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VISI-MISI UNIVERSITAS MUHAMMASIYAH PURWOKERTO 

 

VISI UNIVERSITAS MUHAMMASIYAH PURWOKERTO 

Visi Universitas Muhammadiyah Purwokerto adalah “Menjadi Universitas Unggul, 

Modern dan Islami pada tahun 2031” 

1. Unggul adalah universitas memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif di 

bidang   pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan 

manajemen. 

2. Modern adalah universitas selalu mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan terbaru (mutakhir) sesuai dengan kebutuhan zaman. 

3. Islami adalah penyelenggaraan universitas berlandaskan prinsip dan nilai Al-

Qurān dan Al-Sunnah.  

  

MISI UNIVERSITAS MUHAMMASIYAH PURWOKERTO 

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat 

secara profesional serta menjalankan manajemen universitas sesuai dengan 

prinsip good university governance. 

2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan tuntutan 

zaman. 

3. Mengaktualisasikan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam dalam 

penyelenggaraan universitas. 
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VISI – MISI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UMP 

 

VISI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

Pada tahun 2031, menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang Unggul, Modern, 

dan Islami serta memiliki berjiwa Kewirausahaan di Asia Tenggara  

 

1. Unggul: Fakultas Ekonomi dan Bisnis  

2. Modern:  

3. Islami:  

4. Kewirausahaan:  

 

MISI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 

dibidang ekonomi secara professional  

2. Menjalankan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis sesuai dengan prinsip 

tata kelola fakultas yang baik untuk menghasilkan lulusan yang memiliki 

keuanggulan dan mampu bersaing ditingkat nasional maupun global.  

3. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menumbuh-

kembangkan jiwa kewirausahaan sesuai dengan tuntutan zaman  

4. Membekali mahasiswa dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam untuk 

menghasilkan lulusan yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia.  
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VISI – MISI PROGRAM STUDI AKUNTANSI D3 FEB UMP 

 

VISI PROGRAM STUDI AKUNTANSI D3 FEB UMP: 

Pada tahun 2031 menjadi program studi Akuntansi D3 yang Unggul, Modern, dan 

Islami dan memiliki jiwa kewirausahaan di Asia Tenggara serta memiliki 

kompetensi di bidang Akuntansi Terapan dan Teknologi Informasi” 

Penjabaran dari visi tersebut adalah: 

1. Unggul:  Lulusan Program Studi Akuntansi D3 memiliki 

keunggulan kompetitif dan komparatif berbasis 

profesionalisme dalam bidang akuntansi, teknologi 

informasi dan kewirausahaan. 

2. Modern: Lulusan Program Studi Akuntansi D3 selalu mengikuti 

perkembangan terbaru di bidang akuntansi berbasis 

teknologi informasi sesuai dengan perkembangan jaman. 

3. Islami:  Lulusan Program Studi Akuntansi D3 mampu 

menerapkan keahlian di bidang akuntansi terapan 

berdasarkan nilai – nilai Al-Quran dan As-Sunah. 

4. Kewirausahaan:  Lulusan Program Studi Akuntansi D3 memiliki jiwa 

kewirausahaan. 

 

MISI PROGRAM STUDI AKUNTANSI D3 FEB UMP:  

1. Menghasilkan lulusan vokasi yang unggul, modern, islami dan memiliki jiwa 

kewirausahaan serta kompeten di bidang akuntansi terapan dan teknologi 

informasi sehingga mampu bersaing di wilayah Asia Tenggara. 

2. Menghasilkan penelitian dan publikasi dibidang akuntansi terapan guna 

memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

informasi. 

3. Berkontribusi aktif pada pengembangan IPTEKS secara tepat guna sesuai 

kebutuhan masyarkat. 

4. Menghasilakan wirausaha yang unggul dan mengedepankan etika serta nlai-

nilai Al-Quran dan As-Sunah.  
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Tujuan Program Studi Akuntansi D3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muhammadiyah Purwokerto adalah:  

1. Mengembangkan program studi akuntansi sebagai pusat pendidikan vokasi 

yang unggul dengan arah peningkatan menuju rintisan program berstandar 

internasional. 

2. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dosen dalam pelaksanaan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi melalui penelitian terapan bidang akuntansi. 

3. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dosen dalam pelaksanaan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi melalui pengabdian terapan bidang akuntansi dalam 

rangka mewujudkan kinerja dosen yang efektif sejalan dengan pengembangan 

sumber daya jurusan. 

4. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dosen dalam pelaksanaan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi melalui perolehan sertifikasi kompetensi. 

5. Mengembangkan budaya akademik bagi civitas akademika melalui pelatihan 

profesional bidang akuntansi. 

6. Meningkatkan fungsi laboratorium sebagai bagian proses pendidikan dengan 

perolehan pengakuan standar oleh asosiasi profesi, industri mitra maupun 

lembaga sertifikasi profesi sebagai tempat uji kompetensi teknisi akuntansi. 
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PROFIL LULUSAN PROGRAM STUDI AKUNTANSI D3: 

 

1 

Accounting Officer 

(Teknisi Akuntansi 

Madya) 

: 

Teknisi akuntansi madya yang mampu melakukan pekerjaan di 

bidang akuntansi pada perusahaan (entitas bisnis) jasa, dagang, 

dan/atau manufaktur berskala besar, dan/atau go public (Syariah 

maupun Konvensional) yang sesuai dengan standar dan prinsip-

prinsip yang berlaku umum (SAK) dan relevan di bidang 

akuntansi, melalui proses penganalisisan data keuangan dan 

pemilihan metode yang sesuai, didukung dengan kemampuan di 

bidang manajemen, kewirausahaan, teknologi informasi, keahlian 

interpersonal, dan komunikasi 
 

2 

Auditor Terampil 

(Teknisi sbg Auditor 

Penyelia, Auditor 

Pelaksana Lanjutan 

atau Auditor 

Pelaksana) 

: 

Teknisi akuntansi madya yang mampu melakukan pekerjaan di 

bidang audit pada perusahaan (entitas bisnis) jasa, dagang, 

dan/atau manufaktur berskala besar, dan/atau go public (Syariah 

maupun Konvensional) yang sesuai dengan standar profesional 

akuntan publik (SPAP) dan prinsip-prinsip audit yang berlaku 

umum dan relevan di bidang akuntansi pemeriksaan 
 

3 

Tax Officer (Teknisi 

Akuntansi Perpajakan 

Madya) 

: 

Teknisi akuntansi madya yang mampu melakukan pekerjaan di 

bidang perpajakan pada perusahaan (entitas bisnis) jasa, dagang, 

dan/atau manufaktur berskala besar, dan/atau go public (Syariah 

maupun Konvensional) yang sesuai dengan standar (UU 

Perpajakan) dan Peraturan Perpajakan berlaku umum dan 

relevan di bidang perpajakan 

 
 

4 

Accounting 

Information System 

(Teknisi Akuntansi 

Madya) 

  

Teknisi akuntansi madya yang mampu melakukan pekerjaan di 

bidang Sistem Informasi pada perusahaan (entitas bisnis) jasa, 

dagang, dan/atau manufaktur berskala besar, dan/atau go public 

(Syariah maupun Konvensional) yang sesuai dengan standar dan 

prinsip-prinsip audit yang berlaku umum dan relevan di bidang 

Sistem Informasi akuntansi. 

 
 

5 

Finance Officer 

(Teknisi Keuangan 

Madya) 

: 

Teknisi keuangan madya yang mampu melakukan pekerjaan di 

bidang keuangan pada perusahaan (entitas bisnis) jasa, dagang, 

dan/atau manufaktur berskala besar, dan/atau go public  (Syariah 
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maupun Konvensional) yang sesuai dengan standar dan prinsip-

prinsip yang berlaku umum dan relevan di bidang manajemen 

keuangan, melalui proses penganalisisan data keuangan dan 

pemilihan metode yang sesuai, didukung dengan kemampuan di 

bidang  manajemen, kewirausahaan,  teknologi informasi, 

keahlian interpersonal, dan komunikasi. 

6 

Government 

Accounting Officer 

(Teknisi Akuntansi 

Pemerintahan Madya) 

: 

Teknisi akuntansi madya yang mampu melakukan pekerjaan di 

bidang akuntansi pada pemerintah yang sesuai dengan standar 

akuntansi Pemerintahan (SPAP) dan prinsip-prinsip yang berlaku 

umum dan relevan di bidang akuntansi Pemerintahan. 

7 
Entrepreneur 

(Wirasusaha) 
: Lulusan yang mampu berwirausaha 
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CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN 

 

1. KOMPETENSI SIKAP 

Beradasarkan Peraturan Akademik No 1 Tahun 2020:  

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius; 

b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama, moral, dan etika; 

c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 

d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, 

memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan 

bangsa; 

e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 

kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 

f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan; 

g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 

h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri; 

j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan. 

k. Menginternalisasi nilai-nilai keislaman sesuai dengan matan, keyakinan, 

cita-cita hidup Muhammadiyah dan berakhlak mulia; 

l. Menunjukkan sikap profesional di bidang keahliannya 
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2. KOMPETENSI PENGETAHUAN 

a. Menguasai prinsip, konsep dasar dan metode dalam proses akuntansi 

pada berbagai jenis entitas 

b. Menguasai konsep dan teknik analisis kinerja keuangan perusahaan 

c. Menguasai teori - teori akuntansi 

d. Menguasai teori, konsep dan prosedur pengauditan 

e. Menguasai konsep serta metode penelitian kualitatif dan kuantitatif 

bidang akuntansi 

f. Menguasai konsep, teori, metode dan perangkat analisis fungsi 

manajemen (perencanaan, pelaksanaan, pengarahan, pemantauan, 

evaluasi, dan pengendalian) dan fungsi organisasi (pemasaran, SDM, 

operasi, dan keuangan) pada berbagai entitas 

g. Menguasai sistem pengendalian manajemen berbagai entitas 

h. Menguasai teori dan praktek kewirausahaan 

i. Menguasai pengetahuan tentang jenis dan regulasi ekonomi.  
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3. KOMPETENSI KETERAMPILAN UMUM  

Beradasarkan Peraturan Akademik No 1 Tahun 2020:  

a. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan manganalisis data 

dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang 

sudah baku;  

b. Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur; 

c. Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang 

sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran 

logis, inovatis, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri; 

d. Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan 

shahih serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain 

yang membutuhkan; 

e. Mampu bekerjasama, berkomunikasi dan berinovasi dalam 

pekerjaannya;  

f. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 

ditugaskan kepada pekerja yang berada dibawah tanggung jawabnya;  

g. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang 

berada dibawah tanggungjawabnya dan mengelola pengembangan 

kompetensi kerja secara mandiri;  

h. Mampu mendokumenstasikan, menyimpan, mengamankan, dan 

menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah 

plagiasi.  

i. Mampu berkomunikasi menggunakan bahasa nasional maupun Bahasa 

internasional secara lisan maupun tertulis untuk membuat laporan 

pekerjaanya;  

j. Mampu menggunakan teknologi informasi dan perangkat digital dalam 

bidang kerjanya;  

k. Mampu menerapkan prinsip kewirausahaan islami dalam bidang 

keahliannya.  
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4. KOMPETENSI KETERAMPILAN KHUSUS  

 

a. Mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan entitas profit dan 

entitas non profit baik nasional maupun internasional  sesuai dengan 

prinsip akuntansi berterima umum 

b. Mampu menganalisis laporan keuangan berbagai entitas 

c. Mampu membuat sistem informasi akuntansi sederhana 

d. Mampu membantu audit terhadap entitas  

e. Mampu mencari peluang, merancang dan berwirausaha 

 

 

 

 

 

 

 


