PROGRAM STUDI AKUNTANSI PERPAJAKAN
Pendahuluan (Introduction)
Apa yang terlintas dalam pemikiran anda tentang akuntansi perpajakan? Akuntansi rasanya
sudah terdengar sangat familiar, bertemu dengan angka dan keuangan, dengan ruang karir
yang mungkin terkesan sangat formal. Tetapi bagaimana kalau akuntansi perpajakan
digabungkan dengan entrepreneurship?
Mungkin rasanya akan berbeda, ruang
entrepreneurship yang tidak formal, fleksibel, dan penuh kreasi buah pikir out of the box
mungkin jadi terdengar lebih dinamis dan menyenangkan.
Program Studi Akuntansi Perpajakan Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia (WBI), sebagai
sebuah program studi sarjana terapan, telah dirancang dengan mempertimbangkan masa
depan dunia akuntansi khususnya perpajakan yang akan makin penting, penguasaan
teknologi 4.0 dan menggabungkannya dengan pembangunan kemandirian yang
memungkinkan tumbuhnya kreativitas dan inovasi.
Guna membangun profesionalitas Program Studi Akuntansi Perpajakan memiliki kerja sama
yang kuat dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI),
Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak), Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, Kantor Akuntan
Publik, dan berbagai lembaga yang mewakili dunia usaha. Kurikulum yang berorientasi
masa depan mendorong terbentuknya keahlian teknis dan mengembangkan kemampuan
berpikir kritis, kerjasama tim, komunikasi, dan penguasaan teknologi informasi.
Program Studi Akuntansi Perpajakan telah terakreditasi dengan nilai B oleh Badan
Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.

Visi (Vision)

Pengembangan keilmuan akuntansi terapan yang adaptif terhadap lingkungan bisnis dan
perpajakan yang memenuhi standar internasional.

Misi (Mission)

1. Melaksanakan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
secara dinamis, profesional melalui nilai-nilai entrepreneurship di bidang akuntansi
dan perpajakan.
2. Membangun budaya akademik berdasarkan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas,
dan berkarakter entrepreneurship.
3. Menjadi pusat dan rujukan pengembangan keilmuan terapan di bidang akuntansi dan
perpajakan.

Tujuan (Objectives)

1. Menghasilkan lulusan yang terampil, teruji, dan tersertifikasi di bidang akuntansi dan
perpajakan berskala nasional dan internasional.

2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang mendukung
pengembangan keahlian di bidang akuntansi dan perpajakan, serta berdampak
terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi
bangsa.
3. Menghasilkan lulusan yang berkarakter entrepreneur yang unggul, memiliki sikap
kritis, realistis, dan kepekaan dalam berperilaku terhadap kemajuan ilmu dan
teknologi di bidang akuntansi dan perpajakan dengan mengedepankan sikap
profesional, jujur, dan bertanggungjawab.
4. menghasilkan lulusan yang memiliki etika, profesionalisme, mandiri, dan integritas
yang tinggi di bidang akuntansi dan perpajakan.
Tujuan Program Studi Akuntansi Perpajakan Politeknik WBI di atas harus dicapai
dengan tetap berpijak pada nilai-nilai inti penyelenggaraan Tridharma Perguruan
Tinggi;
• Professionalism
• Integrity
• Innovation
• Awareness
• Teamwork

Capaian Pembelajaran (Learning Outcomes)

Setelah menyelesaikan pembelajaran Diploma-4 Akuntansi Perpajakan, lulusan akan
memiliki kemampuan;
1. ASPEK SIKAP
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 tanggung jawab 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; dan
k. menginternalisasi sikap dan perilaku yang sesuai dengan etika profesi akuntan.
2. ASPEK KETERAMPILAN UMUM
Lulusan Program Diploma Empat/Sarjana Terapan wajib memiliki keterampilan umum
sebagai berikut:

a. mampu menerapkan pemikiran 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 prototipe, 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 tanggung-jawabnya;
h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di
bawah tanggung-jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
dan
i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali
data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
3. ASPEK PENGETAHUAN
a. Menguasai konsep teoretis secara mendalam tentang kerangka konseptual
(conceptual framework) untuk pelaporan keuangan.
b. Menguasai konsep teoretis secara mendalam Standar Akuntansi untuk entitas
bertujuan khusus, entitas sektor publik, dan entitas berorientasi profit.
c. Menguasai konsep teoretis secara mendalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan
pengungkapan elemen laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan.
d. Menguasai konsep teoretis secara mendalam siklus akuntansi dalam pelaporan
keuangan.
e. Menguasai konsep teoretis secara mendalam biaya historis (historical cost), harga
saat ini (current cost), nilai realisasi bersih (net realizable value), nilai arus kas di masa
yang akan datang (value of future cash flows), dan nilai wajar (fair value).
f. Menguasai konsep teoretis secara mendalam peraturan perpajakan yang relevan
untuk individu dan badan multinasional.
g. Menguasai konsep teoretis secara mendalam pajak daerah.
h. Menguasai konsep teoretis secara mendalam aspek hukum perpajakan.
i. Menguasai konsep teoretis secara mendalam tentang:
• akuntansi perpajakan
• perencanaan pajak (tax planning)
• pemeriksaan perpajakan
• perpajakan internasional
• sengketa pajak

j. Menguasai konsep teoretis secara mendalam sistem informasi perpajakan dalam
rangka pelaporan.
k. Menguasai konsep teoretis secara mendalam manajemen keuangan meliputi jenis
keputusan keuangan, nilai waktu uang (time value of money), penganggaran modal
(capital budgeting), dan biaya modal (cost of capital).
l. Menguasai konsep teoretis secara umum analisis laporan keuangan
m. Menguasai konsep teoretis secara umum akuntansi biaya tradisional, meliputi sistem
biaya berdasar pesanan (job order costing) maupun sistem biaya berdasar proses
(process costing) sebagai dasar dalam penyusunan laporan harga pokok produksi.
n. Menguasai konsep teoretis secara umum metode akuntansi biaya alternatif, meliputi
activit based costing dan target costing, sebagai dasar penyusunan laporan harga
pokok produksi.
o. Menguasai konsep teoretis secara umum penganggaran entitas jasa, dagang dan
manufaktur.
p. Menguasai konsep teoretis secara umum informasi akuntansi manajerial meliputi
informasi akuntansi diferensial (differential accounting information) dan akuntansi
pertanggungjawaban (responsibility accounting) sebagai dasar untuk perencanaan,
pengendalian, penilaian kinerja dan pengambilan keputusan.
q. Menguasai konsep teoretis secara umum pusat pertanggungjawaban (responsibility
center) dan harga transfer (transfer pricing).
r. Menguasai konsep secara umum tentang:
• tata kelola
• manajemen risiko
• pengendalian internal
s. Menguasai konsep teoretis secara umum tentang tujuan, tahapan, dan standar audit
dalam melaksanakan audit laporan keuangan.
t. Menguasai konsep teoretis secara umum sistem informasi akuntansi.
u. Menguasai konsep teoretis secara umum terkait ekonomi, manajemen, dan hukum
komersial untuk kebutuhan penyusunan laporan keuangan dan perpajakan.
v. Menguasai konsep teoretis secara umum metode penelitian aplikatif (applied
research).
w. Menguasai prinsip dasar penggunaan teknologi informasi.
x Menguasai pola pikir kewirausahaan yang efektual, kreatif, dan inovatif sebagai dasar
pemahaman konsep pembentukan model bisnis atas ide bisnis yang telah ditemukan
dan dikembangkan berdasarkan kebutuhan dari pasar
y Menguasai konsep umum komunikasi bisnis yang meliputi teori-teori perdagangan
internasional dan realitas dalam perdagangan internasional
z Menguasai konsep umum pasar uang dan pasar modal
4. ASPEK KETERAMPILAN KHUSUS
a. mampu melakukan pencatatan atas transaksi entitas tunggal dan entitas konsolidasi
(pusat dan cabang) berdasarkan dokumen yang relevan;
b. mampu menghitung dan menyajikan laporan pendapatan, termasuk pendapatan
berdasarkan persentase penyelesaian, konsinyasi, pembelian kembali, pengakuan

pendapatan oleh prinsipal, pengakuan pendapatan pada transaksi bill and hold, dan
pengakuan pendapatan oleh agen;
c. mampu menghitung dan menyajikan transaksi instrumen keuangan dalam laporan
keuangan termasuk menghitung laba atau rugi yang terjadi, termasuk di dalamnya:
• biaya amortisasi,
• nilai wajar (fair value) yang disajikan dalam pendapatan komprehensif lain,
• nilai wajar (fair value) yang disajikan dalam laporan laba atau rugi;
d. mampu menganalisis dan menyajikan dalam jurnal koreksi pengaruh penyesuaian
nilai wajar (fair value adjustment) pada:
• aset tetap yang disusutkan,
• aset tetap yang tidak disusutkan,
• persediaan,
• kewajiban keuangan,
• aset dan kewajiban yang tidak masuk di perusahaan anak, termasuk aset
kontijensi dan kewajiban kontijensi,
• penurunan nilai goodwill;
e. mampu menyusun, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan laporan
keuangan untuk entitas tunggal dan kombinasi bisnis sesuai dengan standar
akuntansi keuangan dengan memanfaatkan teknologi informasi maupun manual;
f. mampu mengindentifikasi, menghitung, dan menyajikan Surat Pemberitahuan
Tahunan (SPT) atas pajak penghasilan (PPh) orang pribadi, pajak penghasilan (PPh)
badan, pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penjualan barang mewah (PPn BM)
untuk entitas PT Terbuka (go-public) dan multinasional sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku dengan memanfaatkan teknologi informasi atau manual;
g. mampu membuat bukti potong atas PPh pasal 21,22,23, 26 dan bukti pungut PPN
sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia;
h. 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 di Indonesia;
i. mampu mengidentifikasi menghitung pajak daerah sesuai dengan peraturan yang
berlaku di Indonesia;
j. mampu merekonsiliasi laba fiskal dan laba akuntansi sesuai dengan peraturan dan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia;
k. mampu melakukan pencatatan atas transaksi perpajakan sesuai dengan standar
akuntansi keuangan dan peraturan perpajakan yang berlaku untuk entitas PT
Terbuka (go-public) dan multinasional
l. mampu menyediakan dan menganalisis informasi relevan untuk memecahkan
masalah akuntansi dan perpajakan;
m. mampu menyediakan data untuk menyelesaikan sengketa pajak;
n. mampu di bawah supervisi merencanakan pembayaran pajak yang efisien sesuai
dengan regulasi perpajakan yang berlaku;
o. mampu di bawah supervisi melaksanakan program audit ketaatan perpajakan;
p. mampu menghitung dan menyajikan biaya produksi entitas tunggal dan kombinasi
bisnis;

q. mampu menghitung, menganalisis, dan mengevaluasi dengan teknik akuntansi biaya
tradisional, meliputi sistem biaya berdasar pesanan (job order costing) maupun
sistem biaya berdasar proses (process costing), sebagai dasar untuk perencanaan dan
pengendalian biaya serta pengambilan keputusan pada entitas bisnis;
r. mampu menganalisis dan mengevaluasi dengan metode akuntansi biaya alternatif,
meliputi activity based costing dan target costing, sebagai dasar untuk perencanaan
dan pengendalian biaya serta pengambilan keputusan pada entitas bisnis;
s. mampu menganalisis dan mengevaluasi alternatif biaya relevan dan harga transfer
divisional untuk membantu manajemen dalam perencanaan, pengendalian, dan
pengambilan keputusan pada entitas bisnis;
t. mampu menganalisis dan mengevaluasi informasi akuntansi manajerial sebagai
dasar untuk penilaian kinerja pusat pertanggungjawaban pada entitas bisnis;
u. mampu di bawah supervisi melaksanakan prosedur audit atas laporan keuangan;
v. mampu mengidentifikasi, mendokumentasi, dan memanfaatkan sistem informasi
akuntansi;
w. mampu mengoperasikan dan memanfaatkan piranti lunak antara lain aplikasi
pengolah angka, aplikasi pengolah data, aplikasi presentasi, dan aplikasi akuntansi
dalam rangka penyusunan laporan keuangan, anggaran, administrasi perpajakan, dan
pengauditan; dan
x. mampu melakukan proses pendirian bisnis baru, pengembangan inovasi dan
pertumbuhan bisnis.

Peluang Karir Calon Lulusan (Graduates Prospective Career)

Pendidikan Akuntansi Perpajakan Politeknik WBI menghasilkan kompleks kemampuan
yang memberi peluang lulusan untuk dapat menjadi :
1. Entrepreneur di bidang akuntansi dan pajak
2. Auditor eksternal
3. Auditor Internal
4. Staf akuntansi
5. Staf Konsultan Pajak
6. Pemeriksa Pajak
Permintaan untuk lulusan akuntansi hingga saat ini sangat besar. Jejaring Program Studi
Akuntansi Perpajakan dengan berbagai mitra industri dan dunia usaha memberikan calon
lulusan kesempatan dan kapasitas kompetisi yang baik di pasar kerja. Dengan kompleks
kemampuan diatas, calon lulusan akan memiliki kesempatan berkarir profesional dalam
perusahaan akuntan publik, perusahaan industri manufaktur, perdagangan, perbankan,
asuransi, lembaga publik dan pemerintah, industri perhotelan dan layanan lainnya. Selain
itu dengan kemampuan yang dibekalkan calon lulusan dapat berkarya secara mandiri atau
membuka usaha sebagai konsultan pajak pribadi, badan dan analis pajak serta konsultan
akuntansi keuangan untuk UKM dan UMKM.

Lulusan dengan kemampuan di atas akan dapat melanjutkan studi mereka ke Program
Magister (S2) di dalam maupun luar negeri. Lulusan akan dapat mengambil sertifikat
profesional seperti Akuntan Publik Bersertifikat (CPA) dan Bersertifikat Konsultan Pajak
(BKP) dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI)

Struktur Pembelajaran (Course Structure)

SEMESTER Kode MK
I
I
I
I
I
I
I
I
I

000042
000011
102342
000032
000093
102353
102013
102223
188012

II
II
II
II
II
II
II
II

202313
202413
202303
000061
202023
000073
202233
288023

III
III
III
III
III
III
III

302323
302033
302043
302333
302212
302243
388033

MATA KULIAH

SKS

Berpikir Kritis
Olahraga
Pengantar Manajemen
Agama
Bahasa Indonesia
Bahasa Inggris
Akuntansi Untuk Usaha Jasa
Dasar-dasar Perpajakan
Pola Pikir Kewirausahaan
TOTAL Semester I
Matematika Keuangan dan Bisnis
Manajemen Keuangan
Pengantar Ilmu Ekonomi
Kesenian
Akuntansi Untuk Usaha Dagang
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
PPh & Potput PPh
Pengembangan Model Bisnis
TOTAL Semester II
Statistik
Akuntansi Aset
Akuntansi Biaya
Aplikasi Komputer
Penganggaran
PPN dan PPnBM
Perintisan Bisnis
TOTAL Semester III

2
1
2
2
3
3
3
3
2
21
3
3
3
1
3
3
3
3
22
3
3
3
3
2
3
3
20

IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV

402063
402052
402073
402363
402163
402253
488043

V
V
V
V
V
V
V
V

502083
502093
502103
502262
502382
502372
502392
588052

VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI

000081
602113
602143
602123
602273
602403
688062

VII
VII
VII
VII
VII
VII

702153
702183
702193
702203
702283
702423

VIII
VIII

802443
802454

Akuntansi Instrumen Keuangan
Komputerisasi Akuntansi
Akuntansi Manajerial
Bahasa Inggris Untuk Bisnis
Akuntansi Keuangan Topik Khusus
Retribusi dan Pajak Daerah
Inovasi dan Pertumbuhan Bisnis
TOTAL Semester IV
Akuntansi Ekuitas dan Pelaporan Keuangan
Sistem Informasi Akuntansi dan Perpajakan
Akuntansi Perpajakan
Perpajakan Internasional
Komunikasi Bisnis
Hukum bisnis
Pasar Uang dan Pasar Modal
Pengembangan Pasar dan Institusional*
TOTAL Semester V
Sikap Religius
Akuntansi Penggabungan Usaha
Etika Profesi dan Tata Kelola Korporasi
Dasar-dasar Pengauditan
Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak
Metodologi Penelitian
Pengembangan Global dan Tanggung Jawab
Sosial Kewirausahaan*

3
2
3
3
3
3
3
20
3
3
3
2
2
2
2
2
19
1
3
3
3
3
3
2

TOTAL Semester VI
Pengauditan Laporan Keuangan
Akuntansi Sektor Publik
Analisa Laporan Keuangan
Pengauditan Internal
Manajemen Pajak
Kuliah Kerja Nyata
TOTAL Semester VII
Praktik Kerja Lapangan
Skripsi
TOTAL Semester VIII
JUMLAH SKS

18
3
3
3
3
3
3
18
3
6
9
147

KKN, Magang Antar Semester, Internship, dan Tugas Akhir

KKN atau Kuliah Kerja Nyata merupakan salah satu wujud Tridharma Perguruan Tinggi,
yaitu pengabdian pada masyarakat. Pelaksanaan KKN dilakukan secara multidisiplin ilmu
dengan gabungan mahasiswa antar Program Studi pada suatu daerah atau desa yang
menjadi mitra Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. KKN dilakukan selama satu bulan yang
dibimbing oleh Dosen Pembimbing Lapangan.
Internship atau Praktek Kerja Lapangan merupakan kegiatan pelatihan pada dunia kerja
atau sering disebut on the job training (OJT) untuk membina kompetensi profesi sesuai
tuntutan kerja di masyarakat.
Tugas Akhir bagi mahasiswa Diploma-4 merupakan kegiatan menghasilkan gagasan dan
atau karya sebagai bentuk pertanggung-jawaban akademik mahasiswa dalam
menyelesaikan studi tingkat Diploma-4 untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan (S.Tr.).
Tugas Akhir mahasiswa Diploma-4 merupakan bagian lanjutan dari proses seleksi dan
analisis masalah, serta peluang bisnis yang dilakukan dalam kegiatan magang/internship.
Pada bagian akhir dari magang/internship mahasiswa telah melakukan eksplorasi masalah
yang dihadapi atau mungkin dihadapi (potensial) kegiatan bisnis dalam bidang pemasaran,
keuangan, manajemen dan produksi. Pada Tugas Akhir mahasiswa akan menggunakan
kemampuan eksplorasi, analisis, kreativitas, dan eksperimentatif untuk memperoleh
desain/karya pemecahan masalah atau potensi masalah bisnis.
Karya Tugas Akhir mahasiswa harus mengutamakan atau mengedepankan : (a) eksplorasi
masalah atau potensi masalah yang komprehensif, (b) analisis solusi yang tajam, (c)
kreativitas inovasi yang tinggi, dan (d) pengambilan kesimpulan yang didasarkan pada
eksperimentasi solusi yang baik.

