 

oleh Panitia Ujian Masuk Lokal (PUML) Universitas Sumatera Utara. Mulai tahun 

akademik 2008/2009 ujian masuk dilakukan melalui beberapa tahap antara lain 

yaitu Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) yang diikuti oleh 

sebagian besar perguruan tinggi negeri, jalur reguler mandiri, serta jalur nontest 

bagi calon mahasiswa berprestasi di sekolah lanjutan atas melalui Jalur Undangan. 

Setiap ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri dilaksanakan serentak secara nasional 

pada bulan Juli setiap tahunnya selama dua hari. Pengumuman calon mahasiswa 

yang lulus seleksi dan masuk pada Universitas Sumatera Utara dilakukan pada 

bulan Agustus setiap tahunnya.  Akuntansi merupakan ilmu sosial yang paling 

diminati dengan jumlah mahasiswa tertinggi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 

belakangan ini. Jumlah tersebut bervariasi setiap tahun. Dalam 5 tahun terakhir dari 

2010/2011 s/d 2014/2015, jumlah peminat mencapai 31.869 orang jauh diatas daya 

tampung dan jumlah calon mahasiswa yang diterima sebanyak 1.959 orang pada 

kurun waktu yang sama, sehingga keberlanjutan input mahasiswa untuk program 

studi akuntansi dipastikan akan tetap berkesinambungan. Tingkat persaingan 

sangat tinggi, yaitu 1:16 (1.959 : 31.869). Setiap orang harus menyisihkan 16 orang 

lainnya untuk dapat diterima di program studi akuntansi, sedangkan yang mendaftar 

ulang untuk menjadi mahasiswa sebesar 1857 orang (92%) seperti yang tercantum 

dalam Tabel 1.  

                            Tabel 1 : Profil Mahasiswa Baru Berdasarkan Tahun Masuk 

Tahun 
Akademik 

Pendaftar 
(ikut 

seleksi) 
Diterima 

% Yang 

Keketatan Mendaftar 

Persaingan Kembali 

1 2 3 4 5 

2010/2011 7464 235 3% 231 

2011/2012 5557 343 6% 338 

2012/2013 4472 380 8,5% 375 

2013/2014 6951 240 3,5% 238 

2014/2015 7425 208 3% 204 

Total 31869 1406  1386 

                            Sumber: Program Studi Akuntansi FEB-USU 
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 Sampai saat ini Program Studi Akuntansi masih merupakan pilihan favorit 

bagi pelamar, tidak terbatas hanya pada tingkat daerah SUMUT, tetapi juga pada 

tingkat nasional seperti dari NAD, Sumatera Barat, Riau dan DKI Jakarta seperti 

tercantum pada tabel 2. Hal ini disebabkan karena luasnya lapangan pekerjaan 

yang tersedia bagi para lulusannya.         

Tabel 2 : Profil Mahasiswa Baru Berdasarkan Tahun Masuk dan Propinsi Asal 

Mahasiswa Tersebut 

Propinsi Asal 
Mahasiswa Baru 

Tahun Akademik 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Jlh % Jlh % Jlh % Jlh % Jlh % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Tidak Terdata 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Aceh 7 3,03 5 1,47 6 1,60 4 1,68 5 2,46 

Sumatera Utara 209 90,47 318 94,10 353 94,14 228 95,80 190 93,13 

Sumatera Barat 4 1,73 0 0,00 2 0,53 0 0,00 2 0,98 

Riau 4 1,73 3 0,88 3 0,80 3 1,26 2 0,98 

Kepulauan Riau 2 0,86 1 0,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Jambi 1 0,44 0 0,00 1 0,18 1 0,42 1 0,49 

Sumatera Selatan 0 0,00 1 0,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Banten 0 0,00 3 0,88 2 0,53 0 0,00 0 0,00 

Jawa Barat 1 0,44 5 1,47 3 0,80 1 0,42 1 0,49 

DKI Jakarta 2 0,86 2 0,60 3 0,80 0 0,00 1 0,49 

Kalimantan Barat 1 0,44 0 0,00 0 0,00 1 0,42 0 0,00 

Papua 0 0,00 0 0,00 2 0,53 0 0,00 2 0,98 

Total Mahasiswa 
Baru 231 100 338 100 375 100 238 100 204 100 

Sumber: Program Studi Akuntansi FEB-USU 

2. Profil Mahasiswa: akademik, sosio ekonomi, Pribadi (termasuk 

kemandirian dan kreativitas) 

 Jumlah mahasiswa program studi Akuntansi sampai saat ini yang masih aktif 

berjumlah 1106 orang, yang terdiri dari 185 orang dari angkatan 2014/2015, 226 

orang berasal dari angkatan 2013/2014, 350 orang dari angkatan 2012/2013, 134 

orang dari angkatan 2011/2012, 31 orang dari angkatan 2010/2011, 11 orang dari 

angkatan 2009/2010, 2 orang dari angkatan 2008/2009. Mahasiswa baru yang 

diterima tidak hanya berasal dari propinsi Sumatera Utara akan tetapi juga dari 

propinsi lain sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel 2 diatas. Dari tabel 3 (tiga) 

berikut dapat dilihat bahwa mahasiswa yang berasal dari kabupaten jauh lebih tinggi 

dibandingkan dengan yang berasal dari kota. 
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Sumber: Program Studi Akuntansi FEB-USU 

 

Tabel 4. Profil Mahasiswa per Tahun Angkatan Berdasarkan Status Akademik 

Tahun 
Angkatan 

Terdaftar 
Mengundurkan 

Diri Lulus Total per Sedang  

Jlh % Jlh % Jlh % Angkatan Skripsi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2010/2011 31 14% 3 2% 197 85% 231 28 

2011/2012 134 40% 0 0% 204 61% 338 129 

2012/2013 350 99% 0 0% 0 0% 375 220 

2013/2014 226 93% 0 0% 0 0% 238 0 

2014/2015 185 100% 0 0% 0 0% 185 0 

Jumlah 1106  3  283  1367 377 

Sumber: Program Studi Akuntansi FEB-USU 

Prestasi belajar mahasiswa Program Studi Akuntansi secara umum adalah 

baik, hal ini dapat dilihat dalam tabel 5, yang menunjukkan  gambaran Indeks 

Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa sampai dengan akhir tahun akademik 

2014/2015 

Tabel 5. Potret IPK* Mahasiswa Akhir Tahun Akademik 2014/2015 

Tahun 
Angkatan 

IPK 2,5-3,0 IPK 3,01 - 3,5 IPK >3,5 Total per 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % Angkatan 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2010/2011 6 19% 14 45% 11 35% 31 

2011/2012 28 21% 58 43% 48 36% 134 

2012/2013 96 22% 203 58% 51 31% 350 

2013/2014 48 21% 103 46% 75 15% 226 

2014/2015 24 13% 100 54% 61 33% 185 

     Sumber: Program studi akuntansi FEB-USU.   
*IPK yang digunakan berskala 4 (empat) 

 

 

Tabel 3. Profil  Mahasiswa Baru Berdasarkan Tahun Masuk dan Asal Mahasiswa 

Tersebut (Kabupaten/Kota) 

Asal 
Mahasiswa 

Baru 

Tahun Akademik 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Jlh  % Jlh % Jlh % Jlh % Jlh % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Kota  71 30% 87 26% 90 24% 83 35% 87 47% 

Kabupaten 160 70% 251 74% 285 76% 155 65% 98 53% 

Total 
Mahasiswa 231 100% 338 100% 375 100% 238 100% 185 100% 
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3. Keterlibatan Mahasiswa dalam Berbagai Komisi yang Relevan 

 Kegiatan mahasiswa yang terkait dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi dan 

proses belajar mengajar dilaksanakan melalui wadah Himpunan Mahasiswa 

Akuntansi (HMA) pada masing-masing program studi. Dalam wadah ini para 

mahasiswa dapat menyalurkan bakat, kemampuan keilmuannya dan aspirasi yang 

terutama berkaitan dengan pendidikan. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan 

seperti : menyelenggarakan kegiatan seminar, mengikuti seminar/lokakarya baik di 

tingkat lokal maupun di tingkat nasional, melaksanakan kegiatan book fair, dan lain 

sebagainya sebagai upaya untuk pengembangan nuansa akademis dan 

meningkatkan kemampuan mahasiswa itu sendiri, akan tetapi masih terbatas pada 

partisipasi sebagai peserta dan panitia. 

 
4. Kegiatan Ekstra-Kurikuler 

Aktivitas mahasiswa dalam kegiatan ekstra-kurikuler cukup banyak. Kegiatan 

ekstra kurikuler mahasiswa berjalan pada tingkat universitas, fakultas dan program 

studi. Kegiatan ekstra kurikuler pada tingkat universitas dan fakultas antara lain: (1) 

Kelompok Mahasiswa Pencinta Alam, (2) Kelompok Olahraga, (3) Kelompok 

Sukarelawan Kemanusiaan, (4) Paduan Suara Mahasiswa, (5) Pramuka, (6) 

Resimen Mahasiswa, (7) Unit Kegiatan Keagamaan Mahasiswa dan sebagainya. 

Selain kegiatan tersebut mahasiswa juga melakukan kegiatan diluar kegiatan 

akademis antara lain berinteraksi dengan sesama mahasiswa dan masyarakat 

dalam kegiatan olah raga, kunjungan ke panti asuhan, kegiatan bimbingan test. 

Dalam hal kunjungan kerja ke perusahaan-perusahaan dilakukan dengan kerja 

sama dengan program studi. 

 
5. Keberlanjutan Penerimaan Mahasiswa (minat calon mahasiswa dan 

kebutuhan akan lulusan program studi) 

Minat calon mahasiswa memasuki Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program 

Studi Akuntansi hingga saat ini relatif tinggi. Jika jumlah peminat dibandingkan 

dengan daya tampung Program Studi Akuntansi seperti data pada tabel 1, jumlah 

peminat masih jauh di atas daya tampung. Selain itu, mengamati kebutuhan pasar 

kerja dewasa ini, penerimaan mahasiswa baru untuk Program Studi Akuntansi akan 

tetap berlanjut, bahkan perlu diupayakan untuk meningkatkan daya tampung. 

Keberlanjutan dan peningkatan jumlah penerimaan mahasiswa tersebut dapat 
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dipastikan karena prospek lulusan program studi akuntansi untuk beberapa tahun 

mendatang masih sangat baik. Lulusan akuntansi masih banyak dibutuhkan, baik di 

sektor swasta maupun di pemerintahan. Pada saat ini seiring dengan perubahan 

sistem akuntansi di pemerintahan, maka dibutuhkan banyak sekali lulusan akuntansi 

di bidang akuntansi sektor publik, kantor akuntan publik dan lembaga pemerintahan. 

 
6. Pelayanan untuk Mahasiswa 

Setiap mahasiswa selama proses belajar mengajar di program studi 

Akuntansi akan diberikan pelayanan untuk pembimbingan, baik yang berkaitan 

dengan proses belajar mengajar maupun berbagai masalah lain yang dihadapi oleh 

mahasiswa. Adapun tata cara bimbingan diberikan oleh Penasihat Akademik yang 

mencakup hal-hal berikut ini.  

Persyaratan Penasehat Akademik 

a. Dosen tetap program studi Akuntansi  FEB USU. 

b. Diangkat melalui surat keputusan Dekan atas usul ketua program studi dan 

bertanggung jawab kepada ketua program studi. 

c. Menguasai proses belajar mengajar berdasarkan sistem kredit semester. 

d. Memahami seluk beluk bidang ilmu yang dikembangkan oleh fakultas. 

e. Mengetahui komposisi kurikulum yang dibina oleh ketua program studi. 

f. Telah menjadi dosen pada fakultas sekurang-kurangnya tiga tahun. 

Peran, Fungsi, dan Kewajiban Penasehat Akademik 

a. Dalam melaksanakan bimbingan akademik pada dasarnya Penasehat Akademik 

(PA) berperan sebagai fasilitator, perencana, motivator, dan evaluator. 

b. Fungsi Penasehat akademik : 

Sebagai fasilitator membantu mahasiswa dalam mengenali dan  

mengindentifikasi minat, bakat, dan kemampuan akademik mahasiswa. 

1) Sebagai perencana membantu merumuskan rencana studi mahasiswa dalam 

menyusun mata kuliah yang akan diambil per semester, yang dianggap 

sesuai dengan minat, bakat, serta kemampuan akademik agar mahasiswa 

dapat memanfaatkan masa studi dengan efektif dan efisien. 

2) Sebagai motivator memberikan motivasi kepada mahasiswa yang 

mempunyai keterbatasan maupun kendala akademik atau hasil studi dan 
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indeks prestasi semesternya relatif rendah, sehingga dapat ditemukan jalan 

keluar serta pemecahannya dengan baik. 

3) Sebagai evaluator mengidentifikasi masalah-masalah akademik atau non 

akademik bagi mahasiswa yang kurang berprestasi. 

Kewajiban teknis penasehat akademik. 

1) Menerima dari Kordinator Penasehat Akademik (KPA) : 

a) Daftar nama mahasiswa bimbingan sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) 

orang untuk setiap Penasehat Akademik (PA). 

b) Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswa bimbingan yang terbaru. 

c) Informasi terakhir mengenai program studi, fakultas dan universitas. 

2) Mempelajari jadwal kuliah yang ditawarkan dalam semester yang berjalan, untuk 

acuan KRS online mahasiswa bimbingan yang diberlakukan mulai tahun 

akademik 2007/2008. 

3) Menentukan jadwal bimbingan, dan wajib hadir selama pengisian KRS sesuai 

dengan jadwal yang ditentukan. 

4) Menerima mahasiswa bimbingan untuk membicarakan hasil studi semester  

yang baru berakhir. 

5) Mengidentifikasi masalah-masalah akademik dan non-akademik mahasiswa 

bimbingan, sehingga didapatkan jalan keluar terbaik. 

6) Membantu merumuskan rencana studi mahasiswa bimbingan per semester 

sesuai dengan hasil studi dan indeks prestasi yang dicapai dalam semester 

sebelumnya. 

7) Prosedur registrasi online antara lain yaitu: (a).Input KRS, (b). Foto untuk KRS 

dan (c). Cetak KRS yang seluruhnya diproses di bagian pendidikan PD-I. 

8) Menandatangani Kartu Rencana Studi (KRS)/Kartu Perubahan Rencana Studi 

(KPRS) mahasiswa bimbingan. 

9) Menyimpan arsip KRS/KPRS mahasiswa bimbingan yang telah ditandatangani 

oleh PA dan Ketua program studi. 

10) Memonitor perkembangan studi mahasiswa bimbingan pada semester tersebut 

dengan cara mengadakan pertemuan dengan mahasiswa bimbingan sekurang-

kurangnya enam kali persemester. 

a) Menjelang ujian tengah semester dan ujian semester mahasiswa bimbingan. 
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b) Memonitor ujian tengah semester dan ujian semester mahasiswa bimbingan. 

Bilamana dianggap perlu Penasehat Akademik dapat berkonsultasi dengan 

dosen dari mahasiswa bimbingan yang mempunyai masalah dalam studinya 

pada semester yang bersangkutan. 

c)  Memonitor kembali hasil ujian yang baru diikuti oleh mahasiswa bimbingan. 

11) Melaporkan perkembangan studi mahasiswa bimbingan kepada Ketua  program 

studi/bagian atau KPA, apabila ada masalah akademik dan atau non-akademik. 

12) Mempertimbangkan PKA (Penundaan Kegiatan Akademik) bagi mahasiswa 

bimbingan apabila dianggap  perlu. 

13) Pada akhir setiap semester melaporkan hasil seluruh mahasiswa bimbingannya 

kepada KPA. 

Masa Tugas Penasehat Akademik 

 Masa tugas Penasehat Akademik untuk seorang mahasiswa adalah sama 

dengan masa studi mahasiswa yang dibimbing tersebut. 

Penggantian Penasehat Akademik 

1. Dalam hal yang sangat khusus, Dekan atas usul Ketua program studi dapat 

memindahkan mahasiswa bimbingan dari seorang PA  kepada  PA yang lain. 

2. Dengan pertimbagan dan penilaian khusus, atas rekomendasi  KPA, Dekan 

melalui Ketua program studi dapat mengganti PA. 

3. Dalam pengisian KRS apabila PA tidak berada di tempat karena sakit atau lain 

hal, fakultas/Ketua program studi mengambil alih tugas PA. 

Tugas Koordinator Penasehat Akademik (KPA) 

1. Membagi KHS sebelum bimbingan kepada para PA. 

2. Mempelajari KRS online dan KHS untuk mengamati adanya hal-hal yang perlu 

mendapat perhatian Program Studi, PA, dan mahasiswa misalnya : 

- Batas masa studi 

- Batas minimal Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif 

(IPK)  

- Cuti akademik, dan sebagainya. 

3. Berkonsultasi dengan pimpinan Program Studi untuk mengetahui adanya hal-hal 

khusus yang perlu diperhatikan oleh PA dan mahasiswa, antara lain informasi 

baru mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan tertentu yang perlu digarisbawahi 
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dari program studi, baik yang sedang / masih berlaku maupun yang akan 

diberlakukan. 

4. Mengusulkan kepada Dekan/Ketua Program Studi daftar mahasiswa yang 

dibimbing oleh setiap PA, dengan memperhatikan daftar nama mahasiswa baru 

yang memerlukan PA maupun mahasiswa yang telah meninggalkan program 

studi/bagian/ fakultas. 

5. Menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu kali rapat koordinasi dengan PA di 

Fakultas/ Program Studi antara lain: 

a. Membicarakan masalah-masalah yang dijumpai pada KHS. 

b. Menyampaikan berbagai informasi dari Program Studi hal-hal yang berkaitan 

dengan pendaftaran akademik. 

6. Menyelesaikan berbagai masalah bimbingan akademik yang dijumpai selama 

masa pendaftaran akademik. 

7. Memantau kehadiran PA sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan 

melaporkan hasilnya kepada Fakultas/ Program Studi. 

8. Membuat laporan secara tertulis mengenai proses bimbingan akademik setiap 

semester kepada Dekan/Ketua Program Studi. 

Kewajiban dan hak mahasiswa dalam Kegiatan bimbingan 

1. Pengertian penyusunan KRS online : 

a. Memenuhi Persyaratan administrasi. 

b. Mengambil KHS dan KRS secara online 

c. Menyusun rencana studi berdasarkan indeks prestasi, minat, dan 

disesuaikan dengan jadwal kuliah yang diterbitkan oleh fakultas. 

d. Menemui PA sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh PA masing-masing 

untuk diperiksa dan disetujui KRS nya. 

e. Mengembalikan lembar KRS online kepada petugas yang ditunjuk, PA, KPA, 

Sub Bagian Akademik, Biro Administrasi Akademik. 

2. Bimbingan dapat berupa konsultasi masalah akademik maupun non akademik. 

7.  Kompetensi dan Etika Lulusan yang Diharapkan 

Kurikulum yang berlaku sekarang ini diarahkan agar dapat menghasilkan 

lulusan yang memiliki keahlian dalam berbagai bidang yang antara lain 

dikelompokkan berdasarkan kompetensi isu yang berkembang sepuluh tahun ke 

depan. 
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Kondisi persaingan pada era globalisasi membutuhkan tenaga-tenaga 

profesional yang mampu menghasilkan dan menggunakan informasi akuntansi 

untuk kebutuhan pihak internal maupun eksternal dalam suatu bisnis entitas 

sehingga keputusan yang diambil  atas dasar informasi tersebut dapat memberikan 

manfaat bagi dunia usaha dalam menghadapi persaingan global. Oleh karena itu 

pada masa mendatang diharapkan kompetensi lulusan akan lebih difokuskan 

berdasarkan konsentrasi dimana setiap mahasiswa bebas memilih kompetensi yang 

diminatinya. 

Selain kemampuan profesional, para lulusan juga diharapkan mampu 

membekali diri dengan tanggung jawab dan etika baik sebagai pengguna jasa 

maupun sebagai pemakai jasa. Selain mempersiapkan mahasiswa menjadi 

masyarakat akademik dan profesional dengan kemampuan menerapkan, 

mengembangkan dan memperkaya ilmu akuntansi, Program Studi Akuntansi 

mempersiapkan setiap lulusan yang memiliki etika dalam menjalankan profesi 

dalam bidang ilmu akuntansi baik sebagai penyaji maupun sebagai pengguna 

informasi Akuntansi. Etika perilaku sudah dibina sejak mahasiswa berada pada 

semester pertama melalui berbagai bentuk kegiatan seperti orientasi studi, 

pembinaan akademik, sisipan etika dalam materi kuliah, kegiatan perwalian sampai 

dengan bimbingan penulisan skripsi. 

 

8.  Hasil Pembelajaran. 

a. Kompetensi yang dicapai dibandingkan dengan yang diharapkan. Kompetensi 

lulusan Program Studi Akuntansi adalah menghasilkan lulusan yang profesional, 

objektif, independen, dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha 

dan tanggap terhadap perubahan. Hasil pembelajaran yang berlangsung pada 

program studi secara umum dapat dinyatakan mengalami peningkatan 

kompetensi, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah permintaan calon 

tenaga kerja  melalui PJK USU. 

b. Kesesuaian Kompetensi yang Dicapai dengan Tuntutan dan Kebutuhan 

Pemanfaat Lulusan. Kesesuaian antara kompetensi yang dicapai oleh lulusan 

dengan tuntutan dan kebutuhan pengguna lulusan dapat dinyatakan baik dan 

adanya permintaan lulusan dari berbagai institusi kepada program studi. Korelasi 

dari hal tersebut dapat dilihat berdasarkan jumlah peminat yang memilih program 
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studi yang setiap tahunnya tetap banyak. Kondisi ini dapat menggambarkan 

bahwa kompetensi yang dicapai oleh lulusan sesuai dengan kebutuhan 

pemanfaat lulusan. 

c.  Data tentang Kemajuan, Keberhasilan, dan Kurun Waktu Penyelesaian Studi  

Mahasiswa (termasuk IPK dan Yudisium lulusan) 

Dengan semakin membaiknya proses pembelajaran serta sarana dan prasarana, 

maka lama kelulusan semakin singkat. Angka ini menunjukkan waktu yang 

cukup singkat dan tepat waktu sebagaimana yang ditargetkan sehingga dapat 

membantu kecepatan masa studi mahasiswa. 

Tabel 6 : Profil Lulusan Berdasarkan Tahun Lulus dan Lama Studi 

Tahun 
Akademik 

Lama Studi 
 

Total  
Lulusan 

Lama 
Studi 

(tahun) 3,0 – 4,0 tahun 4,0 - 5,0 tahun > 5,0 tahun 

Jlh % Jlh % Jlh %   rata-rata 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2010/2011 100 58,48 52 30,41 19 11,11 171 4 th 4 bln 

2011/2012 97 42,92 108 47,79 21 9,29 226 4 th 4 bln 

2012/2013 97 53,30 59 32,42 26 14,28 182 4 th 3 bln 

2013/2014 76 34,70 122 55,70 21 9,60 219 4 th 2 bln 

2014/2015 80 42,78 76 40,64 31 16,58 187 4 th 1 bln  

Sumber: Program Studi Akuntansi FEB -USU 

                                                                      

 Dari jumlah lulusan selama lima tahun terakhir, persentase Indeks Prestasi 

Kumulatif (IPK) cenderung meningkat (Tabel 7 ) Hal ini didukung oleh motivasi yang 

tinggi dari staf pengajar Program Studi Akuntansi FEB USU dalam proses belajar 

mengajar. Meskipun hal tersebut bukan satu-satunya parameter untuk mendapatkan 

pekerjaan, tetapi kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan para 

lulusannya, dalam bersaing dengan lulusan lainnya pada lingkungan yang sama. 

Sejak perubahan kurikulum 2013, mata kuliah aplikasi komputer akuntansi dan 

praktek auditing telah dimasukkan ke program studi. Usaha-usaha tersebut 

dilakukan untuk membuat pelajaran akuntansi keuangan dan auditing menjadi lebih 

teratur dan efektif dengan cara mengumpulkan pekerjaan-pekerjaan yang dibuat 

secara manual menjadi terkomputerisasi. Pelatihan ini diharapkan dapat 

meningkatkan peluang lulusannya untuk mendapatkan pekerjaan. 
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Tabel 7. Profil Lulusan Berdasarkan Tahun Lulus dan IPK 

Tahun 
Akademik 

IPK < 2.75 IPK 2,75 - 3,50 IPK > 3,50 
Total  

 

IPK 
rata-
rata 

Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2010/2011 1 0,5% 158 92,4% 12 6,9% 171 3,20 

2011/2012 6 2,6% 199 88% 21 9,3% 226 3,22 

2012/2013 3 1,6% 138 76% 40 21,9% 182 3,24 

2013/2014 6 2,7% 177 80,6% 36 16,6% 219 3,24 

2014/2015 4 2,2% 159 85% 24 12,8% 187 3,25 

Sumber: Program Studi Akuntansi FEB -USU 

 
Keterangan: 

Kolom 8 adalah jumlah dari kolom 2, kolom 4, kolom 6 
 Kolom 3 diisi prosentase antara kolom 2 dengan kolom 8  
 Kolom 5 diisi prosentase antara kolom 4 dengan kolom 8  
 Kolom 7 diisi prosentase antara kolom 6 dengan kolom 8  

. Kolom 9 berdasarkan rata-rata IPK, maka tingkat yudisium rata-rata sangat 
memuaskan 

 

d. Kepuasan lulusan 

 Berdasarkan data survei alumni yang diperoleh dari tracer study, diketahui 

bahwa lulusan Program Studi Akuntansi hanya membutuhkan waktu rata-rata 3 

(tiga) bulan untuk memperoleh pekerjaan pertama, serta para lulusan Program Studi 

Akuntansi sangat mudah beradaptasi di lingkungan kerja, hal ini merupakan suatu 

bentuk  cerminan kepuasan para lulusan. 

 

9.  Kepuasan Pemanfaat Lulusan dan Keberlanjutan Penyerapan Lulusan             

 Pada umumnya, pengalaman pekerjaan  para lulusan yang pertama 

diperoleh dari bekerja secara part time di Kantor Akuntan Publik yang berkedudukan 

di dalam maupun di luar Sumatera Utara. Pada kunjungan secara formal ke 

beberapa pemanfaat lulusan diketahui bahwa lulusan Program Studi Akuntansi ini 

mudah beradaptasi dengan lingkungan kerja. Kelemahan yang terlihat dari para 

lulusan ini umumnya yang bersifat softskill, diantaranya kurang mampu 

berkomunikasi dengan baik dan lemahnya kemampuan berbahasa Inggris. 

Sebagian besar lulusan Program Studi akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

USU memperoleh pekerjaan di Sumatera Utara dan Jawa. Institusi yang ditargetkan 

adalah Departemen Keuangan, BUMN, BPK, BPKP dan perusahaan swasta. 

Sampai saat ini, lulusan Program Studi akuntansi tidak mengalami kesulitan untuk 

memperoleh pekerjaan. Pertumbuhan ekonomi dan industri di Indonesia mengalami 

penurunan selama masa krisis. Tetapi provinsi Sumatera Utara yang memiliki basis 
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ekonomi agribisnis, terbantu oleh adanya aktivitas ekspor yang juga mendukung 

industri lainnya. Informasi lowongan pekerjaan dapat diperoleh di PJK USU. Banyak 

perusahaan yang meminta tenaga kerja lulusan dari Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU melalui PJK USU.  

Persaingan pada tingkat provinsi bagi lulusan Program Studi Akuntansi tidak 

signifikan karena tingginya kredibilitas universitas ini di kalangan masyarakat. Dari 

proses penempatan kerja para lulusan dapat di monitor bahwa 85% dari lulusan 

Program Studi Akuntansi telah memenuhi kebutuhan pasar.  

Program studi Akuntansi sampai saat ini telah melakukan banyak kerja sama 

dengan lembaga-lembaga lain dalam perekrutan lulusan baik itu lembaga 

pemerintah maupun swasta  

10. Produk Program Studi 

 Program Studi Akuntansi tidak menghasilkan produk dalam bentuk  model-

model, karya inovatif, produk fisik sebagai hasil penelitian, namun Program Studi 

Akuntansi telah banyak menghasilkan alumni yang berkompeten dalam bidang 

Akuntansi pendidikan, publik, intern, manajemen maupun perpajakan.   

 

Berdasarkan uraian di atas dapat dideskripsikan SWOT tentang lulusan (Komponen 

C) sebagai berikut:  

 

Kekuatan (S):  

 Minat calon mahasiswa untuk memilih Program Studi Akuntansi di USU sangat 

tinggi 

 Input mahasiswa berasal dari berbagai propinsi di kawasan Sumatera dan 

sebagian berasal dari luar pulau Sumatera. 

 Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa dipastikan tetap berkelanjutan 

 Prestasi akademik mahasiswa relatif baik dan meningkat 

 Tersedia unit kegiatan mahasiswa (UKM) dan himpunan mahasiswa yang 

mewadahi minat dan bakat. 

 Banyak perusahaan yang meminta tenaga kerja lulusan dari Program Studi 

Akuntansi melalui PJK USU.  
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 Kesesuaian kompetensi lulusan dengan tuntutan dan kebutuhan pengguna 

lulusan cukup baik   

 Masa studi lulusan baik. 

 Program Studi Akuntansi telah melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga 

pemerintah   maupun swasta dalam perekrutan. 

 Program Studi Akuntansi memiliki email dan profil facebook sebagai sarana 

menjaring data lulusan.  

 

Kelemahan (W): 

 Daya tampung yang terbatas. 

 Dosen penasehat akademik  belum maksimal memberikan bimbingan nasihat 

akademik kepada mahasiswa..  

 Kemampuan berbahasa Inggris lulusan relatif masih kurang. 

 

Peluang (O):  

 Kebutuhan pasar lulusan program studi akuntansi terbuka sangat luas di 

Sumatera Utara dan di kawasan Sumatera 

 Lulusan program studi akuntansi dapat bekerja pada berbagai sektor di swasta 

dan pemerintah. Selain itu juga dapat berkarir di KAP dengan mengikuti studi 

lanjutan pada PPAk (Pendidikan Profesi Akuntansi). 

 Terdapat bursa kerja yaitu Pusat Jasa Ketenagakerjaan (PJK) USU untuk 

menjembatani alumni ke lapangan kerja.  

 Masyarakat, lembaga pemerintah dan swasta menyadari pentingnya tenaga 

akuntansi 

 Banyak lembaga/institusi yang bergerak dalam berbagai bidang yang 

membutuhkan lulusan dari Program Studi Akuntansi. 

 

Ancaman (T): 

 Tumbuhnya lembaga pendidikan akuntansi secara pesat diluar Universitas 

Sumatera Utara  

 Persaingan lulusan dari perguruan tinggi lainnya, yang memiliki akreditasi A. 
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KOMPONEN D 

Sumber daya Manusia 
 
1.  Sistem Rekrutmen dan Seleksi Dosen dan Tenaga Pendukung 

Sistem penerimaan dosen diatur secara ketat oleh formasi yang tersedia dari 

Dirjen Pendidikan Tinggi (DIKTI), walaupun Universitas telah menyiapkan 

permohonan berdasarkan kebutuhan setiap fakultas di lingkungan Universitas 

Sumatera Utara. 

Adapun tata cara yang berlaku adalah para calon dosen/tenaga pendukung 

terlebih dahulu mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua 

Program studi. Oleh program studi surat lamaran/permohonan ini akan diteruskan 

ke pihak fakultas untuk ditindaklanjuti, dan kemudian oleh fakultas lamaran tersebut 

diteruskan ke pihak Universitas. Akhirnya pihak Rektorat akan melakukan seleksi 

dengan berbagai tahapan. 

Tingkat dasar karir dosen mulai dari golongan III dan memiliki nilai fungsional 

100. Pada umumnya, dosen yang terdaftar harus memiliki tingkat pendidikan 

magister dan doktor atau minimal sedang mengikuti program magister.  

2. Pengelolaan Dosen dan Tenaga Pendukung 

 Pelaksanaan proses belajar mengajar pada program studi oleh para dosen 

sepenuhnya merupakan tanggung jawab program studi masing-masing dengan 

berkoordinasi dengan pihak Pembantu Dekan Bidang Akademis. Pemberian tugas 

akademik (tugas mengajar) setiap semester diserahkan kepada program studi dan 

kemudian dipertimbangkan dan dikeluarkan surat keputusan oleh Fakultas melalui 

Bidang Akademik. Bagi tenaga pendukung seperti tenaga administrasi di program 

studi secara langsung merupakan wewenang Pembantu Dekan bidang Keuangan 

dan Kepegawaian dengan berkoordinasi dengan Ketua program studi. Pada 

program studi Akuntansi saat ini didukung oleh 42 orang Dosen (Staf Pengajar), dan 

dibantu oleh 2 orang tenaga administrasi yang memiliki tingkat pendidikan S1 satu 

orang dan tingkat SMU satu orang. 

 Sampai saat ini, program studi sudah  melaksanakan program evaluasi bagi 

para dosen yang didasarkan pada masukan dari mahasiswa melalui kuesioner, 

yang dilakukan secara sampling selain evaluasi yang dilakukan melalui DP3 yang 

telah dipedomani dan diimplementasikan oleh program studi. Penilaian terhadap 
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mahasiswa dilakukan melalui dosen wali yang ditunjuk Fakultas untuk menyediakan 

waktu konsultasi dari awal semester. Bimbingan yang disediakan bagi mahasiswa 

telah meningkat dari tahun ke tahun dan mahasiswa cenderung memanfaatkan 

fasilitas ini. 

3. Profil Dosen dan Tenaga Pendukung : mutu, kualifikasi, pengalaman dan 
ketersediaan 

 Saat ini pada Program Studi Akuntansi didukung oleh 42 orang dosen 

dengan kualifikasi seperti yang tertera pada tabel A. Tidak ada dosen yang memiliki 

tingkat pendidikan S1, 35 (tiga puluh lima) orang dosen memiliki pendidikan S2, 

sedangkan yang memiliki pendidikan S3 ada 7 (tujuh) orang. Dari ke 42 dosen tsb, 

yang sedang mengambil S3 ada 8 orang, sedangkan guru besar program studi 

akuntansi bergelar profesor 3 orang. 

 
Tabel A. Profil Dosen Program Studi Akuntansi Berdasarkan 

Kualifikasi Pangkat/Golongan Pendidikan Tahun 2014/2015 

No Jabatan GOL 
Pendidikan 

S1 S2 S3 Jumlah 

1 Guru Besar IV/E - - - - 

  IV/D - - 3 3 

    IV/C - - - - 

  IV/B - - - - 

  IV/A - - - - 

2  Lektor Kepala  IV/C - - 2 2 

   IV/B - 3 - 3 

  IV/A - 12 - 12 

3 Lektor  III/D - 8 - 8 

    III/C - 7 1 8 

  III/B - - 1 1 

  III/A - - - - 

4 Asisten Ahli III/B - 3 - 3 

    III/A - 2 - 2 

  Total   - 35 7 42 

Note: Tiga orang sudah Profesor 
Sumber: Program Studi Akuntansi FEB –USU 
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4.  Karya Akademik Dosen (hasil penelitian, karya lainnya)  

 Berbagai bentuk kegiatan yang dilakukan oleh para dosen selama beberapa 

tahun terakhir meliputi beberapa kegiatan seperti: penelitian, pengabdian 

masyarakat, seminar, lokakarya, workshop dan lain sebagainya. Bentuk kegiatan 

para dosen Program Studi Akuntansi seperti penelitian, pengabdian masyarakat, 

seminar ilmiah, loka karya dapat dilihat pada tabel 8 dan 9. 

Kegiatan Dosen di dalam mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah 

kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Kegiatan penelitian yang 

dilakukan oleh dosen program studi akuntansi selama kurun waktu 2010/2011 – 

2014/2015 dapat dilihat sebagai berikut: 

TABEL 8 : DAFTAR PENELITIAN DOSEN PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS 
EKONOMI  DAN  BISNIS  USU 

 
NO 

 
JUDUL PENELITIAN 

NAMA 
PENELITI 

TAHUN SUMBER 
DANA  

JUMLAH 
DANA 

1 Dampak Pengalaman dan Pengetahuan Bendahara 
atas Permendagri 55 Tahun 2008 Terhadap 
Efektifitas Sistem Penatausahaan dan Penyusunan 
Laporan Pertanggungjawaban Satuan Kerja 
Perangkat Daerah di Sumatera Utara 

Azhar 
Maksum, 
Rustam 
Hamid, 
Iskandar 
Muda 

2014 Hibah 
Bersaing 

32,45 juta 

2 Antecedants and Consequences of Individual 
Performance: Analysis of Turnover Intention Model 
(Empirical Study of Public Accountants in Indonesia) 

Azhar 
Maksum, 
Erlina 

2014 PNBP 9 Juta 

3 Kajian Faktor Ketepatan Waktu Penyampaian 
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara 
Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah 
di Sumatera Utara 

Rasdianto, 
Nurzaimah 

2014 Hibah 
Bersaing 

32,45 juta 

4 Implementation of the Cash Revenue System: A 
Case Study in the Local Goverrnment Task Forces’ 
Units of North Sumatera Province, Indonesia 

Iskandar 
Muda, 
Rasdianto, 
Muhammad 
Safri Lubis 

2014 PNBP 9 Juta 

5 Pengaruh Sistem Monitoring Terhadap Kualitas 
Pelaporan Keuangan Dalam Situasi Masalah Agensi 
Tinggi 

Rina Br. 
Bukit 

2014 PNBP 9 Juta 

6 Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan 
Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Satuan Kera 
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 
Wilayah I 

Iskandar 
Muda 

2014 Mandiri 10 juta 

7 Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi 
Pembiayaan Mudharabah Pada PT Bank Muamalat 
Indonesia Tbk Periode Tahun 2011-2013 

Salbiah 2014 Mandiri 10 juta 

8 Perbedaan Kinerja Auditor Dilihat Dari Sisi Gender 
Pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Di Kota Medan 

Syamsul 
Bahri TRB 

2014 Mandiri 10 juta 

9 Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pada Sistem 
Penerimaan dan Sistem Pengeluaran Kas Untuk 
Mengevaluasi Pengendalian Internal Kas Pada PT 

Syafruddin 
Ginting 
Sugihen 

2014 Mandiri 10 juta 
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Bank Syariah Mandiri Cabang Pematangsiantar 

10 Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja 
Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota 
Medan 

Iskandar 
Muda 

2014 Mandiri 10 juta 

11 Analisis Perbandingan Antara Perlakuan Zakat 
Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak 
Dengan Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang 
Langsung Pajak Penghasilan Pada Wajib Pajak 
Orang Pribadi 

Syamsul 
Bahri 

2014 Mandiri 10 juta 

12 Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi, dan Kepuasan 
Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai (Studi 
Kasus: Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi 
Sumatera Utara) 

Rustam 2014 Mandiri 10 juta 

13 Pengaruh Peranan Audit Internal dan Budaya 
Organisasi Terhadap Penerapan Prinsip Good 
Governance Pada PT. Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Tbk, Medan 

Rasdianto 2014 Mandiri 10 juta 

14 Human Capital Dalam Laporan Keuangan Yeti Meliany 
Lubis 

2014 PNBP 9 juta 

15 Determinan Pengungkapan Corporate Governance: 
Kajian Empiris Pengaruh Moderating Kinerja 
Perusahaan Pada Perusahaan Non Perbankan Yang 
Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 

Hotmal 
Jafar 

2014 PNBP 9 juta 

16 Pentingnya Kepemilikan Institusi Dalam Kajian 
Faktor Penentu Pengungkapan Tanggung Jawab 
Sosial Pada Perusahaan Non Perbankan Yang 
Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 

Naleni Indra 2014 PNBP 9 juta 

17 Pengaruh Belanja Modal, Dana Alokasi Umum, 
Dana Bagi Hasil dan Dana Transfer Terhadap 
Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten/Kota di Sumatera Utara 

Idhar 
Yahya, 
Anizar 

2014 DIPA 
USU 

32,45 juta 

18 Analisis Sequential Equation Model pada Iklim 
Psikologis Terhadap Kinerja Dosen 

Syahrul 
Rambe, 
Firman 
Syarif 

2014 Hibah 
Fundame

ntal 

34,95 juta 

19 Pengaruh Potensi Fiskal, Kebutuhan Fiskal,dan 
Pengendalian Internal Terhadap Alokasi Dana 
Bantuan Provinsi dengan Kinerja Keuangan Sebagai 
Intervening dan Kinerja Ekonomi sebagai 
Contingency Variabel Pada Kabupaten Kota di 
Sumatera Utara 

Iskandar 
Muda 

2014 Hibah 
Disertasi 
Doktor 

49 juta 

20 Determinan Pengungkapan Corporate Governance: 
Kajian Empiris Pengaruh Moderating Kinerja 
Perusahaan Pada Perusahaan Non Perbankan Yang 
Terdaftar di BEI 

Hotmal 
Jafar, Mutia 
Ismail 

2014 PNBP 9 juta 

21 Kajian Perbedaan Kinerja atas Penerapan Anggaran 
Zero Based Budget Dengan Berbasis Kinerja Pada 
SKPD Pemko Medan 

Arifin Lubis, 
Hasan Sakti 
Siregar, 
Syarif Fauzi 

2014 DIPA 
USU 

124,1 juta 

22 Memanfaatkan Sistem Informasi Portal Akademik 
Universitas untuk Mempengaruhi Performance 
Mahasiswa 

Firman 
Syarif, 
Syahrul 
Rambe 

2014 Hibah 
Bersaing 

42,45 juta 

23 Model Edukasi Literasi Keuangan Berbasis Nisrul 2014 DIPA 32,25 juta 



 

Evaluasi Diri PS-Akuntansi FEB USU 

 
 

35 

Teknologi Informasi Pada Mahasiswa Perguruan 
Tinggi di Kota Medan 

Irawati, 
Syamsul 
Bahri TRB, 
Beby 
Kendida 
Hasibuan 

USU 

24 Kajian Pengembangan Organisasi Ditinjau dari 
Aspek Keuangan, Operasi, dan Optimalisasi 
Karyawan PDAM Tirtasari Binjai 

Yeni Absah, 
R Hamdani 
Harahap, 
Arifin Lubis 

2014 DIPA 
USU 

55 juta 

25 Dampak Kualitas Hasil Pengolahan Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (SIKD), Ambiguitas Peran dan 
Pelatihan Terhadap Ketepatan Penyajian Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah Di Sumatera Utara 

Iskandar 
Muda 

2014 Hibah 
Bersaing 

75 juta 

26 Hilirisasi Kelapa Sawit Berbasis Usaha Kecil dan 
Menengah Dalam Kerangka Mendukung Sistem 
Inovasi Daerah (SIDA) di Sumatera Utara 

Marlon 
Sihombing, 
Iskandar 
Muda, Erni 
Jumilawaty, 
Abikusno 
Dharsuky 

2014 MP3EI 125 Jjuta 

27 Pengaruh Kebijaksanaan Dividen dan Karakteristik 
Usaha Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan 
Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Syafruddin 
Ginting, 
Mutia Ismail 

2013 PNBP 9 Juta 

28 Analisis Dampak Perubahan PTKP Terhadap Kinerja 
Wajib Pajak UKM di Lingkungan KPP Medan Polonia 

Abikusno 
Dharsuki, 
Syafruddin 
Ginting 

2013 PNBP 9 Juta 

29 Peranan Kinerja Perusahaan Memoderasi Faktor-
faktor Yang Memperngaruhi Pengungkapan 
Corporate Governance Pada Perusahaan 
Manufaktur Yang Terdaftar di BEI 

Hotmal 
Jafar, 
Narumonda
ng Bulan 
Siregar, 
Mutia Ismail 

2013 PNBP 4 Juta 

30 Peranan Independensi Dewan Komisaris 
Memoderasi Pengaruh Ukuran, Profitabilitas dan 
Leverage Terhadap Pengungkapan Tanggung 
Jawab Sosial Perusahaan 

Naleni 
Indra, 
Salbiah 

2013 PNBP 4 juta 

31 Pengaruh Pengawasan Pemilik Institusi Dalam 
Membatasi Masalah Agensi Lebihan Kas dan 
Manajemen Laba 

Rina Br. 
Bukit, Idhar 
Yahya 

2013 PNBP 4 Juta 

32 Pengaruh Transaksi Pihak-pihak yang Mempunyai 
Hubungan Istimewa dan Manajemen Laba Terhadap 
Kinerja Keuangan dengan Good Corporate 
Governance sebagai Variabel Moderating pada 
Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia 

Rina Br. 
Bukit 

2013 PNBP 9 Juta 

33 Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Rasio Keuangan 
Terhadap Harga Saham pada Perusahaan 
Perbankan Swasta 

Rina Br. 
Bukit 

2013 PNBP 9 Juta 

34 Pengaruh Pengawasan Pemilik Institusi dalam 
Membatasi Masalah Agensi Lebihan Kas dan 
Manajemen Laba 

Rina Br. 
Bukit, Idhar 
Yahya 

2013 PNBP 9 Juta 

35 Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai 
Perusahaan dengan Kepemilikan Manajerial 

Rina Br. 
Bukit 

2013 PNBP 9 Juta 
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Sebagai Variabel Moderating di Perusahaan 
Manufaktur dalam Sektor Barang Konsumsi yang 
Terdaftar di Bursa efek Indonesia 

36 Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan, Kejelasan 
Sasaran Anggaran dan Keadilan Prosedural 
terhadap Kinerja Manajerial dengan Pengawasan 
Anggaran sebagai Variabel Moderating di 
Lingkungan SKPD Dinas Bina Marga Provinsi 
Sumatera Utara. 

Rina Br. 
Bukit 

2013 PNBP 9 Juta 

37 Pengaruh Teknologi Informasi, Sistem Pengukuran 
Kinerja, dan Sistem Reward terhadap Kinerja 
Manajerial dengan Total Quality Management 
sebagai Variabel Moderating pada PT. Pelabuhan 
Indonesia I (Persero) Medan  

Rina Br. 
Bukit 

2013 PNBP 9 Juta 

38 Pengaruh Good Corporate Governance, Total Asset 
Turnover dan Earnings Management Terhadap Nilai 
Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang 
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Rina Br. 
Bukit 

2013 PNBP 9 Juta 

39 Peranan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah dalam Upaya Meningkatkan Kinerja 
Instansi Pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah 
Provinsi Sumatera Utara 

Hotmal 
Jafar 

2013 Mandiri 10 juta 

40 Pengaruh Intelligent Quotient, Emotional Quotient, 
dan Spiritual Quotient Terhadap Pemahaman 
Akuntansi Pada Mahasiswa Akuntansi S-1 di 
Universitas Sumatera Utara 

Rasdianto 2013 Mandiri 10 juta 

41 Penerapan Sistem Penerimaan Kas Berdasarkan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 
2007 Pada SKPD Kabupaten Langkat 

Iskandar 
Muda, 
Rasdianto 

2013 Hibah 
Bersaing 

45 juta 

42 Pengaruh Pendidikan Berkarakter Bagi Mahasiswa 
Mata Kuliah Aplikasi Komputer FE USU 

Firman 
Syarif, 
Iskandar 
Muda 

2013 Hibah 
Bersaing 

45 juta 

43 Penerapan Sistem Penerimaan Kas Berdasarkan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 
2007 Pada SKPD Kabupaten Langkat 

Iskandar 
Muda, 
Rasdianto 

2013 Hibah 
Bersaing 

50 juta 

44 Pengaruh Pendidikan Berkarakter Bagi Mahasiswa 
Mata Kuliah Aplikasi Komputer FE USU 

Firman 
Syarif, 
Iskandar 
Muda 

2013 Hibah 
Bersaing 

95 juta 

45 Pengumuman Laba dan Abnormal Return (Studi 
Empiris) Perusahaan Yang Terdaftar pada Bursa 
Efek Indonesia Tahun 2010-2012 

Abikusno 
Dharsuky, 
Azhar 
Maksum, 
Syahrul 
Rambe, 
Arifin 
Hamzah 

2013 Dana 
Mandiri 

10 juta 

46 Kajian Perbedaan Kinerja Atas Penerapan Anggaran 
Zero Based Budget Dengan Berbasis Kinerja  

Arifin Lubis, 
Hasan Sakti 
Siregar, 
Syarif Fauzi 

2013 Hibah 
Bersaing 

35 juta 

47 Pengaruh Struktur Modal Terhadap Aktivitas 
Investasi, Aktivitas Operasi, dan Kinerja Keuangan 

Syafruddin 
Ginting 

2013 Hibah 
Fundame

40 juta 
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Sumber: Program Studi Akuntansi FEB-USU 

 
 
TABEL 9 : DAFTAR PENGABDIAN DOSEN PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS 

EKONOMI DAN BISNIS USU 

 
NO 

 
JUDUL PENGABDIAN 

NAMA 
PELAKSANA 

TAHUN SUMBE
R DANA 

JUMLAH 

1. Rancangan Alat Bantu Pengemasan dan 

Perbaikan Manajemen Usaha Untuk Peningkatan 

Pemasaran Pengrajin Kerupuk Ikan 

Rasdianto, 
Idhar Yahya 

2014 PNBP  
 

7 juta 

2. Pelatihan Pembukuan Sederhana dan 

Kewirausahaan Bagi Perbaikan Manajemen Usaha 

Pelaku Usaha Tape Desa Ladang Bambu 

Kecamatan Medan Tuntungan 

Azhar 
Maksum, Rina 
Br. Bukit, 
Yulinda, 
Naleni Indra 

2014 PNBP  
 

7 juta 

3. 
Penerapan IPTEK Pada Penjualan Buah Segar Per 

Kg dan Buah Kupas Per Slice, Obat Tradisional, 

serta Pengemasan Yang Rapi dan Bersih Pada 

Penduduk Kecamatan Sunggal 

Firman Syarif, 
Syahrul 
Rambe 

2014 PNBP 
 

7 juta 

4. Iptek bagi nelayan pesisir pantai Perlis, Sungai 

Bilah, Pangkalan Brandan Pada Hasil Tangkapan 

Laut Dalam Rangka Meningkatkan Penghasilan  

Arifin Akhmad 2014 PNBP  
 

 7 juta 

5. Strategi Pengembangan Nugget Ikan Guna Fivi Rahmatus 
Sofiyah, 

2014 PNBP 7 juta 

Perusahaan Industri Manufaktur Yang Terdaftar Di 
Bursa Efek Indonesia 

Sugihen, 
Syahrul 
Rambe 

ntal 

48 Pengaruh Struktur Modal Terhadap Nilai 
Perusahaan Melalui Profitabilitas: Analisis Data 
Panel Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek 
Indonesia 

Rina Br. 
Bukit 

2012 PNBP 9 Juta 

49 The Moderating Effect of  Ownership Structure on 
the Relationship between Free Cash Flow and Asset 
Utilization 

Rina Br. 
Bukit 

2012 PNBP 9 Juta 

50 Firm performance, CEO tenure and corporate 
governance reporting in Malaysia 

Rina Br. 
Bukit 

2012 PNBP 9 Juta 

51 Alokasi Rencana Anggaran Biaya Untuk Revitalisasi 
Pasar di Kota Medan 

Hotmal 
Jafar, Syarif 
Fauzi 

2012 PNBP 4,5 juta 

52 Faktor-faktor Penentu Motivasi Kerja Karyawan 
Universitas Swasta Di SUMUT 

Arifin 
Akhmad 

2012 PNBP 7,5 juta 

53 Model Estimasi Potensi Pajak Bumi Bangunan dan 
Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan Kota 
Medan 

Iskandar 
Muda, 
Hasan Sakti 
Siregar 

2012 PNBP 5 juta 

54 Free Cash Flow and Opportunistic Behaviors of 
Managers: The Inefficient Asset Utilization and 
Earnings Management of Malaysia Firms 

Rina Br. 
Bukit 

2012 PNBP 9 Juta 

55 Pengaruh Motivasi dan Sikap Terhadap Hasil Belajar 
Peserta Diklat PIM TK.III Dibadan Diklat Propinsi 
Sumut 

Firman 
Syarif 

2012 PNBP 9 Juta 
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Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga Di Daerah 

Pesisir Kampung Nelayan Belawan 

Marhayanie, 
Ami Dilham, 
Yeti Meliani 
Lubis 

6. Efisiensi Biaya Untuk Perbaikan Sistem 

Perhitungan HargaPokok Produksi Industri Pabrik 

Tahu IFA di Desa Sukarya Tanjung Anom 

Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang 

Hotmal Jafar, 
Rustam, 
Fahmi Natigor, 
Mutia Ismail 

2014 PNBP  
 

7 juta 

7. Pelatihan Penerapan Permendagri 55 Tahun 2008 

Tentang Penatausahaan dan Pertanggungjawaban 

Bendahara pada SKPD Kabupaten Padang Lawas 

Iskandar 
Muda, Idhar 
Yahya, Azhar 
Maksum, Fadli 

2014 Mandiri 2 juta 

8. IbM Kelompok Usaha Penggilingan Padi Dalam 

PeningkatanNilai Tambah Sekam Padi Menjadi 

Briket Arang Sekam 

Idhar Yahya, 
Farida Ariani, 
Dwi Endah 
Widyastuti 

2014 DIKTI 7 juta 

9. Pendampingan Fasilitas Pembentukan Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDEs) di Desa Air Joman 

dan Desa Rawang Pasar V Kecamatan Rawang 

Panca Arga Kabupaten Asahan  

Iskandar Muda 2014 Mandiri 7 juta 

10. Analisa Pengelolaan Dana Kampanye Pemilihan 

Kepala Daerah (PILKADA) Serentak Sumatera 

Utara Tahun 2015 

Iskandar Muda 2014 Mandiri 5 juta 

11. Peningkatan Kapasitas Pengurus Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDEs)  

Iskandar Muda 2014 Mandiri 7 juta 

12. Mekanisme Pelaporan dan Pelaksanaan Audit 

Dana Kampanye oleh Kantor Akuntan Publik 

Iskandar Muda 2014 Mandiri 5 juta 

13. Pelatihan Pencatatan Laporan Keuangan Unit 

Pasar Desa dan Badan Usaha Desa Marjanji Jaya  

Iskandar Muda 2014 Mandiri 5 juta 

14. Usaha Kerupuk Mangrove Daerah Pesisir Di 

Kampung Belawan 

Isfenti sadalia, 

Linda tri murni, 

Firman Syarif 

2014 DIPA 28 juta 

15. Pelatihan Penerapan Akuntansi Untuk UKM 

Berbasis SAK – ETAP Bagi Wajib Pajak UKM di 

Lingkungan KPP Medan Polonia 

Syafruddin 
Ginting, 
Abikusno 
Dharsuki 

2013 PNBP 
 

7 juta 

16. Peningkatan Kemampuan UKM & Koperasi (K) 

Menyusun Laporan Keuangan Berdasarkan 

Standar Akuntansi Yang Baru (ETAP) 

Narumondang 
Bulan Siregar, 
Syamsul 
Bahri, 
Syafruddin 
Ginting S. 

2013 PNBP 
 

7 juta 

17. Peningkatan Volume Penjualan Melalui Perbaikan 

Sistem Perhitungan Harga Pokok Produksi Industri 

Keripik Singkong 

Mutia Ismail, 
Hotmal Jafar, 
Nurzaimah, 
Indra Fauzi 

2013 PNBP 
 

7 juta 

18. Peningkatan Produktivitas Dengan Perbaikan 

Manajemen Usaha Perngrajin Cakar Ayam 

Idhar Yahya, 
Rasdianto, 
Rina Br. Bukit 

2013 PNBP 
 

7 juta 

 Peningkatan Produktivitas Dengan Perbaikan Idhar Yahya, 2013 PNBP 7 juta 
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Manajemen Usaha Pengrajin Keripik Rasdianto, 
Erwin Sitorus 

 

19. Peningkatan Ekonomi Penduduk Nelayan Pantai 
Percut dengan Tata Kelola Tempat Yang Bersih 
dan Pengelolaan Rasa Ikan Bakar Yang Enak 

Firman Syarif, 
Hotmal Jafar 

2013 PNBP 
 

7 juta 

20. Pelatihan dan Pembelajaran Sistem Pencatatan, 

Perencanaan Keuangan , Serta Kelayakan Usaha 

Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Pendapatan 

Masyarakat Desa Percut Kecamatan Percut Sei 

Tuan Kabupaten Deli Serdang 

Salbiah, Rina 
Br. Bukit, 
Hotmal Jafar 

2013 PNBP 
 

7 juta 

21. Pelatihan Pembukuan Sederhana, Perencanaan 

Keuangan, Serta Pajak Bumi dan Bangunan Bagi 

Masyarakat Desa Sido Urip Kecamatan Beringin, 

Kab Deli Serdang  

Syafruddin 
Ginting, Rina 
Br. Bukit 

2013 PNBP 
 

  7 juta 

22. Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Jasa 
Praktik Dokter Umum 

Iskandar 
Muda, Azhar 
Maksum, M. 
Lian 
Dalimunthe, 
Syafruddin 
Ginting 

2013 Mandiri 
 

2 juta 

23. Membangun Kemampuan Berwirausaha Bagi 
Anggota PKK Kelurahan Kota Maksum II Medan 

Inneke 
Qamariah, 
YasminChairu
nisa Muchtar, 
Endang 
Sulistya Rini, 
Frida 
Ramadhini, 
Arifin Lubis 

2013 PNBP 7 juta 

24. Manajemen Bisnis Kelompok Usaha Jamur Crispy 
Mahasiswa Fakultas Ekonomi USU 

Fivi Rahmatus 
Sofiyah, Isfenti 
Sadalia, 
Syamsul Bahri 

2013 PNBP 7 juta 

25. Pengelolaan Usaha Pengarjin Keripik Pisang dan 

Keripik Ubi 

Ami Dilham, 

Isfenti Sadalia, 

Marhayanie, 

Nurzaimah 

2013 PNBP 5,5 Juta 

26. Pembinaan UKM Pengrajin Lidi dan Keset Kaki di 

Kelurahan Kota Matsum I Kecamatan Medan Area 

Muly kata 

sebayang. 

Setri Hiyanti 

Siregar, 

Komariah, 

Hotmal Ja’far 

2013 PNBP 4 juta 

27. Manajemen Bisnis Kelompok Usaha Anyaman Pita 

di Kelurahan Kota Matsum 1 Kecamatan Medan 

Area 

Marhaini, 

Komariah 

Pandia, Ulfah, 

Mutia Ismail 

2013 PNBP 4 juta 

28. Pelatihan Penyusunan RENSTRA dan RENJA 
SKPD Kota Lhokseumawe 2012-2017 

Iskandar 
Muda, Rina 

2012 Mandiri 
 

7 juta 
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Bukit, 
Abikusno 
Dharsuky, 
Hasan Sakti 
Siregar 

29. Peranan Kredit Dalam Rangka Pengembangan 
Usaha Mikro Kecil di Desa Percut Sei Tuan 

Yeti Meliany 
Lubis 

2012 PNBP 
 

7 juta 

30 Penerapan Manajemen Keuangan Untuk 
Meningkatkan Laba Pada Industri Kecil Tahu di 
Desa Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia 

Idhar Yahya, 
Rasdianto, 
Nurzaimah 

2012 PNBP 
 

7 juta 

31. Pelatihan Access 2003 Untuk Mengkoordinir Data 
Masyarakat Pada Kantor Kelurahan Sunggal 

Rasdianto, 
Hotmal Jafar 

2012 PNBP 
 

7 juta 

32. 
Pelatihan Menginput dan Mengakses Data 
Masyarakat Ditingkat Kelurahan Sunggal   

Firman Syarif, 
Syahrul 
Rambe 

2012 PNBP 
 

7 juta 

Sumber: Program Studi Akuntansi FEB -USU 

 

5.   Peraturan Kerja dan Kode Etik 

 Peraturan kerja bagi para dosen program studi adalah kewajibannya 

melaksanakan proses belajar mengajar dalam rangka memberikan kuliah di kelas 

sesuai dengan beban kerja yang ditugaskan atau jumlah SKS mata kuliah yang 

diajarkan. Di dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, setiap dosen diwajibkan mengisi 

kartu tanda kehadiran mengajar dan topik yang diajarkan, sebagaimana yang sudah 

direncanakan sebelumnya, sesuai dengan mata kuliah yang dibawa dan 

disesuaikan dengan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) maupun Garis Besar Program 

Perkuliahan. Jumlah kehadiran maksimal di dalam satu semester adalah 16 kali 

pertemuan. Dengan kata lain, kehadiran minimal adalah 80% atau 14 kali 

pertemuan. Bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap kegiatan dosen di dalam 

mengasuh mata kuliah yang diajarkan adalah dengan melihat daftar kehadiran oleh 

Ketua program studi dan Pembantu Dekan Bidang Akademis. Rekapitulasi 

kehadiran mengajar  diterbitkan oleh Pembantu Dekan Bidang Akademik setiap 

semester. Mulai tahun 2008 sudah dibentuk tim manajemen mutu di USU, yaitu Unit 

Manajemen Mutu untuk tingkat universitas, Gugus Jaminan Mutu untuk tingkat 

fakultas dan Gugus Kendali Mutu untuk tingkat program studi. 

Berdasarkan SK Rektor No. 1179/HS.1.R/SK/SDM/2008 Kode etik dan 

peraturan Dosen Universitas Sumatera Utara adalah untuk memberikan pedoman 

dan ketentuan disiplin bagi seluruh dosen Universitas dalam melaksanakan tugas 

dan tanggung jawabnya. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, setiap dosen 
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berpedoman pada standar etika bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, dan juga 

etika terhadap pemimpin, sesama dosen dan mahasiswa. 

6. Pengembangan Staf 

Program pengembangan staf adalah dengan memotivasi para dosen/staf 

untuk menempuh pendidikan lanjut seperti S2 dan S3. Saat ini pada Program Studi 

Akuntansi didukung oleh 42 orang dosen dengan kualifikasi seperti yang tertera 

pada tabel A. Tidak ada dosen yang memiliki tingkat pendidikan S1, 35 (tiga puluh 

lima) orang dosen memiliki pendidikan S2, sedangkan yang memiliki pendidikan S3 

ada 7 (tujuh) orang. Dari ke 42 dosen tersebut, yang sedang mengambil S3 ada 8 

orang, sedangkan guru besar program studi akuntansi bergelar profesor 3 orang. 

7.  Keberlanjutan Pengadaan dan Pemanfaatannya 

Keberlanjutan pengadaan dan pemanfaatan dosen dan tenaga pendukung 

disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi perkembangan program studi akuntansi 

di masa yang akan datang. Pengadaaan tenaga akademis sepenuhnya adalah 

wewenang pihak perguruan tinggi yang dalam hal ini Universitas. Tidak ada 

keterlibatan program studi dalam pengadaan ini. Dalam hal pengembangan dosen, 

pihak program studi melakukannya dengan memberikan motivasi terutama di dalam 

kegiatan yang mendukung proses belajar mengajar dan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat). Bebagai 

teguran  akan diberikan, terutama dalam kehadiran memberikan kuliah (kurang dari 

batas yang ditentukan), kurangnya melakukan kegiatan ilmiah seperti mengadakan 

penelitian dan pengabdian pada masyarakat, tidak memberikan kuliah sesuai 

dengan SAP atau GBPP. Sanksi terhadap pelanggaran akademik biasanya 

dilakukan dengan memberikan peringatan tertulis dan tidak tertulis, memberikan 

skorsing dan menurunkan nilai pada DP3 dosen yang bersangkutan. 

 Dari uraian mengenai sumberdaya manusia (Komponen D) di atas dapat 

dideskripsikan analisis SWOT sebagai berikut:  

Kekuatan (S): 

 Mayoritas dosen berpendidikan pascasarjana (S2)  

 Adanya dosen dengan kualifikasi pendidikan doktor (S3) 

 Dosen dan tenaga pendukung dikelola dengan baik 
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 Tugas mengajar dilakukan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari persentase 

kehadiran dosen dikelas 

 Sesudah 8 (delapan) orang dosen yang sedang mengikuti S3 selesai, maka 

jumlah dosen yang memiliki pendidikan S3 akan berjumlah 15 orang. 

 Dosen Program Studi Akuntansi telah mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi 

dengan melakukan berbagai penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 

 Kebersamaan dosen dan tenaga pendukung dalam perencanaan, pelaksanaan 

dan evaluasi program berlangsung dengan baik 

 

 

Kelemahan (W):  

 Dosen yang telah dianugerahi Guru Besar masih terbatas yakni 3 (tiga) orang; 

 Keberlanjutan pengadaan dosen dan tenaga pendukung belum jelas; 

 Sumber dana untuk pengembangan pendidikan staf dan tenaga pendukung 

terbatas. 

 

Peluang (O):  

 Untuk peningkatan karya akademik dosen, tersedia dana dari DIKTI khusus 

untuk penulisan dan penerjemahan buku ajar.  

 Tawaran beasiswa untuk studi lanjut S3 ataupun postdoc tersedia bagi dosen 

tetap 

 

Ancaman (T): 

 Universitas pesaing sudah memiliki dosen yang berpendidikan S3 dalam jumlah 

yang cukup banyak, seperti UGM dan UI. 

 Standar yang ditetapkan oleh lembaga publikasi (Jurnal)  internasional yang 

semakin tinggi, sehingga mempersulit dosen dan mahasiswa Prodi S1 Akuntansi 

untuk melakukan publikasi internasional sebagai upaya meningkatkan kualitas 
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KOMPONEN E 

Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik 

1.  Kesesuaian dengan Visi, Misi, Sasaran,dan Tujuan 

Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran, serta cara penyampaian dan 

penilaiannya yang digunakan sebagai acuan dan pedoman penyelenggaraan 

kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi. Kurikulum yang berlaku saat ini pada 

Program Studi Akuntansi mengacu pada Surat Keputusan Mendiknas RI No. 

232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan 

Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dan Kebijakan Akademik USU. Berdasarkan 

keputusan ini, kurikulum yang diterapkan sekarang sudah sesuai dengan visi, misi, 

sasaran dan  tujuan yaitu mampu  menjadi lembaga pendidikan yang dapat 

memenuhi permintaan dunia usaha yang berkembang cepat melalui peningkatan 

kualitas lulusan yang memiliki keahlian dalam menghasilkan teknologi informasi dan 

komunikasi dalam bidang Akuntansi.  

Dalam pencapaian visi, misi, sasaran dan tujuan  juga tidak terlepas dari 

suasana akademik yang ada. Suasana akademik yang aman, nyaman, tentram, dan 

tertib serta yang didukung dengan sarana dan prasarana yang ada sangat 

membantu dalam peningkatan kualitas lulusan  profesional yang dapat memenuhi 

permintaan dunia usaha.  Secara berkala kurikulum ini disesuaikan oleh Program 

Studi untuk memenuhi kebutuhan pasar melalui lokakarya sehingga dapat 

menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berkompeten sesuai dengan visi dan 

misi Program Studi.  Kurikulum ini ditetapkan pada pertengahan tahun 2013/2014 

dan berlaku bagi mahasiswa seluruh angkatan, sementara mahasiswa angkatan 

2012/2013 ke bawah masih tetap meneruskan kurikulum yang lama.  

 
2.  Relevansi dengan Tuntutan dan Kebutuhan Stakeholders 

Kurikulum pada Program Studi disamping memuat muatan kurikulum secara 

nasional, juga memuat muatan lokal, hal ini dilakukan untuk menselaraskan dengan 

kebutuhan pasar dan visi misi program studi. Beberapa matakuliah yang disajikan 

sebagai matakuliah pilihan memungkinkan mahasiswa untuk dapat 

mengembangkan minat dan  potensi mereka dalam berbagai disiplin ilmu akuntansi 

yang disesuaikan juga dengan potensi daerah seperti akuntansi bidang khusus dan 
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akuntansi sektor publik. Agar tujuan ini tercapai Program Studi Akuntansi mulai 

mengumpulkan informasi dengan berkunjung secara formal ke dunia usaha sejak 

awal tahun 2005. Selain untuk tujuan penyempurnaan kurikulum kunjungan ini juga 

dilakukan untuk membuka peluang kerjasama dengan lembaga-lembaga yang ada. 

Tujuan dari penyempurnaan kurikulum ini dimaksudkan untuk (1) peningkatan mutu 

lulusan, (2) peningkatan rasio lulusan, dan (3) Peningkatan kompetensi lulusan. 

3. Struktur dan Isi Kurikulum (Keluasan, Kedalaman, Koherensi, 

Penataan/Organisasi) 

Rancangan dan struktur kurikulum sesuai dengan visi, misi, sasaran dan 

tujuan program studi. Mata kuliah pada kurikulum Program Studi Akuntansi terdiri 

dari matakuliah yang diasuh dan dikelola pada tingkat universitas, fakultas dan 

program studi. Beberapa matakuliah pilihan disajikan dalam kurikulum Program 

Studi ini yang dapat dipilih oleh mahasiswa untuk pengembangan dirinya. Distribusi 

matakuliah menurut kelompok dapat dilihat pada Tabel 10 berikut : 

Tabel 10:  Susunan Matakuliah Menurut Kelompok 

NO. KODE MATA KULIAH KELOMPOK SKS KET 

MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN (MPK) 

1. UNI1201 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MPK 2  

2. UNI1202 PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK MPK 2  

3. UNI1203 PENDIDIKAN AGAMA PROTESTAN MPK 2  

4. UNI1204 PENDIDIKAN AGAMA BUDHA MPK 2  

5. UNI1205 PENDIDIKAN AGAMA HINDU MPK 2  

6. UNI1207 BAHASA INDONESIA MPK 2  

7. UNI1208 BAHASA INGGRIS MPK 3  

8. UNI1211 
PENDIDIKAN PANCASILA DAN 
KEWARGANEGARAAN 

MPK 3  

MATA KULIAH KEILMUAN DAN KETRAMPILAN (MKK) 

9. FEB1201 MATEMATIKA EKONOMI & BISNIS MKK 3  

10.. FEB1202 PENGANTAR AKUNTANSI I MKK 3  

11. FEB1203 PENGANTAR BISNIS  MKK 3  

12. FEB1204 PENGANTAR EKONOMI MIKRO MKK 3  

13. FEB1205 PENGANTAR EKONOMI MAKRO MKK 3  

14. FEB1207 HUKUM BISNIS MKK 2  

15. FEB1208 MANAJEMEN MKK 3  

16. FEB1209 PENGANTAR AKUNTANSI II MKK 3  

17. FEB1210 STATISTIKA EKONOMI & BISNIS MKK 3  

18. FEB1211P KOMPUTERISASI EKONOMI & BISNIS MKK 2  
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NO. KODE MATA KULIAH KELOMPOK SKS KET 

19. FEB3213 METODOLOGI PENELITIAN MKB 3  

MATA KULIAH KEAHLIAN BERKARYA (MKB) 

20. AKT2201 MANAJEMEN PEMASARAN MKB 3  

21. AKT2202 LEMBAGA KEUANGAN MKB 2  

22. AKT2203 MANAJEMEN KEUANGAN MKB 3  

23. AKT2204 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN MKB 3  

24. AKT2205 PERPAJAKAN MKB 3  

25. AKT2206P APLIKASI KOMPUTER AKUNTANSI MKB 2  

26. AKT2207 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I MKB 3  

27. AKT2208 KEWIRAUSAHAAN MKB 3  

28. AKT2209 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI MKB 3  

29. AKT2210 AKUNTANSI PENGANGGARAN MKB 3  

30. AKT2211 AKUNTANSI BIAYA MKB 3  

31. AKT2212 AKUNTANSI PERPAJAKAN MKB 3  

32. AKT2213 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH II MKB 3  

33. AKT3214 STATISTIKA PENELITIAN MKB 3  

34. AKT3215 MANAJEMEN STRATEGI MKB 3  

35. AKT3216 AKUNTANSI SYARIAH MKB 2  

36. AKT3217 AUDITING I  MKB 3  

37. AKT3224 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I MKB 3  

38. AKT3219 ETIKA BISNIS & PROFESI MKB 3  

39. AKT3220 SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN MKB 3  

40. AKT3221 AKUNTANSI MANAJEMEN MKB 3  

41. AKT3222 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK MKB 3  

42. AKT3223 AUDITING II MKB 3  

43. AKT3224 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN II MKB 3  

44. AKT4225 TEORI AKUNTANSI MKB 3  

45. AKT4226 PRAKTEK AUDITING MKB 2  

46. AKT4227 AUDIT INTERNAL MKB 3  

47. AKT4228 AUDIT MANAJEMEN MKB 3  

48. AKT4229 AUDIT PAJAK MKB 3  

49. AKT4230 AUDIT KINERJA MKB 3  

50. AKT4231 ANALISIS LAPORAN KEUANGAN MKB 3  

51. AKT4232 AKUNTANSI INTERNASIONAL MKB 3  

52. AKT4233 AKUNTANSI BIDANG KHUSUS MKB 3  

53. AKT4234 MANAJEMEN BIAYA MKB 3  

54. AKT4235 MANAJEMEN INVESTASI & PORTOFOLIO MKB 3  
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NO. KODE MATA KULIAH KELOMPOK SKS KET 

55. AKT4236 MANAJEMEN RESIKO MKB 3  

56. AKT4237 AKUNTANSI PEMERINTAHAN MKB 3  

57. AKT4238 AKUNTANSI ORGANISASI NIRLABA MKB 3  

58. AKT4239 SISTEM AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK MKB 3  

59. AKT4240 AUDIT SISTEM INFORMASI MKB 3  

60. AKT4241 ANALISA DAN PERENCANAAN SISTEM MKB 3  

61. AKT4242 SISTEM MANAJEMEN DATABASE MKB 3  

62. FEB4215 SKRIPSI MKB 4  

63. FEB4216 UJIAN KOMPREHENSIF MKB 2  

MATA KULIAH BERKEHIDUPAN BERMASYARAKAT (MBB) 

64. FEB1206 SOSIOLOGI EKONOMI MBB 2  

65. FEB2212 PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN MBB 3  

66. FEB4214 PEREKONOMIAN INDONESIA MBB 3  

 Mahasiswa yang tekun dan cerdas berpeluang menyelesaikan pendidikan 

kurang dari 8 (delapan) semester dengan memberi peluang mengikuti mata kuliah 

pada semester yang lebih tinggi. Namun ada beberapa mata kuliah yang baru boleh 

diambil apabila telah lulus mata kuliah prasyarat. Untuk mempermudah mahasiswa 

dalam merencanakan perkuliahannya, berikut ini disediakan simulasi mata kuliah 

per semester: 

 

Tabel 11. Sebaran Mata Kuliah Per Semester 

NO MATA KULIAH/ SEMESTER SKS PERSENTASE 

 SEMESTER 1   

1 Pendidikan Agama Islam 2  

 Pendidikan Agama Katolik 2  

 Pendidikan Agama Protestan 2  

 Pendidikan Agama Budha 2  

 Pendidikan Agama Hindu 2  

2 Bahasa Inggris 3  

3 
Pendidikan Pancasila Dan 

Kewarganegaraan 
3  

4 Matematika Ekonomi & Bisnis 3  

5 Pengantar Akuntansi I 3  

6 Pengantar Bisnis  3  

7 Pengantar Ekonomi Mikro 3  

 TOTAL SKS 20 13,89% 
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 SEMESTER II   

1 Bahasa Indonesia 2  

2 Pengantar Ekonomi Makro 3  

3 Sosiologi Ekonomi 2  

4 Hukum Bisnis 2  

5 Manajemen 3  

6 Pengantar Akuntansi II 3  

7 Statistika Ekonomi & Bisnis 3  

8 Komputerisasi Ekonomi & Bisnis 2  

 TOTAL SKS 20 13,89% 

 SEMESTER III   

1 Pengantar Ekonomi Pembangunan 3  

2 Manajemen Pemasaran 3  

3 Lembaga Keuangan 2  

4 Manajemen Keuangan 3  

5 Sistem Informasi Manajemen 3  

6 Perpajakan 3  

7 Aplikasi Komputer Akuntansi 2  

8 Akuntansi Keuangan Menengah I 3  

 TOTAL SKS 22 15,28% 

 SEMESTER IV   

1 Kewirausahaan 3  

2 Sistem Informasi Akuntansi 3  

3 Akuntansi Penganggaran 3  

4 Akuntansi Biaya 3  

5 Akuntansi Perpajakan 3  

6 Akuntansi Keuangan Menengah II 3  

 TOTAL SKS 18 12,5% 

 SEMESTER V   

1 Metodologi Penelitian 3  

2 Statistika Penelitian 3  

3 Manajemen Strategi 3  

4 Akuntansi Syariah 2  

5 Auditing I  3  

6 Akuntansi Keuangan Lanjutan I 3  

7 Etika Bisnis & Profesi 3  

 TOTAL SKS 20 13,89% 

 SEMESTER VI   

1 Sistem Pengendalian Manajemen 3  

2 Akuntansi Manajemen 3  

3 Akuntansi Sektor Publik 3  

4 Auditing II 3  
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5 Akuntansi Keuangan Lanjutan II 3  

6 Mata Kuliah Konsentrasi 1 3  

7 Mata Kuliah Konsentrasi 2 3  

 TOTAL SKS 21 14,58% 

 SEMESTER VII   

1 Perekonomian Indonesia 3  

2 Teori Akuntansi 3  

3 Praktek Auditing 2  

4 Audit Internal 3  

5 Mata Kuliah Konsentrasi 3 3  

6 Mata Kuliah Konsentrasi 4 3  

 TOTAL SKS 17 11,80% 

 SEMESTER VIII   

1 Skripsi 4  

2 Ujian Komprehensif 2  

 TOTAL SKS 6 4,17% 

 TOTAL SKS KESELURUHAN 144 100% 

          Sumber : SK Rektor 825/UN5.1.R/SK/KRK/2013 

 

4. Derajat Integrasi Materi Pembelajaran (intra dan antar disiplin ilmu) 

Proses belajar mengajar terutama di dalam mendukung Tri Dharma 

Perguruan Tinggi diarahkan kepada terintegrasinya berbagai elemen pembelajaran, 

sehingga tercipta suatu kondisi yang kondusif dan bermakna. Hal ini dilakukan untuk 

mencapai sasaran yang diinginkan yaitu untuk menghasilkan lulusan yang mampu 

bersaing di pasar kerja serta memiliki kemampuan optimal dan dapat memenuhi 

kebutuhan industri yang berkembang pesat dan secara tidak langsung dapat 

memberi kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional umumnya dan pada daerah 

Sumatera Utara khususnya. 

Interaksi materi pembelajaran intra dan antar disiplin ilmu tertuang dalam 

matakuliah yang telah disusun. Materi pembelajaran yang disusun dalam kurikulum 

memiliki kaitan yang jelas antara satu materi dengan materi berikutnya. Hal ini 

terlihat dari beberapa matakuliah prasyarat yang harus diambil terlebih dahulu 

sebelum matakuliah lanjutan yang memerlukan konsep dasar dari matakuliah 

sebelumnya. Setiap materi diupayakan agar disampaikan dengan urutan yang 

menyambung antara kuliah awal dengan kuliah berikutnya. Materi pembelajaran 

praktik diberikan untuk memperkuat pengetahuan yang telah diterima dari 

matakuliah teoritis. 
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5. Kurikulum Lokal yang Sesuai Tuntutan Masyarakat 

Mata kuliah yang ditawarkan di dalam kurikulum lokal dituangkan dalam mata 

kuliah pilihan umum. Kurikulum lokal dibicarakan dalam pertemuan khusus dalam 

bentuk lokakarya yang dihadiri antara ketua Program Studi, para dosen dan Guru 

Besar Fakultas. Sebelum tahun 2005, penetapan kurikulum lokal didasarkan pada 

hasil observasi para dosen atas dasar pengalaman yang lalu, dan masukan dari 

alumni melalui pertemuan-pertemuan informal. Sejak awal tahun 2005 penetapan 

kurikulum lokal disesuaikan dengan permintaan pasar. Informasi dikumpulkan 

dengan cara kunjungan formal ke dunia usaha sebagai pemakai dan alumni sebagai 

aplikan dengan menggunakan kuesioner. Akuntansi Pemerintahan yang dibutuhkan 

dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah. 

.  

6. Mata Kuliah Pilihan 

Mata kuliah pilihan sebagai kurikulum perguruan tinggi yang ditawarkan pada 

Program Studi akuntansi berjumlah 15 mata kuliah. Dari jumlah ini akan dipilih 4 

matakuliah dengan bobot masing-masing 3 SKS. 

Meskipun konsentrasi belum diterapkan secara murni, namun mahasiswa 

diberi kebebasan untuk menentukan matakuliah dengan konsentrasi sebagai 

rujukan.  Pengelompokan matakuliah pilihan ini dibagi atas 5 konsentrasi antara lain 

Auditing, Akuntansi Pemerintahan, Akuntansi Keuangan, Akuntansi Manajemen, 

dan Sistem Informasi Akuntansi. Jumlah dan rincian matakuliah ini dapat dilihat 

pada Tabel 12. 

Tabel 12:  Daftar Matakuliah Pilihan 

Auditing 
1 
2 
3 

Audit Manajemen    
Audit Pajak 
Audit Kinerja 

Akuntansi Keuangan 
1 
2 
3 

Analisis Laporan Keuangan 
Akuntansi Internasional 
Akuntansi Bidang Khusus 

Akuntansi Manajemen 
1 
2 
3 

Manajemen Biaya 
Manajemen Investasi dan Portofolio 
Manajemen Resiko 

Akuntansi Sektor Publik 
1 
2 
3 

Akuntansi Pemerintahan 
Akuntansi Organisasi Nirlaba 
Sistem Akuntansi Sektor Publik 

Sistem Informasi Akuntansi 
1 
2 
3 

 Audit Sistem Informasi 
Analisa dan Perencanaan Sistem 
Sistem Manajemen Database 

  Sumber : SK Rektor 
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7. Peluang Bagi Mahasiswa untuk Mengembangkan Diri 

Peluang bagi para mahasiswa program studi untuk mengembangkan diri 

sudah cukup memadai  dengan kurikulum yang berlaku, hal ini terlihat dari 

fleksibelnya  jenis matakuliah yang ditawarkan. Dengan fleksibelnya jenis 

matakuliah yang ditawarkan, maka semakin fleksibel pula kesempatan kerja para 

lulusan mengingat fokus diarahkan pada aplikasi ilmu akuntansi di berbagai sektor. 

Disamping itu, untuk mewujudkan peluang pengembangan keterampilan 

yang dapat dialihkan (transferrable skill) yang terorientasikan kearah karir dan 

perolehan pekerjaan, maka Program Studi telah melakukan berbagai kegiatan 

kemahasiswaan dengan melibatkan Hi,punan Mahasiswa Akuntansi (HMA) seperti 

kegiatan Accounting Star sebagai sarana untuk memberikan kesempatan para 

pengguna lulusan berdiskusi dan membagi pengalaman kerja kepada mahasiswa. 

Lebih jauh program studi melalui PJK USU memberikan kesempatan kepada 

mahasiswa untuk mendapatkan informasi mengenai pekerjaan dan karir. 

8 Misi Pembelajaran 

a. Pengembangan/ Pelatihan Kompetensi 

Kompetensi yang diharapkan adalah kemampuan menerapkan Ilmu 

akuntansi untuk mengelola dan menangani berbagai kegiatan dalam berbagai 

bidang bisnis, baik yang menghasilkan produk atau jasa, pemerintah maupun 

swasta, baik yang berskala lokal, nasional bahkan internasional. Kompetensi 

tersebut mencakup kemampuan dalam bidang akuntansi keuangan, akuntansi 

manajemen, akuntansi sektor publik, sistem informasi dan auditing/audit laporan 

keuangan. Disamping itu senantiasa aktif melakukan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat dalam berbagai bidang ilmu akuntansi, dan aspek manajerial 

lainnya untuk pengelolaan aktivitas dalam sebuah kegiatan bisnis.  

Pengembangan/pelatihan kompetensi dilakukan melalui kegiatan proses 

belajar mengajar terutama melalui matakuliah yang bersifat praktik baik di 

laboratorium dan melalui magang, selama tiga bulan pada berbagai perusahaan 

yang selama ini telah menjalin hubungan sebagai mitra dengan Program Studi S1 

Akuntansi, seperti dengan beberapa KAP lokal. Selain melalui cara tersebut, 

program studi telah mulai menyelenggarakan program pengembangan dan 

pelatihan kompetensi.  
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b. Efisiensi Internal dan Eksternal 

Program Studi Akuntansi telah melaksanakan kurikulum berbasis 

kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi ini merupakan salah satu upaya untuk 

mencapai efisiensi dalam proses belajar mengajar. Secara organisasi, efisiensi 

internal proses pembelajaran pada Program Studi Akuntansi dilakukan melalui 

pembagian tugas kepada setiap dosen. Ketua dan Sekretaris Program Studi 

Akuntansi melakukan koordinasi untuk sinkronisasi materi kuliah pada setiap 

matakuliah dan praktikum, bimbingan mahasiswa, seminar proposal dan hasil 

penelitian tugas akhir mahasiswa. Melalui rapat program studi dibentuk dosen 

pengasuh matakuliah dan kelompok pengasuh matakuliah yang bertanggungjawab 

untuk menyusun sillabus dan materi perkuliahan. Staf administrasi Program Studi 

Akuntansi berperan dalam memberikan layanan administrasi dan perlengkapan 

untuk mendukung proses pembelajaran. 

Peningkatan efisiensi eksternal dilaksanakan melalui kerjasama di tingkat 

Fakultas dan Universitas. Ditingkat fakultas dilakukan koordinasi perkuliahan antar 

Program Studi, sedangkan perkuliahan untuk matakuliah tertentu seperti Agama, 

Pendidikan Kewarganegaraan dikoordinasikan pada tingkat Universitas melalui 

LIDA. 

Selain itu, secara langsung atau tidak langsung program praktik kerja 

lapangan atau magang akan mendorong peningkatan kreativitas dan wawasan 

mahasiswa akan dunia kerja yang sebenarnya, karena selama mengikuti praktik 

kerja atau magang, tersebut mahasiswa mulai diperkenalkan dengan dunia kerja 

yang sebenarnya. Kondisi ini akan mendorong mahasiswa untuk mempercepat 

masa studinya agar mereka dapat mendapatkan pekerjaan. Dampaknya diharapkan 

akan terwujud efisiensi internal dan eksternal. 

 

9.  Mengajar  

 Aktivitas perkuliahan tatap muka di kelas sudah mencapai tujuan kognitif  

optimal. Kegiatan praktikum untuk mencapai keterampilan tertentu sudah cukup 

baik. Ketentuan enam belas kali pertemuan tatap muka diluar UTS dan UAS pada 

setiap matakuliah berjalan dengan baik. 
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a. Kesesuaian Strategi dan Metode dengan Tujuan 

 Derajat kesesuaian strategi dan metode mengajar dengan tujuan 

pembelajaran sudah memadai. Pada awalnya proses pembelajaran dilakukan 

secara satu arah, namun saat ini proses pembelajaran telah mengadopsi model dua 

arah, diskusi, dan Student Center Learning. Metode yang digunakan adalah 

kuliah/tutorial, diskusi, kuis, penugasan, praktik, kunjungan lapangan, dan studi 

kasus. Proses pembelajaran sebagian besar dosen sudah menggunakan infocus. 

Kepada mahasiswa juga diberikan master handout materi kuliah untuk digandakan. 

Pada setiap akhir perkuliahan dilakukan evaluasi pelaksanaan perkuliahan yang 

juga mencakup materi perkuliahan, strategi perkuliahan, cara mengajar dosen dan 

juga cara belajar mahasiswa. 

 

b.   Kesesuaian Materi Pembelajaran dengan Tujuan Matakuliah 

 Untuk mencapai tingkat kesesuaian memadai antara materi pembelajaran 

dengan tujuan matakuliah, maka materi perkuliahan yang disampaikan setiap dosen 

harus mencapai Tujuan Instruksional Umum dan Tujuan Instruksional Khusus yang 

telah dirumuskan dalam SAP dan GBPP. Para dosen selalu dihimbau untuk 

memperbaiki Satuan Acara Pengajaran (SAP) dan Garis-Garis Besar Program 

Pengajaran (GBPP) agar sesuai dengan tujuan matakuliah dan kompetensi. Oleh 

karena itu, materi pembelajaran atau perkuliahan dari masing-masing matakuliah 

harus selalu di update.  

 

c.  Efisiensi dan Produktifitas  

 Proses belajar mengajar untuk satu matakuliah dilakukan oleh satu orang 

dosen, kecuali untuk mata kuliah khusus dilakukan dengan menggunakan "team 

teaching". Model ini mendorong terjadinya efisiensi dan peningkatan produktifitas 

dalam proses pembelajaran atau perkuliahan. Dampaknya bagi Program Studi 

Akuntansi selama periode T.A. 2010/2011 sampai dengan tahun 2014/2015 jumlah 

lulusan Program Studi Akuntansi mencapai 958 orang sedangkan jumlah 

mahasiswa yang masuk selama kurun waktu tersebut berjumlah 1857 orang (Tabel 

13). 
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Tabel 13. Perbandingan Jumlah Mahasiswa yang Masuk dan yang Lulus 

Tahun Akademik Jumlah yang Masuk Jumlah yang Lulus 

2010/2011 231 171 

2011/2012 338 226 

2012/2013 375 182 

2013/2014 238 219 

2014/2015 204 187 

Jumlah  1386 958 

Sumber: Program Studi/Departemen Akuntansi FEB –USU 

d. Struktur dan Rentang Kegiatan Mengajar  

 Ketua Program Studi Akuntansi secara struktural membagi matakuliah 

kepada masing-masing dosen sesuai bidang keahlian masing-masing. Masing-

masing dosen menyiapkan rentang kegiatan mengajar untuk 16 kali tatap muka 

ditambah ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS). Rentang 

waktu tatap muka pada setiap kali pertemuan disesuaikan dengan bobot SKS dari 

masing-masing matakuliah. Sesuai ketentuan pada peraturan akademik bahwa satu 

SKS rentang waktu tatap muka adalah 50 menit. 

 
e. Penggunaan Teknologi Informasi 

  Jaringan internet telah terhubung ke Program Studi Akuntansi melalui 

Perpustakaan USU. Melalui sarana komputer yang tersedia pada program studi, 

para mahasiswa dan dosen telah dapat mengakses informasi melalui jaringan 

internet. Selain itu, mahasiswa dan dosen juga dapat mengakses katalog online dan 

jurnal elektronik yang tersedia secara online di Perpustakaan USU langsung dari 

Program Studi Akuntansi menggunakan wifi. Dengan memanfaatkan teknologi 

informasi yang tersedia pada Program Studi Akuntansi dan Perpustakaan USU, 

banyak dosen Program Studi Akuntansi yang merasa terbantu untuk menambah, 

memperbaiki dan meningkatkan kualitas bahan ajarnya. 

 

10. Belajar 

a. Keterlibatan Mahasiswa 

 Kegiatan belajar mengajar menuntut keterlibatan mahasiswa secara aktif. 

Keterlibatan mahasiswa dalam belajar dapat dilihat dari persentase kehadiran 

mahasiswa dalam perkuliahan dan praktikum. Kehadiran mahasiswa dalam 
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perkuliahan baik dengan rata-rata kehadiran 95%. Persyaratan bagi mahasiswa 

untuk dapat mengikuti ujian semester minimal 80% hadir dalam perkuliahan. 

 Secara umum, upaya yang dilakukan dosen mendorong mahasiswa agar 

aktif dalam perkuliahan ialah melalui pemberian tugas, pembuatan paper, 

persentase dan diskusi. Kegiatan ini akan menimbulkan keterlibatan mahasiswa 

dalam kegiatan belajar mengajar. Pada umumnya setiap dosen memberikan tugas 

kepada mahasiswa untuk membuat paper dan mencari berbagai sumber informasi 

baik dari buku, jurnal maupun internet. Sebagian besar mahasiswa memanfaatkan 

fasilitas internet untuk mencari informasi dan pendalaman bahan kuliah. 

 
b. Bimbingan Skripsi 

 Mahasiswa Program Studi Akuntansi pada semester akhir diharuskan  

membuat karya tulis berdasarkan hasil penelitian dan dilaporkan dalam bentuk 

skripsi.  Penelitian untuk penyusunan skripsi dilakukan setelah lulus seminar  

proposal  penelitian. Bimbingan skripsi dilakukan oleh dosen sesuai dengan bidang 

ilmu dan atau matakuliah yang diasuhnya. Ketua program studi menunjuk seorang 

dosen sebagai pembimbing dan dua orang dosen sebagai penguji dan pembanding, 

dalam pelaksanaan seminar proposal penelitian dan pada pelaksanaan ujian 

komprehensif. Penunjukan dosen pembimbing dilakukan dengan berpedoman 

kepada peraturan akademik yang berlaku. 

 Program Studi Akuntansi sudah memiliki database skripsi. Akses ke 

database skripsi program studi sejenis pada perguruan tinggi lain juga belum ada.  

Oleh karena itu, kemungkinan terjadi plagiasi skripsi tidak terlacak karena tidak 

adanya akses database skripsi Program Studi yang lain. 

 
c.  Peluang bagi Mahasiswa untuk Mengembangkan Diri. 

 Peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri selalu terbuka, baik dari 

institusi internal maupun eksternal. Program studi memberikan kesempatan yang 

seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk mengembangkan pengetahuan dan 

pemahaman terhadap sesuatu hal yang diminati. Misalnya bila ada suatu kegiatan 

yang berasal dari intitusi lain yang diminati oleh mahasiswa, Program studi 

Akuntansi selalu memberikan kemudahan kepada mahasiswa terutama dalam 

pemberian surat izin atau rekomendasi agar mahasiswa dapat mengikuti kegiatan 

tersebut. Selain itu Program Studi juga mendorong para mahasiswa baik melalui 
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Himpunan Mahasiswa Akuntansi, maupun secara pribadi untuk melakukan kegiatan 

yang dapat mengembangkan keterampilan dan kemampuan, terutama dengan 

memanfaatkan fasilitas yang tersedia baik pada Program studi Akuntansi maupun 

pada tingkat Fakultas.  

 Mahasiswa diberi peluang yang sangat besar untuk mengembangkan 

pengetahuanya, hal ini terlihat dari ditawarkannya beberapa mata kuliah pilihan, 

dimana mahasiswa diberi kebebasan untuk memilih mata kuliah tersebut sesuai 

dengan minat dan kemampuannya. Kemudian untuk kelengkapan belajar 

mahasiswa dapat meminjam buku-buku yang berhubungan dengan ilmu akuntansi 

di perpustakaan universitas, perpustakaan fakultas, dan perpustakaan PPAk, 

dimana hal ini dapat mendukung kemandirian setiap mahasiswa untuk 

mengembangkan dirinya. Selain itu, penasehat akademik juga senantiasa berperan 

untuk memotivasi dan membimbing mahasiswa disetiap semesternya. 

 
11. Penilaian Kemajuan dan Keberhasilan Belajar  

a.  Peraturan Mengenai Penilaian Kemajuan dan Penyelesaian Studi 

 Evaluasi keberhasilan belajar yang dilakukan terhadap mahasiswa terutama 

untuk menentukan keberhasilan belajar mahasiswa. Selain itu, evaluasi juga 

bertujuan untuk menentukan beban studi yang diperbolehkan diambil mahasiswa 

pada semester berikutnya, menentukan kelanjutan studi atau putus studi dan untuk 

penentuan penyelesaian studi. Untuk melaksanakan penilaian terhadap kemajuan 

dan penyelesaian studi mahasiswa, program studi tetap mengacu kepada peraturan 

akademik yang ada baik peraturan tingkat universitas maupun fakultas. 

Penyelesaian akhir studi adalah menyelesaikan skripsi, ujian skripsi, dan ujian 

komprehensif. Mahasiswa dinyatakan lulus dari program studi dengan persyaratan 

bahwa telah menyelesaikan seluruh beban studi atau memperoleh minimal 144 SKS 

dengan IPK > 2,00. 

 
b.  Strategi dan Metode Penilaian Kemajuan dan Keberhasilan Mahasiswa. 

 Sistem penilaian yang dianut dapat menggunakan sistem penilaian acuan 

patokan (PAP) dan atau penilaian aturan norma (PAN). Penilaian terhadap 

kemajuan dan keberhasilan mahasiswa dilakukan pada setiap akhir semester. 

Penilaian terhadap kemajuan dan keberhasilan mahasiswa, dilakukan dengan 

mengacu kepada peraturan akademik yang ada.  
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 Prestasi belajar mahasiswa ditentukan dalam dua bentuk yakni  indeks 

prestasi (IP) semester dan indeks prestasi kumulatif (IPK). IP semester adalah 

prestasi yang ditentukan pada setiap akhir semester dan dihitung berdasarkan 

beban kredit yang diambil dalam satu semester. Beban SKS yang dapat diambil 

oleh mahasiswa pada semester berikutnya ditentukan oleh IP semester yang 

diperoleh sebelumnya, terkecuali untuk tahun pertama yaitu semester satu dan dua 

dilakukan secara paket.  

 Evaluasi untuk menentukan putus studi (drop out) dilakukan sesuai ketentuan 

yang dinyatakan dalam peraturan akademik yang berlaku. 

c.    Penentuan Yudisium 

 Penentuan yudisium diatur melalui peraturan akademik. Ada tiga kategori 

yudisium mahasiswa yaitu: (a)  Memuaskan dengan IPK 2,00 - 2,75; (b) Sangat 

memuaskan dengan IPK 2,76 – 3,50; dan Cum laude dengan IPK 3,51- 4,0  dan 

dapat menyelesaikan studi sesuai jadwal (maks 8 semester) serta tidak memiliki 

nilai D. Fakultas/departemen akuntansi melaksanakan yudisium untuk menyatakan 

selesainya studi mahasiswa. Tanggal yudisium merupakan tanggal kelulusan 

mahasiswa yang dicantumkan dalam ijazahnya. 

 

d.    Penelaahan Mengenai Kepuasan Mahasiswa 
 

 Penelahan mengenai kepuasan mahasiswa terhadap proses belajar 

mengajar dilakukan oleh masing-masing dosen pada akhir penyampaian materi dari 

setiap matakuliah dan pada akhir ujian skripsi, dan juga melalui pembagian 

kuesioner mengenai proses pembelajaran. Setelah kelulusan mahasiswa 

diumumkan (setelah mahasiswa menjalani ujian komprehensif), diberi kesempatan 

kepada mahasiswa untuk menyampaikan kesan dan pesan selama menjadi 

mahasiswa Program Studi Akuntansi. Sebagian besar mahasiswa menyatakan 

kepuasannya atas bimbingan dosen dan pelayanan tenaga administrasi selama 

menempuh studi, di samping mereka juga memberikan saran-saran masukan demi 

perbaikan pelayanan yang diberikan Program Studi Akuntansi dihari-hari 

mendatang. Untuk sekedar membantu kelengkapan koleksi buku pada 

perpustakaan fakultas, maka pada umumnya setiap alumni diminta untuk 
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menyerahkan sebuah buku sebagai sumbangan untuk koleksi perpustakaan 

fakultas. 

 Tingkat mahasiswa yang  berhenti selama lima tahun terakhir 0,8% 

(10:1210). Tingkat tertinggi terjadi pada tahun 2010/2011 yaitu 3% (tabel 4). Hal ini 

disebabkan antara lain (1) orangtua pindah ke daerah lain, (2) mahasiswa diterima 

pada fakultas atau universitas lain pada tahun berikutnya, dan (3) gagal memenuhi 

peraturan akademis, misalnya harus lulus 45 SKS pada akhir semester ke-4 dengan 

IPK minimal 2,0. 

Untuk menunjang  kelangsungan kegiatan akademik maka setiap 3 bulan 

sekali proses belajar mengajar akan di evaluasi melalui pertemuan dosen. 

Monitoring terhadap tingkat partisipasi dosen dalam mengajar diperoleh tingkat 

kehadiran rata-rata 95%. Setiap dosen telah dibebani oleh materi perkuliahan yang 

telah ditetapkan oleh program studi seperti Silabus, SAP, GBPP dan dilengkapi 

dengan modul, serta para dosen berkewajiban untuk mengikuti keputusan yang 

telah ditetapkan oleh program studi. Jika hal tersebut tidak dipatuhi program studi 

akan memberikan  peringatan dan sanksi.  

 Meskipun demikian ada beberapa kendala yang menyebabkan proses 

pembelajaran berjalan kurang sempurna, antara lain (1) peranan program studi 

akuntansi dalam mengelola program studi masih terbatas, yaitu dalam hal  

penyusunan anggaran yang akan dipakai dalam perencanaan program 

pengembangan program studi (2) kurangnya kesempatan bagi dosen untuk 

mengembangkan pengetahuan mereka (3) kurangnya motivasi mahasiswa untuk 

membaca buku dan menyelesaikan  tugas yang berkaitan dengan buku teks. Untuk 

memotivasi mahasiswa dalam membaca buku, dosen menugaskan mahasiswa 

untuk menyelesaikan tugas-tugas dengan menggunakan buku-buku yang relevan di 

perpustakaan. (4) kurangnya kerjasama dengan pihak luar.   

 Sudah dilakukan pengiriman dosen baik degree maupun non-degree program 

dan di dalam maupun diluar negeri. Juga sudah ada pembelian buku-buku 

akuntansi  untuk memenuhi kebutuhan dalam proses belajar mengajar, 

penambahan sarana dan prasarana serta dilakukan aktifitas dalam rangka untuk 

menjalin hubungan yang lebih intensif dengan pengguna lulusan dan alumni. 
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e. Indikator Kinerja 

Pengembangan Target kinerja didasarkan pada data laporan evaluasi diri, 

dan sebagai dasar (baseline) digunakan indikator kinerja T.A 2012/2013. Untuk 

indikator kinerja  periode T.A 2013/2014 sampai dengan akhir T.A 2017/2018, 

diharapkan dapat tercapai oleh Program Studi Akuntansi adalah sebagaimana 

tercantum  pada tabel 14.   

                                           

 Nilai UN  

 Mahasiswa yang diterima di Fakultas Ekonomi USU berasal dari siswa SMU 

yang sudah lulus Ujian Nasional, sehingga secara otomatis tidak ada mahasiswa 

yang dibawah standar nasional. Gambaran tersebut mendorong para peminat untuk 

mendaftarkan diri pada Program Studi ini sehingga dicapainya calon mahasiswa 

Program Studi yang lebih   berkualitas.  

 

 Rata-rata Lama Studi Lulusan 

 Rata-rata lama studi lulusan dalam 4 tahun 1 bulan (tabel 6). Target yang 

diinginkan adalah 52 bulan. Target ini dapat dicapai dengan memperbaharui 

kurikulum, mengembangkan proses pengajaran dan mempercepat selesainya 

penulisan skripsi. 

 Waktu Tunggu Lulusan Sebelum Mendapatkan Pekerjaan Pertama 

 Sesuai dengan data yang diperoleh melalui tracer study (langsung maupun 

online), rata-rata waktu tunggu sebelum mendapatkan pekerjaan pertama 3 bulan 

dimana 85% dari lulusan memiliki waktu tunggu selama 3 bulan dan 15% nya 

kurang dari 3 bulan, target yang ingin dicapai adalah 1 bulan, atau minimal 

mempertahankan kondisi saat ini. Target ini dapat dicapai dengan meningkatkan 

kemampuan bahasa Inggris mahasiswa, keahlian dalam komputer, dan hubungan 

Tabel 14: Indikator Untuk Target Kinerja 

Indikator Dasar Pertengahan Akhir 

 Lama studi rata-rata   4th 3bln 4th1bln 3th8bln 

 Lama penulisan skripsi rata-rata 5,4 bulan 4,5 bulan 
< 4,5 
bulan 

 Waktu tunggu mendapat 
pekerjaan 4 bulan < 4 bulan 2,5 bulan 

 Gaji pertama Rp.3.- Jt Rp.5.- Jt Rp.8.- Jt 

 Akreditasi B B A 
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dengan organisasi-organisasi professional seperti dunia bisnis, profesi akuntan, 

pemerintah dan lain-lain.  

 Gaji Pekerjaan Pertama 

 Gaji pertama yang diterima lulusan rata-rata Rp.3.000.000,-. Kebanyakan 

lulusan memulai pekerjaannya hanya untuk menambah pengalaman bekerja  

sementara menunggu memperoleh pekerjaan yang lebih baik, jumlah gaji pertama 

ini berkisar antara Rp.3.000.000,- sampai Rp.4.000.000,-, data ini diperoleh melalui 

tracer study. Gaji  pertama mereka diharapkan akan meningkat menjadi rata-rata 

sebesar Rp. 5.000.000,- sampai         Rp. 8.000.000.-. Usaha untuk meningkatkan 

gaji pertama yang mereka peroleh adalah dengan meningkatkan kemampuan 

mereka berkomunikasi dalam bahasa Inggris, kemampuan menggunakan aplikasi 

komputer (Data Entry Operator) maupun kemampuan menggunakan program 

komputer akuntansi  dalam akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, praktek 

pemeriksaan akuntansi (Auditing Practice), dan meningkatkan kerjasama dengan 

pihak-pihak luar. 

 Akreditasi Program Studi 

Akreditasi program studi saat ini adalah B dan diharapkan yang akan datang 

dapat memperoleh nilai A, hal ini diharapkan dapat dicapai karena sudah dilakukan 

pengembangan di beberapa bidang diantaranya, pengembangan proses pengajaran 

dan pembelajaran, meningkatkan fasilitas pustaka dan laboratorium komputer 

sampai dengan SDM. 

 

12. Sarana  yang Tersedia untuk Memelihara Interaksi Dosen – Mahasiswa  

Hubungan antara dosen dengan dosen, dosen dengan mahasiswa dan 

mahasiswa dengan mahasiswa dapat terjadi secara terprogram dan dapat juga 

terjadi secara insidentil. Sarana yang tersedia untuk memelihara interaksi dosen 

dengan mahasiswa pada program studi akuntansi terdiri dari satu ruang seminar 

proposal, satu ruang meja hijau, beberapa ruang dosen, satu ruang rapat, satu 

ruang tunggu dosen/ piket dan satu ruang program studi akuntansi. Pada ruangan 

tersebut, seluruh  dosen dapat berkumpul untuk berdiskusi, menunggu jam 

pelajaran dimulai, dan untuk melepas lelah (istirahat). Interaksi dosen dengan 

mahasiswa dapat dilakukan dimanapun dosen yang bersangkutan berada, misalnya 
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bimbingan pengisian kartu rencana studi (KRS online), bimbingan penulisan skripsi 

dan sebagainya. 

Membangun interaksi yang baik antara dosen dengan mahasiswa di dalam 

kampus. Di luar kampus, sarana yang tersedia untuk membangun interaksi dosen 

dengan mahasiswa adalah melalui kegiatan praktikum mahasiswa, PKL, dan melalui 

program inisiasi pada mahasiswa baru, serta kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang 

dilakukan oleh himpunan mahasiswa progam studi yaitu Himpunan Mahasiswa 

Akuntansi (HMA) FEB-USU.   

 
13. Mutu dan Kuantitas Interaksi  

Mutu dan kuantitas interaksi antara sesama dosen pada program studi 

akuntansi, dapat dikatakan baik. Minimal pada pertemuan rutin, para dosen dapat 

saling bertukar informasi. Suasana antar sesama dosen dari program studi lainnya 

dijaga dengan baik. Hal ini sering berlangsung di ruang tunggu dosen. Sedangkan 

interaksi sivitas akademika lainnya dapat berlangsung pada tempat dan waktu 

tertentu, misalnya pada saat upacara bendera, kegiatan olahraga, seminar, 

lokakarya, dan pengabdian kepada masyarakat.  

Mutu dan kuantitas interaksi dosen dengan mahasiswa biasanya dilakukan 

pada tatap muka disaat perkuliahan, bimbingan skripsi, seminar ataupun pada 

kegiatan lainnya. Selain itu, ada pertemuan rutin minimal sekali dalam satu 

semester antara dosen penasehat akademik dengan mahasiswa asuhannya 

memantau keberhasilan studi dan membantu memecahkan permasalahan yang 

terjadi pada mahasiwa selama masa studinya. 

Interaksi antara mahasiwa dengan sesama mahasiswa dapat terjadi pada 

berbagai kegiatan. Mahasiswa program studi akuntansi juga melakukan interaksi 

dengan sesama mahasiswa dari program studi yang sama tetapi berbeda 

universitas dan atau perguruan tinggi. 

 
14. Rancangan Menyeluruh untuk Mengembangkan Suasana Akademik   

Program Studi Akuntansi sampai saat ini telah mengalami perkembangan 

dan perubahan kurikulum yang mengikuti perubahan kurikulum nasional dalam 

rangka mengantisipasi perubahan tuntutan masyarakat. Kegiatan akademik terdiri 

dari 8 semester. Proses belajar mengajar di evaluasi setiap tiga bulan melalui 
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pertemuan dosen, dan jika ada kendala yang dihadapi dapat langsung 

membicarakannya kepada ketua program studi dan jika diperlukan dapat secara 

langsung bertemu dengan pihak dekanat. Demikian pula halnya dengan mahasiswa 

setiap saat dapat bertemu dengan dosen wali ataupun dosen yang mengasuh 

matakuliah jika ada yang memerlukan penjelasan lebih jauh. Setiap akhir semester 

dilakukan evaluasi terhadap dosen melalui kuesioner, secara sampling. Monitoring 

terhadap tingkat partisipasi/kehadiran dosen dalam mengajar diperoleh tingkat 

kehadiran rata-rata 95% . 

Berdasarkan kondisi tersebut, program studi akuntansi berbenah dan 

melakukan persiapan-persiapan ke depan. Program studi akuntansi merasa perlu 

melakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana keberadaan program studi, 

kekuatan yang dimiliki dan kesiapan dalam menghadapi dan mengantisipasi 

berbagai tantangan yang ada. 

Evaluasi terhadap kinerja staf pengajar, dilakukan setiap tahun berdasarkan 

kriteria-kriteria yang telah tercantum dalam DP3.  

Selain itu usaha-usaha yang dilakukan Program Studi Akuntansi untuk mewujudkan 

suasana akademik adalah: 

 Mengadakan pertemuan, membicarakan berbagai masalah yang berhubungan 

dengan proses belajar mengajar 

 Membahas “current accounting issue“ 

 Membentuk forum diskusi ilmiah yang membahas buku-buku  khususnya buku 

akuntansi terbitan yang terbaru, seminar dan lain sebagainya. 

 Diantara dosen yang mengasuh matakuliah yang sama selalu dilakukan 

kordinasi baik mengenai waktu maupun mengenai materi yang diberikan kepada 

mahasiswa. 

 Pertemuan antara dosen program studi akuntansi dengan mahasiwa akuntansi 

secara berkala dilakukan, untuk mengetahui kendala dan masalah yang dihadapi 

dalam proses belajar- mengajar dari sudut pandang mahasiswa. 

 Untuk memperluas wawasan mahasiswa, program studi membawa mahasiswa 

ke lapangan (dunia bisnis), mengundang alumni memberikan ceramah, 

mengikutsertakan mahasiswa dalam acara-acara seminar, dan lain sebagainya. 
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15. Keikutsertaan Civitas Academica dalam Kegiatan Akademik (Seminar, 

Simposium, Diskusi, Eksibisi) di Kampus 

Keikutsertaan sivitas akademika pada kegiatan akademik seperti seminar di 

kampus terus meningkat. Program Studi Akuntansi mendorong sivitas akademika 

untuk mengikuti kegiatan akademik yang ada di kampus dan di luar kampus. 

Kegiatan seminar pada program studi akuntansi selama tiga tahun terakhir diisi 

dengan seminar yang bersifat internasional, nasional dan lokal, selain seminar 

proposal penelitian mahasiswa. Setiap mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan 

seminar tersebut dan diikuti oleh dosen.  

Mahasiswa juga ikut berpartisipasi dan diberi tanggung jawab yang lebih 

besar untuk kegiatan-kegiatan tertentu, seperti tanggung jawab menjadi moderator 

dan pembawa acara (MC) pada acara seminar, kuliah umum dan diskusi ilmiah. 

Tanggung jawab tersebut diemban secara baik, dimana hal ini telah dilaksanakan 

oleh mahasiswa dalam  kegiatan SNA XVIII yang melibatkan sekitar 100 orang 

mahasiswa yang aktif berpartisipasi  sebagai panitia penerima tamu, pembawa 

acara, konsumsi,  dan lainnya. Tanggung jawab tersebut di apresiasi oleh IAI Pusat 

dengan memberikan kartu Anggota Muda IAI kepada seluruh mahasiswa yang 

terlibat dalam kepanitiaan kegiatan Simposium Nasional Akuntansi  XVIII 

tersebut. 

Kegiatan akademik dalam upaya peningkatan suasana akademik ialah 

adanya keterlibatan sivitas akademika dalam pengabdian, yaitu adanya penelitian 

yang dilakukan oleh dosen yang melibatkan mahasiswa. Berikut beberapa 

pengabdian dosen yang melibatkan mahasiswa (tabel 15). 

Tabel 15: Beberapa Pengabdian Dosen Program Studi Akuntansi Yang Melibatkan 

Sivitas Akademika 

NO. JUDUL PENGABDIAN 

PIHAK YANG TERLIBAT 

DOSEN MAHASISWA 

1 Peningkatan Volume Penjualan Melalui Perbaikan 
Sistem Perhitungan Harga Pokok Produksi Industri 
Keripik Singkong Kreasi Lutvi di Kecamatan Pancur Batu 
Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara 

Mutia Ismail, 
Hotmal Jafar, 

Nurzaimah, Arifin 
Lubis 

Indra Fauzi 

 
2 

Rancangan Alat Bantu Pengemasan dan Perbaikan 

Manajemen Usaha Untuk Peningkatan Pemasaran 

Pengrajin Kerupuk Ikan 

 
Rasdianto, Idhar 
Yahya 

 
Ferry Ramadhana 
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3 Pelatihan Pembukuan Sederhana dan Kewirausahaan 

Bagi Perbaikan Manajemen Usaha Pelaku Usaha Tape 

Desa Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan 

Azhar Maksum, 
Rina Br. Bukit, 
Yulinda, Naleni 
Indra 

Khair Dina 

4 Penerapan IPTEK Pada Penjualan Buah Segar Per Kg 

dan Buah Kupas Per Slice, Obat Tradisional, serta 

Pengemasan Yang Rapi dan Bersih Pada Penduduk 

Kecamatan Sunggal 

Firman Syarif, 
Syahrul Rambe 

 
Annisa Lolita 

 
5 

Peningkatan Produktivitas Dengan Perbaikan 

Manajemen Usaha Pengrajin Keripik 

Idhar Yahya, 
Rasdianto, Erwin 
Sitorus 

 
Silvia Yunita Dewi 

6 Peningkatan Ekonomi Penduduk Nelayan Pantai Percut 
dengan Tata Kelola Tempat Yang Bersih dan 
Pengelolaan Rasa Ikan Bakar Yang Enak 

Firman Syarif, 
Hotmal Jafar 

Santi Rohdearni P 

7 Pelatihan dan Pembelajaran Sistem Pencatatan, 

Perencanaan Keuangan , Serta Kelayakan Usaha 

Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Pendapatan 

Masyarakat Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan 

Kabupaten Deli Serdang 

Salbiah, Rina Br. 
Bukit, Hotmal 
Jafar 

 
Robi Bangun 

  Sumber: Program Studi Akuntansi FEB –USU 

 

16. Pengembangan Kepribadian Ilmiah 

Secara umum mahasiswa Program studi Akuntansi menyenangi berbagai 

kegiatan ilmiah, diantaranya mengikuti pelatihan ilmiah, mengikuti seminar ilmiah, 

membuat kegiatan-kegiatan ilmiah dan sebagainya. Peningkatan keikutsertaan 

sivitas akademika pada berbagai kegiatan akademik tentunya  akan mendorong 

terjadinya pengembangan kepribadian ilmiah. Hal ini terlihat pada mutu skripsi 

mahasiswa yang saat ini mulai mengarah kepada model penelitian empiris.   

Dari uraian di atas dapat dideskripsikan SWOT untuk suasana akademik 

(Komponen E)  yaitu : 

 

Kekuatan (S): 

 Kurikulum Program Studi-Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan Kep. 

Mendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Nasional 

Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Siswa dan No.045/U/2002 tentang 

Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. 

 Rancangan dan struktur matakuliah dalam kurikulum disesuaikan dengan visi, 

misi, sasaran dan tujuan Program Studi dan masukan dari tenaga konsultan 

serta pemakai lulusan. 
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 Tersedia sejumlah mata kuliah pilihan yang dapat dipilih oleh mahasiswa sesuai 

dengan kebutuhannya. 

 Adanya program-program pengembangan kurikulum pembelajaran. 

 Ditawarkannya beberapa mata kuliah yang berorientasi pada permintaan pasar.  

 Tersedia peraturan akademik yang baku dan dijalankan dengan baik 

 Kegiatan belajar berlangsung dengan mengacu pada GBPP dan SAP 

 Mahasiswa secara konstan dan disiplin menghadiri perkuliahan 

 Bimbingan skripsi dilakukan oleh dosen sesuai dengan bidang ilmu dan atau 

matakuliah yang diasuhnya  

 Tersedianya sarana untuk memelihara interaksi dosen dengan mahasiswa pada 

Program Studi Akuntansi  

 Kebersamaan dosen, tenaga pendukung dan mahasiswa cukup mendukung 

terciptanya suasana akademis yang kondusif.  

 Hubungan antara dosen dengan dosen, dosen dengan mahasiswa, dan 

mahasiswa dengan mahasiswa berlangsung dengan harmonis. 

 Mutu dan kuantitas interaksi antara sesama dosen dan mahasiswa berjalan 

dengan baik.  

 Keikutsertaan sivitas akademika pada kegiatan akademik seperti seminar di 

kampus terus meningkat.  

Kelemahan (W):  

 Peranan dosen penasehat akademik kurang maksimal  

 Kurangnya hubungan dengan pihak luar 

 Mahasiswa belum memanfaatkan fasilitas akademis dengan optimal.  

 Dosen belum seluruhnya memiliki ruangan sendiri sebagai sarana untuk 

melakukan konsultasi dan bimbingan akademik dengan mahasiwa 

 Keterlibatan dosen sebagai pembicara/pemakalah dalam kegiatan seminar 

ilmiah rendah.  

Peluang (O):  

 Pengembangan sarana pendidikan dengan memanfaatkan fasilitas internet 

 Diberlakukannya otonomi pergut\ruan tinggi sehingga Prodi memiliki keleluasaan 

untuk mendesain kurikulum sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pasar 
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Ancaman (T): 

 Kebutuhan kompetensi lulusan yang selalu berubah. 

 Perubahan dunia bisnis yang semakin cepat, sehingga Priodi dituntut untuk 

selalu siap melakukan perubahan kurikulum 

 Persaingan antar perguruan tinggi pengelola program studi yang mengasuh 

bidang ilmu yang sama. 
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KOMPONEN F 

Pembiayaan, Sarana, Prasarana dan Sistem Informasi 

1. Sumber dan Sistem Alokasi Dana 

Sumber dan penggunaan dana untuk studi program dialokasikan oleh biro 

administrasi pada tingkat rektorat, yang dikelola oleh tingkat fakultas (Pembantu 

Dekan II).  Sumber dana untuk program studi berasal dari pembayaran uang kuliah 

(SPP) oleh mahasiswa Program S1 Reguler serta sumber lainnya. Sumber 

penerimaan tahun 2012/2013 s.d 2014/2015 terdapat pada tabel 16 berikut:      

Tabel 16 : Sumber Penerimaan 2012/2013 s.d 2014/2015 

Tahun Penerimaan Jumlah Penerimaan (Rp) 

Penerimaan 2012/2013 20.327.000.000 

Penerimaan 2013/2014 26.209.000.000 

Penerimaan 2014/2015 24.851.000.000 

Sumber: PD-2 FEB-USU 
 

 Pendanaan untuk Program Studi S1 Akuntansi berasal dari FEB USU 

melalui DUKS (Daftar Usulan Kegiatan Suplemen) dan DIKS (Daftar Isian Kegiatan 

Suplemen) berdasarkan DUKS tahun 2012/2013 s.d 2014/2015 pembiayaan 

terbesar adalah berasal dari belanja honorarium sebesar 78% sedangkan untuk 

belanja barang 22%. 

Tabel 17 : Jenis Penggunaan 2012/2013 s.d 2014/2015 

No. Jenis Penggunaan 
Persentase Dana  (%) 

2012 2013 2014 

  % % % 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Pendidikan: 78,5% 77,02% 85,7% 

2 Penelitian: 4,5% 5,7% 6% 

3 Pengabdian kepada Masyarakat: 1% 1% 1% 

4 Investasi sarana dan prasarana 16% 16,28% 7,3% 

 Total 100% 100% 100% 

Sumber: PD-2 FEB-USU 
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2. Pengelolaan dan Akuntabilitas Penggunaan Dana 

Terhadap pengelolaan dana serta akuntabilitas penggunaan dana, Fakultas 

membentuk Tim Anggaran Fakultas yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan 

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara yang anggotanya terdiri dari 

Dekanat dan Ketua program studi. Perancangan dan penyusunan estimasi 

anggaran dipimpin oleh Pembantu Dekan II. Setelah penyusunan DUKS 

diselesaikan, kemudian dibahas di Rapat Tim Anggaran dan kemudian diajukan ke 

Rapat Anggota Senat Fakultas untuk disahkan dan seterusnya diusulkan ke pihak 

Universitas. 

Berdasarkan prosedur dan kebijakan tersebut pembiayaan Program Studi 

Akuntansi didasarkan pada penerimaan seperti yang tertera pada tabel 18. Dari 

rincian tabel tersebut dapat diketahui dana operasional Program Studi Akuntansi 

selama 3 tahun terakhir rata-rata per mahasiswa per tahun sebesar Rp. 18,68 juta. 

Tabel 18. Jenis Penerimaan 2012/2013 s.d 2014/2015 

Sumber 

Dana 
Jenis Dana 

Jumlah dana (juta rupiah) 

2012 2013 2014 

(1) (2) (3) (4) (5) 

PT sendiri Dana Masyarakat 7.395 7.343 8.564 

Diknas 

Gaji 10.276 11.425 13.865 

Hibah Penelitian 98 365 732 

Hibah Pengabdian 97 97 146 

Sumber lain 
Beasiswa 679 555 360 

Lain-lain 1782 6424 1184 

Total 20.327 26.209 24.851 

Sumber: PD-2 FEB-USU 

3. Keberlanjutan Pengadaan dan Pemanfaatannya 

Minat mahasiswa yang ingin menjadi mahasiswa program studi akuntansi 

masih sangat tinggi dengan demikian ketersediaan dana (SPP) masih dijamin 

keberlanjutannya. Pada sistem manajemen perguruan tinggi, program studi memiliki 

arti yang sangat strategis. Oleh karena itu, program studi akuntansi sudah saatnya 

dilibatkan dalam pengadaan dan pemanfaatan dana. Keberlanjutan pengadaan dan 

pemanfaatan dana tergantung pada anggaran fakultas dan universitas.  
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4. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 

Kampus Universitas Sumatera Utara (USU) terletak di daerah Padang Bulan, 

sebelah barat daya kota Medan, hanya tujuh kilometer dari pusat kota. Kampus ini 

yang memiliki luas 116 Ha dengan luas zona akademik 93,4 Ha, merupakan pusat 

utama kegiatan Universitas. Disini terdapat lebih dari seratus bangunan dengan total 

luas lantai 133.141 meter persegi.  

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara (FEB –USU) memiliki luas 

lahan sekitar 34.696 m2 atau sekitar 34 Ha, yang meliputi beberapa kotak 

pembagian antara lain: 

I. Sebahagian Areal Parkir : 23,80 m  x   40,20 m =        956,76 m2 

II. Lahan Kosong I : 59,90 m  x   56,40 m =     3.378,40 m2 

III. Lahan Kosong II : 26,40 m  x   84,00 m =     2.217,60 m2  

IV. Kolam : 48,00 m  x   50,00 m =     2.400,00 m2  

V. Gedung Perkuliahan :161,00 m  x 159,90 m =   25.743,90 m2 

 Total   .................................................................. =   34.696,70 m2 

 Pemanfaatan gedung sudah optimal. Untuk keperluan administrasi digunakan 

gedung lantai II. Untuk perkuliahan tersedia 70 kelas yang dapat dipakai pagi, sore 

dan malam hari  untuk program S1 dan D3. Dengan jumlah mahasiswa yang 

terdaftar saat ini kebutuhan ruangan masih mencukupi. 

 Pemeliharaan sarana dan prasarana dikelola pada tingkat fakultas. Untuk 

pemeliharaan kebersihan lingkungan dipekerjakan tenaga honorer. Untuk 

pemeliharaan peralatan pihak fakultas mempekerjakan juga tenaga honorer yang 

bertugas memeriksa dan memperbaiki komputer-komputer yang rusak dalam masa 

pemakaian. 

 
6. Ketersediaan dan Kualitas Gedung, Ruang Kuliah, Laboratorium, 

perpustakaan 

 Gedung pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis digunakan untuk ruang kuliah, 

laboratorium, perpustakaan, ruang dosen, ruang administrasi dan ruang lainnya. 

Adapun komposisi penggunaan ruang yang terbesar adalah untuk kegiatan 

akademik.  
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 Gedung perkuliahan yang digunakan terdiri dari Gedung Baru seluas 2.134,1 

m2 (Lantai I dan III) dan Gedung Lama dengan luas 1.542,9 m2.  Profil gedung 

perkuliahan dapat dilihat pada Tabel  19.                  

 
Tabel 19. Sarana Gedung Perkuliahan 

Sumber: PD-2 FEB-USU 

  Kapasitas ruangan yang tersedia cukup bervariasi. Kisaran kapasitas 

ruangan antara 40 sampai 100 orang. Jumlah dan kapasitas ruangan perkuliahan 

dapat dilihat pada tabel 20 dan 21. 

Tabel 20. Kapasitas Perkuliahan Gedung Baru-I 

RUANG M2/Ruangan 
Jlh 

Ruangan 
Kapasitas 

(orang) 
Jumlah Lantai 

1 – 12       119,4 10  132 1320 Lt – I 

13 – 17         78,3 5   90  450 Lt -  III 

18 & 22         95,2 2  80  160 Lt – III 

19 – 21       119,4 3  80  240 Lt – III 

23 - 25       62,82 3 60 180 Lt – I 

26-28       63,64 3 60 180 Lt-II 

113&114       480 2 150 400 Lt-I 

235&236       480 2 150 400 Lt-II 

Jumlah        30  3.390  

Sumber: PD-2 FEB-USU 
                
 

Tabel 21. Kapasitas Perkuliahan Gedung Baru-II (Anwar Karim) 

RUANG M2/Ruangan 
Jlh 

Ruangan 
Kapasitas 

(orang) 
Jumlah Lantai 

Anwar 
Karim 

90,09 2 50 100 Lt-II 

Anwar 
Karim 

90,09 4 50 200 Lt-III 

Jumlah        6   300  

 
 
 
 
 

Gedung 
A  r  e  a  (m2)  

Ruang 
Kuliah 

Lab. Ruang 
Baca 

Ruang 
Dosen 

Ruang 
Adm. 

Ruang 
Lain 

Total 

Gedung 
Baru 

4.908,92 426,5 250 383,89 273,13 1.074,84 
4.642,46 

Gedung 
Lama 

1.346,85 93,5      - 311,87 221,68 1.205,16 
3.308,54 

T o t a l 6.255.77 520 250 685 494.81 2.280 
7.951 
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Tabel 22. Kapasi tas Perkuliahan Gedung Baru-III (PERTAMINA) 

RUANG M2/Ruangan 
Jlh 

Ruangan 
Kapasitas 

(orang) 
Jumlah Lantai 

1 dan 2 138,57 2 100 200 Lt – I 

1 dan 2 179,5 2 100 200 Lt – II 

Jumlah        20   400  

 
 

Tabel 23. Kapasitas Perkuliahan Gedung Lama 

RUANG 
Ukuran 

m2/Ruangan 
Jlh Ruangan 

Kapasitas 
(orang) 

Jumlah 

1 dan 14 108 2 50 100 

2,4,11,13 180 4 100 400 

3 72 1 60 60 

6,9 192 2 75 150 

15 dan 16 40,45 2 25 50 

12 72 1 40 40 

Jumlah  10  790 

 

Gedung Baru (lantai I dan lantai III) dan Gedung Lama pada FEB – USU 

untuk melaksanakan kegiatan akademi, mampu menampung mahasiswa sebanyak 

2.920 orang. Hal ini menandakan tidak ada permasalahan dalam aktivitas dan 

pelaksanaan proses belajar mengajar. Selain itu FEB – USU memiliki sumberdaya 

informal yang masih belum dimanfaatkan seluas 7.996 m2, berupa lahan tidak 

terpakai yang ditumbuhi oleh rerumputan, kolam / taman dan gedung 

kemahasiswaan. Pada masa yang akan datang dapat dimanfaatkan bagi kebutuhan 

pengembangan fakultas. 

Perpustakaan 

 Ada 3 perpustakaan Internal dan 2 Eksternal  yang dapat diakses mahasiswa 

Program Studi Akuntansi: 

Internal :   

   1. Perpustakaan Universitas 

2. Perpustakaan Fakultas 

3. Perpustakaan Program Studi-Akuntansi/PPAK atau Dept.Akuntansi 

Eksternal : 

1.  Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Propinsi Sumatera Utara 

(Baperasda) 

2. Perpustakaan Umum Kota Medan 
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3. Social Science Research Network ( http://ssrn.com) 

4. Proquest ( http://search.proquest.com/) 

5. EBSCO ( http://search.ebscohost.com/) 

6. SpringerLink ( http://link.springer.com/) 

7. Gale Database: (http://infotrac.galegroup.com/itweb) 

8. Badan Pusat Statistik (http://www.bps.go.id) 

9. Bank Indonesia (http://www.bi.go.id) 

10. Bursa Efek Indonesia (IDX) (http://www.idx.co.id) 

Perpustakaan Universitas (USU) didirikan pada tahun 1970. Untuk 

peningkatan efisiensi, sejak tahun 1989 pengelolaan perpustakaan di lingkungan 

USU berubah menjadi sistem terpusat.  

 Bagi mahasiswa Program Studi Akuntansi untuk memperoleh referensi yang 

lebih bervariasi dan lengkap dapat melakukan pinjaman ke Perpustakaan 

Universitas. Gedung Perpustakaan USU adalah gedung permanen yang terdiri atas 

4 (empat) lantai dengan luas bangunan 6.090 m2 yang dibangun di atas lahan 

seluas 3 Ha. Jumlah koleksi Perpustakaan seluruhnya adalah 149.272 judul atau 

519.226 eksemplar, diantaranya 5.717 judul atau 12.336 eksemplar yang berkaitan 

dengan bidang akuntansi. Perpustakaan juga melanggan lebih 8.000 judul e-journal. 

Jam buka perpustakaan selama masa kuliah dan hari kerja untuk seluruh fasilitas 

pada hari Senin s.d. Jumat, mulai pukul 08.00 s.d. 16.00, dan pada hari Sabtu mulai 

pukul 08.00 s.d. 13.00. Sedangkan fasilitas di Lantai-1 yaitu layanan Koleksi Pinjam 

Singkat (KPS), Ruang Baca, dan Akses Internet jam buka adalah Senin s.d. Jumat, 

mulai pukul 08.00 s.d. 22.00, dan Sabtu mulai pukul 08.00 s.d. 18.00.  

 

Tabel 24. Profil Bahan pustaka bidang Akuntansi di Perpustakaan Universitas 

Sumatera Utara 

Tipe Koleksi 

Edisi 

Total 1-2 

Tahun terakhir 

3-5 

Tahun terakhir 

>5 

Tahun terakhir 

Judul Kopi Judul Kopi Judul Kopi Judul Kopi 

Textbook 123 492 335 1.340 1.738 6.952 2.253 15.895 

Jurnal Cetak 4 17 5 19 120 366 129 318 

E-jurnal 233 * 233 * 233 * 233 * 

Skripsi 466 466 1529 1529 686 686 2681 2681 

http://ssrn.com/
http://search.proquest.com/
http://search.ebscohost.com/
http://link.springer.com/
http://infotrac.galegroup.com/itweb
http://www.bps.go.id/
http://www.bi.go.id/
http://www.idx.co.id/


 

Evaluasi Diri PS-Akuntansi FEB USU 

 
 

72 

Tesis 62 62 126 126 149 149 337 337 

Referensi 2 4 4 8 78 116 84 128 

Total 890 1.041 2.232 3.022 3.004 8.269 5.717 12.336 

Sumber:PerpustakaanUSU 
Keterangan:         
Interval penerbitan dapat disesuaikan dengan bahan pustaka yang ada dalam perpustakaan tersebut, 
bisa seperti 1-5 tahun terakhir, > 10 tahun terakhir.    
 

Jika dilihat dari sarana perpustakaan, hal ini tentunya sangat menunjang 

proses belajar mengajar , dan penelitian baik bagi mahasiswa maupun bagi staf 

akademis. 

Katalog perpustakaan USU dapat diakses secara online (OPAC) baik di 

dalam perpustakaan maupun melalui jaringan kampus dan internet. Informasi 

tentang Perpustakaan USU dan berbagai sumberdaya elektronik yang dimiliki oleh 

perpustakaan dapat dilihat dan didownload dari situs website perpustakan USU 

dengan alamat berikut ini: 

Alamat website perpustakaan Universitas Sumatera Utara adalah  
http://library.usu.ac.id/ 

1. Alamat,E-Journal, 
http://library.usu.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=61&itemid=9
3 

2. Database ProQuest, Web of Science, Westlaw, American Chemical Society (ACS), 
ASCE, dan IEEE , dapat diakses dari jaringan USUnet (intranet) tanpa account dan 
password.  Langganan ProQuest diperpanjang atau password diganti setiap tiga 
bulan. 

3. EBSCO, hanya dapat diakses dengan menggunakan account dan password yang 
dapat diperoleh dari Perpustakaan USU 

4. Alamat USU Repository: http://repository.usu.ac.id/    Comprises of works by and/or 
about the university in form of electronic documents including research reports, 
lectures papers, dissertations, theses and student papers 

5. Alamat OPAC USU, http://digilib.usu.ac.id/      
6.  Gale Database: (http://infotrac.galegroup.com/itweb) 
7.  Social Science Research Network (SSRN) 

  
Covers the whole holdings of the university library systems including the main library 
and its branches 

Sumber: Perpustakaan Universitas Sumatera Utara  
 

 Walaupun sistem telah terpusat, tetapi di setiap Fakultas tetap mempunyai 

perpustakaan, yang lebih berfungsi sebagai ruang baca dan dalam pelaksanannya 

berkoordinasi dengan Perpustakaan USU. Begitu juga di Fakultas Ekonomi dan 

bisnis USU, saat ini terdapat Perpustakaan Fakultas yang terletak di lantai I Gedung 

http://library.usu.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=61&itemid=93
http://library.usu.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=61&itemid=93
http://digilib.usu.ac.id/
http://infotrac.galegroup.com/itweb
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Lama dan Perpustakaan Departemen Akuntansi yang terdapat di Program 

Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) di Lantai I Gedung Lama.    

Tabel. 25. Profil Bahan Pustaka Bidang Akuntansi di Perpustakaan Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis 

Tipe Koleksi 

Edisi 

Total 1-2 
Tahun terakhir 

3-5 
Tahun 
terakhir 

>5 
Tahun terakhir 

Judul Kopi Judul Kopi Judul Kopi Judul Kopi 

Textbook 126 590 32 108 379 980 537 1678 

Jurnal Cetak - - 10  22  18  38  28    60 

Total 126 590 42 130 397 1018 565 1738 

Sumber: Perpustakaan FEB -USU 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU juga memiliki satu ruang baca yang 

memiliki koleksi buku untuk tiga program studi. Jumlah koleksi yang relevan dengan 

matakuliah yang diajarkan di Program Studi Akuntansi berjumlah 565 judul buku 

dengan 1738 kopi. Jumlah ini bertambah setiap tahunnya, karena adanya anggaran 

untuk pengadaan buku. Sumber pendanaan untuk kelengkapan akuntansi diperoleh 

dari dana universitas (5 % dari anggaran fakultas). 

Tabel. 26. Profil Bahan Pustaka Bidang Akuntansi di Perpustakaan PPAk 

Tipe Koleksi 

Edisi 

Total 1-2 3-5 >5 

Tahun terakhir Tahun terakhir Tahun terakhir 

Judul Kopi Judul Kopi Judul Kopi Judul Kopi 

Textbook - - 300 776 273 827 573 1603 

Jurnal Cetak 6 25 2 2 3 15 11 42 

Buletin/Majalah 2 9 1 6 - - 3 15 

Total  8 34 303 784 276 842 587 1660 

Sumber : Perpustakaan PPAk USU 

 Sejak tahun 2003/2004, Program Studi Akuntansi telah memiliki 

perpustakaan kecil yang terdapat di gedung PPAk dengan jumlah buku teks 587 

judul dan 1660 kopi. Perpustakaan ini juga dilengkapi dengan fasilitas internet 

dengan fasilitas 10 unit komputer. Ketersediaan buku-buku ini dapat diakses melalui 

database perpustakaan universitas. Sembilan puluh persen buku-buku di 

perpustakaan ini adalah buku teks akuntansi berbahasa Inggris. Dengan 
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membiasakan diri membaca literature dalam bahasa Inggris hal ini akan sangat 

membantu mahasiswa dalam meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. 

 

7. Fasilitas Komputer dan Pendukung Pembelajaran dan Penelitian 

Laboratorium  Komputer 

Laboratorium Komputer, FEB  USU menggunakan 9 (sembilan) ruangan 

yang terletak pada Gedung Baru lantai III sebanyak 5 (lima) ruangan, 3 (tiga) 

ruangan terletak pada lantai I Gedung Lama dan pustaka. Dari 9 ruangan yang 

tersedia 3 diantaranya diprioritaskan penggunaannya untuk Program Studi 

Akuntansi. Diperhitungkan hingga saat ini terdapat 85 unit komputer yang siap 

dioperasikan (Tabel 27).  

 
Tabel 27. Ruang Laboratorium Komputer 

RUANG 
Ukuran Jumlah 

Keterangan 
m2 Komputer 

21 78,3 25 unit Lt- III Gd. Baru 

22 78,3 25 unit Lt- III Gd. Baru 

23 78,3 25 unit Lt- III Gd. Baru 

24 78,3 25 unit Lt- III Gd. Baru 

25 78,3 25 unit Lt- III Gd. Baru 

Lab. 78,3 51 unit Lt –  I  Gd.Lama 

Lab. 25,1    17 unit Lt –  I  Gd.Lama 

Lab. 25,1    17 unit Lt –  I  Gd.Lama 

Pustaka 25,0 10 unit FEB USU 

Jumlah   220 unit   

Sumber: PD-2 FEB -USU 

Penggunaan Laboratorium Komputer dilakukan mulai dari Senin sampai 

dengan  Jumat untuk seluruh Program S 1 dan Program D III, dengan jumlah 60 

grup dengan masing-masing group berjumlah 25 – 30 orang.   

 Materi yang diberikan dalam sesi pelatihan komputer terdiri dari (1) 

bagaimana menggunakan komputer secara umum, (2) pengenalan lembar kerja dan 

proses data. Sesi pelatihan computer diberikan pada mata kuliah Aplikasi Komputer 

akuntansi (2 SKS), yang diberikan dalam bentuk teori dan praktik. 

 Laboratorium komputer rata-rata digunakan 5 sampai 6 shift perhari dengan 

rata-rata 20 mahasiswa per shift 450 orang mahasiswa menggunakan komputer di 

laboratorium tiap semester. 
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Pendukung Pembelajaran dan Lainnya. 

         Untuk menunjang kegiatan perkuliahan mahasiswa di FEB USU, setiap 

ruangan perkuliahan dilengkapi dengan kursi perkuliahan dan meja, white board 

yang dilengkapi dengan spidol dan penghapus. Demikian pula terhadap sarana dan 

prasarana fisik lainnya cukup tersedia dan dalam kondisi baik seperti peralatan 

perkuliahan (infokus), Pengeras Suara (wireless dan amplifier), Pendingin Ruangan 

(AC dan kipas angin). Daftar sarana pendukung dapat dilihat pada tabel 28. 

Tabel 28. Sarana Pendukung untuk perkuliahan. 

* SD=Milik PT/Fak/Departemen Sendiri,  SW=Sewa/Kontrak/Kerjasama/Hak Pakai 
Sumber: PD-2 FEB-USU 

Pada umumnya sarana yang tersedia memiliki kualitas cukup baik.WiFi 

(wireless internet) juga sudah diperkenalkan sejak beberapa tahun yang lalu  yang 

dapat menjangkau seluruh gedung dan luar gedung Perpustakaan hingga radius ± 

20 - 50 meter. Pada tingkat fakultas sarana ini juga telah tersedia sehingga 

memudahkan bagi mahasiswa dan staf akademik untuk akses ke internet. 

 

8.  Kesesuaian dan Kecukupan Sarana dan Prasarana 

Sarana dan Prasarana yang tersedia memiliki rasio yang cukup baik. Rasio 

antara luas gedung dengan mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan bisnis USU 

Jenis Nama 
Rasio Ketersediaan     

Per Mahasiswa 
Kondisi 

Kepemilikan* Total Rata2 
Penggunaan 

jam 
Per Minggu 

SD SW 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Papan tulis 
White 
board 

50 unit/1177 = 1:24 Baik  - 62,5 

OHP OHP 18 unit/1177 = 1:65 Baik  - 62,5 

Screen Layar OHP 2 unit/1177 = 1:589 Baik  - 62,5 

Pengeras 
Suara 

Wireless 
Amplifier 

17 unit/1177 = 1:69 Baik  - 16 

Kipas Angin 
Kipas 
Angin 

126 unit/1177 = 1:9 Baik  - 62,5 

Komputer Komputer 71 unit/1177 = 1:17 Baik  - 25 

Ruang 
Kuliah 

Ruang 
Kuliah 

45 unit/1177= 1:26 Baik  - 62,5 

Kursi 
Kursi 
Kuliah 

4.343 unit/1177 = 4:1 Baik  - 62,5 

AC 
AC 
Window 

17 unit/1177= 1:69 Baik  - 62,5 

 AC split 141 unit/1177 = 1:8 Baik  - 62,5 

LCD 
Projector 

Infocus 89 unit/1177 = 1:13 Baik  - 62,5 
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sebesar 1 : 7, sedangkan untuk sarana seperti papan tulis, kursi, dan lain-lain 

bervariasi (tabel 28). Rasio terbesar  peralatan per mahasiswa di program studi ada 

pada screen/layar, sedangkan jumlah kursi dan ruang kuliah tersedia cukup banyak, 

dan cukup kondusif dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar. 

9.  Keberlanjutan Pengadaan, Pemeliharaan dan Pemanfaatannya 

Untuk menjamin keberlanjutan pengadaan, pemeliharaan dan pemanfaatan 

seluruh sarana dan prasarana yang ada, maka Program Studi S1 Akuntansi 

bersama dengan pihak Fakultas selalu melakukan perawatan dan pemeliharaan 

dengan baik. Sumber dan alokasi dana dinilai mampu memberikan jaminan 

keberlanjutan pengadaan dan pemeliharaannya. Agenda pemeliharaan rutin di 

tingkat Fakultas dan Universitas yerhadap seluruh sarana dan prasarana di 

lingkungan FEB dapat memberikan jaminan terpeliharanya kualitas sarana dan 

prasarana yang ada. 

10. Rancangan Pengembangan Sistem informasi 

Program Studi Akuntansi telah memiliki situs web yang dapat diakses oleh 

semua pihak secara terbuka, dengan alamat http://akuntansi.usu.ac.id. Seluruh 

informasi berkenaan dengan penyelenggaraan program studi tersedia pada situs 

tersebut. Namun harus diakui bahwa konten situs web yang tersedia masih kurang 

dan masih tetap dalam pengembangan. Situs web Program Studi ini diharapkan 

akan menjadi sistem informasi yang berguna bagi alumni, calon mahasiswa dan 

bagi masyarakat lainnya.  

Sistem basis data akademik yang dipakai saat ini pada program studi belum 

sepenuhnya menggunakan sistem basis data elektronik. Sistem basis data manual 

dan elektronik yang dimiliki saat ini masih perlu penataan. USU sedang membenahi 

sistem informasi online yang dapat menangani seluruh data akademik, keuangan 

dan data administrasi lainnya melalui proyek I-MHERE. Saat ini mahasiswa telah 

dapat melakukan registrasi online dari berbagai terminal komputer yang terkoneksi 

dengan internet baik yang tersedia di kampus maupun dari luar kampus untuk 

mengisi sendiri kartu rencana studinya. 

Di tingkat universitas, saat ini USU telah mengembangkan sistem informasi 

manajemen (SIM) yang lengkap. SIM tersebut dikelola oleh Pusat Sistem Informasi 

http://akuntansi.usu.ac.id/
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(PSI). Perangkat lunak aplikasi SIM yang tersedia dikelompokkan ke dalam 4 

kategori yaitu Sistem Manajemen Akademik, Sistem Manajemen Pengetahuan, 

Sistem Manajemen Sumber Daya, Sistem Manajemen Hubungan Komunitas yang 

keseluruhannya terdiri dari 14 modul (subsistem).  

 

11. Kecukupan Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Pendukung untuk 

Pemberdayaan Sistem Informasi. 

Ketersediaan sumber daya untuk pemberdayaan sistem informasi sudah 

memadai. Tersedia sumber daya manusia (dosen dan mahasiswa) yang dapat 

mengembangkan sistem informasi. Program Studi Akuntansi telah terhubung 

dengan jaringan internet (USUnet). Dengan demikian, sivitas akademika dapat 

melakukan akses ke internet dari Program Studi. Selain itu, Perpustakaan USU juga 

menyediakan fasilitas komputer dengan akses ke jaringan internet sekitar 60 

terminal untuk mahasiswa dan 25 untuk dosen. Fasilitas ini secara terjadwal dapat 

digunakan oleh mahasiswa Program Studi Akuntansi untuk kegiatan praktek 

penelusuran online dan mahasiswa dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk 

mengirimkan tugas-tugas kepada dosen melalui e-mail. 

 

12. Efisiensi dan Efektifitas Pemanfaatan Sistem Informasi 

 Keterhubungan Program Studi Akuntansi dengan jaringan internet dan 

ketersediaan situs web Program Studi, jelas akan menimbulkan efisiensi dan 

efektivitas dalam pemanfaatan sistem informasi. Secara internal, mahasiswa dan 

dosen telah dapat melakukan pencarian informasi dari Program Studi pada 

laboratorium dan beberapa titik hotspot yang tersedia di departemen. Selain itu, 

mahasiswa dan dosen juga dapat memanfaatkan fasilitas komputer yang tersedia di 

perpustakaan dan pusat komputer USU. Secara eksternal para mahasiswa, dosen, 

alumni dan calon mahasiswa dapat mengakses sistem informasi dari luar dengan 

menggunakan internet. Ketersediaan situs web Program Studi Akuntansi dan sistem 

informasi universitas diharapkan akan menimbulkan efisiensi dan efektifitas dalam 

proses penyebaran dan pemanfaatan informasi. 

 

13. Keberadaan dan Pemanfaatan on Campus Connectivity Devices (Intranet)  

 Keberadaan dan pemanfaatan on campus connectivity devices atau intranet 

sudah berjalan efektif sejak dibangunnya jaringan kampus (USUnet) dengan 
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jaringan fiber optic sepanjang 8.000 m2 pada tahun 1996. Konten yang paling 

lengkap saat ini yang tersedia pada intranet ialah sumber daya informasi yang 

disediakan oleh Perpustakaan USU diantaranya katalog online, akses jurnal 

eleketronik (abstrak dan fulltext), dan akses terhadap koleksi deposit USU berupa 

artikel karya dosen yang sifatnya gray materials. 

 

14. Keberadaan dan Pemanfaatan Global Connectivity Devices (Internet)  

 Aplikasi Sistem Informasi pada tingkat Universitas mencakup antara lain, 

Sistem Informasi Akademik, Sistem Registrasi Mahasiswa, Sistem registrasi ujian 

masuk, Sistem Informasi Kepegawaian, Sistem Informasi Keuangan dan Akuntansi, 

Sistem Informasi Manajemen Aset, dan Sistem Informasi Perpustakaan. 

Internet merupakan sarana yang sangat penting dalam pengembangan dan 

peningkatan kualitas belajar mengajar. Pihak fakultas sudah menempatkan WiFi di 

lingkungan fakultas. Pemanfaatnya dapat dilakukan oleh seluruh sivitas akademika. 

Para dosen dapat melakukan akses ke internet dari program studi tanpa batasan 

dan tanpa dipungut bayaran, sedangkan mahasiswa dapat menggunakannya 

dengan batasan waktu. 

Berdasarkan paparan di atas dapat dideskripsikan SWOT tentang sistem 

informasi, (Komponen F) yaitu sebagai berikut :  

Kekuatan (S):  

 Pengelolaan sarana sudah dilakukan dengan optimal. 

 Fasilitas perpustakaan USU yang tersedia sangat lengkap dan menggunakan 

teknologi yang canggih. 

 Adanya upaya peningkatan pengadaan sarana dan prasarana. 

 Pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana dilakukan dengan baik. 

 Seluruh sivitas akademika di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dapat 

memanfaatkan fasilitas wifi tanpa dipungut bayaran. 

 FEB USU terhubung dengan jaringan kampus (intranet) dan internet.  

 Program Studi Akuntansi memiliki situs web yang dapat diakses oleh semua 

pihak secara terbuka  

 Tersedia sumber daya manusia (dosen dan mahasiswa) yang dapat 

mengembangkan sistem informasi pada program studi. 
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 Proses penyebaran informasi akademik telah lebih mudah, sejak adanya 

pembuatan situs web Akuntansi khususnya.  

 
Kelemahan (W): 

 Jumlah terminal komputer (works station) yang tersedia pada program studi 

untuk mengakses internet dan e-journal yang dilanggan Perpustakaan USU 

belum memadai.  

 Konten situs web yang tersedia masih kurang variatif  

 Kecepatan koneksi internet masih lambat 

 
Peluang (O): 

 Ada tawaran dana melalui program hibah kompetisi dari DIKTI.  

 Adanya hibah yang berasal dari luar negeri. 

 Terbuka peluang untuk mendapatkan dana untuk pengembangan dan penelitian 

dengan membangun kemitraan dengan pihak swasta dan juga dari alumni.  

 Kesempatan para mahasiswa untuk lebih kreatif semakin besar karena didukung 

oleh fasilitas yang lengkap dan teknologi yang canggih. 

 Fasilitas TIK tersedia di sekitar kampus,  

 
Ancaman (T):  

 Perubahan stabilitas ekonomi yang sukar diprediksi.  

 Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat dan cepat 

berubah 

 Kejahatan dunia maya (cyber crime) berupa penyebaran virus komputer yang 

dapat merusak sistem informasi. 
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KOMPONEN G 

Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama 

 
1. Kualitas, Produktivitas, Relevansi Sasaran dan Efisiensi Pemanfaatan Dana 

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.  

 Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma 

Perguruan Tinggi dilaksanakan secara rutin oleh para dosen Program Studi 

Akuntansi. Penelitian yang dilakukan berkaitan dengan berbagai topik yang 

berhubungan dengan bidang ilmu akuntansi dan keuangan. Selain dana SPP, ada 

beberapa dosen yang melakukan penelitian dengan dana mandiri dan dana TPSDP 

( tabel 29). 

 

Tabel 29. Jumlah Penelitian Yang Dilakukan Dosen Program Studi Akuntansi 

Jenis Biaya Penelitian 
Jumlah (tahun) 

2012 2013 2014 

PT. sendiri ( DIKS, OPF, SPP, 

DPP, Mandiri) 
8 15 19 

DIKTI 0 6 7 

Jumlah 8 21 26 

Sumber: Program Studi Akuntansi FEB-USU 

 

 Untuk pengabdian kepada masyarakat, dilakukan oleh dosen Program Studi 

Akuntansi untuk membantu dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang 

penggunaan informasi akuntansi pada usaha kecil dan menengah. Proyek 

pengabdian kepada masyarakat pada umumnya dilakukan dalam rentang waktu 36 

bulan yang dimulai dari penyusunan proposal, tinjauan ke lapangan, penyuluhan 

dan laporan akhir. Selain dana SPP, ada beberapa dosen yang melakukan 

pengabdian masyarakat dengan dana DIKTI (Tabel 30) 

 

Tabel 30. Jumlah Pengabdian Masyarakat Dosen Program Studi Akuntansi 

Sumber Dana 
Jumlah ( tahun) 

2012 2013 2014 

SPP dan Mandiri 5 14 13 

DIKTI 0 0 1 

Jumlah 5 14 14 

Sumber: Program Studi Akuntansi FEB -USU 
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a. Kualitas 

Secara umum kualitas penelitian dan pengabdian masyarakat yang 

dilaksanakan oleh dosen Program Studi Akuntansi sudah baik, karena semua 

bentuk penelitian baik yang dilakukan secara mandiri maupun yang didanai oleh 

Universitas dan Dikti harus melalui prosedur evaluasi yang telah ditentukan oleh 

Lembaga Penelitian USU. Dalam hal ini Program Studi S1 Akuntansi selalu 

memotivasi untuk mendorong semangat dan kemauan meneliti para dosen. 

Penelitian yang dilakukan baik secara individu maupun berkelompok yang 

melibatkan para mahasiswa selalu dikoordinasikan agar mengacu kepada roadmap 

yang telah ditetapkan Program Studi S1 Akuntansi. Keterlibatan mahasiswa dalam 

penelitian dapat menjadi sarana untuk menciptakan suasana akademik yang 

harmonis dan kondusif. 

 

b. Produktivitas 

Produktivitas dosen dalam penelitian dan pengabdian selama 3 tahun 

berturut-turut telah mengalami peningkatan yang signifikan. Keseluruhan selama 3 

tahun terakhir telah dihasilkan 55 penelitian dan 33 pengabdian, sementara untuk 

publikasi baik berupa penelitian maupun karya ilmiah lainnya telah dipublikasikan 

sebanyak 93 publikasi yang terdiri dari artikel yang diterbitkan baik ditingkat 

lokal/nasional/internasional, jurnal nasional/internasional dan buku yang dicetak 

penerbit. 

 

c. Relevansi Anggaran 

Seluruh kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 

dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi telah 

dikoodinasikan dan disesuaikan dengan roadmap penelitian dan pengabdian oleh 

pihak Prodi S1 Akuntansi, sehingga relevan dengan Visi dan Misi yang telah 

ditetapkan Prodi. Berbagai variasi ide dan metode yang dilakukan merupakan 

cerminan dari pengembangan ilmu akuntansi dan bisnis itu sendiri. Keterkaitan 

antara hasil penelitian yang dapat diterapkan dalam bidang pengabdian masyrakat 

menjadikan pengembangan ilmu akuntansi yang bersifat komprehensif dan terpadu. 
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d. Efisiensi Pemanfaatan Dana Penelitian dan Pelayanan/Pengabdian 

Masyarakat 

Efisiensi untuk pemanfaatan dana penelitian dan pengabdian masyarakat dinilai 

sudah baik, hal ini tercermin dari sudah semakin banyaknya hasil penelitian dan 

pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen Program Studi Akuntansi. Jumlah 

dan ayang dibutuhkan untuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat di 

sesuaikan dengan perancanaan dan kebutuhan masing-masing kegiatan. Secara 

umum tingkat penyerapan dana sudah efisien dibuktikan dengan adanya laporan 

dari kegiatan masing-masing. 

2. Agenda, Keberlanjutan, Diseminasi Hasil Penelitian dan Pengabdian pada 

Masyarakat  

 Setiap tahun dana penelitian dan pengabdian ini selalu dimasukkan dalam 

anggaran. Keberlanjutan pendanaan juga diupayakan dari sumber eksternal, 

sehingga kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dapat lebih berkembang 

dan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.  

Desiminasi hasil penelitian dilakukan melalui jurnal ilmiah yang dikelola FEB 

USU dan juga di luar FEB USU. Diseminasi ini bertujuan untuk menyebarluaskan 

hasil penelitian dan berbagai informasi antar dosen selain itu juga bertujuan untuk 

menjamin mutu penelitian. Pelaksanaan desiminasi hasil penelitian dilakukan pada 

bulan kedua atau paling lambat bulan ketiga setelah proposal disetujui oleh lembaga 

penelitian USU. Hasil penelitian dan pengabdian ini juga sudah dimasukkan dalam 

jurnal elektronik melalui Perpustakaan Universitas. 

3. Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bersama Dosen dan          

Mahasiswa  

 Kegiatan penelitian dosen yang menggunakan dana SPP sangat jarang 

melibatkan mahasiswa. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian bersama 

dosen masih terbatas pada kegiatan pengumpulan data di lapangan dan tabulasi 

data. Untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat sering melibatkan mahasiswa 

sekaligus merupakan studi lapangan bagi mahasiswa. Hal ini bertujuan agar 

mahasiswa memiliki wawasan dan keahlian dalam melaksanakan penelitian, 

sehingga dalam pembuatan skripsi (tugas akhir) tidak lagi mengalami hambatan 

berarti.   
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4.  Kuantitas dan Kualitas Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang 

dilakukan oleh Mahasiswa 

 Penelitian yang dilakukan mahasiswa selama ini hanya berhubungan dengan 

penyelesaian tugas akhir (skripsi). Jika dilihat dari kuantitas penelitian dalam bentuk 

skripsi sudah sangat banyak dimana jumlahnya mencapai sekitar 900 judul, 

sedangkan kualitas hasil penelitian juga sudah baik. Hal ini terlihat dari variasi topik 

penelitian yang dipilih, demikian juga dengan metode penellitian yang digunakan 

serta model penelitian yang dibangun.  

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh mahasiswa 

bersama dosen dapat  melibatkan 1 orang mahasiswa atau lebih untuk setiap 

kegiatan. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan mahasiswa merupakan 

bagian dari kegiatan pengajaran masyarakat bersama dosen Program Studi S1 

Akuntansi. 

 
5.   Hubungan antara Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  

 Fokus kegiatan penelitian yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun 

terakhir adalah menyangkut informasi akuntansi keuangan, akuntansi manajemen 

dan manajemen keuangan. Untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

menyangkut  bagaimana informasi akuntansi sederhana diproses dan dipergunakan 

untuk pengambilan keputusan. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat yang telah dilakukan sebenarnya memiliki keterkaitan  yang erat 

dengan kegiatan perkuliahan. Program diseminasi hasil peneltian yang dilakukan di 

lingkungan dosen  dapat menambah informasi bagi dosen lainnya sehingga dapat 

mendukung proses belajar mengajar. Dengan semakin bertambahnya informasi 

yang diterima dosen maka para dosen juga dapat menginformasikannya kepada 

mahasiswa pada waktu proses belajar mengajar berlangsung. 

 Selain itu, keterlibatan mahasiswa dalam penelitian juga membantu 

mahasiswa dalam belajar membuat sebuah karya ilmiah, karena di semester akhir, 

syarat kelulusan seorang mahasiswa perlu untuk membuat penelitian (skripsi). 

Dengan demikian mahasiswa juga terbantu dalam belajar membuat penelitian yang 

baik. 
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6.  Kuantitas dan Kualitas Kegiatan Penelitian dan Publikasi Dosen  

 Secara kuantitas, kegiatan penelitian yang dilakukan dosen tidak mengalami 

peningkatan yang berarti, akan tetapi secara kualitas mengalami peningkatan. Hal 

ini terbukti dari beberapa judul penelitian dosen yang dipublikasikan pada jurnal 

ilmiah yang telah terakreditasi. Dalam waktu tiga tahun terakhir ini terdapat 55 judul 

penelitian dan tiga puluh lima judul buku yang dihasilkan oleh dosen Program Studi 

Akuntansi serta lima puluh delapan judul artikel yang dimuat pada berbagai jurnal 

ilmiah. 

7.  Hubungan Kerjasama dan Kemitraan Penelitian dengan Lembaga Dalam   

dan Luar Negeri 

 Program Studi Akuntansi masih belum memiliki kemitraan dengan berbagai 

institusi lain dalam hal melakukan penelitian. Oleh karena itu, hubungan kerjasama 

kemitraan penelitian  belum berjalan sebagaimana seharusnya. Hubungan 

kerjasama kemitraan penelitian yang berjalan yang ada hanya antara individu dosen 

dengan pihak luar. 

8.  Kualitas dan Kurun Waktu Penyelesaian Skripsi (termasuk proses 

Penulisan Skripsi dan Pembimbingannya). 

 Kurun waktu penyelesaian skripsi pada umumnya tidak melewati masa atau 

batas waktu yang ditetapkan. Penulisan skripsi dilakukan mahasiswa dengan 

bimbingan dua orang dosen pembimbing yang dihunjuk oleh ketua program studi. 

Kualitas penulisan dan penyelesaian skripsi dijaga dengan mengikuti pedoman 

penulisan skripsi yang telah diterbitkan. Mahasiswa dapat menyelesaikan skripsinya 

paling lama dua semester dengan frekuensi terbanyak berkisar pada rentang 3 s.d 

10 bulan. Dalam ujian akhir, hasil penelitian yang dimuat pada skripsi akan 

dipertahankan di hadapan dua orang dosen penguji selain kedua orang pembimbing 

(sejak tahun 2005, satu orang pembimbing). Kualitas skripsi semakin meningkat 

seiring dengan tuntutan ilmu dan sistem pelayanan perpustakaan yang semakin 

berkembang. 

 
9.  Publikasi Hasil Penelitian, Karya Inovatif dan Rangkuman Skripsi 

Pada umumnya hasil penelitian program studi dan dosen dipublikasikan pada 

jurnal ilmiah yang ada pada unit lain di USU dan luar USU, disamping itu untuk 

mempublikasikan hasil penelitian, dilakukan kegiatan seminar hasil. Seminar dihadiri 
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oleh dosen di lingkungan FEB USU dan juga dihadiri oleh pihak-pihak yang terkait 

dalam kegiatan penelitian. Hasil penelitian pada umumya dibuat dalam bentuk 

laporan akhir penelitian. Rangkuman dan atau abstrak skripsi dipublikasikan pada 

situs web program studi. 

 

10. Kerjasama  dengan Instansi yang Relevan 

Sekalipun tidak melalui memorandum of understanding (MoU), program studi 

membangun kerjasama dengan instansi atau institusi yang relevan seperti 

kerjasama dengan BPKP, Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI), Badan 

Perlindungan Konsumen Nasional, Panitia Standar Profesi Pasar Modal, 

Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), ISDEV – USM Malaysia, UKM 

Malaysia, Harvard Kennedy School/ASH Center for Democratic Governance and 

Innovation, maupun kerjasama dengan kantor-kantor akuntan  publik yang ada 

disekitar kota Medan, dual degree, joint research dan dunia usaha lainnya. Bentuk 

kerjasama antara lain dalam bidang rekruitmen staff/pegawai, in-house training dari 

institusi tersebut. 

 
11. Monitoring & Evaluasi pelaksanaan kerjasama 

 Bentuk monitoring serta evaluasi dari pelaksanaan kerjasama yang dilakukan 

oleh Program Studi Akuntansi sejauh ini ditinjau berdasarkan hasil dan tingkat 

kepuasan dari para pihak-pihak yang ada melakukan hubungan kerjasama ataupun 

kemitraan dengan pihak Program Studi, yaitu hal ini dapat dilihat dari ada tidaknya 

keluhan yang dilakukan oleh para mitra kerjasama. Berdasarkan hasil pemantauan 

yang ada bahwa tidak adanya keluhan-keluhan ataupun tanggapan negatif yang 

datang dari pihak-pihak luar. Dengan adanya dilakukan pemantauan atau 

monitoring serta evaluasi ini, pihak  Program Studi dapat mengetahui secara 

langsung mengenai hal-hal apa sajakah yang perlu ditingkatkan dan dibenahi dalam 

hal melakukan hubungan kerjasama di masa mendatang. 

 
12. Hasil kerjasama yang saling menguntungkan 

 Dari kerjasama yang dilakukan pihak Program Studi maupun pihak luar 

memperoleh hasil yang baik, dan saling menguntungkan masing-masing pihak, 

seperti kerjasama antara pihak Program Studi dengan BPKP, dimana pihak 

Program Studi dapat mengetahui serta memahami secara langsung mengenai 
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proses pemeriksaan di bidang keuangan yang dilakukan oleh BPKP kepada seluruh 

instansi pemerintahan, sedangkan pihak BPKP sendiri juga mendapatkan berbagai 

masukan-masukan dari para staf Program Studi dalam bentuk penyuluhan maupun 

pelatihan agar dapat melakukan tugas-tugas pemeriksaannya lebih baik ke 

depannya.  

 

13. Kepuasan Pihak-pihak yang Bekerjasama 

 Tingkat kepuasan dari seluruh pihak-pihak yang melakukan hubungan 

kerjasama dengan pihak Program Studi dapat dikatakan sangat baik, dimana hal ini 

dapat dilihat dari tidak adanya berbagai bentuk keluhan-keluhan dari masing-masing 

pihak yang menjalin kerjasama, mitra kerjasama Program Studi dengan pihak luar 

juga semakin bertambah dari waktu ke waktu sehingga hal ini menujukkan bahwa 

pihak luar yakin terhadap kinerja dan kredibilitas Program Studi. Hubungan 

kerjasama yang telah dibangun pihak Program Studi kepada pihak-pihak lain juga 

terasa semakin solid, dimana secara keseluruhan hal ini merupakan suatu 

gambaran bahwa seluruh pihak yang telah menjalin berbagai bentuk kerjasama 

dengan pihak Program Studi memperoleh hasil yang memuaskan. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas dapat dideskripsikan 

SWOT tentang penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama 

(komponen G) sebagai berikut:  

Kekuatan (S): 

 Dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk Program Studi-

Akuntansi tersedia setiap tahunnya dalam Anggaran Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis USU. 

 Waktu penyelesaian skripsi mahasiswa pada umumnya tidak melewati masa 

atau batas waktu yang ditetapkan. 

 Program diseminasi hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen sangat 

mendukung proses belajar mengajar. 

 Adanya kerjasama yang dilakukan dengan instansi-instansi yang terkait. 

 Kerjasama yang dilakukan oleh pihak Program Studi dengan berbagai pihak-

pihak luar memperoleh hasil yang baik dan memuaskan. 
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Kelemahan (W): 

 Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bersama antara dosen 

dan mahasiswa masih belum optimal 

 Kerjasama kemitraan untuk penelitian antara program studi dengan dengan 

perorangan atau intitusi rendah. 

 

Peluang (O):  

 Sumber dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari Dikti dan dunia 

usaha lainnya masih terbuka luas 

 

Ancaman ( T) 

 Ketatnya persaingan dan kompetisi untuk mendapatkan dana penelitian.  
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BAB II 

ANALISIS SWOT PROGRAM STUDI  SECARA KESELURUHAN 

Dengan mengacu kepada deskripsi SWOT sebagaimana diuraikan pada 

setiap komponen, maka hasil analisis SWOT Program Studi Akuntansi dapat 

dirangkum sebagai berikut: 

Kekuatan (S) 

 Memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas 

 Program Studi Akuntansi memiliki 
perencanaan dan pengembangan 
Program Studi melalui evaluasi internal 
dan eksternal yang jelas. 

 Kerjasama dan kemitraan yang besifat 
internal dan eksternal dengan sejumlah 
perusahaan dan KAP sudah terjalin. 

 Minat calon mahasiswa untuk memilih 
Program Studi Akuntansi di USU sangat 
tinggi 

 Dosen Program Studi Akuntansi telah 
mendukung Tri Dharma Perguruan 
Tinggi dengan melakukan berbagai 
penelitian dan pengabdian pada 
masyarakat. 

 Kebersamaan dosen dan tenaga 
pendukung dalam perencanaan, 
pelaksanaan dan evaluasi program 
berlangsung dengan baik 

 Adanya program-program 
pengembangan kurikulum pembelajaran. 

 Tersedianya sarana untuk memelihara 
interaksi dosen dengan mahasiswa pada 
Program Studi Akuntansi  

 Hubungan antara dosen dengan dosen, 
dosen dengan mahasiswa, dan 
mahasiswa dengan mahasiswa 
berlangsung dengan harmonis. 

 Keikutsertaan sivitas akademika pada 
kegiatan akademik seperti seminar di 
kampus terus meningkat.  

 Tersedia sumber daya manusia (dosen 
dan mahasiswa) yang dapat 
mengembangkan sistem informasi pada 
program studi. 

 Proses penyebaran informasi akademik 
telah lebih mudah, sejak adanya 
pembuatan situs web Akuntansi 
khususnya.  

 Dana penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat untuk Program Studi-
Akuntansi tersedia setiap tahunnya 

Peluang (O) 

 Tawaran kerjasama untuk 
pengembangan pendidikan dari berbagai 
lembaga atau institusi, terutama dalam 
bidang akuntansi sektor publik, 
peluangnya sangat besar. 

 Kebutuhan pasar lulusan program studi 
akuntansi terbuka sangat luas di 
Sumatera Utara dan di kawasan 
Sumatera 

 Banyak lembaga/institusi yang bergerak 
dalam berbagai bidang yang 
membutuhkan lulusan dari Program 
Studi Akuntansi. 

 Untuk peningkatan karya akademik 
dosen, tersedia dana dari DIKTI khusus 
untuk penulisan dan penerjemahan buku 
ajar.  

 Pengembangan sarana pendidikan 
dengan memanfaatkan fasilitas internet 

 Kesempatan para mahasiswa untuk lebih 
kreatif semakin besar karena didukung 
oleh fasilitas yang lengkap dan teknologi 
yang canggih. 

 Fasilitas TIK tersedia di sekitar kampus,   

 Sumber dana penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat dari Dikti dan dunia 
usaha lainnya. 
 



 

Evaluasi Diri PS-Akuntansi FEB USU 

 
 

89 

dalam Anggaran Fakultas Ekonomi USU. 

 Program diseminasi hasil penelitian yang 
dilakukan oleh dosen sangat mendukung 
proses belajar mengajar. 

 Kerjasama yang dilakukan oleh pihak 

Program Studi dengan berbagai pihak-

pihak luar memperoleh hasil yang baik 

dan memuaskan 

 
 
 

Strategi Pemecahan Masalah, Perbaikan, dan Pengembangan 

 Meningkatkan sosialisasi visi, misi, tujuan, dan sasaran 

 Menambah daya tampung untuk calon mahasiswa prodi akuntansi. 

 Meningkatkan prestasi akademik mahasiswa dan masa studi lulusan 

 Terus menerus meningkatkan kompetensi lulusan dengan kebutuhan pengguna 

 Meningkatkan promosi program studi ke calon mahasiswa 

 Meningkatkan peranan dosen penasehat akademik 

 Meningkatkan hubungan dengan pihak luar 

 Selalu mengupdate kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan pengguna 

 Meningkatkan penelitian dan pengabdian yang melibatkan mahasiswa 

 Mendorong mahasiswa dan dosen untuk lebih memanfaatkan sumber dana penelitian 
dan pengabdian kepada masyarakat. 
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Kelemahan (W) Ancaman (T) 

 Rencana Strategis belum sepenuhnya 
dapat terealisasi. 

 Sistem DP3 hanya menilai kinerja dosen 
dalam jangka pendek sedangkan untuk 
jangka panjang belum ada. 

 Sistem manajemen kepegawaian yang 
berlaku tidak didasarkan kepada sistem 
penghargaan dan sanksi, sehingga sulit 
untuk meningkatkan kinerja para dosen 
dalam jangka pendek. 

 Daya tampung yang terbatas. 

 Dosen penasehat akademik  belum 
maksimal memberikan bimbingan nasihat 
akademik kepada mahasiswa..  

 Dosen yang telah dianugerahi Guru 
Besar masih terbatas yakni 3 (tiga) 
orang; 

 Keberlanjutan pengadaan dosen dan 
tenaga pendukung belum jelas; 

 Sumber dana untuk pengembangan 
pendidikan staf dan tenaga pendukung 
terbatas. 

 Peranan dosen penasehat akademik 
kurang maksimal  

 Mahasiswa belum memanfaatkan 
fasilitas akademis dengan optimal.  

 Keterlibatan dosen sebagai 
pembicara/pemakalah dalam kegiatan 
seminar ilmiah rendah.  

 Pengelolaan dan tanggungjawab 
anggaran tidak sepenuhnya melibatkan 
program studi. 

 Sistem alokasi dana yang diperoleh dari 
fakultas hanya terbatas pada upaya 
pemenuhan kebutuhan rutin saja  

 Jumlah terminal komputer (works station) 
yang tersedia pada program studi untuk 
mengakses internet dan e-journal yang 
dilanggan Perpustakaan USU belum 
memadai.  

 Kegiatan penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat bersama antara 
dosen dan mahasiswa masih belum 
optimal 

 Kerjasama kemitraan untuk penelitian 
antara program studi dengan dengan 
perorangan atau intitusi rendah. 

 

 Adanya tuntutan yang mengharuskan 
kinerja lebih kompetitif dalam hal 
teknologi informasi.  

 Perkembangan dunia bisnis yang begitu 
pesat, mengharuskan program studi 
menyesuaikan mutu pembelajaran. 

 Tumbuhnya lembaga pendidikan 
akuntansi secara pesat diluar Universitas 
Sumatera Utara  

 Persaingan lulusan dari perguruan tinggi 
lainnya, yang memiliki akreditasi A. 

 Universitas pesaing sudah memiliki 
dosen yang berpendidikan S3 dalam 
jumlah yang cukup banyak, seperti UGM 
dan UI. 

 Kebutuhan kompetensi lulusan yang 
selalu berubah. 

 Perubahan kebutuhan akan kompetensi 
lulusan.  

 Persaingan antar perguruan tinggi 
pengelola program studi yang mengasuh 
bidang ilmu yang sama. 

 Kondisi krisis ekonomi dan kebijakan 
pemerintah yang berubah-ubah 

 Perubahan stabilitas ekonomi yang 
sukar diprediksi.  

 Perkembangan teknologi informasi dan 
komunikasi yang pesat dan cepat 
berubah 

 Kejahatan dunia maya (cyber crime) 
berupa penyebaran virus komputer yang 
dapat merusak sistem informasi. 

 Ketatnya persaingan dan kompetisi 
untuk mendapatkan dana penelitian. 
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Gambar. Analisis SWOT untuk Pengembangan Strategi 

Strategi Pemecahan Masalah, Perbaikan, dan Pengembangan 

 Mengoptimalkan realisasi renstra yang telah disusun agar visi dan misi dapat 

tercapai.  

 Mempertahankan dan meningkatkan kerjasama dan kemitraan 

 Meningkatkan peranan dosen penasehat akademik 

 Meningkatkan pendidikan dosen hingga S3 

 Meningkatkan keterlibatan dosen sebagai pembicara/pemakalah 

 Mendorong mahasiswa memanfaatkan fasilitas akademis secara optimal.  

 Memasukkan dana untuk kebutuhan terminal computer dalam RKAT. 
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