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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 memperkenalkan dan menjelaskan, bahwa akuntansi internasional adalah akuntansi yang berlaku di berbagai negara
sehingga informasi keuangan yang dihasilkannya dapat dimengerti dengan pemahaman yang sama. Akuntansi internasional meliputi
akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen yang berhubungan dengan akuntansi untuk transaksi internasional, operasi perusahaan
antar negara, dan perbandingan prinsip dan paraktek akuntansi yang ditemukan di berbagai negara serta prosedur
pembentukannya.Akuntansi internasional memiliki dua dimensi yaitu comparative dan pragmatic.Dimensi comparative berkenaan
dengan akuntansi keuangan, yaitu pengujian bagaimana dan mengapa prinsip akuntansi berbeda dari suatu negara dengan negara
lainnya.Dimensi pragmatic berkenaan dengan akuntansi manajemen, yaitu akuntansi untuk masalah dan isu operasional yang dihadapi
invidu dan perusahaan pada bisnis internasional.
Prasyarat: TEORI AKUNTANSI
Minggu Pokok Bahasan Kompetensi
/Perte
Dasar
muan

Indikator

Materi

Kegiatan Belajar
Mengajar/Strategi

Dosen

Mahasiswa

Media

Evaluasi

Sumber

1,2

Ak untansi
inte rnasional dan
pe ngaruhnya
te rhadap
k e bijak an se k tor
k e uangan dan
pasar m odal
global

Menjelaskan
apa yang
dimaksud
dengan
akuntansi
internasional
dan
pengaruhnya
terhadap
kebijakan
sektor
keuangan dan
pasar modal
global.

Menjelaskan dan
memahami
Bagaimana
Akuntansi
Internasional
berbeda dengan
akuntansi lainnya.
Menjelaskan dan
memahami
Bagaimana
Akuntansi
Internasional terbagi
menjadi tiga bidang
yg luas.

Akuntansi Internasional
berbeda dengan
akuntansi lainnya.
 Akuntansi Internasional
terbagi menjadi tiga
bidang yg luas.
 Sejarah dan Akuntansi
Internasional dan trend
kebijakan sektor
keuangan nasional.
 Peran akuntansi dalam
bidang usaha dan pasar
modal global.

Menjelaskan
Menguarai
kan
Memberiakan
contoh
Bertanya ttg
hal-hal yg
belum jelas

Mendengar
kan
Bertanya
Memberikan
tanggapan

WB,
Soal latihan Buku
LCD,
Referensi
Slide,
Laptop/
Note
Book

faktor
mempengaruhi
perkembangan
dunia akuntansi.
pendekatan
perkembangan
akuntansi dalam
ekonomi yang
berorientasi
pasar.
dasar klasifikasi
akuntansi

Menjelaskan
Menguarai
kan
Memberiakan
contoh
Bertanya ttg
hal-hal yg
belum jelas

Mendengar
kan
Bertanya
Memberikan
tanggapan

WB,
Soal latihan Buku
LCD,
Referensi
Slide,
Laptop/
Note
Book



Mengetahui sejarah
dan Akuntansi
Internasional dan
trend kebijakan
sektor keuangan
nasional.
Memahami peran
akuntansi dalam
bidang usaha dan
pasar modal global.

3,4

Pe rk e m bangan
dan k lasifik asi
ak untansi
inte rnasional.

Menjelaskan
tentang
perkembanga
n dan
klasifikasi
akuntansi
internasional

Mengidentifikasi
dan menjelaskan
faktor
mempengaruhi
perkembangan dunia
akuntansi.



Mengetahui
pendekatan
perkembangan
akuntansi dalam
ekonomi yang
berorientasi pasar.



Mengidentifikasi
negara yang
dominan dalam
perkembangan
praktek akuntansi.





Memiliki
pengetahuan dasar
klasifikasi akuntansi
dan bisa
membandingkannya.
Menjelaskan
perbedaan antara
penyajian wajar dan
kepatuhan terhadap
hukum dan negara
mana yang dominan
penerapannya.
Mengetahui isu
penting perbedaan
antara penyajian
wajar dan kepatuhan
terhadap hukum.

perbedaan antara
penyajian wajar
dan kepatuhan
terhadap hukum.

5

Ak untansi
k om paratif

menjelaskan
sistem
akuntansi
masingmasing
negara.

Mengidentifikasi
istilh standar
akuntansi dan
penentuan standar.
Memahami kenapa
praktek akuntansi
berbeda dengan
standar yang
ditentukan.





Mengetahui sistem
akuntansi di negaranegara maju.
Mampu
mengidentifikasi
persamaan dan
perbedaan sistem
akuntansi di negaranegara maju.





6,7

Pe laporan dan
pe ngungk apan
k e uangan
pe rusahaan
inte rnasional

menjelaskan
pengukuran,
pelaporan
dan berbagai
pengungkapa
n keuangan
perusahaan
internasional.

Menjelaskan
bagaimana praktek
pengungkapan
akuntansi
dipengaruhi oleh
perbedaan tatakelola keuangan
perusahaan di suatu
negara.
Memahami
persoalan-persoalan
penting yang
mempengaruhi
keputusan
manajemen untuk
membuat
pengungkpan
keputusan.
Mengidentifikasi
tujuan
pengungkapan
akuntansi dalam
pasar ekuitas.
Memahami
perbedaan mendasar
praktek
pengungkapan
keuangan
perusahaan dalam
berbagai aspek.

8









standar
akuntansi dan
penentuan
standar.
praktek
akuntansi
berbeda dengan
standar yang
ditentukan

Menjelaskan
Menguarai
kan
Memberiakan
contoh
Bertanya ttg
hal-hal yg
belum jelas

Mendengar
kan
Bertanya
Memberikan
tanggapan

WB,
Soal latihan Buku
LCD,
Referensi
Slide,
Laptop/
Note
Book

Menjelaskan
Menguarai
kan
Memberiakan
contoh
Bertanya ttg
hal-hal yg
belum jelas

Mendengar
kan
Bertanya
Memberikan
tanggapan

WB,
Soal latihan Buku
LCD,
Referensi
Slide,
Laptop/
Note
Book

sistem akuntansi
di negaranegara maju.
persamaan dan
perbedaan
sistem akuntansi
di negaranegara maju.
pengungkapan
akuntansi
dipengaruhi oleh
perbedaan tatakelola keuangan
perusahaan di
suatu negara.
keputusan
manajemen
untuk membuat
pengungkapan
keputusan.
tujuan
pengungkapan
akuntansi dalam
pasar ekuitas.
praktek
pengungkapan
keuangan
perusahaan
dalam berbagai
aspek.
UIS

Pe rt. 1 s/d 7

9,10

Translasi m ata
uang asing

menjelaskan
berbagai
konsep
Translasi
Mata Uang
Asing.

Membedakan
translasi dan
konversi antar mata
uang asing.
Memahami istilahistilah dalam
translasi mata uang
asing.
Mengetahui
perbedaan
keuntungan dan
kerugian translasi
mata uang asing.







Menghitung
keuntungan dan
kerugian translasi
mata uang asing.



Memahami
pengaruh
penggunaan
berbagai metode
translasi mata uang
asing terhadap
laporan keuangan.



Melakukan evaluasi
dan memilih
metode translasi
mata uang asing
terbaik sesuai
kondisi usaha dan
pasar uang.



Memahami
hubungan antara
translasi mata uang
asing dengan inflasi.



translasi dan
konversi antar
mata uang
asing.
istilah-istilah
dalam translasi
mata uang asing
keuntungan dan
kerugian
translasi mata
uang asing.
menghitung
keuntungan dan
kerugian
translasi mata
uang asing.
metode translasi
mata uang asing
melakukan
evaluasi dan
memilih metode
translasi mata
uang asing
terbaik sesuai
kondisi usaha
dan pasar uang
hubungan antara
translasi mata
uang asing
dengan inflasi.

Menjelaskan
Menguarai
kan
Memberiakan
contoh
Bertanya ttg
hal-hal yg
belum jelas

Mendengar
kan
Bertanya
Memberikan
tanggapan

WB,
Soal latihan Buku
LCD,
Referensi
Slide,
Laptop/
Note
Book

11

Pe laporan
k e uangan dan
pe rubahan harga

menjelaskan
tentang inflasi
dan dampak
perubahan
harga pada
akuntansi
internasional.

Memahami
mengapa laporan
keuangan memiliki
potensi untuk
menyesatkan selama
periode perubahan
harga.
Mengetahui istilahistilah akuntansi
inflasi dan
memahami
pengaruh
penyesuaian harga
terhadap laporan
keuangan.





Menentukan
perbedaan model
akuntansi biaya
terkini dan
konvensional.
Menjelaskan
perbedaan akuntansi
inflasi di AS,
Inggris, dan Brasil.



Memahami
pelaporan keuangan
dalam
perekonomian
hiperinflasi.



Mengetahui apakah
dolar konstan atau
biaya kini lebih
baik untuk
mengukur pengaruh
inflasi.
Definisi penurunan
ganda (double dip)
dan menjelaskan
cara penangannya.







laporan
keuangan
memiliki potensi
untuk
menyesatkan
selama periode
perubahan
harga.
istilah akuntansi
inflasi dan
memahami
pengaruh
penyesuaian
harga terhadap
laporan
keuangan.
model akuntansi
biaya terkini
dan
konvensional.
perbedaan
akuntansi inflasi
di AS, Inggris,
dan Brasil.
pelaporan
keuangan dalam
perekonomian
hiperinflasi.
dolar konstan
atau biaya kini
lebih baik untuk
mengukur
pengaruh inflasi.
Definisi
penurunan
ganda (double
dip) dan
menjelaskan
cara
penangannya

Menjelaskan
Menguarai
kan
Memberiakan
contoh
Bertanya ttg
hal-hal yg
belum jelas

Mendengar
kan
Bertanya
Memberikan
tanggapan

WB,
Soal latihan Buku
LCD,
Referensi
Slide,
Laptop/
Note
Book

12

Harm onisasi
ak untansi
inte nasional

menjelaskan
konsep dasar
dan
perbedaan
standar
akuntansi
dan
harmonisasi
antar negara.

Memahami
perbedaan
harmonisasi dan
standarisasi yang
berlaku dalam
standar akuntansi.
Menjelaskan pro
dan kontra
harmonisasi standar
akuntansi
internasional.
Memahami arti
rekonsiliasi dan
pengakuan bersama
(timbal balik)
terhadap perbedaan
standar akuntansi.
Mengidentifikasi
organisasi yang
mempromosikan
hormonisasi dan
memiliki peran
penting dalam
penetapan standar
akuntansi
internasional.
Mendeskripsikan
pendekatan baru Uni
Eropa dan
mengaitkannya
dengan integrasi
pasar keuangan
Eropa.



harmonisasi dan
standarisasi yang
berlaku dalam
standar akuntansi



pro dan kontra
harmonisasi standar
akuntansi
internasional.



arti rekonsiliasi
dan pengakuan
bersama (timbal
balik) terhadap
perbedaan standar
akuntansi



organisasi yang
mempromosikan
hormonisasi dan
peran penting dalam
penetapan standar
akuntansi
internasional.



pendekatan baru
Uni Eropa dan
mengaitkannya
dengan integrasi
pasar keuangan
Eropa

Menjelaskan
Menguarai
kan
Memberiakan
contoh
Bertanya ttg
hal-hal yg
belum jelas

Mendengar
kan
Bertanya
Memberikan
tanggapan

WB,
Soal latihan Buku
LCD,
Referensi
Slide,
Laptop/
Note
Book
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Analisis laporan
k e uangan
inte nasional

menjelaskan
tentang
mekanisme
dan kesulitan
analisa
laporan
keuangan
internasional.

Memahami
kesulitan-kesulitan
analisis strategi
bisnis internasional
dan strategi dasar
untuk pengumpulan
informasi.



Menjelaskan
langkah-langkah
analisis akuntansi.
Memahami
pengaruh analisis
akuntansi terhadap
akuntansi antar
negara dan
kesulitannya dalam
memperoleh
informasi yang
diperlukan.





Mengenali
mekanisme untuk
mengatasi perbedaan
prinsip akuntansi
antar negara.
Memahami
kesulitan dan
kelemahan dalam
analisis laporan
keuangan
internasional.
Memahami
bagaimana
menggunakan www
untuk memperoleh
informasi penelitian
perusahaan.







kesulitan analisis
strategi bisnis
internasional
dan strategi
dasar untuk
pengumpulan
informasi.
langkahlangkah analisis
akuntansi.
pengaruh
analisis
akuntansi
terhadap
akuntansi antar
negara dan
kesulitannya
dalam
memperoleh
informasi yang
diperlukan
perbedaan
prinsip
akuntansi antar
negara
kesulitan dan
kelemahan
dalam analisis
laporan
keuangan
internasional.
menggunakan
www untuk
memperoleh
informasi
penelitian
perusahaan.

Menjelaskan
Menguarai
kan
Memberiakan
contoh
Bertanya ttg
hal-hal yg
belum jelas

Mendengar
kan
Bertanya
Memberikan
tanggapan

WB,
Soal latihan Buku
LCD,
Referensi
Slide,
Laptop/
Note
Book

14

R e sik o k e uangan
inte rnasional

menjelaskan
tentang
berbagi
aspek dalam
mengelola
berbagai
resiko
keuangan
internasional.

Mengidentifikasi
komponenkomponen utama
resiko mata uang
asing.
Mengetahui tugas
dalam mengelola
resiko mata uang
asing.
Mendefinisikan dan
menghitung resiko
translasi.
Mendefinisikan dan
menghitung resiko
transaksi.









Mengetahui
perbedaan resiko
akuntansi dan resiko
ekonomi.
Mengetahui strategi
perlindungan nilai
tukar dan
perlakukan
akuntansi yang
diperlukan.



komponenkomponen
utama resiko
mata uang
asing.
mengelola
resiko mata
uang asing.
mendefinisikan
dan menghitung
resiko translasi.
mendefinisikan
dan menghitung
resiko
transaksi.
perbedaan
resiko akuntansi
dan resiko
ekonomi.



strategi
perlindungan nilai
tukar dan
perlakukan
akuntansi yang
diperlukan.



masalah
akuntansi dan
pengendalian,
terkait dengan
manajemen
resiko nilai
tukar mata uang
asing

Memahami masalah
akuntansi dan
pengendalian,
terkait dengan
manajemen resiko
nilai tukar mata
uang asing.

Menjelaskan
Menguarai
kan
Memberiakan
contoh
Bertanya ttg
hal-hal yg
belum jelas

Mendengar
kan
Bertanya
Memberikan
tanggapan

WB,
Soal latihan Buku
LCD,
Referensi
Slide,
Laptop/
Note
Book

15

Pe rpajak an
inte rnasional dan
harga trasfe r

menjelaskan
tentang
metode dan
tujuan pajak
dan harga
transfer di
perusahaan
multinasional.

Mendefinisikan
konsep dasar
perpajakan
internasional.s



Memahami konsep
keterkaitan pajak
dengan laba dari
luar negeri.



Memahami alasan
terhadap kredit
pajak luar negeri.
Menjadi peka
terhadap
perencanaan pajak
internasional dalam
perusahaan
multinasionl.
Mengetahui variabelvariabel dalam
penentuan harga
transfer internasional.



kredit pajak luar
negeri.



perencanaan
pajak
internasional
dalam
perusahaan
multinasionl.
variabelvariabel dalam
penentuan harga
transfer
internasional



Memhaami masalah
mendasar dalam
metode pengalihan
harga.


16

konsep dasar
perpajakan
internasional.
keterkaitan
pajak dengan
laba dari luar
negeri.

Menjelaskan
Menguarai
kan
Memberiakan
contoh
Bertanya ttg
hal-hal yg
belum jelas

Mendengar
kan
Bertanya
Memberikan
tanggapan

WB,
Soal latihan Buku
LCD,
Referensi
Slide,
Laptop/
Note
Book

masalah mendasar
dalam metode
pengalihan harga.
UAS

Pe rt. 8 s/d 15
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