S1 Accounting

Apakah keputusan yang diambil mampu menghasilkan profit dan growth
atau mencapai objectives tertentu adalah permasalahan utama yang di-

Universitas Prasetiya Mulya

hadapi setiap perusahaan. Bagi kebanyakan pebisnis, keputusan untuk
masuk atau keluar dari sebuah lini bisnis dan keputusan untuk
melakukan berbagai kegiatan operasional bisnis, merupakan pure
entrepreneur’s instinct. Hal ini sering kali menyebabkan perusahaan

“ Application and improvement of

start-up (UMKM) tidak bisa mengalami pertumbuhan yang cepat, terhenti

some modern accounting and
financial techniques are
fundamentally changing the
company’s ability to make a profit.”
Warren Buffett

hanya pada 1 jenis usaha atau bahkan harus gulung tikar saat modalnya
tergerus dengan cepat.
Hal di atas tidak terjadi pada perusahaan besar, baik lokal maupun
internasional, karena semua keputusan berdasarkan pertimbangan logis,
berdasarkan data dan informasi keuangan yang sudah memperhitungkan
berbagai skenario dan mengikuti perubahan kondisi. Dengan bantuan
berbagai teknik akuntansi, kemampuan pengambilan keputusan untuk
ekspansi perusahaan dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan atas
informasi yang relevan dan kontrol atas kinerja keuangan.

Alasan Memilih Belajar Akuntansi
Kemampuan pengelolaan keuangan merupakan salah satu kemampuan yang harus
dimiliki oleh seorang pemimpin bisnis. Akuntansi adalah salah satu program studi yang
menawarkan kelengkapan yang berimbang antara kemampuan pengelolaan keuangan
dan kemampuan manajemen bisnis untuk berbagai bidang industri.
Untuk dasar itulah akuntan sering kali menjadi teman diskusi terpercaya dari para
pemilik bisnis. Hal ini dikarenakan semua keputusan dibuat atas dasar kemampuan
perusahaan untuk menghasilkan laba maksimal. Selain itu, kebutuhan manajemen untuk
mempertanggungjawabkan tindakannya kepada para investor dan regulator, membuat
peran akuntan menjadi sangat penting dalam memberikan laporan pertanggungjawaban
keuangan. Tidak heran jika akhirnya banyak CEO lahir dari latar belakang akuntansi.

Peluang Karier
Hampir semua pekerjaan yang menggunakan kemampuan finansial merupakan peluang
karier seorang akuntan. Namun secara umum, seorang lulusan akuntansi dapat memilih
untuk bekerja di internal perusahaan (Bookeeping, Budgeting, Controlling & Reporting,
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Internal Audit, Corporate Finance & Treasury, Business Analyst,

Metode Pembelajaran

Compliance) atau di luar perusahaan (Consultant, External Auditor,
Tax Planning, Forensic Accounting, Business Recovery and Insolvency).

Pengajaran dan penilaian mata kuliah tidak selalu ditentukan oleh faculty

Yang paling menarik, berbagai bidang industri membutuhkan

member (dosen) yang rata-rata adalah praktisi. Untuk beberapa mata kuliah,

Akuntan, baik untuk posisi internal maupun kerja sama eksternal.

penilaian diberikan langsung oleh praktisi industri terkait. Semua bentuk

Di sektor layanan publik dan pemerintahan pun peran akuntan

perkuliahan di Universitas Prasetiya Mulya diarahkan untuk membentuk

sangat diperlukan, sehingga peluang karier akuntan terbuka lebih

ekosistem bisnis yang terdiri dari dosen, rekanan internal (program studi

besar.

lain), rekanan eksternal, fasilitas hingga aktivitas non-akademik. Ekosistem
ini didesain untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam hal:
praktik, analisis, komunikasi, kerja sama tim, naluri bisnis dan keuangan,
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kepemimpinan, hingga daya tahan.

SMA dan yang sederajat dengan konsentrasi IPA dan IPS.

Mahasiswa juga diarahkan untuk mengikuti 2 kali magang di perusahaan,
yaitu pada tingkat 1 dan tingkat 4. Aktivitas magang untuk mahasiswa sangat
diperlukan untuk memberikan pengalaman dunia kerja, perubahan perilaku

Mengapa Harus Akuntansi di Universitas Prasetiya Mulya?

serta memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk sedini mungkin
menentukan arah kariernya di masa depan.

Salah satu permasalahan utama pendidikan akuntansi di Indonesia
adalah kebanyakan lulusan tidak siap kerja, karena mereka tidak

Proses pembelajaran mahasiswa akuntansi akan mengalami 4 tahap

pernah berpartisipasi aktif dalam praktik bisnis dan lebih banyak

perkembangan: tahap mahasiswa, tahap karyawan, tahap manajer dan

belajar secara teoretis atau hanya sekadar studi kasus dari buku

tahap pemimpin. Tahap-tahap perubahan tersebut terintegrasi dengan

teks. Di Universitas Prasetiya Mulya, mahasiswa Akuntansi akan

mata kuliah jangkar di tiap semester dan aplikasi nilai-nilai Prasetiya

banyak berpartisipasi aktif dalam praktik bisnis, mereka terlibat

Mulya. Dengan demikian, lulusan tidak hanya berkontribusi untuk

dalam menganalisis hal-hal yang terkait dengan bidang

dirinya sendiri dan perusahaan, namun juga memiliki kepekaan

keuangan untuk pengembangan bisnis berskala mikro. Mereka

sosial.

mampu menghitung dan menganalisis biaya dan pendapatan dari
berbagai model bisnis dan industri, serta memberikan masukan
mengenai masa depan bisnis. Mahasiswa dibekali dengan
kemampuan untuk melakukan analisis terkait pengendalian dan
pelaporan, evaluasi biaya dan analisis pasar dan simulasi bisnis.
Mahasiswa diarahkan untuk mampu:
•

Membaca laporan keuangan.

•

Melakukan evaluasi banding atas strategi perusahaan dan
hasil yang tercermin dalam laporan keuangan.

•

Melakukan proses simulasi audit atas perusahaan ataupun
proses merger dan akuisisi.
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Bisakah saya mengombinasikan Akuntansi
dengan disiplin Ilmu Lain?
Akuntansi merupakan bahasa dunia bisnis,
semua ilmu yang terlibat dalam proses bisnis
memiliki kebutuhan akan perhitungan biaya dan
pendapatan dalam mengambil keputusan.

