
PROGRAM STUDI D4 LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

SIKAP

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius

b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan

etika

c. Memiliki kepribadian dan jati diri bangsa

d. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan

peradaban berdasarkan Pancasila

e. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta

rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa

f. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat

atau temuan orisinal orang lain

g. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan



lingkungan

h. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

i. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik

j. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya

k. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

l. Mampu menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis dan profesi yang berlaku bagi ahli akuntansi

terapan dibidang lembaga keuangan syariah

m. Menginternalisasi perilaku dan akhlak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

PENGUASAAN PENGETAHUAN

a. Menguasai konsep teoritis secara mendalam dalam hal:

1. bisnis entitas lembaga keuangan syari’ah serta regulasinya, meliputi perbankan syari’ah,

asuransi syari’ah, pasar modal syari’ah, koperasi syariah (Baitul Mal Watamwil dan lainnya)

dan pengelola ZISW



2. Rerangka konseptual penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan syariah (elemen

laporan keuangan

3. kerangka dasar penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan syariah

4. hukum bisnis islam termasuk fiqih muamalah

5. manajemen keuangan untuk lembaga keuangan syari’ah

6. analisis laporan keuangan lembaga keuangan syari’ah

7. harga (pricing) produk pembiayaan dan investasi lembaga keuangan syariah

8. metode penelitian terapan serta metode kuantitatif deskriptif & inferensial

b. Menguasai prinsip-prinsip:

1. akhlak dan kepemimpinan berdasarkan ketentuan syariah

2. fatwa ekonomi dan keuangan syariah

3. peraturan perpajakan yang relevan untuk individu dan badan

c. Menguasai konsep teori secara umum dalam hal:

1. biaya historis, nilai wajar, current value, present value

2. siklus akuntansi dalam pelaporan keuangan



3. akuntansi biaya untuk perhitungan harga pokok (kecuali industri asuransi)

4. akuntansi manajemen

5. audit laporan keuangan berdasarkan standar audit yang berlaku

6. manajemen stratejik

7. tatakelola entitas lembaga keuangan syari’ah

8. manajemen risiko lembaga keuangan syari’ah

d. Menguasai pengetahuan prosedural dalam hal:

1. penganggaran entitas

2. penggunaan teknologi informasi

e. Menguasai pengetahuan faktual bisnis, ekonomi, manajemen dan hukum komersial

1. Menguasai konsep tentang dasar negara Indonesia, prinsip hidup bermasyarakat dan

bernegara, hak dan kewajiban warga negara menurut Pancasila, serta kemajemukan dan

keanekaragaman Indonesia.

2. Menguasai kaidah Bahasa Indonesia dan prinsip tata tulis karya ilmiah.

3. Menguasai etika profesi



KETERAMPILAN KHUSUS

a. Mampu mengidentifikasi transaksi dan melakukan pencatatan akuntansi atas transaksi suatu

entitas lembaga keuangan syari’ah berdasarkan dokumen yang relevan;

b. Mampu mengidentifikasi kesalahan pencatatan serta melakukan koreksi atas kesalahan suatu

transaksi .

c. Mampu menghitung dan mengalokasikan pendapatan bagi hasil berdasarkan nisbah yang

berlaku untuk berkontribusi dalam menganalisis keputusan pendanaan di lembaga keuangan

syariah

d. Mampu menyusunLaporanKeuanganentitas (individual dan konsolidasi)lembaga keuangan

syari’ah sesuaistandarakuntansi keuangandan regulasi yang

telahditentukandenganmemanfaatkanteknologiinformasimeliputi:

1. Laporan Posisi Keuangan

2. Laporan laba rugi dan komprehensif lainnya



3. Laporan perubahan ekuitas

4. Laporan arus kas

5. Laporan sumber dan penggunaan zakat

6. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan

7. Laporan sumber dan penggunaan dana tabaru

8. Laporan ketaatan atas prinsip syariah

9. Laporan distribusi bagi hasil

10.Laporan rekonsiliasi bagi hasil

11.Catatan atas laporan keuangan

e. Mampu menganalisis ketepatan pemilihan kebijakan akuntansi dalam penyusunan laporan

keuangan.

f. Mampu menghitung rasio keuangan lembaga keuangan syari’ah dengan tujuan menilai kinerja

lembaga keuangan syariah

g. Mampu menghitung berbagai rasio keuangan yang digunakan untuk menganalisis harga pokok

perusahaan jasa, dagang dan manufaktur dengan minimal dua metode akuntansi biaya dalam



rangka analisis kelayakan pembiayaan

h. Mampu mengolah data kualitatif serta kuantitatif yang diperlukan untuk penyusunan anggaran

entitas lembaga keuangan syari’ah

i. Mampu menganalisa rasio profitabilitas, biaya relevan, biaya volume laba, biaya standar, harga

transfer sebagai dasar perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan pemberian

pembiayaan

j. Mampu menghitung dan menyajikanSurat Pemberitahuan (SPT) atas:

1. Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi.

2. Pajak Penghasilan (PPh) Badan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang

Mewah (PPn BM) untuk perusahaan perseorangan, cv, firma, yayasan, koperasi dan PT

tertutup sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan memanfaatkan

teknologi informasi atau manual .

k. Mampu membuat bukti potong atas PPh pasal 21,22,23, 26 dan PPN sesuai dengan peraturan

dan perundangan yang berlaku

l. Mampu menyajikan Surat Setoran Pajak (SSP) atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan



Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM) sesuai dengan peraturan perundangan

yang berlaku

m. Mampu bekerja dalam tim sebagai auditor yunior dalam proses audit lembaga keuangan syariah

berdasarkan standar audit yang berlaku

n. Mampu mengevaluasi pengaruh kejadian-kejadian setelah tanggal pelaporan yang berdampak

pada opini audit pada sebuah simulasi kerja.

o. Mampu memetakan proses bisnis dalam suatu sistem informasi yang mendukung penyediaan

informasi berbasis teknologi informasi untuk mendukung pengendalian manajemen dan

pengambilan keputusan organisasi dengan menggunakan pendekatan siklus pengembangan

sistem (SDLC) untuk entitas lembaga syariah

p. Mampu mengaplikasikan software akuntansi yang berkaitan dengan penyusunan laporan

keuangan

q. Mampu menerapkan metode penelitian terapan serta metode kuantitatif deskriptif & inferensial



KETERAMPILAN UMUM

a. mampu menerapkan pemikian logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan

pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja

bidang yang bersangkutan

b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur

c. mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan

menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan

prototype, prosedur baku, desain atau karya seni

d. mampu menyusun hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau

esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi

e. mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain,

persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada

pekerjaannya

f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja sama di dalam



maupun di luar lembaganya

g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan

evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah

tanggungjawabnya

h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung

jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri

i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk

menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi




