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Abstract— Higher Education play a critical role in producing 

graduates who are competent and required to be able to adapt 

with changes in policy and structural. One of the impact is 

occurred in the Accounting areas where global competition leads 

to changes in the standard financial audit into the International 

Standard on Auditing. The purpose of this paper is twofold: first, 

the study simply seeks the further understanding of adaptation 

process that conducted by auditing course coordinator in 

Accounting department. Second, it identifies factors influencing 

successful new standards adoption. Uniquely, both of these 

purposes were investigated through diagnostic control system 

perspective. Using the qualitative approach and case study as 

strategy, this study found that lecturers follow the formal 

information system which is used to measure the output of 

adoption process periodically and they have the ability to correct 

deviations from standards but they have not done any 

comparison between periods. 

Keywords : Diagnostic Control System, Higher Education, 

Auditing Standards 

I.  PENDAHULUAN 

Akuntan memiliki peranan penting dalam perkembangan 
ekonomi sebuah negara karena akuntan menyediakan informasi 
yang handal dan membantu mewujudkan manajemen sumber 
daya berwujud dan tak berwujud dengan efektif dan efisien 
(IAI, 2015). Setiap akuntan lahir dari serangkaian proses 
pembelajaran di perguruan tinggi, khususnya di program studi 
akuntansi. Dosen sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran 
dituntut untuk selalu memberikan wawasan dan tantangan yang 
paling mutakhir untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif.  

Mata kuliah auditing merupakan mata kuliah wajib dalam 
kurikulum program studi akuntansi yang menjadi salah satu 
kompetensi utama akuntan. Standar dalam proses audit ini 
mengalami perubahan sesuai dengan dasar dari Asosiasi 
Profesi Akuntan Publik (APAP) yaitu Standar Profesional 
Akuntan Publik (SPAP). Pada tahun 2011 Institut Akuntan 
Publik Indonesia (IAPI) ditetapkan sebagai APAP dan 
kemudian bergabung menjadi anggota International 
Federation of Accountans (IFAC) untuk meningkatkan 
kompetensi para akuntan publik Indonesia. IAPI menentukan 
standar audit baru yang direkomendasikan oleh IFAC sebagai 
pengganti SPAP, standar audit baru yang digunakan adalah 

International Standard on Auditing (ISA). Oleh karena itu 
setiap tenaga pengajar di level perguruan tinggi wajib mengajar 
mata kuliah audit dengan standar yang terkini yaitu ISA.  

Proses adaptasi standar audit ISA ini harus dapat dilakukan 
dengan lancar melalui sistem pengendalian yang dilakukan 
dengan tingkat kepatuhan yang tinggi. Diagnostic Control 
System (DCS) merupakan salah satu model pendekatan dari 
empat sistem pengendalian manajemen yang dikemukakan 
oleh Simons (2006). DCS melakukan pengendalian melalui 
media sistem informasi formal yang terukur dan hasilnya dapat 
dibandingkan dengan tujuan dari organisasi. Penelitian ini 
bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana proses adaptasi 
ISA dilakukan oleh para tenaga pengajar di lingkungan 
perguruan tinggi menggunakan perspektif dari pengendalian 
manajemen yaitu DCS. 

II. LANDASAN TEORI 

A. Diagnostic Control System 

DCS merupakan sistem pengendalian formal dalam sebuah 
organisasi yang memastikan setiap manajer mampu 
menggunakan sumber daya berwujud dan tak berwujud untuk 
mencapai tujuan dari organisasi (Simons, 2006). DCS memiliki 
beberapa kekuatan utama, pertama kemampuan untuk 
mengukur hasil luaran dari serangkaian proses. Kedua, DCS 
memiliki sebuah standard pola hasil luaran yang mampu 
dibandingkan dengan hasil realisasi. Ketiga, sebagai sistem 
pengendalian tradisional DCS memiliki kemampuan untuk 
melakukan perbaikan dari penyimpangan antara standar dan 
realisasi.  

DCS membutuhkan Critical Performance Variables (CPV) 
sebagai parameter pengendalian, CPV adalah turunan dari 
rencana dan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi (Ramos 
& Hidalgo, 2003). Posisi DCS secara struktural dapat dilihat 
pada gambar 1, DCS menjadi salah satu pendekatan utama para 
manajer untuk menjamin strategi bisnis sebuah organisasi 
dilaksanakan dengan baik. DCS memiliki fleksibilitas 
penggunaan sehingga tidak terbatas pada klasifikasi proses 
bisnis tertentu.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Sistem Pengendalian (Simons, 2006) 

III. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 
menggunakan metode kualitatif untuk mencapai dengan jelas 
tujuan dari penelitian yaitu menangkap secara alamiah 
informasi yang diberikan oleh narasumber (Creswell, 2015). 
Penelitian ini menggunakan strategi single case study, untuk 
menggambarkan deskripsi secara rinci dan mengidentifikasi 
tema utama.  

A. Preposisi dan Rancangan Penelitian 

Pertanyaan penelitian yang dijelaskan oleh penelitian ini 
adalah bagaimana proses adaptasi standar audit ISA dilakukan 
oleh tenaga pengajar, menggunakan kerangka DCS sebagai 
perspektif. 

Penelitian ini menggunakan multiple sources of data. 
Narasumber ditunjuk secara khusus, yaitu dosen mata kuliah 
audit dan kelompok mahasiswa pada sebuah perguruan tinggi 
yang telah mengambil mata kuliah audit dalam proses adaptasi 
standar audit yang baru. Pengumpulan data mengunakan 
wawancara mendalam menggunakan alat perekam suara, yang 
dilakukan berulang-ulang dan melalui FGD (Focus Group 
Discussion) untuk mendapatkan informasi dari sekelompok 
mahasiswa akuntansi.  

B. Analisa dan validitas data 

Penelitian ini menggunakan tahapan dalam analisis data 
sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan sumber data.  

2. Melakukan review dan koding data, mempelajari dan 
memaknai data dari narasumber yang berfokus hanya 
pada masalah atau isu penelitian bukan pada literature 
lain (Marshall & Rossman, 2016). 

3. Melakukan klasifikasi, membangun pola dan kategori 
secara induktif. 

4. Menggabungkan dan mengembangkan tema serta 
informasi tambahan secara deduktif dan holistik, 
kemudian ditarik kesimpulan. 

Analisa data. The equations are an exception to the 
prescribed specifications of this template. You will need to 
determine whether or not your equation should be typed using 
either the Times New Roman or the Symbol font (please no 
other font). To create multileveled equations, it may be 
necessary to treat the equation as a graphic and insert it into the 
text after your paper is styled. 

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi untuk 
menjaga validitas data. Number equations consecutively. 
Equation numbers, within parentheses, are to position flush 
right, as in (1), using a right tab stop. To make your equations 
more compact, you may use the solidus ( / ), the exp function, 
or appropriate exponents. Italicize Roman symbols for 
quantities and variables, but not Greek symbols. Use a long 
dash rather than a hyphen for a minus sign. Punctuate 
equations with commas or periods when they are part of a 
sentence, as in 

IV. PEMBAHASAN 

Pada bab ini, poin utama akan dibahas secara urut 
berdasarkan karakteristik DCS dan temuan yang didapatkan 
oleh peneliti. Tenaga pengajar pada perguruan tinggi memiliki 
kualifikasi minimal dalam bidang Attitude, Skill dan 
Knowledge, selain itu setiap pengajar dituntut untuk memiliki 
kemampuan independensi dan manajerial yang baik. Tenaga 
pengajar yang diwawancara selain memiliki kualifikasi 
kemampuan, juga harus telah mengajar mata kuliah audit 
selama 1 semester penuh yang terdiri dari minimum 12 
pertemuan dengan waktu penuh pada saat transisi dari SPAP 
menjadi ISA. 

 

A. Proses Persiapan Tenaga Pengajar 

Perguruan tinggi memiliki visi dan misi dalam menjalankan 
operasional kinerja harian, visi dan misi ini diterjemahkan ke 
dalam tujuan jangka pendek dan jangka panjang, dari tujuan 
organisasi akan muncul turunan yaitu sasaran (target) harian 
maupun bulanan. Output yang baik membutuhkan input dan 
proses yang baik, namun proses dan input juga distimulasi oleh 
sasaran yang ditentukan oleh organisasi dalam hal ini 
perguruan tinggi. Sasaran yang ditetapkan akan mempengaruhi 
kinerja organisasi seperti yang dijelaskan pada gambar 2. 

Penanggungjawab pengendalian manajemen terkecil adalah 
kepala program studi (kaprodi) yang memimpin dan 
memastikan setiap alur berjalan dengan baik mulai dari input, 
proses, dan output. Kaprodi menginstruksikan secara implisit 
kepada setiap tenaga pengajar sebelum menyelenggarakan 
perkuliahan wajib untuk mempresentasikan, program kerja dan 
inovasi pada rapat koordinasi awal semester. 



 

Gambar 2. Diagnostic Control System (Simons, 2006) 

Setiap tenaga pengajar diwajibkan mempersiapkan input 
dan proses pembelajaran dengan matang untuk menghasilkan 
output yang sesuai dengan ekspektasi institusi. Tenaga 
pengajar secara mandiri mempersiapkan dokumen perkuliahan 
untuk dipresentasikan dalam rapat koordinasi yang diadakan 
secara rutin. 

“Pada saat proses persiapan beberapa bulan sebelum mengajar 
saya selalu mencari isu terbaru dari berbagai sumber dan 
menuangkannya dalam silabus pembelajaran untuk 
dipresentasikan pada rapat awal semester”- Informan A 

 “Selalu ada rapat rutin dan berkala sebelum, pada saat dan setelah 
perkuliahan, setiap dosen menjelaskan apa yang akan dilakukan 
selama satu semester, kemudian dosen lain memberikan saran dan 
kritik.” – Informan B 

 Pada tahap persiapan tenaga pengajar melakukan proses 
searching, benchmarking secara internal maupun eksternal, 
informan A juga menghubungkan dengan isu yang paling 
mutakhir sesuai dengan kebutuhan dari stakeholder. Tenaga 
pengajar memiliki tingkat kesadaran (awareness) yang tinggi 
terhadap kualitas outcome yang ingin dihasilkan.  

 Pada tahap adaptasi standar yang baru, tenaga pengajar juga 
menyesuaikan dengan resources yang ada, pada saat ISA 
belum masuk sepenuhnya dan tidak ada dukungan dokumen 
resmi yang sudah ditetapkan maka tidak akan dilakukan proses 
pergantian standar dalam proses belajar mengajar, jika 
dipaksakan maka outcome yang dihasilkan tidak akan 
maksimal. Tenaga pengajar hanya melakukan kegiatan 
sosialisasi seperti yang digambarkan pada gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Sosialisasi Standar Baru 

 

 Tenaga pengajar mendapatkan informasi paling mutakhir 
juga dari asosiasi dosen dan profesi, melalui saluran ini tenaga 
pengajar mendapatkan hal terbaru yang telah dilaksanakan dan 
teruji di lapangan. 

B. Pengembangan Kapasitas Tenaga Pengajar 

Perguruan Tinggi wajib memperhatikan kredibilitas 
kemampuan tenaga pengajar khususnya dari sisi skill dan 
knowledge, maka institusi memberikan fasilitas dan kebebasan 
kepada para tenaga pengajar untuk mengikuti kegiatan 
pengembangan diri baik tentang hard skill maupun soft skill.  

“Prodi memberikan fasilitas berupa akses jurnal internasional 
online, internet, pelatihan, training di dalam maupun di luar 
kampus, dan kebebasan untuk mengikuti seminar nasional 
maupun internasional tapi proses pengajuan dan pemilihan dari 
dosen sendiri, tidak ada sistem khusus.” – Informan A 

Tenaga pengajar diberikan kebebasan untuk menentukan 
secara mandiri program pelatihan atau pengembangan 
kapasitas yang berhubungan dengan kegiatan pengajaran, 
pemilihan ini harus sesuai dengan arah dan tujuan universitas. 
Informasi yang terkini dapat diperoleh pada kompartemen IAI 
(Ikatan Akuntan Indonesia) dan juga IAPI (Ikatan Akuntan 
Publik Indonesia), pada saat perubahan standar dilakukan 
informan A dan B mengikuti pelatihan dan lokakarya mengenai 
perubahan standar SPAP menjadi ISA. 

V. KESIMPULAN 

Proses adaptasi standar ISA yang dilakukan oleh para 
tenaga pengajar di lingkungan perguruan tinggi menggunakan 
perspektif dari pengendalian manajemen yaitu DCS 
menunjukkan kesadaran dan kepatuhan yang tinggi, walaupun 
pada kenyataanya tenaga pengajar diberikan kebebasan yang 
cukup besar dalam melakukan pengambilan keputusan secara 
mandiri. DCS memberikan langkah utama untuk mencapai 
tujuan dalam hal ini proses adaptasi perubahan standar audit.  

Saran untuk penelitian berikutnya adalah melihat dari sudut 
pandang bagaimana dukungan perguruan tinggi sebagai 
pengambil keputusan terhadap adaptasi perubahan standar 
termasuk di dalamnya budaya ilmiah yang unik dan berbeda. 
Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan jenis 
pengendalian lainnya sebagai perspektif atau kerangka berpikir 
penelitian dan memperluas scope dari penelitian.  
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