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Deskripsi Matakuliah
Entitas Keuangan Islami (Islamic Financial Institutions (IFI)) telah berkembang menjadi
kekuatan baru ekonomi nasional dan global. Entitas Keuangan Islami mempunyai karakteristik
yang berbeda dengan entitas keuangan konvesional, terkait produk dan jasa, jenis transaksi,
dan tata Kelola perusahaan.
Matakuliah ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada mahasiswa tentang pengauditan
entitas syariah, baik audit internal maupun audit eksternal. Mahasiswa diharapkan mampu
memahami produk dan jasa syariah, jenis-jenis transaksi, dan tata kelola entitas perusahaan.
Salah satu fitur penting pembeda dalam tata Kelola adalah adanya Dewan Pengawas Syariah
(DPS) yang bertanggung jawab dalam memastikan kepatuhan tujuan, operasi, bisnis, dan
aktivitas perusahaan dengan syariah.

Tujuan Matakuliah (Course Objectives)
Setelah menempuh matakuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk:
1. Memahami lingkungan entitas syariah dan lingkup pengauditan entitas syariah
2. Memahami fungsi dan peran pengauditan entitas syariah
3. Mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang dihadapi entitas syariah.
4. Memahami dan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan proses audit, mulai dari
perencanaan, pelaksanaan audit sampai pelaporan hasil audit, termasuk didalamnya
melakukan perikatan penugasan audit, pengumpulan dan pengujian bukti dan pelaporan dan
pengkomunikasian hasil audit.

Tujuan dan Sasaran Pembelajaran (Learning Goals and Objectives) Program Studi
Tujuan dan Sasaran Pembelajaran (Learning Goals and Objectives) Program Studi Magister
Akuntansi FEB UGM adalah sebagai berikut:
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No

Learning
Goals

Learning Objectives
1.1

1

1.2
Students
demonstrate 1.3
the ability to
communicate 1.4
effectively
1.5
1.6

2

3

Students
demonstrate
the ability to
work in
teams
Students are
able to
exercise
professional
ethics

2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
4.1
4.2

4

Students
demonstrate
the ability to
analyze
financial
statements
for decision
making

4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Demonstrate the ability to write highly
organized reports.
Demonstrate the ability to follow
standard writing style.
Demonstrate the ability to write with
consistent flow of thought.
Demonstrate the ability to use visual
aids professionally.
Demonstrate the ability to present in
an organized manner.
Demonstrate the ability to answer
questions.
Demonstrate a leadership role in
managing the team.
Deliver strong efforts and contribute
ideas for task completion.
Demonstrate the ability to appreciate
opinions from different perspectives.
Demonstrate the ability to identify
ethical issues in the accounting
profession.
Demonstrate the ability to apply the
appropriate judgment in making
ethical decisions.
Demonstrate the mastery of
accounting concepts and theories.
Demonstrate comprehensive
knowledge of accounting standards
Demonstrate the ability to make
accounting adjustment to conform
with economic reality.
Demonstrate the ability to predict
prospect based on fundamental data.
Demonstrate the ability to apply
alternative valuation models.
Demonstrate the ability to identify
accounting problems.
Demonstrate the ability to identify use
relevant accounting numbers in
making decisions.
Demonstrate the ability to solve
accounting problems.

High Medium Low
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
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Metode Pembelajaran dan Penilaian
Mahasiswa yang mengambil matakuliah (MK) ini diasumsikan telah mengambil matakuliah
dasar-dasar audit yang diperoleh pada saat menempuh program sarjana (S1), sehingga MK ini
lebih memfokuskan pemahaman dan analisis tentang pengauditan entitas syariah. Berbagai
topik pengauditan entitas syariah dirancang agar dapat mencapai tujuan pembelajaran di atas.
Oleh karena itu, keberhasilan MK ini menuntut peran aktif dari mahasiswa dalam memahami
materi sesuai dengan topik yang telah ditentukan dan diskusi di kelas dan di kelompok.
Dosen berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang bertugas sebagai secretary, clarifier dan
prober. Oleh karena itu, mahasiswa didorong secara aktif berpartisipasi dalam diskusi. Tidak
ada hanya satu solusi yang benar (no correct single solution) dalam sebuah kasus. Solusi yang
tepat dapat lebih dari satu untuk sebuah kasus. Simpulan yang tidak tepat dapat disebabkan
tidak cukup analisisnya, urutan penyajian yang salah atau penyimpul kurang menyakinkan.
Selama masa pandemi, aktivitas pembelajaran didesain untuk mencapai tujuan dan sasaran
pembelajaran dengan mempertimbangkan kondisi mahasiswa dan dosen baik fisik dan
psikis/mental. Oleh karena itu, aktivitas pembelajaran untuk matakuliah ini terdiri dari:
1. Kuliah dan diskusi daring bersifat sinkron (melalui Zoom atau media lainnya) dan asinkron
(tugas membaca dan menulis artikel).
2. Mahasiswa menulis makalah akhir yang dikumpulkan pada saat ujian akhir dengan
ketentuan:
a. Tinjauan literatur terkait pengauditan entitas syariah baik praktik maupun theoretical
framework.
b. Mengikuti penulisan karya ilmiah yang berlaku di Prodi Maksi dan FEB UGM yang
dapat diunduh di https://feb.ugm.ac.id/en/student/student-service-center
c. Terdiri dari 7-10 halaman.
d. Menggunakan minimal 5 referensi dari jurnal internasional bereputasi.
e. Jika diperlukan, Anda mengecek secara mandiri makalah Anda terkait dengan aspek
plagiarism. Dosen dapat mengecek secara random terkait plagiarism dari makalah yang
dikumpulkan dan jika ditemukan ada indikasi plagiarism, maka mahasiswa akan
memperoleh nilai E.
Keberhasilan mahasiswa dalam menempuh MK ini dinilai dengan 5 komponen berikut:
UTS
20%
UAS
20%
Presentasi
25%
Diskusi
25%
Makalah
10%
Kategori penilaian:
Lebih dari

Nilai

Lebih dari

Nilai

92

A

43

C+
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85

A-

36

C

78

A/B

29

C-

71

B+

22

C/D

64

B

15

D+

57

B-

8

D

50

B/C

1

E

Aturan Kelas
Aturan umum. Aturan kelas yang tidak dinyatakan secara eksplisit dalam silabus ini mengikuti
aturan program MAKSI FEM UGM dan atau akan diatur lebih lanjut dalam pertemuan kuliah
pertama.
Laptop. Tidak diperbolehkan menggunakan laptop selama kelas berlangsung, kecuali
dinstruksikan oleh dosen untuk menggunakannya terkait dengan materi pembelajaran.
Handphone. Penggunaan handphone dilarang selama kelas berlangsung.
Buku Acuan
1. Auditing and Governance Standards (http://aaoifi.com/)
2. Artikel yang relevan

Jadwal Kuliah
Berikut jadwal rencana perkuliahan semester. Rencana jadwal kuliah (lihat tabel) masih dapat
berubah disesuaikan dengan kondisi kemajuan pengajaran dan pembelajaran.
Ke

Topik

Sumber

Presentasi**

1

Silabus dan Overviu
Pengauditan Entitas Syariah

Ch. 1 & 2 (BA1)

1

2

• Produk dan Jasa Entitas
Syariah
• Akuntansi Entitas Syariah

Sumber lain yang
relevan

2

3

Auditing Standards and
Governance Standards

Aaoifi.com

1

4

Tata Kelola Entitas Syariah
Dan DPS

Governance Standard
No 1, 4, 5, dan 6

2

5

Reviu Syariah

Governance Standard
No 2 dan 3

1
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Kepatuhan Syariah

Governance Standard
No 9 dan 10

2

7

Audit Syariah Internal

Governance Standard
No 11

1

Ujian Tengah Semester (UTS)
8

Tujuan dan Prinsip
Pengauditan
Laporan Auditor

Auditing Standar 1
dan 2

2

9

Audit Syariah Eksternal

Auditing Standard 6

1

10

Perikatan Audit dan Pengujian
Kepatuhan

Auditing Standard 3,
4, dan 5

2

11

Paper

12

Paper

2

13

Paper

1

14

Paper

2

1

Ujian Akhir Semester (UAS)
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