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Capaian 

Pembelajaran (CP) 

CPL yang Dibebankan pada MK  

S8 

S9 

S11 

 

Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik 

Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri 

Menginternalisasi prinsip-prinsip etika organisasi, etika bisnis dan profesi akuntan 

Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan 

Mampu mengaplikasikan standar akuntansi keuangan (PSAK) dalam pencatatan transaksi dan peristiwa ekonomi 

Mampu mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan 

CP-MK  

 1) Mahasiswa mampu memahami lingkungan bisnis dan pengaruhnya terhadap akuntansi.  

2) Mahasiswa mampu memahami dan menyelesaikan siklus akuntansi untuk perusahaan jasa dan perusahaan dagang.  
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 3) Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan akuntansi untuk komponen dalam laporan keuangan terutama 

laporan posisi keuangan (aset, liabilitas, dan ekuitas) dengan berdasar pada International Financial Reporting 

Standart (IFRS). 

4) Mahasiswa mampu memahami akuntansi yang meliputi bagaimana pengakuan, pengukuran pada saat perolehan, 

pencatatan, pengukuran setelah perolehan awal, penyajian dan pengungkapan untuk akun-akun yang ada pada 

kelompok aset yaitu kas, piutang, persediaan dan aset tetap. 

5) Mahasiswa mempunyai pemahaman awal tentang konsep liabilitas, ekuitas dan investasi 

6) Mahasiswa mempunyai pemahaman awal tentang analisis laporan keuangan. 

Deskripsi Singkat MK Mata kuliah ini membahas mengenai siklus akuntansi perusahaan, terdiri dari : pencatatan transaksi ke dalam jurnal, posting kedalam 

buku besar, pembuatan neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja, serta pembuatan laporan keuangan akhir yang terdiri dari laporan 

laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas dan catatan atas 

laporan keuangan. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas akuntansi untuk akun atau rekening dalam laporan posisi keuangan yang 

berada pada posisi aset yang meliputi bagaimana pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian dan pengungkapan yang didasarkan 

pada PSAK yang terkait. Mata kuliah ini juga memberikan konsep dasar yang berkaitan dengan liabilitas, ekuitas, investasi dan analisis 

laporan keuangan. 

Materi Pembelajaran/ 

Pokok Bahasan 

1) Accounting in action 

2) Basic Accounting Equation and Financial Statement 

3) The Recording Process 

4) Adjusting the Accounts 

5) Completing The Accounting Cycle 

6) Accounting for Merchandising Operation 

7) Inventory 

8) Fraud, Internal control, and Cash 

9) Accounting for Receivables 

10) Plant Assets, Natural Resources, and Intangible Assets 

11) Current Liability and Long Term Liability 

12) Equity 

13) Investment 

Pustaka Utama:  

1) Weygandt, Kimmel dan Kieso, Financial Accounting, IFRS Edition, 3rd Edition, John Wiley & Sons Publishing, 2015 (WKK) 

2) Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan 2018 

3) Modul Pengantar Akuntansi 
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Pendukung:  

1) Kimmel, Weygandt dan Kieso, Financial Accounting 7th Edition, International Student Version, John Wiley & Sons Publishing, 

2013 (KWK) 

2) Warren, Reeve and Fess, Accounting 21
th 

edition, Thomson, 2005 (WRF) 

3) Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan (SAK) ETAP 

Media Pembelajaran Perangkat Lunak:  Perangkat Keras:  

Microsoft office (excel, word dan PPT), Pembelajaran melalui aplikasi zoom, 

google meet dll serta video pembelajaran yang dapat diakses melalui channel 

YouTube 

LCD Projector, Whiteboard 

Team Teaching 1) Dr. Fachruzzaman, SE, MDM, Ak, CA, Asean CPA 

2) Dr. Rini Indriani, SE, M.Si., Ak, CA 

3) Dr.E. Lismawati, SE, M.Si., Ak, CA 

4) Fitrawati Ilyas, SE, M.Bus., Ak, CPA, CA 

5) Darman Usman, SE, MM, Ak, CPA, CA 

6) Madani Hatta, SE, M.Si., Ak, CA 

7) Fenny Marietza, SE, M.Ak 

8) Dri Asmawanti S., SE, M.S.Ak 

Matakuliah Prasyarat - 

 

 

 

Mg Ke- 

Sub-CP-MK 

(sbg kemampuan akhir yg 

diharapkan) 

 

Indikator 

Kriteria & Bentuk 

Penilaian 

Metode 

Pembelajaran 

 

Materi Pembelajaran 

 

Bobot 

Penilaian 

(100%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 1) Mahasiswa mampu 

memahami lingkungan 

bisnis dan pengaruhnya 

terhadap akuntansi. 

2) Mahasiswa mampu 

menjelaskan konsep 

dasar akuntansi dan 

pelaporan keuangan 

Mahasiwa mampu: 

1) Menjelaskan 3 aktivitas 

utama dalam akuntansi  

2) Mengidentifikasi para 

pengguna informasi 

akuntansi 

3) Memahami etika dalam 

pelaporan keuangan 

 Ketepatan 

mahasiswa 

menjawab 

pertanyaan dosen 

melalui tanya 

jawab di kelas 

 Ketepatan 

mahasiswa dalam 

 Kuliah 

Interaktif 

 Tanya Jawab 

 Latihan 

 Umpan balik 

 Tugas Individu 

(PR) 

1) Pendahuluan (Kontrak 

Kuliah dan overview) 

2) Aktivitas utama dalam 

akuntansi 

3) Pengguna informasi 

akuntansi 

4) Etika pelaporan 

keuangan 

5% 
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Mg Ke- 

Sub-CP-MK 

(sbg kemampuan akhir yg 

diharapkan) 

 

Indikator 

Kriteria & Bentuk 

Penilaian 

Metode 

Pembelajaran 

 

Materi Pembelajaran 

 

Bobot 

Penilaian 

(100%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

4) Menjelaskan standar 

akuntansi dan prinsip 

pengukuran 

5) Menjelaskan asumsi 

unit moneter dan 

asumsi entitas 

ekonomi.  

menyelesaikan 

soal-soal latihan 

dan tugas yang 

diberikan 

5) Standar akuntansi 

keuangan 

6) Prinsip akuntansi 

7) Bentuk kepemilikan 

bisnis 

 

 

 

2 1) Mahasiswa mampu 

menganalisis transaksi 

dan pengaruh transaksi 

tersebut terhadap posisi 

keuangan perusahaan. 

2) Mahasiswa mampu 

memahami dan 

menjelaskan akuntansi 

untuk komponen dalam 

laporan keuangan 

terutama laporan posisi 

keuangan (aset, liabilitas, 

dan ekuitas) dengan 

berdasar pada 

International Financial 

Reporting Standart 

(IFRS). 

Mahasiswa mampu: 

 Memahami persamaan 

dasar akuntansi sebagai 

dasar pencatatan dan 

pelaporan keuangan 

 Menjelaskan elemen 

dasar laporan keuangan 

 Menganalisis pengaruh 

transaksi bisnis pada 

persamaan akuntansi 

 Memahami jenis-jenis 

laporan keuangan dan 

bagaimana laporan 

tersebut disiapkan.  

 Ketepatan 

mahasiswa 

menjawab 

pertanyaan dosen 

melalui tanya 

jawab di kelas 

 Ketepatan 

mahasiswa dalam 

menyelesaikan 

soal-soal latihan 

dan tugas yang 

diberikan 

 Kuliah 

Interaktif 

 Tanya Jawab 

 Latihan 

 Umpan balik 

 Coorperative 

Learning 

 Tugas Individu 

(PR) 

1) Persamaan dasar 

akuntansi dan 

keterkaitan dengan 

konsep teoritis (teori 

entitas) 

2) Elemen dasar laporan 

keuangan 

3) Perluasan persamaan 

dasar akuntansi 

4) Analisis transaksi dan 

pengaruhnya terhadap 

persamaan dasar 

akuntansi 

5) Pembahasan soal 

terkait pengaruh 

transaksi terhadap 

persamaan akuntansi 

6) Laporan keuangan 

7) Kesempatan karir di 

bidang akuntansi 

 

5% 
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Mg Ke- 

Sub-CP-MK 

(sbg kemampuan akhir yg 

diharapkan) 

 

Indikator 

Kriteria & Bentuk 

Penilaian 

Metode 

Pembelajaran 

 

Materi Pembelajaran 

 

Bobot 

Penilaian 

(100%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

3 Mahasiswa mampu 

memahami dan 

menyelesaikan siklus 

akuntansi untuk perusahaan 

jasa 

Mahaiswa mampu: 

1) Menjelaskan apa itu 

akun dan bagaimana 

fungsi akun dalam 

proses pencatatan.  

2) Menjelaskan tentang 

aturan debit kredit dan 

bagaimana 

penggunaannya dalam 

proses pencatatan 

transaksi bisnis. 

3) Mengidentifikasi 

tahapan-tahapan dalam 

proses pencatatan.  

4) Menjelaskan tentang 

jurnal dan fungsi jurnal 

dalam membantu proses 

pencatatan.  

5) Menjelaskan tentang 

buku besar dan 

perannya dalam proses 

pencatatan.  

6) Menjelaskan tentang 

posting dan bagaimana 

posting ini membantu 

proses pencatatan. 

7) Menyiapkan neraca 

saldi dan menjelaskan 

fungsi neraca saldo.  

 Ketepatan 

mahasiswa 

menjawab 

pertanyaan dosen 

melalui tanya 

jawab di kelas 

 Ketepatan 

mahasiswa dalam 

menyelesaikan 

soal-soal latihan 

dan tugas yang 

diberikan 

 Kuliah 

Interaktif 

 Tanya Jawab 

 Latihan 

 Umpan balik 

 Coorperative 

Learning 

 Tugas Individu 

(PR) 

1) Akun dan perannya 

dalam proses 

pencatatan 

2) Sistem pembukuan 

berpasangan dan aturan 

debit kredit 

3) Saldo normal akun 

4) Equity relationship 

5) Analisis transaksi 

6) Jurnal 

7) Buku Besar 

8) Neraca saldo 

9) Pembahasan soal 

terkait transaksi, 

penjurnalan, posting ke 

buku besar dan 

pengikhtisaran dalam 

neraca saldo 

10% 
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Mg Ke- 

Sub-CP-MK 

(sbg kemampuan akhir yg 

diharapkan) 

 

Indikator 

Kriteria & Bentuk 

Penilaian 

Metode 

Pembelajaran 

 

Materi Pembelajaran 

 

Bobot 

Penilaian 

(100%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

4 Mahasiswa mampu 

memahami dan 

menyelesaikan siklus 

akuntansi untuk perusahaan 

jasa 

Mahasiswa mampu: 

1) Menjelaskan asumsi 

periodesitas dan 

pengaruhnya pada 

penyesuaian dan 

pelaporan keuangan. 

2) Menjelaskan asumsi 

akrual dan pengaruhnya 

pada penyesuaian dan 

pelaporan keuangan. 

3) Menjelaskan tujuan 

dibuatnya jurnal 

penyesuaian.  

4) Menjelaskan tipe-tipe 

jurnal penyesuaian.  

5) Menyiapkan jurnal 

penyesuaian untuk 

akun deferral 

(ditangguhkan). 

6) Menyiapkan jurnal 

penyesuaian untuk 

akun akrual. 

7) Menjelasakan dan 

menyiapkan neraca 

saldo setelah 

penyesuaian.  

 

 

 

 Ketepatan 

mahasiswa 

menjawab 

pertanyaan dosen 

melalui tanya 

jawab di kelas 

 Ketepatan 

mahasiswa dalam 

menyelesaikan 

soal-soal latihan 

dan tugas yang 

diberikan 

 Kuliah 

Interaktif 

 Tanya Jawab 

 Latihan 

 Umpan balik 

 Coorperative 

Learning 

 Tugas Individu 

(PR) 

1) Asumsi periodesitas 

dan asumsi akrual dan 

keterkaitannya dengan 

penyesuaian 

2) Alasan dibuatnya jurnal 

penyesuaian 

3) Tipe utama dari jurnal 

penyesuaian 

4) Akun deferral (prepaid 

expense dan unearned 

revenue) 

5) Akun akrual (accrued 

revenue dan accrued 

expense) 

6) Pembahasan soal 

terkait jurnal 

penyesuaian 

7) Neraca saldo setelah 

penyesuaian 

8) Menyusun laporan 

keuangan 

10% 
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Mg Ke- 

Sub-CP-MK 

(sbg kemampuan akhir yg 

diharapkan) 

 

Indikator 

Kriteria & Bentuk 

Penilaian 

Metode 

Pembelajaran 

 

Materi Pembelajaran 

 

Bobot 

Penilaian 

(100%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

5 Mahasiswa mampu 

memahami dan 

menyelesaikan siklus 

akuntansi untuk perusahaan 

jasa 

Mahasiswa mampu: 

1) Menyiapkan kertas 

kerja.  

2) Membuat jurnal 

penutup. 

3) Menyiapkan neraca 

saldo setelah 

penutupan. 

4) Menjelaskan secara 

lengkap siklus 

akuntansi. 

5) Membuat jurnal koreksi 

untuk membetulkan 

kesalahan pencatatan 

transaksi yang 

dilakukan. 

6) Menjelasakan tentang 

pengelompokkan akun 

dalam laporan posisi 

keuangan 

 Ketepatan 

mahasiswa 

menjawab 

pertanyaan dosen 

melalui tanya 

jawab di kelas 

 Ketepatan 

mahasiswa dalam 

menyelesaikan 

soal-soal latihan 

dan tugas yang 

diberikan 

 Kuliah 

Interaktif 

 Tanya Jawab 

 Latihan 

 Umpan balik 

 Coorperative 

Learning 

 Tugas Individu 

(PR) 

1) Penggunaan kertas 

kerja untuk membantu 

penyusunan laporan 

keuangan 

2) Akun nominal dan 

akun rill 

3) Jurnal penutup 

4) Neraca saldo setelah 

penutupan 

5) Menyelesaikan siklus 

akuntansi 

6) Kesalahan pencatatan 

dan jurnal koreksi 

7) Kelompok akun pada 

laporan posisi 

keuangan 

8) Jurnal pembalik 

10% 

6 Mahasiswa mampu 

memahami dan 

menyelesaikan siklus 

akuntansi untuk perusahaan 

dagang. 

Mahasiswa mampu: 

1) Menjelaskan perbedaan 

antara perusahaan jasa, 

dagang dan 

manufaktur.  

2) Menjelaskan 

 Ketepatan 

mahasiswa 

menjawab 

pertanyaan dosen 

melalui tanya 

jawab di kelas 

 Kuliah 

Interaktif 

 Tanya Jawab 

 Latihan 

 Umpan balik 

 Coorperative 

1) Siklus operasi pada 

setiap jenis perusahaan  

2) Pengukuran laba pada 

perusahaan dagang 

3) Arus harga perolehan 

(flow of cost) 

10% 
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Mg Ke- 

Sub-CP-MK 

(sbg kemampuan akhir yg 

diharapkan) 

 

Indikator 

Kriteria & Bentuk 

Penilaian 

Metode 

Pembelajaran 

 

Materi Pembelajaran 

 

Bobot 

Penilaian 

(100%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

pencatatan transaksi 

terkait persediaan 

dengan sistem 

pencatatan perpetual 

dan sistem pencatatan 

periodik.  

3) Menjelaskan tahapan-

tahapan siklus 

akuntansi pada 

perusahaan dagang. 

4) Menyiapakn laporan 

keuangan perusahaan 

dagang dan 

menyelesaikan siklus 

akuntansi perusahaan 

dagang.  

 Ketepatan 

mahasiswa dalam 

menyelesaikan 

soal-soal latihan 

dan tugas yang 

diberikan 

Learning 

 Tugas Individu 

(PR) 

4) Sistem pencatatan 

persediaan 

5) Perbedaan pencatatan 

transaksi persediaan 

antara sistem perpetual 

dan sistem periodik 

6) Pembahasan pencatatan 

transaksi terkait 

pembelian, retur 

pembelian, pelunasan 

utang pada periode 

diskon, penjualan, retur 

penjualan dan 

penerimaan piutang 

pada periode diskon 

baik dengan sistem 

pencatatan perpetual 

dan sistem periodik 

7) Jurnal penyesuaian 

pada perusahaan 

dagang 

8) Penyusunan laporan 

keuangan pada 

perusahaan dagang 

9) Jurnal penutup dan 

neraca saldo setelah 

penutupan 
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Mg Ke- 

Sub-CP-MK 

(sbg kemampuan akhir yg 

diharapkan) 

 

Indikator 

Kriteria & Bentuk 

Penilaian 

Metode 

Pembelajaran 

 

Materi Pembelajaran 

 

Bobot 

Penilaian 

(100%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

7 1) Mampu mengaplikasikan 

standar akuntansi 

keuangan (PSAK) dalam 

pencatatan transaksi dan 

peristiwa ekonomi. 

2) Mahasiswa mampu 

memahami akuntansi 

yang meliputi 

bagaiamana pengakuan, 

pengukuran pada saat 

perolehan, pencatatan, 

pengukuran setelah 

perolehan awal, 

penyajian dan 

pengungkapan untuk 

akun persediaan. 

Mahasiswa mampu: 

1) Menjelaskan tahapan 

dalam menentukan 

jumlah unit persediaan.  

2) Menghitung nilai 

persediaan dan 

menerapkan asumsi 

arus harga perolehan 

(cost flow assumption) 

pada perhitungan 

persediaan baik pada 

sistem periodik dan 

sistem perpetual. 

3) Menjelaskan pengaruh 

asumsi arus harga 

perolehan terhadap 

pajak dan laba 

perusahaan.. 

4) Menjelaskan dan 

menghitung nilai 

persediaan dengan 

metode LCNRV 

(Lower-of-cost-or-net 

Realizable Value) 

5) Menjelaskan pengaruh 

kesalahan penilaian 

persediaan pada 

laporan keuangan.  

6) Menghitung dan 

 Ketepatan 

mahasiswa 

menjawab 

pertanyaan dosen 

melalui tanya 

jawab di kelas 

 Ketepatan 

mahasiswa dalam 

menyelesaikan 

soal-soal latihan 

dan tugas yang 

diberikan 

 Kuliah 

Interaktif 

 Tanya Jawab 

 Latihan 

 Umpan balik 

 Coorperative 

Learning 

 Tugas Individu 

(PR) 

1) Persediaan pada 

perusahaan jasa, 

dagang dan manufaktur 

2) Penentuan kuantitas 

persediaan pada sistem 

periodik dan sistem 

perpetual 

3) Pengaruh barang dalam 

pengiriman dan barang 

konsinyasi terhadap 

perhitungan kuantitas 

persediaan 

4) Penilaian persediaan 

dengan pendekatan 

harga perolehan dengan 

asumsi FIFO, LIFO dan 

rata-rata pada sistem 

periodik 

5) Pengaruh asumsi arus 

harga perolehan pada 

penilaian persediaan 

terhadap laporan 

keuangan dan pajak 

6) Penilaian persediaan 

dengan pendekatan 

LCNRV 

7) Kesalahan penilaian 

persediaan dan 

dampaknya pada 

10% 
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Mg Ke- 

Sub-CP-MK 

(sbg kemampuan akhir yg 

diharapkan) 

 

Indikator 

Kriteria & Bentuk 

Penilaian 

Metode 

Pembelajaran 

 

Materi Pembelajaran 

 

Bobot 

Penilaian 

(100%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

menginterpretasikan 

rasio-rasio keuangan 

yang berkaitan dengan 

persediaan.  

laporan keuangan 

8) Penyajian akun 

persediaan pada 

laporan keuangan dan 

rasio keuangan yang 

berhubungan dengan 

persediaan 

9) Penilaian persediaan 

pada sistem pencatatan 

perpetual 

10) Penilaian persediaan 

dengan metode estimasi 

8 Evaluasi Tengah Semester : Melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran berikutnya 

9 Mahasiswa mampu 

memahami akuntansi yang 

meliputi bagaimana 

pengakuan, pengukuran pada 

saat perolehan, pencatatan, 

pengukuran setelah 

perolehan awal, penyajian 

dan pengungkapan untuk 

akun persediaan. 

 

Mahasiswa mampu: 

1) Menjelaskan tentang 

fraud dan internal 

control. 

2) Menjelaksan 

elemen/komponen 

internal control 

3) Menjelaskan penerapan 

prinsip internal control 

pada penerimaan dan 

pengeluaran kas. 

4) Menerapkan pencatatan 

terkait dengan dana kas 

kecil dengan imprest 

fund system dan 

fluctuating fund 

 Ketepatan 

mahasiswa 

menjawab 

pertanyaan dosen 

melalui tanya 

jawab di kelas 

 Ketepatan 

mahasiswa dalam 

menyelesaikan 

soal-soal latihan 

dan tugas yang 

diberikan 

 Kuliah 

Interaktif 

 Tanya Jawab 

 Latihan 

 Umpan balik 

 Coorperative 

Learning 

 Tugas Individu 

(PR) 

1) Kecurangan 

2) Tujuan pengendalian 

internal 

3) Elemen pengendalian 

internal menurut COSO 

4) Aktivitas pengendalian 

internal terkait 

penerimaan kas 

5) Aktivitas pengendalian 

internal terkait 

pengeluaran kas 

6) Akuntansi dana kas 

kecil 

7) Rekonsiliasi bank 

10% 
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Mg Ke- 

Sub-CP-MK 

(sbg kemampuan akhir yg 

diharapkan) 

 

Indikator 

Kriteria & Bentuk 

Penilaian 

Metode 

Pembelajaran 

 

Materi Pembelajaran 

 

Bobot 

Penilaian 

(100%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

system.  

5) Menyiapkan laporan 

rekonsiliasi bank 

10-11 1) Mampu mengaplikasikan 

standar akuntansi 

keuangan (PSAK) dalam 

pencatatan transaksi dan 

peristiwa ekonomi 

2) Mahasiswa mampu 

memahami akuntansi 

yang meliputi bagaimana 

pengakuan, pengukuran 

pada saat perolehan, 

pencatatan, pengukuran 

setelah perolehan awal, 

penyajian dan 

pengungkapan untuk 

akun piutang usaha dan 

piutang wesel. 

Mahasiswa mampu: 

1) Menjelaskan jenis-jenis 

piutang.  

2) Menjelaskan tentang 

pengakuan, 

pengukuran, pencatatan 

dan penilaian piutang 

usaha.  

3) Memahami perbedaan 

metode penghapusan 

langsung dan metode 

cadangan dan 

penerapannya dalam 

akuntansi piutang tak 

tertagih.  

4) Menghitung cadangan 

piutang tak tertagih 

dengan pendekatan 

persentase penjualan 

kredit dan pendekatan 

persentase piutang 

menggunakan daftar 

umur piutang.  

5) Mencatat transaksi 

terkait dengan 

penghapusan piutang 

 Ketepatan 

mahasiswa 

menjawab 

pertanyaan dosen 

melalui tanya 

jawab di kelas 

 Ketepatan 

mahasiswa dalam 

menyelesaikan 

soal-soal latihan 

dan tugas yang 

diberikan 

 Kuliah 

Interaktif 

 Tanya Jawab 

 Latihan 

 Umpan balik 

 Coorperative 

Learning 

 Tugas Individu 

(PR) 

1) Jenis-jenis piutang 

2) Pengakuan, 

pengukuran, 

pencatatan, penilaian 

piutang usaha 

3) Akuntansi piutang tak 

tertagih dengan metode 

penghapusan langsung 

dan metode cadangan 

4) Menentukan cadangan 

piutang tak tertagih 

dengan pendekatan 

persentase penjualan 

kredit dan pendekatan 

persentase piutang 

menggunakan daftar 

umur piutang 

5) Pembahasan soal kasus 

untuk akuntansi piutang 

usaha 

6) Pengakuan, 

pengukuran, pencatatan 

dan penilaian untuk 

piutang wesel 

7) Penyajian akun piutang 

pada laporan keuangan 

10% 



12 

 

 

Mg Ke- 

Sub-CP-MK 

(sbg kemampuan akhir yg 

diharapkan) 

 

Indikator 

Kriteria & Bentuk 

Penilaian 

Metode 

Pembelajaran 

 

Materi Pembelajaran 

 

Bobot 

Penilaian 

(100%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

dan penerimaan 

kembali piutang yang 

sudah dihapuskan.  

6) Menjelaskan tentang 

pengakuan, 

pengukuran, pencatatan 

dan penilaian piutang 

wesel. 

7) Menghitung tanggal 

jatuh tempo dan jumlah 

bunga pada piutang 

wesel.  

8) Mencatat transaksi 

terkait dengan 

penghapusan piutang 

wesel. 

9) Menghitung dan 

menginterpretasikan 

rasio-rasio keuangan 

yang berkaitan dengan 

piutang. 

dan rasio keuangan 

yang berhubungan 

dengan piutang 

12-13 1) Mampu mengaplikasikan 

standar akuntansi 

keuangan (PSAK) dalam 

pencatatan transaksi dan 

peristiwa ekonomi 

2) Mahasiswa mampu 

memahami akuntansi 

yang meliputi bagaimana 

Mahasiswa mampu: 

1) Menjelaskan tentang 

karakteristik aset tetap 

menurut standar 

akuntansi. 

2) Menjelaskan dan 

menerapkan tentang 

pengakuan, pengukuran 

 Ketepatan 

mahasiswa 

menjawab 

pertanyaan dosen 

melalui tanya 

jawab di kelas 

 Ketepatan 

mahasiswa dalam 

 Kuliah 

Interaktif 

 Tanya Jawab 

 Latihan 

 Umpan balik 

 Coorperative 

Learning 

 Tugas Individu 

1) Karakteristik aset tetap 

berdasarkan PSAK 16 

2) Akuntansi perolehan 

aset tetap 

3) Penyusutan aset tetap 

4) Penilaian aset tetap 

menggunakan model 

harga perolehan dan 

10% 



13 

 

 

Mg Ke- 

Sub-CP-MK 

(sbg kemampuan akhir yg 

diharapkan) 

 

Indikator 

Kriteria & Bentuk 

Penilaian 

Metode 

Pembelajaran 

 

Materi Pembelajaran 

 

Bobot 

Penilaian 

(100%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

pengakuan, pengukuran 

pada saat perolehan, 

pencatatan, pengukuran 

setelah perolehan awal, 

penyajian dan 

pengungkapan untuk 

akun aset tetap, natural 

resources, aset biologis 

dan aset tak berwujud. 

dan pencatatan terkait 

dengan perolehan aset 

tetap.  

3) Menjelaskan konsep 

depresiasi dan 

menghitung penyusutan 

dengan berbagai 

metode penyusutan.  

4) Menjelaskan dan 

menerapkan penilaian 

aset tetap dengan 

model harga perolehan 

dan model revaluasi. 

5) Menjelaskan dan 

menerapkan pencatatan 

terkait dengan 

pengeluaran ketika aset 

tetap sedang 

dimanfaatkan.  

6) Menerapkan pencatatan 

terkait dengan 

akuntansi penghapusan 

aset tetap.  

7) Menjelaskan tentang 

aset tetap berupa 

sumber daya alam dan 

menghitung beban 

deplesi.  

8) Menjelaskan penilaian 

menyelesaikan 

soal-soal latihan 

dan tugas yang 

diberikan 

(PR) model revaluasi 

5) Pengeluaran-

pengeluaran ketika aset 

tetap sedang 

dimanfaatkan 

6) Akuntansi penghapusan 

aset tetap yang meliputi 

penghentian 

pemakaian, penjualan 

dan pertukaran aset 

tetap 

7) Aset tetap berupa 

sumber daya alam dan 

sumber daya mineral 

serta deplesi 

8) Aset biologis dan 

penilaian aset biologis 

9) Aset tak berwujud, 

pengakuan untuk biaya 

riset & pengembangan 

dan amortisasi 

10) Penyajian akun aset 

tetap pada laporan 

keuangan dan rasio 

keuangan yang 

berhubungan dengan 

aset tetap 



14 

 

 

Mg Ke- 

Sub-CP-MK 

(sbg kemampuan akhir yg 

diharapkan) 

 

Indikator 

Kriteria & Bentuk 

Penilaian 

Metode 

Pembelajaran 

 

Materi Pembelajaran 

 

Bobot 

Penilaian 

(100%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

aset biologis  

9) Menjelaskan tentang 

aset tak berwujud dan 

menerapkan akuntansi 

aset tak berwujud.  

10) Menghitung dan 

menginterpretasikan 

rasio-rasio keuangan 

yang berkaitan dengan 

aset tetap. 

14 1) Mampu mengaplikasikan 

standar akuntansi 

keuangan (PSAK) dalam 

pencatatan transaksi dan 

peristiwa ekonomi 

2) Mahasiswa mampu 

memahami konsep dasar 

yang meliputi bagaimana 

pengakuan, pengukuran 

pada saat perolehan, 

pencatatan, pengukuran 

setelah perolehan awal, 

penyajian dan 

pengungkapan untuk 

akun kelompok liablitas 

dan ekuitas. 

Mahasiswa mampu: 

1) Menjelaskan tentang 

liabilitas jangka 

pendek.  

2) Menerapkan pencatatan 

terkait dengan transaksi 

yang terkait dengan 

liabilitas jangka 

pendek. 

3) Menjelaskan tentang 

konsep dasar liabilitas 

kontijensi dan provisi 

4) Menjelaskan konsep 

dasar terkait utang 

obligasi dan utang 

wesel jangka panjang. 

5) Menjelaskan 

karakteristik perseroan.  

6) Menjelaskan tentang 

 Ketepatan 

mahasiswa 

menjawab 

pertanyaan dosen 

melalui tanya 

jawab di kelas 

 Ketepatan 

mahasiswa dalam 

menyelesaikan 

soal-soal latihan 

dan tugas yang 

diberikan 

 Kuliah 

Interaktif 

 Tanya Jawab 

 Latihan 

 Umpan balik 

 Coorperative 

Learning 

 Tugas Individu 

(PR) 

1) Liabilitas dan liabilitas 

jangka pendek 

2) Account Payable, 

Notes Payble, Sales tax 

payable, Unearned 

revenues, Current 

maturity of lang term 

debt. 

3) Liabilitas kontijensi 

dan Provisi 

4) Bond Payables dan 

Long term notes 

payable. 

5) Karakteristik perseroan 

6) Saham biasa, saham 

istimewa, agio saham 

(share premium) dan 

saham treasuri. 

7) Dividen 

5% 



15 

 

 

Mg Ke- 

Sub-CP-MK 

(sbg kemampuan akhir yg 

diharapkan) 

 

Indikator 

Kriteria & Bentuk 

Penilaian 

Metode 

Pembelajaran 

 

Materi Pembelajaran 

 

Bobot 

Penilaian 

(100%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

akuntansi penerbitan 

saham. 

7) Menejelaskan tentang 

dividen dan saldo laba 

(retained earnigs) 

8) Saldo laba (retained 

earnings) 

15 1) Mampu mengaplikasikan 

standar akuntansi 

keuangan (PSAK) dalam 

pencatatan transaksi dan 

peristiwa ekonomi. 

2) Mahasiswa mampu 

memahami konsep dasar 

yang meliputi bagaimana 

pengakuan, pengukuran 

pada saat perolehan, 

pencatatan, pengukuran 

setelah perolehan awal, 

penyajian dan 

pengungkapan untuk 

akun investasi. 

Mahasiswa mampu: 

1) Menjelaskan tujuan 

perusahaan berinvestasi 

pada sekuritas utang 

dan sekuritas saham.  

2) Menjelaskan tentang 

aset keuangan.  

3) Menjelaskan tentang 

akuntansi investasi 

pada sekuritas utang.  

4) Menjelaskan tentang 

akuntansi investasi 

pada sekuritas saham. 

 Ketepatan 

mahasiswa 

menjawab 

pertanyaan dosen 

melalui tanya 

jawab di kelas 

 Ketepatan 

mahasiswa dalam 

menyelesaikan 

soal-soal latihan 

dan tugas yang 

diberikan 

 Kuliah 

Interaktif 

 Tanya Jawab 

 Latihan 

 Umpan balik 

 Coorperative 

Learning 

 Tugas Individu 

(PR) 

1) Perbedaan investasi 

pada utang dan 

investasi pada saham 

2) Aset keuangan 

3) Investasi pada sekuritas 

utang 

4) Investasi pada sekuritas 

saham 

5% 

16 Evaluasi Akhir Semester : Melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa 

 

 

 


