Panduan Akademik
Tahun 2013-2014

Kurikulum
Program Magister
Akuntansi

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
MINAT STUDI AKUNTANSI FORENSIK
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

Ilmu akuntansi adalah disiplin ilmu yang dinamis, yang berkembang sesuai
dengan kebutuhan dunia praktik akuntansi maupun dunia akademis. Seiring dengan
tuntutan dan harapan masyarakat akan pentingnya good governance, maka
berkembanglah kebutuhan akan tenaga kerja profesional dengan kualifikasi yang
mampu mendukung tercapainya good governance di semua entitas baik sektor public
maupun privat. Untuk itulah Program Magister Akuntansi (M.Ak) Fakultas Ekonomi
Universitas Trunojoyo Madura memfasilitasi terbentuknya insan intelektual yang
dibutuhkan masyarakat dengan kurikulum yang dirancang khusus dengan bidang fokus
pada Akuntansi Forensik.
Peminatan Akuntansi Forensik merupakan cabang akuntansi yang relatif baru,
yang secara umum dapat dipahami sebagai subset disiplin akuntansi dengan
pemeriksaan (auditing), hukum pidana, dan imu sosial (sosiologi dan psikologi).
Disiplin Akuntansi Forensik ini sangat dibutuhkan khususnya terkait dengan tindakantindakan Fraud bidang keuangan yang dilakukan secara samar dan canggih baik di
perusahaan, organisasi maupun lembaga-lembaga pemerintahan dan pritat di Indonesia
melalui instrumen yang dimilikinya, yaitu institusi negara (KPK, BPK, KPPU, dan
penegak hukum), institusi pemerintah (Badan Pengawas, Inspektorat Jenderal, dan
sebagainya), Divisi Pengendalian Internal Perusahaan, Kantor Akuntan, Dosen,
Peneliti, dan pihak lain yang berkepentingan dalam memahami ilmu Akuntansi
Forensik. Selain itu disiplin ini juga juga menyediakan sumber daya manusia yang ahli
di bidang Akuntansi Forensik dengan harapan untuk membantu memerangi korupsi
yang melanda di tanah air.

KURIKULUM
Program Studi Magister Akuntansi (M.Ak) dengan minat Akuntansi Forensik
Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura diharapkan dapat menghasilkan
lulusan yang memiliki kompetensi yang hadal dalam keilmuan dan dibidang akutansi
forensik.
DAFTAR MATAKULIAH
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
Semester 1
No
Kode
1
EKMA611
2
EKMA612
3
EKMA613
4
EKMA614

Mata Kuliah
Akuntansi Forensik Pengantar
Perilaku dan Kode Etik Profesi
Filosofi Auditing
Aspek Legal dalam Fraud
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SKS
3
3
3
3

Sifat
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib
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Semester 2

1.

No

Kode
EKMA621

Mata Kuliah
Pencegahan dan Pendeteksian Fraud
Keuangan
Audit Investigasi
Metodologi Penelitian Dalam Fraud
Forensic Information Technology and
Cyber Fraud

SKS
3

Sifat
Wajib

2.
3.
4.

EKMA622
EKMA623
EKMA624

3
3
3

Wajib
Wajib
Wajib

Semester 3
No
Kode
EKMA631
1.
EKMA632
2.
EKMA633
3.
EKMA634
4.

Mata Kuliah
Money Loundry dan Tax Fraud
Analisis Transaksi Fraud Keuangan
Forensic Accounting Syariah
Aspek Sosial dalam Fraud

SKS
3
3
3
3

Sifat
Wajib
Wajib
Wajib
Wajib

Semester 4
No
Kode
EKMA641
1.

SKS

Sifat

Tesis

Mata Kuliah

Adapun Mata Kuliah Matrikulasi (diselenggarakan sebelum perkuliahan
semester 1):
1. Akuntansi Keuangan
2. Akuntansi Biaya dan Akuntansi Manajemen
3. Pengantar Auditing
4. Statistika Riset Keuangan

DESKRIPSI MATA KULIAH

Pengantar Akuntansi Forensik (EKMA611)
Mata kuliah ini mengajarkan pada mahasiswa mengenai suatu bidang baru bernama
akuntansi forensik, yang menggabungkan teori dan praktik dari beberapa disiplin ilmu
yaitu akuntansi, auditing, dan hukum. Bahkan beberapa bagiannya, misalnya
pembahasan mengenai fraud, bersinggungan dengan antropologi, sosiologi, dan
psikologi. Dengan mempelajari akuntansi forensik, mahasiswa diharapkan dapat
memperoleh wawasan mengenai akuntansi forensik termasuk ruang lingkupnya, serta
fraud dan jenis-jenis fraud.
Perilaku dan Kode Etik Profesi (EKMA612)
Mata kuliah Perilaku dan Kode Etik Profesi memberikan pembelajaran kepada
mahasiswa tentang aspek-aspek perilaku dalam konsep, teknik, dan sistem akuntansi
serta etika dan kode etik akuntan(si): Akuntan publik auditing), manajemen, sektor
publik, dan forensik. Mata kuliah Perilaku dan kode etik profesi meliputi konsep,
88

Panduan Akademik
Tahun 2013-2014

Kurikulum
Program Magister
Akuntansi

aplikasi, metodologi dan implikasi aspek-aspek keperilakuan individu, kelompok,
organisasi, dan lingkungan serta etika dalam bidang akuntansi keuangan, sistem
akuntansi, pengendalian, audit, dan akuntansi manajemen, sektor publik, dan forensik.
Aspek keperilakuan dan etika dalam hal ini termasuk efectivity, dysfunctional behavior
dan/atau fraud..
Filosofi Auditing (EKMA613)
Mata kuliah filosofi auditing, memberikan pemahaman dan pengajaran kepada
mahasiswa tentang pentingnya dan hakikat auditing serta aspek hukumnya yang terkait,
khusunya dalam audit investigasi. Terkait dengan auditing tidak lepas terjadinya
creative accounting dari manajemen dan conflict of interest yang melibatkan auditor
akan mendorong pentingnya etika profesi bagi akuntan (auditor). Metode yang
digunakan dalam perkuliahan ini adalah pendekatan pada kajian teori maupun kasuskasus dari praktik auditing baik di Indonesia maupun di dunia.
Aspek Legal dalam Fraud (EKMA614)
Mata kuliah Aspek Legal Dalam Fraud, mengajarkan tentang seluk beluk,
permasalahan hukum dan perundang-undangan terkait dengan aspek hukum fraud yang
dilakukan oleh individu maupun kelompok yang diduga memberikan kerugian kepada
Negara (tindak pidana). Beberapa materi perkuliahan yang dikaji diantaranya adalah
Sistem Hukum Pidana, Beberapa Konsep Penting dalam Hukum Pidana, Percobaan,
Penyertaan dan Perbarengan, Sistem Peradilan Pidana, Penyelidikan, Penyidikan,
Penuntutan, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan dan
Upaya Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Kepailitan, Tindak Pidana
Sekuritas, serta Tindak Pidana Financial Statement Fraud.
Pencegahan dan Pendeteksian Fraud Keuangan (EKMA621)
Mata kuliah ini mengajarkan kepada mahasiswa mengenai suatu bidang baru bernama
Pencegahan dan Pendeteksian Fraud Keuangan. Dengan mempelajari Pencegahan dan
Pendeteksian Fraud Keuangan, mahasiswa diharapkan dapat memperoleh wawasan
mengenai bagaimana pencegahan dan pendeteksian terhadap kemungkinan terjadinya
fraud baik di sektor publik maupun di perusahaan. Setelah mengikuti matakuliah ini
diharapkan bahwa mahasiswa dapat menjelaskan strategi program pencegahan dan
pendeteksian fraud.
Audit Investigasi (EKMA622)
Mata kuliah ini mengajarkan tentang pelaksanaan audit investigasi atas fraud
(kejahatan) yang terjadi di bidang keuangan. Materi perkuliahan mata kuliah audit
investigasi meliputi keseluruhan tahapan, prinsip-prinsip serta berbagai teknik
investigasi yang bisa dilakukan. Termasuk pula di dalamnya peran akuntan forensik
dalam mengungkap suatu fraud. Dengan mempelajari mata kuliah ini, diharapkan
mahasiswa dapat menjelaskan dan melaksanakan audit investigasi.
Forensic Information and Cyber Fraud (EKMA623)
Mata khuliah Forensic Information and Cyber Fraud, mengajarkan kepada mahasiswa
tentang berbagai jenis dan kasus yang sering digunakan pelaku dalam penggunaan
tehnologi informasi dan cyber. Dengan memelajari mata khuliah ini, diharapkan
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mahasiswa dapat mengetahui berbagai tindakan fraud dengan bantuan tehnologi dan
cyber, sehingga dapat dilakukan pencegahannya.
Metodologi Penelitian Dalam Fraud (EKMA624)
Mata kuliah Metode Penelitian Dalam Fraud memberikan pembelajaran kepada
mahasiswa tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian-penelitian
akuntansi terkait fraud baik untuk penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif.
Materi dalam mata kuliah ini meliputi pentingnya penelitian dan filosofinya, masalah
dan topik penelitian, desain penelitian baik kualitatif maupun kuantitatif serta
contingency approach in behavior of fraud serta pembelajaran mata kuliah ini meliputi,
diskusi, tugas, telaah kritis. Setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa diharapkan
dapat: (1) memiliki wawasan, memahami, menguasai dan menjelaskan tentang metodemetode penelitian baik kualitatif maupun kuantitatif dalam bidang akuntansi terkait
fraud.
Money Loundry dan Tax Fraud (EKMA631)
Mata kuliah Money Loundry dan Tax Fraud mengajarkan kepada mahasiswa tentang
berbagai aspek tindakan dan motif (model) money laundry dan fraud dibidang
perpajakan. Dengan mempelajari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa memahami
bentuk (model) money laundry yang banyak digunakan pelaku serta strategi
pengungkapannya. Selain itu dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa dapat
memahami berbagai tindakan fraud dalam perpajakan baik di Indonesia yang
melibatkan akuntan, petugas pajak maupun wajib pajak. Dengan memahami bentuk dan
strategi pengungkapannya, diharapkan mahasiswa dapat terlibat dalam upaya
pencegahan terjadinya tindakan Money Loundry dan Tax Fraud.

Analisis Transaksi Fraud Keuangan (EKMA632)
Mata Kuliah Analisis Transaksifraud Keuangan adalah analisis pada setiap transaksi,
peritiswa atau kejadian yang terkait dengan fraudkeuangan. Dalam analisis transaksi
fraud keuangan dikemukakan mengenai teknik, prosedur dan metode transaksitransaksi yang terkait dengan fraud keuangan. Setelah menempuh mata kuliah ini,
mahasiswa diharapkan dapat menggunakan teknik, prosedur, dan metode transaksitransaksi yang terkait dengan fraud keuangan. Selain itu, mahasiswa dapat mengkaji
dan menganalisis transaksi-transaksi yang terkait dengan fraud keuangan.
Forensic Accounting Syariah (EKMA633)
Mata kuliah Akuntansi Forensik Syariah merupakan kajian aspek-aspek syariah dalam
fraud dan kaitannya dengan aspek muamalah dan keuangan. Mata kuliah ini
memberikan wawasan alternatif aspek spiritual dan religious dalam memahami fraud
dalam bidang muamalah dan keuangan. Mata kuliah ini meliputi: the world view of
Islam, konsep Islam tentang Harta, aspek syariah dalam fraud muamalah, suap dan
korupsi, pencucian uang, fiscal, audit, epistimologi, serta institusi pengawas fraud di
masa Islam. Setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa diharapkan memiliki
wawasan dan kepekaan aspek syariah dalam fraud. Sebagaimana diketahui bahwa
memahami dan menguasai aspek-aspek dalam fraud memiliki dampak positif, sehingga
fraud dapat dicegah, dideteksi, dan diinvestigasi.
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Aspek Sosial Dalam Fraud (EKMA634)
Mata kuliah ini meberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang aspek sosial yang
terkait dengan tindakan fraud baik dari aspek psikologis dan sosiologi tindakan fraud.
Beberapa materi perkuliahan dalam mata kuliah ini di antaranya adalah tinjauan
psikologis, Teori terpadu tentang perilaku kriminal dan kejahatan kerah putih,
Rasionalisasi terjadinya korupsi, Investigatif dan interogasi dalam pengungkapan
bagipelaku fraud, Perilaku menipu dan kepribadian kepribadian, Perilaku menipu
dihubungkan dengan kepribadian semasa anak-anak (Freud), Korupsi politik, serta
Birokrasi dan korupsi.
Tesis (EKMA641)
Mata kuliah ini memberikan ruang kepada mahasiswa dalam menuangkan
pemikirannya berdasarkan pada kegundahaan dan telaah kritis atas teori dan fenomena
yang terjadi. Dengan menempuh mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat
memberikan alternatif problem solving atas fenomena bidang akuntansi dan fraud
accounting khususnya pada organisasi publik maupun privat berdasarkan
pemahamannya dengan menggunakan metode ilmiah dan dipertanggungjawabkan
secara ilmiah pula.
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