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Mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dibidang akuntansi keuangan dan penerapan peraturan perpajakan untuk
menghadapi perkembangan DUDI.
Mampu menghasilkan penelitian yang berkualitas yang dapat diterapkan di dunia akuntansi dan bisnis industri.
Membekali mahasiswa dengan kualifikasi akuntansi dan perpajakan yang dibutuhkan dalam dunia praktek di bidang
akuntansi keuangan dan pepajakan yang berbasis manual maupun terkomputerisasi, serta memberikan dasar yang kuat
untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Deskripsi Mata Kuliah:
Mata kuliah ini bertujuan membahas lebih lanjut pengetahuan mengenai prinsip -prinsip dan metode-metode akuntansi keuangan yang
sesuai dengan IFRS dan SAK yang dimulai dari pembahasan kerangka kerja akuntansi, asumsi akuntansi, prinsip dasar akuntansi, dan
bentuk laporan keuangan. Pembahasan menekankan pada pemahaman mengenai perlakuan akuntansi dalam hal pengakuan, penilaian
dan pelaporan dari masing-masing item kas dan bank, surat berharga, piutang, persediaan, hutang lancar, serta pendapatan dan beban.
Prasyarat: PENGANTAR AKUNTANSI II DAN AKUNTANSI BIAYA
Minggu Pokok Bahasan
/Perte
muan

Kompetensi
Dasar

Indikator

Materi

Kegiatan Belajar
Mengajar/Strategi

Dosen

Mahasiswa

Media

Evaluasi

Sumber

01

Ak untansi
Ke uangan dan
lingk ungannnya

Memahami
lingkungan
akuntansi keuangan
dan pihak-pihak
yang terlibat dalam
penetapan standar

Memahami
karakteristik penting
dari akuntansi
Mengidentifikasi
laporan keuangan
utama dan tujuan
laporan keuangan.
Menjelaskan
kebutuhan akan
standar akuntansi



Lingkungan Akuntansi
Keuangan
 Prinsip-prinsip
akuntansi yang diterima
umum

M enjelas kan
dan
menerangkan
Bertanya
tentang halhal yang
belum jelas

Me nde ngar
k an
Me ncatat
Me nanggapi
Be rtanya

W hite
Board,
LCD,
Slide
Laptop/
Note
book

Pe rtanyaan
dan soal

Buk u
re fe re nsi

02,03

Laporan
Ke uangan

Menjelaskan
pembuatan laporan
keuangan ( Laba
rugi, Neraca dan
Arus Kas)

Mampu menyusun
laporan keuangan
suatu perusahaan
dengan benar




M enjelas kan
dan
menerangkan
Bertanya
tentang halhal yang
belum jelas

Me nde ngar
k an
Me ncatat
Me nanggapi
Be rtanya
Latihan
m e m buat
laporan
k e uangan

W hite
Board,
LCD,
Slide
Laptop/
Note
book

Tugas
m e m buat
laporan arus
k as

Buk u
re fe re nsi

Me nde ngar
k an
Me ncatat
Me nanggapi
Be rtanya
Latihan
m e m buat
buk u k as
k e cil,
re k onsiliasi
bank , dan
proof of cahs

W hite
Board,
LCD,
Slide
Laptop/
Note
book

Tugas
pe m buk uan
k as k e cil,
re k onsiliasi
bank , dan
proof of cash

Buk u
re fe re nsi

Me nde ngar
k an
Me ncatat
Me nanggapi
Be rtanya
Latihan
m e m buat jur
nal
inve stasi
dalam
saham dan
obligasi

W hite
Board,
LCD,
Slide
Laptop/
Note
book

Tugas
pe ncatatan
transak si
inve stasi
dalam
saham dan
obligasi

Buk u
re fe re nsi

Laporan Laba Rugi
Laporan Neraca dan
perubahan
modal/ekuitas
 Laporan Arus Kas

Ilustrasi
laporan
k e uangan

04,05

06

Ak untansi k as
dan bank

Ak untansi
Inve stasi Jangk a
Pe nde k

Memahami tentang
pengendalian kas,
penilaian serta
perlakuan akuntansi
untuk kas dan bank,
serta penyajiannya
dalam laporan
keuangan

Membuat jurnal kas
kecil sesuai dengan
sistem/metodenya
Membuat
rekonsiliasi bank
dan jurnal
penyesuaian




Pengertian kas dan bank
Kas kecil: sistem dana
tetap dan fluktuasi
 Pengawasan kas
 Rekonsiliasi bank
 Proof of cash
(Rekonsiliasi saldo
awal, penerimaan,
pengealuaran, dan saldo
akhir)

M enjelas kan
dan
menerangkan
Bertanya
tentang halhal yang
belum jelas

Memahami
investasi jangka
pendek dalam surat
berharga, serta
mencatat pembelian
dan penjualan surat
berharga

Menghitung dan
mencatat pembelian
surat berharga
Menghitung dan
mencatat penjualan
surat berharga



M enjelas kan
dan
menerangkan
Bertanya
tentang halhal yang
belum jelas

Pengertian investasi
jangka pendek dalam
surat berharga
 Pencatatan pembelian
dan penjualan saham
biasa
 Pencatatan pembelian
dan penjualan obligasi
 Pelaporan surat berharga
dalam laporan neraca

Ilustrasi pe nc
atatan k as
k e cil,
re k onsiliasi
bank , dan
proof of cash

Ilustrasi
pe ncatatan
inve stasi
dalam
saham dan
obligasi

07

Ak untansi
Piutang dagang

Menjelaskan
pengertian piutang,,
klasifikasi, penilaian
serta perlakuan
akuntansi untuk
piutang dagang,
penyajiannya dalam
laporan keuangan

Menyusun analisa
umur piutang sesuai
metodenya.




Piutang Dagang
Akuntansi Piutang
Usaha
 Piutang Dagang yang
Tak tertagih
 Penghapusan piutang
dagang yang tak tertagih

08
09

10,11

M enjelas kan
dan
menerangkan
Bertanya
tentang halhal yang
belum jelas

Ilustrasi
analisa um ur
piutang dan
pe nye suaian
ak un
Pe nyisihan
piutang tak
te rtagih

Me nde ngar
k an
Me ncatat
Me nanggapi
Be rtanya
Latihan
m e m buat an
alisa um ur
piutang dan
jurnal
pe nye suaian

W hite
Board,
LCD,
Slide
Laptop/
Note
book

UTS
Ak untansi
Piutang W e se l

Ak untansi
Pe rse diaan

Mengetahui dan
memahami
klasifikasi,
penilaian, perlakuan
akuntansi untuk
piutang wesel, serta
penyajiannya dalam
laporan keuangan

Memahami tentang
jurnal dan
perhitungan wesel
berbunga maupun
tidak berbunga

Menjelaskan dan
pengendalian untuk
persediaan,
penilaian ,
perlakuan akuntansi
untuk persediaan,
serta penyajiannya
dalam laporan
keuangan

Menentukan barang
fisik
yang
dimasukan dalam
persediaan
Menetukan
biayabiaya yang harus
dimasukan dalam
persediaan
Memahami asumsi
arus biaya yang
harus
diadopsi
(identifikasi khusus,
biaya rata-rata,
FIFO,LIFO, Ritel
dan sebagainya.)
Menunjukkan
pengaruh kesalahan
persediaan terhadap
laporan keuangan




Piutang wesel
Mendiskontokan
Piutang wesel
 Akuntansi Untuk
Piutang Wesel

Pengertian Persediaan
Klasifikasi dan
Pengendalian
Persediaan
 Metode Pencatatan
Persediaan
 Metode penilaian
persediaan

Buk u
re fe re nsi

Pe rte m uan 1
s/d 7
M enjelas kan
dan
menerangkan
Bertanya
tentang halhal yang
belum jelas

Ilustrasi
ak untansi
piutang we se l



Tugas
analisa um ur
piutang

M enjelas kan
dan
menerangkan
Bertanya
tentang halhal yang
belum jelas

Ilustrasi
ak untansi
pe rse diaan,
siste m
pe ncatatan
dan
pe nilaian
pe rse diaan
de ngan
m e tode rata rata, Fifo,Lifo

Me nde ngar
k an
Me ncatat
Me nanggapi
Be rtanya
Latihan
m e m buat
jurnal
transak si
piutang
we se l

W hite
Board,
LCD,
Slide
Laptop/
Note
book

Tugas
Pe ndisk on
toan we se l

Buk u
re fe re nsi

Me nde ngar
k an
Me ncatat
Me nanggapi
Be rtanya
Latihan
m e m buat
jurnal
transak si
pe rse diaan
dan
pe ncatatan
k e inve ntory
card

W hite
Board,
LCD,
Slide
Laptop/
Note
book

Tugas
pe ncatatan
k e inve ntory
card de ngan
m e tode rata rata dan
MPKP

Buk u
re fe re nsi

12

13,14

Pe nilaian
pe rse diaan
de ngan m e tode
CoMW iL dan
e stim asi nilai
pe rse diaan ak hir

Ak untansi Ak tiva
Te tap Be rujud

Memahami
Penggunaan metode
nilai terendah antara
biaya dan harga
pasar serta dapat
dapat mengestimasi
persediaan dengan
metode –metode
yang ada

Memahami dan
mengaplikasikan
aturan nilai terendah
anatara biaya dan
harga pasar
Menentukan
persediaan akhir
dengan Menerapkan
metode laba kotor
Menentukan
persediaan akhir
dengan menerapkan
metode persediaan
eceran



Nilai terendah antara
Biaya dan Harga Pasar
 Metode Laba Kotor
untuk mengestimasi
persediaan
 Metode Harga Eceran
 Penyajian dan Analisis

M enjelas kan
dan
menerangkan
Bertanya
tentang halhal yang
belum jelas

Memahami
akuntansi aktiva
tetap berwujud,
metode penyusutan
(Depresiasi dan
deplesi) seta
pemberhentian
aktiva tetap

Membuat Jurnal
yang berhubungan
dengan transaksi
Aktiva Tetap
termasuk Depresiasi
sesuai dengan
metodenya.




M enjelas kan
dan
menerangkan
Bertanya
tentang halhal yang
belum jelas







15

Ak untansi Ak tiva
Te tap Tidak
be rujud

Memahami
karakteristik
aktiva tetap
tidak berujud
serta, dan
dapat
mengidentifikas
i jenis aktiva
tak berwujud
serta masalah
goodwill serta
penyajian
dalam laporan
keuangan

16

Memahami jenisjenis aktiva tidak
berujud
Memahami
pencatatan pada saat
penentuan harga
perolehan aktiva
tetap tidak berujud
Menjelaskan cara
penentuan
Amortisasi

Aktiva Tetap Berujud
Metode penyusutan
aktiva tetap berwujud
Penyusutan Aktiva
Tetap yang tidak dapat
diperbaharui (Deplesi)
Pemberhentian Aktiva
Tetap
Penjualan Aktiva Tetap
Tukar Tambah Aktiva
Sejenis dan Tidak
Sejenis



Aktiva Tetap Tidak
Berujud
 Amortisasi
 Penyajian Di Laporan
Keuangan

Ilustrasi
ak untansi
pe rse diaan,
siste m
pe ncatatan
dan
pe nilaian
pe rse diaan
de ngan
m e tode
CoMW iL dan
m e tode
e stim asi
laba k otor
dan e ce ran

Ilustrasi
ak untansi
ak tiva
te tap,de pre si
asi, dan
pe nghe ntian
ak tiva te tap
M enjelas kan
dan
menerangkan
Bertanya
tentang halhal yang
belum jelas

Ilustrasi
ak untansi
ak tiva te tap
tidak
be rujud,
am ortisasi,
dan
pe nyajian di
laporan
k e uangan

Me nde ngar
k an
Me ncatat
Me nanggapi
Be rtanya
Latihan
m e m buat
e stim asi
nilai
pe rse diaan
ak hir
de ngan
m e tode
laba k otor
dan e ce ran

W hite
Board,
LCD,
Slide
Laptop/
Note
book

Tugas
m e nak sir
nilai
pe rse diaan
ak hir
de ngan
m e tode laba
k otor dan
e ce ran

Buk u
re fe re nsi

Me nde ngar
k an
Me ncatat
Me nanggapi
Be rtanya
Latihan
m e m buat
jurnal
transak si
ak tiva
te tap,
de pre siasi,
dan
pe nghe ntian
ak tiva te tap

W hite
Board,
LCD,
Slide
Laptop/
Note
book

Tugas
m e m buat
jurnal
pe m be lian,
de pre siasi,
dan
pe nghe ntian
ak tiva te tap

Buk u
re fe re nsi

Me nde ngar
k an
Me ncatat
Me nanggapi
Be rtanya
Latihan
m e m buat
jurnal
transak si
ak tiva te tap
tidak
be rujud dan
am ortisasi

W hite
Board,
LCD,
Slide
Laptop/
Note
book

Tugas
m e m buat
am ortisasi
ak tiva te tap
tidak be rujud

Buk u
re fe re nsi

UAS

Pe rte m uan 9
s/d 15

Referensi:
Pengarang

Judul Buku

Kota/Negara

Penerbit

Jay M. Smith, K Fred Skousen

Akuntansi Intermediate, terjemahan

Jak arta

Erlangga

Kieso, Weygandt

Akuntansi Intermediate, terjemahan

Jak arta

Erlangga

Zaki Baridwan

Intermediate Accounting

Yogyakarta

BPFE

Ikatan Akuntan Indonesia

Standar Akuntansi Keuangan

Jak arta

PT Sale m ba Em pat Patria

Referensi:
Buku referensi yang digunakan adalah buku terbitan 5 (Lima) tahun terakhir.

