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Referensi: 

  

Referensi: 

Kode Mata Kuliah : 
 EKA5324

Nama Mata Kuliah : 
 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I

Kelompok Mata Kuliah :  MKB Mata kuliah keahlian berkarya

Jumlah SKS : 3 SKS

 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 untuk memperluas pengetahuan mahasiswa mengenai penerapan akuntansi keuangan untuk masalah yang 
berkaitan dengan akuntansi persekutuan, joint venture, penjualan cicilan dan konsinyasi,  operasi agen, hubungan kantor pusat dan 
kantor cabang, serta penggabungan usaha. 
Prasyarat: AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH II 

Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

01,02 Akuntansi 
Partnership

Memahami 

akuntansi 

pembentukan Firma 

dan penyusunan 

laporan keuangan 

Firma

Menjelaskan 

prosedur 

pembukuan Firma 

yang baru dibentuk 

dengan melanjutkan 

buku-buku 

perusahaan 

terdahulu. 
Menjelaskan 

persekutuan yang 

baru dibentuk 

dengan membuka 

buku-buku baru 

 Pengertian Firma  
 Prosedur Pembukuan 

Pembentukan Firma  
 Pembagian Laba Rugi 

dalam Firma  
 Penyusunan Laporan 

Keuangan Firma 

Menjelaskan 

dan 

menerangkan  
Bertanya 

tentang hal-

hal yang 

belum jelas  
I lus tras i 

pembentukan 

dan 

pembagian 

laba rugi 

Mendengar 
kan 
Mencatat 
Menanggapi 
Bertanya 
Latihan 
menjurnal 
pembentu 
kan firma 
dan 
pembagian 
laba rugi 

White 
Board, 
LCD, 
Slide 
Laptop/ 
Note 
book 
Kertas 
kerja 

Tugas 
membuat 
jurnal 
pembagaian 
laba rugi

Buku 
Referensi 

03,04 Disolusi dalam 
Partnership

Memahami 

penyebab disolusi 

Firma dan 

akuntansinya.  

Menjelaskan 

penyebab terjadinya 

pembubaran 

persekutuan.  
Menjelaskan 

akuntansi masuknya 

satu atau lebih 

anggota baru dengan 

berbagai cara 

penyertaan modal.  
Menjelaskan 

akuntansi 

pengunduran diri 

seorang anggota.  
Menjelaskan 

akuntansi jika satu 

atau lebih anggota 

sekutu meninggal 

dunia 

 Kondisi yang 

menimbulkan disolusi  
 Masuknya anggota baru 
 Pengunduran diri 

seorang anggota.  
 Anggota sekutu 

meninggal dunia 

Menjelaskan 

dan 

menerangkan  
Bertanya 

tentang hal-

hal yang 

belum jelas  
I lus tras i 

akuntans i 

untuk 

masuknya 

sekutu baru, 

keluarnya 

sekutu lama, 

dan sekutu 

meninggal 

dunia 

Mendengar 
kan 
Mencatat 
Menanggapi 
Bertanya 
Latihan 
menjurnal 
masuknya 
sekutu 
baru, 
keluarnya 
sekutu 
lama, dan 
sekutu 
meninggal 
dunia 

White 
Board, 
LCD, 
Slide 
Laptop/ 
Note 
book 
Kertas 
kerja 

Tugas 
membuat 
jurnal 
disolusi 
dalam 
partenrship

Buku  
Referensi 

05,06 Likwidasi dalam 
Partnership

Memahami jenis 

dan prosedur 

likuidasi Firma

Menjelaskan 

prosedur dalam 

likuidasi  
Menjelaskan proses 

dan pencatatan 

berlangsungnya 

likuidasi. 
Menjelaskan 

likuidasi sekaligus 
Menjelaskan 

likuidasi berangsur 

atau bertahap. 
Menjelaskan 

likuidasi dengan 

program kas. 

 Pengertian Likuidasi  
 Prosedur  Likuidasi  
 Bentuk-bentuk 

Likuidasi  
 Pembayaran Kembali 

Hak Penyertaan 

Menjelaskan 

dan 

menerangkan  
Bertanya 

tentang hal-

hal yang 

belum jelas  
I lus tras i 

akuntans i 

likwidas i 

Mendengar 
kan 
Mencatat 
Menanggapi 
Bertanya 
Latihan 
menjurnal 
likwidasi 

White 
Board, 
LCD, 
Slide 
Laptop/ 
Note 
book 
Kertas 
kerja 

Tugas 
membuat 
tabel 
likwidasi 
bertahap 
dan jurnal 
akuntansinya

Buku  
Referensi 

07 Akuntansi Joint 
Venture

Memahami 

akuntansi Joint 

Venture

Mendefinisikan 

Joint Venture  
Menjelaskan buku-

buku 

diselenggarakan 

terpisah dari 

pembukuan masing-

masing anggota 

 Pengertian Joint 

Venture  
 aAkuntansi untuk Joint 

venture 

Menjelaskan 

dan 

menerangkan  
Bertanya 

tentang hal-

hal yang 

belum jelas  
I lus tras i 

akuntans i joint 

venture 

Mendengar 
kan 
Mencatat 
Menanggapi 
Bertanya 
Latihan 
menjurnal 
transaksi 
joint venture 

White 
Board, 
LCD, 
Slide 
Laptop/ 
Note 
book 
Kertas 
kerja 

Tugas 
akuntansi 
untuk joint 
venture

Buku  
Referensi 

08 UTS Pertemuan 1 
s/d 7

09,10 Akuntansi 
penjualan 
angsuran

Memahami   

penjualan angsuran 

dan pengakuan laba 

kotor, serta 

penyusunan laporan 

keuangan dalam 

penjualan angsuran. 

Menjelaskan 

pengertian penjualan 

angsuran.  
Menyebutkan 

metode pengakuan 

laba kotor dalam 

penjualan angsuran  
Menjelaskan jenis-

jenis metode 

penetapan laba kotor 

pada penjualan 

angsuran  
Menjelaskan 

berbagai cara 

penentuan bunga 

dalam penjualan 

angsuran serta 

pencatatannya baik 

pada buku si 

pembeli maupun si 

penjual 

 Pengertian Penjualan 

Angsuran 
 Pengakuan Laba Kotor 

dan Bunga  
 Penjualan Angsuran 

Barang-barang Tak 

Bergerak 
 Penjualan Angsuran 

Barang-barang Bergerak 

Menjelaskan 

dan 

menerangkan  
Bertanya 

tentang hal-

hal yang 

belum jelas  
I lus tras i 

akuntans i 

penjualan 

angsuran 

Mendengar 
kan 
Mencatat 
Menanggapi 
Bertanya 
Latihan 
menjurnal 
transaksi 
penjualan 
angsuran 

White 
Board, 
LCD, 
Slide 
Laptop/ 
Note 
book 
Kertas 
kerja 

Tugas 
akuntansi 
penjualan 
angsuran 
dan 
perhitungan 
bunga

Buku  
Referensi 

11,12 Akuntansi 
Penjualan 
Konsinyasi

Memahami 

akuntansi penjualan 

konsinyasi dan 

masalah-masalah 

yang berhubungan 

dengan penjualan 

konsinyasi serta 

perhitungan laba 

rugi.

Menjelaskan 

pengertian penjualan 

konsinyasi.  
Menjelaskan 

keuntungan 

penjualan 

konsinyasi yang 

dilakukan oleh 

pengamanat dan 

komisioner.  
Menjelaskan sistem 

operasi penjualan 

konsinyasi.  
Menjelaskan 

transaksi penjualan 

konsinyasi dan 

laba/rugi atas 

penjualan 

konsinyasi dicatat 

secara terpisah 

dengan penjualan 

biasa baik bagi 

pengamanat maupun 

bagi komisioner. 

 Pengertian penjualan 

konsinyasi.  
 Akuntansi Penjualan 

Konsinyasi  
 Masalah -masalah dalam 

penjualan Konsinyasi  
 Penyusunan laporan 

perhitungan laba rugi 

penjualan konsinyasi 

Menjelaskan 

dan 

menerangkan  
Bertanya 

tentang hal-

hal yang 

belum jelas  
I lus tras i 

akuntans i 

penjualan 

kons inyas i 

Mendengar 
kan 
Mencatat 
Menanggapi 
Bertanya 
Latihan 
menjurnal 
transaksi 
penjualan 
konsinyasi 

White 
Board, 
LCD, 
Slide 
Laptop/ 
Note 
book 
Kertas 
kerja 
  

Tugas 
akuntansi 
penjualan 
konsinyasi

Buku  
Referensi 

13,14 Akuntansi Kantor 
Pusat dan Cabang

Memahami 

hubungan kantor 

pusat dan kantor 

cabang dan 

akuntansi 

operasinya, serta  

penyusunan Laporan 

Laba rugi.

Menjelaskan 

pengertian kantor 

pusat dan kantor 

cabang.  
Menjelaskan 

karakteristik kantor 

cabang  
Menjelaskan 

hubungan antara 

kantor pusat dengan 

kantor cabang  
Menjelaskan sistem 

pengumpulan dan 

pengolahan data 

akuntansi terhadap 

transaksi-transaksi 

yang terjadi di 

kantor cabang, baik 

secara 

sentralisasi,desentrali

sasi maupun 

kombinasi diantara 

keduanya  
Menjelaskan prinsip-

prinsip pelaksaanaan 

yang dilakukan 

dalam sistem 

pengumpulan dan 

pengolahan data 

akuntansi terhadap 

transaksi-transaksi 

yang terjadi di 

kantor cabang, baik 

secara 

sentralisasi,desentrali

saasi maupun 

kombinasi antara 

keduanya.  
Menjelaskan 

masalah-masalah 

akuntansi yang 

sering ditemukan 

(dalam Sistem 

Desentralisasi), 

apabila hubungan 

antara kantor pusat 

dengan cabang-

cabangnya 

menyangkut  

pengiriman (transfer) 

uang antar 

cabang,barang-

barang untuk cabang 

dinota diatas harga 

pokoknya atau 

barang-barang 

dinota dengan harga 

jual eceran. 

 Pengertian kantor pusat 

dan kantor cabang.  
 Hak dan kewajiban 

kantor cabang.  
 Hubungan antara kantor 

pusat dengan kantor 

cabang.  
 Akuntansi untuk 

Operasi Kantor Cabang  
 Masalah-masalah pada 

Kantor Cabang  
 Penyusunan Laporan 

Keuangan Gabungan 

Menjelaskan 

dan 

menerangkan  
Bertanya 

tentang hal-

hal yang 

belum jelas  
I lus tras i 

akuntans i 

kantor pusat 

dan cabang 

serta masalah-

masalah 

khusus  dalam 

hubungan 

pusat - cabang 

Mendengar 
kan 
Mencatat 
Menanggapi 
Bertanya 
Latihan 
menjurnal 
kantor 
pusat dan 
cabang 
serta 
masalah-
masalah 
khusus 
dalam 
hubungan 
pusat - 
cabang  

White 
Board, 
LCD, 
Slide 
Laptop/ 
Note 
book 
Kertas 
kerja 

Tugas 
menyusun 
laporan 
gabungan 
kantor pusat 
dan cabang

Buku  
Referensi 

15 Akuntansi Valutas 
Asing

Memahami 

akuntansi terhadap 

transaksi mata uang 

asing dan 

penyusunan laporan 

keuangannya

Menjelaskan 

pengertian Konsep 

dan Transaksi mata 

uang asing  
Menjelaskan 

bagaimana 

penggunaan mata 

uang asing dalam 

suatu transaksi  
Menjelaskan 

masalah penjabaran 

nilai mata uang dan 

selisih penyesuaian 

kurs  
Menjelaskan 

perbedaan laporan 

keuangan mata uang 

asing dengan 

laporan keuangan 

biasa tanpa adanya 

unsur mata uang 

asing 

 Pengertian Konsep dan 

Transaksi mata uang 

asing.  
 Transaksi Mata Uang 

Asing  
 Pengertian dan tujuan 

dibuatnya laporan 

keuangan mata uang 

asing  
 Penjabaran nilai mata 

uang dan selisih 

penyesuaian kurs.   
 Penyusunan laporan 

keuangan mata uang 

asing. 

Menjelaskan 

dan 

menerangkan  
Bertanya 

tentang hal-

hal yang 

belum jelas  
I lus tras i 

akuntans i 

valas  dan 

penjabaran 

laporan 

keuangan 

valuta as ing 

Mendengar 
kan 
Mencatat 
Menanggapi 
Bertanya 
Latihan 
penjabaran 
laporan 
keuangan 
valuta asing  

White 
Board, 
LCD, 
Slide 
Laptop/ 
Note 
book 
Kertas 
kerja 

Tugas 
penjabaran 
laporan 
keuangan 
valuta asing

Buku  
Referensi 

16 UAS Pertemuan 9 
s/d 15

Pengarang Judul Buku Kota/Negara Penerbit 

Beams, Floyd A Akuntansi Keuangan lanjutan di Indonesia Jakarta Salemba Empat

Drebin, Allan R. Advance Accounting - Terjemahan Jakarta Erlangga

Widayat, Utoyo Akuntansi Keuangan Lanjutan : Ikhtisar 

Teori dan Soal

Jakarta FE Universitas Indonesia

Yunus, Hadori – Harnanto Akuntansi Keuangan Lanjutan Yogyakarta BPFE

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

  

Referensi: 

Kode Mata Kuliah : 
 EKA5324

Nama Mata Kuliah : 
 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I

Kelompok Mata Kuliah :  MKB Mata kuliah keahlian berkarya

Jumlah SKS : 3 SKS

 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 untuk memperluas pengetahuan mahasiswa mengenai penerapan akuntansi keuangan untuk masalah yang 
berkaitan dengan akuntansi persekutuan, joint venture, penjualan cicilan dan konsinyasi,  operasi agen, hubungan kantor pusat dan 
kantor cabang, serta penggabungan usaha. 
Prasyarat: AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH II 

Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

01,02 Akuntansi 
Partnership

Memahami 

akuntansi 

pembentukan Firma 

dan penyusunan 

laporan keuangan 

Firma

Menjelaskan 

prosedur 

pembukuan Firma 

yang baru dibentuk 

dengan melanjutkan 

buku-buku 

perusahaan 

terdahulu. 
Menjelaskan 

persekutuan yang 

baru dibentuk 

dengan membuka 

buku-buku baru 

 Pengertian Firma  
 Prosedur Pembukuan 

Pembentukan Firma  
 Pembagian Laba Rugi 

dalam Firma  
 Penyusunan Laporan 

Keuangan Firma 

Menjelaskan 

dan 

menerangkan  
Bertanya 

tentang hal-

hal yang 

belum jelas  
I lus tras i 

pembentukan 

dan 

pembagian 

laba rugi 

Mendengar 
kan 
Mencatat 
Menanggapi 
Bertanya 
Latihan 
menjurnal 
pembentu 
kan firma 
dan 
pembagian 
laba rugi 

White 
Board, 
LCD, 
Slide 
Laptop/ 
Note 
book 
Kertas 
kerja 

Tugas 
membuat 
jurnal 
pembagaian 
laba rugi

Buku 
Referensi 

03,04 Disolusi dalam 
Partnership

Memahami 

penyebab disolusi 

Firma dan 

akuntansinya.  

Menjelaskan 

penyebab terjadinya 

pembubaran 

persekutuan.  
Menjelaskan 

akuntansi masuknya 

satu atau lebih 

anggota baru dengan 

berbagai cara 

penyertaan modal.  
Menjelaskan 

akuntansi 

pengunduran diri 

seorang anggota.  
Menjelaskan 

akuntansi jika satu 

atau lebih anggota 

sekutu meninggal 

dunia 

 Kondisi yang 

menimbulkan disolusi  
 Masuknya anggota baru 
 Pengunduran diri 

seorang anggota.  
 Anggota sekutu 

meninggal dunia 

Menjelaskan 

dan 

menerangkan  
Bertanya 

tentang hal-

hal yang 

belum jelas  
I lus tras i 

akuntans i 

untuk 

masuknya 

sekutu baru, 

keluarnya 

sekutu lama, 

dan sekutu 

meninggal 

dunia 

Mendengar 
kan 
Mencatat 
Menanggapi 
Bertanya 
Latihan 
menjurnal 
masuknya 
sekutu 
baru, 
keluarnya 
sekutu 
lama, dan 
sekutu 
meninggal 
dunia 

White 
Board, 
LCD, 
Slide 
Laptop/ 
Note 
book 
Kertas 
kerja 

Tugas 
membuat 
jurnal 
disolusi 
dalam 
partenrship

Buku  
Referensi 

05,06 Likwidasi dalam 
Partnership

Memahami jenis 

dan prosedur 

likuidasi Firma

Menjelaskan 

prosedur dalam 

likuidasi  
Menjelaskan proses 

dan pencatatan 

berlangsungnya 

likuidasi. 
Menjelaskan 

likuidasi sekaligus 
Menjelaskan 

likuidasi berangsur 

atau bertahap. 
Menjelaskan 

likuidasi dengan 

program kas. 

 Pengertian Likuidasi  
 Prosedur  Likuidasi  
 Bentuk-bentuk 

Likuidasi  
 Pembayaran Kembali 

Hak Penyertaan 

Menjelaskan 

dan 

menerangkan  
Bertanya 

tentang hal-

hal yang 

belum jelas  
I lus tras i 

akuntans i 

likwidas i 

Mendengar 
kan 
Mencatat 
Menanggapi 
Bertanya 
Latihan 
menjurnal 
likwidasi 

White 
Board, 
LCD, 
Slide 
Laptop/ 
Note 
book 
Kertas 
kerja 

Tugas 
membuat 
tabel 
likwidasi 
bertahap 
dan jurnal 
akuntansinya

Buku  
Referensi 

07 Akuntansi Joint 
Venture

Memahami 

akuntansi Joint 

Venture

Mendefinisikan 

Joint Venture  
Menjelaskan buku-

buku 

diselenggarakan 

terpisah dari 

pembukuan masing-

masing anggota 

 Pengertian Joint 

Venture  
 aAkuntansi untuk Joint 

venture 

Menjelaskan 

dan 

menerangkan  
Bertanya 

tentang hal-

hal yang 

belum jelas  
I lus tras i 

akuntans i joint 

venture 

Mendengar 
kan 
Mencatat 
Menanggapi 
Bertanya 
Latihan 
menjurnal 
transaksi 
joint venture 

White 
Board, 
LCD, 
Slide 
Laptop/ 
Note 
book 
Kertas 
kerja 

Tugas 
akuntansi 
untuk joint 
venture

Buku  
Referensi 

08 UTS Pertemuan 1 
s/d 7

09,10 Akuntansi 
penjualan 
angsuran

Memahami   

penjualan angsuran 

dan pengakuan laba 

kotor, serta 

penyusunan laporan 

keuangan dalam 

penjualan angsuran. 

Menjelaskan 

pengertian penjualan 

angsuran.  
Menyebutkan 

metode pengakuan 

laba kotor dalam 

penjualan angsuran  
Menjelaskan jenis-

jenis metode 

penetapan laba kotor 

pada penjualan 

angsuran  
Menjelaskan 

berbagai cara 

penentuan bunga 

dalam penjualan 

angsuran serta 

pencatatannya baik 

pada buku si 

pembeli maupun si 

penjual 

 Pengertian Penjualan 

Angsuran 
 Pengakuan Laba Kotor 

dan Bunga  
 Penjualan Angsuran 

Barang-barang Tak 

Bergerak 
 Penjualan Angsuran 

Barang-barang Bergerak 

Menjelaskan 

dan 

menerangkan  
Bertanya 

tentang hal-

hal yang 

belum jelas  
I lus tras i 

akuntans i 

penjualan 

angsuran 

Mendengar 
kan 
Mencatat 
Menanggapi 
Bertanya 
Latihan 
menjurnal 
transaksi 
penjualan 
angsuran 

White 
Board, 
LCD, 
Slide 
Laptop/ 
Note 
book 
Kertas 
kerja 

Tugas 
akuntansi 
penjualan 
angsuran 
dan 
perhitungan 
bunga

Buku  
Referensi 

11,12 Akuntansi 
Penjualan 
Konsinyasi

Memahami 

akuntansi penjualan 

konsinyasi dan 

masalah-masalah 

yang berhubungan 

dengan penjualan 

konsinyasi serta 

perhitungan laba 

rugi.

Menjelaskan 

pengertian penjualan 

konsinyasi.  
Menjelaskan 

keuntungan 

penjualan 

konsinyasi yang 

dilakukan oleh 

pengamanat dan 

komisioner.  
Menjelaskan sistem 

operasi penjualan 

konsinyasi.  
Menjelaskan 

transaksi penjualan 

konsinyasi dan 

laba/rugi atas 

penjualan 

konsinyasi dicatat 

secara terpisah 

dengan penjualan 

biasa baik bagi 

pengamanat maupun 

bagi komisioner. 

 Pengertian penjualan 

konsinyasi.  
 Akuntansi Penjualan 

Konsinyasi  
 Masalah -masalah dalam 

penjualan Konsinyasi  
 Penyusunan laporan 

perhitungan laba rugi 

penjualan konsinyasi 

Menjelaskan 

dan 

menerangkan  
Bertanya 

tentang hal-

hal yang 

belum jelas  
I lus tras i 

akuntans i 

penjualan 

kons inyas i 

Mendengar 
kan 
Mencatat 
Menanggapi 
Bertanya 
Latihan 
menjurnal 
transaksi 
penjualan 
konsinyasi 

White 
Board, 
LCD, 
Slide 
Laptop/ 
Note 
book 
Kertas 
kerja 
  

Tugas 
akuntansi 
penjualan 
konsinyasi

Buku  
Referensi 

13,14 Akuntansi Kantor 
Pusat dan Cabang

Memahami 

hubungan kantor 

pusat dan kantor 

cabang dan 

akuntansi 

operasinya, serta  

penyusunan Laporan 

Laba rugi.

Menjelaskan 

pengertian kantor 

pusat dan kantor 

cabang.  
Menjelaskan 

karakteristik kantor 

cabang  
Menjelaskan 

hubungan antara 

kantor pusat dengan 

kantor cabang  
Menjelaskan sistem 

pengumpulan dan 

pengolahan data 

akuntansi terhadap 

transaksi-transaksi 

yang terjadi di 

kantor cabang, baik 

secara 

sentralisasi,desentrali

sasi maupun 

kombinasi diantara 

keduanya  
Menjelaskan prinsip-

prinsip pelaksaanaan 

yang dilakukan 

dalam sistem 

pengumpulan dan 

pengolahan data 

akuntansi terhadap 

transaksi-transaksi 

yang terjadi di 

kantor cabang, baik 

secara 

sentralisasi,desentrali

saasi maupun 

kombinasi antara 

keduanya.  
Menjelaskan 

masalah-masalah 

akuntansi yang 

sering ditemukan 

(dalam Sistem 

Desentralisasi), 

apabila hubungan 

antara kantor pusat 

dengan cabang-

cabangnya 

menyangkut  

pengiriman (transfer) 

uang antar 

cabang,barang-

barang untuk cabang 

dinota diatas harga 

pokoknya atau 

barang-barang 

dinota dengan harga 

jual eceran. 

 Pengertian kantor pusat 

dan kantor cabang.  
 Hak dan kewajiban 

kantor cabang.  
 Hubungan antara kantor 

pusat dengan kantor 

cabang.  
 Akuntansi untuk 

Operasi Kantor Cabang  
 Masalah-masalah pada 

Kantor Cabang  
 Penyusunan Laporan 

Keuangan Gabungan 

Menjelaskan 

dan 

menerangkan  
Bertanya 

tentang hal-

hal yang 

belum jelas  
I lus tras i 

akuntans i 

kantor pusat 

dan cabang 

serta masalah-

masalah 

khusus  dalam 

hubungan 

pusat - cabang 

Mendengar 
kan 
Mencatat 
Menanggapi 
Bertanya 
Latihan 
menjurnal 
kantor 
pusat dan 
cabang 
serta 
masalah-
masalah 
khusus 
dalam 
hubungan 
pusat - 
cabang  

White 
Board, 
LCD, 
Slide 
Laptop/ 
Note 
book 
Kertas 
kerja 

Tugas 
menyusun 
laporan 
gabungan 
kantor pusat 
dan cabang

Buku  
Referensi 

15 Akuntansi Valutas 
Asing

Memahami 

akuntansi terhadap 

transaksi mata uang 

asing dan 

penyusunan laporan 

keuangannya

Menjelaskan 

pengertian Konsep 

dan Transaksi mata 

uang asing  
Menjelaskan 

bagaimana 

penggunaan mata 

uang asing dalam 

suatu transaksi  
Menjelaskan 

masalah penjabaran 

nilai mata uang dan 

selisih penyesuaian 

kurs  
Menjelaskan 

perbedaan laporan 

keuangan mata uang 

asing dengan 

laporan keuangan 

biasa tanpa adanya 

unsur mata uang 

asing 

 Pengertian Konsep dan 

Transaksi mata uang 

asing.  
 Transaksi Mata Uang 

Asing  
 Pengertian dan tujuan 

dibuatnya laporan 

keuangan mata uang 

asing  
 Penjabaran nilai mata 

uang dan selisih 

penyesuaian kurs.   
 Penyusunan laporan 

keuangan mata uang 

asing. 

Menjelaskan 

dan 

menerangkan  
Bertanya 

tentang hal-

hal yang 

belum jelas  
I lus tras i 

akuntans i 

valas  dan 

penjabaran 

laporan 

keuangan 

valuta as ing 

Mendengar 
kan 
Mencatat 
Menanggapi 
Bertanya 
Latihan 
penjabaran 
laporan 
keuangan 
valuta asing  

White 
Board, 
LCD, 
Slide 
Laptop/ 
Note 
book 
Kertas 
kerja 

Tugas 
penjabaran 
laporan 
keuangan 
valuta asing

Buku  
Referensi 

16 UAS Pertemuan 9 
s/d 15

Pengarang Judul Buku Kota/Negara Penerbit 

Beams, Floyd A Akuntansi Keuangan lanjutan di Indonesia Jakarta Salemba Empat

Drebin, Allan R. Advance Accounting - Terjemahan Jakarta Erlangga

Widayat, Utoyo Akuntansi Keuangan Lanjutan : Ikhtisar 

Teori dan Soal

Jakarta FE Universitas Indonesia

Yunus, Hadori – Harnanto Akuntansi Keuangan Lanjutan Yogyakarta BPFE

 Buku referensi yang digunakan adalah buku terbitan  5 (Lima) tahun terakhir.
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SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) 
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Tujuan Kurikuler: 

  

  

  

Referensi: 

  

Referensi: 

Kode Mata Kuliah : 
 EKA5324

Nama Mata Kuliah : 
 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I

Kelompok Mata Kuliah :  MKB Mata kuliah keahlian berkarya

Jumlah SKS : 3 SKS

 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 untuk memperluas pengetahuan mahasiswa mengenai penerapan akuntansi keuangan untuk masalah yang 
berkaitan dengan akuntansi persekutuan, joint venture, penjualan cicilan dan konsinyasi,  operasi agen, hubungan kantor pusat dan 
kantor cabang, serta penggabungan usaha. 
Prasyarat: AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH II 

Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

01,02 Akuntansi 
Partnership

Memahami 

akuntansi 

pembentukan Firma 

dan penyusunan 

laporan keuangan 

Firma

Menjelaskan 

prosedur 

pembukuan Firma 

yang baru dibentuk 

dengan melanjutkan 

buku-buku 

perusahaan 

terdahulu. 
Menjelaskan 

persekutuan yang 

baru dibentuk 

dengan membuka 

buku-buku baru 

 Pengertian Firma  
 Prosedur Pembukuan 

Pembentukan Firma  
 Pembagian Laba Rugi 

dalam Firma  
 Penyusunan Laporan 

Keuangan Firma 

Menjelaskan 

dan 

menerangkan  
Bertanya 

tentang hal-

hal yang 

belum jelas  
I lus tras i 

pembentukan 

dan 

pembagian 

laba rugi 

Mendengar 
kan 
Mencatat 
Menanggapi 
Bertanya 
Latihan 
menjurnal 
pembentu 
kan firma 
dan 
pembagian 
laba rugi 

White 
Board, 
LCD, 
Slide 
Laptop/ 
Note 
book 
Kertas 
kerja 

Tugas 
membuat 
jurnal 
pembagaian 
laba rugi

Buku 
Referensi 

03,04 Disolusi dalam 
Partnership

Memahami 

penyebab disolusi 

Firma dan 

akuntansinya.  

Menjelaskan 

penyebab terjadinya 

pembubaran 

persekutuan.  
Menjelaskan 

akuntansi masuknya 

satu atau lebih 

anggota baru dengan 

berbagai cara 

penyertaan modal.  
Menjelaskan 

akuntansi 

pengunduran diri 

seorang anggota.  
Menjelaskan 

akuntansi jika satu 

atau lebih anggota 

sekutu meninggal 

dunia 

 Kondisi yang 

menimbulkan disolusi  
 Masuknya anggota baru 
 Pengunduran diri 

seorang anggota.  
 Anggota sekutu 

meninggal dunia 

Menjelaskan 

dan 

menerangkan  
Bertanya 

tentang hal-

hal yang 

belum jelas  
I lus tras i 

akuntans i 

untuk 

masuknya 

sekutu baru, 

keluarnya 

sekutu lama, 

dan sekutu 

meninggal 

dunia 

Mendengar 
kan 
Mencatat 
Menanggapi 
Bertanya 
Latihan 
menjurnal 
masuknya 
sekutu 
baru, 
keluarnya 
sekutu 
lama, dan 
sekutu 
meninggal 
dunia 

White 
Board, 
LCD, 
Slide 
Laptop/ 
Note 
book 
Kertas 
kerja 

Tugas 
membuat 
jurnal 
disolusi 
dalam 
partenrship

Buku  
Referensi 

05,06 Likwidasi dalam 
Partnership

Memahami jenis 

dan prosedur 

likuidasi Firma

Menjelaskan 

prosedur dalam 

likuidasi  
Menjelaskan proses 

dan pencatatan 

berlangsungnya 

likuidasi. 
Menjelaskan 

likuidasi sekaligus 
Menjelaskan 

likuidasi berangsur 

atau bertahap. 
Menjelaskan 

likuidasi dengan 

program kas. 

 Pengertian Likuidasi  
 Prosedur  Likuidasi  
 Bentuk-bentuk 

Likuidasi  
 Pembayaran Kembali 

Hak Penyertaan 

Menjelaskan 

dan 

menerangkan  
Bertanya 

tentang hal-

hal yang 

belum jelas  
I lus tras i 

akuntans i 

likwidas i 

Mendengar 
kan 
Mencatat 
Menanggapi 
Bertanya 
Latihan 
menjurnal 
likwidasi 

White 
Board, 
LCD, 
Slide 
Laptop/ 
Note 
book 
Kertas 
kerja 

Tugas 
membuat 
tabel 
likwidasi 
bertahap 
dan jurnal 
akuntansinya

Buku  
Referensi 

07 Akuntansi Joint 
Venture

Memahami 

akuntansi Joint 

Venture

Mendefinisikan 

Joint Venture  
Menjelaskan buku-

buku 

diselenggarakan 

terpisah dari 

pembukuan masing-

masing anggota 

 Pengertian Joint 

Venture  
 aAkuntansi untuk Joint 

venture 

Menjelaskan 

dan 

menerangkan  
Bertanya 

tentang hal-

hal yang 

belum jelas  
I lus tras i 

akuntans i joint 

venture 

Mendengar 
kan 
Mencatat 
Menanggapi 
Bertanya 
Latihan 
menjurnal 
transaksi 
joint venture 

White 
Board, 
LCD, 
Slide 
Laptop/ 
Note 
book 
Kertas 
kerja 

Tugas 
akuntansi 
untuk joint 
venture

Buku  
Referensi 

08 UTS Pertemuan 1 
s/d 7

09,10 Akuntansi 
penjualan 
angsuran

Memahami   

penjualan angsuran 

dan pengakuan laba 

kotor, serta 

penyusunan laporan 

keuangan dalam 

penjualan angsuran. 

Menjelaskan 

pengertian penjualan 

angsuran.  
Menyebutkan 

metode pengakuan 

laba kotor dalam 

penjualan angsuran  
Menjelaskan jenis-

jenis metode 

penetapan laba kotor 

pada penjualan 

angsuran  
Menjelaskan 

berbagai cara 

penentuan bunga 

dalam penjualan 

angsuran serta 

pencatatannya baik 

pada buku si 

pembeli maupun si 

penjual 

 Pengertian Penjualan 

Angsuran 
 Pengakuan Laba Kotor 

dan Bunga  
 Penjualan Angsuran 

Barang-barang Tak 

Bergerak 
 Penjualan Angsuran 

Barang-barang Bergerak 

Menjelaskan 

dan 

menerangkan  
Bertanya 

tentang hal-

hal yang 

belum jelas  
I lus tras i 

akuntans i 

penjualan 

angsuran 

Mendengar 
kan 
Mencatat 
Menanggapi 
Bertanya 
Latihan 
menjurnal 
transaksi 
penjualan 
angsuran 

White 
Board, 
LCD, 
Slide 
Laptop/ 
Note 
book 
Kertas 
kerja 

Tugas 
akuntansi 
penjualan 
angsuran 
dan 
perhitungan 
bunga

Buku  
Referensi 

11,12 Akuntansi 
Penjualan 
Konsinyasi

Memahami 

akuntansi penjualan 

konsinyasi dan 

masalah-masalah 

yang berhubungan 

dengan penjualan 

konsinyasi serta 

perhitungan laba 

rugi.

Menjelaskan 

pengertian penjualan 

konsinyasi.  
Menjelaskan 

keuntungan 

penjualan 

konsinyasi yang 

dilakukan oleh 

pengamanat dan 

komisioner.  
Menjelaskan sistem 

operasi penjualan 

konsinyasi.  
Menjelaskan 

transaksi penjualan 

konsinyasi dan 

laba/rugi atas 

penjualan 

konsinyasi dicatat 

secara terpisah 

dengan penjualan 

biasa baik bagi 

pengamanat maupun 

bagi komisioner. 

 Pengertian penjualan 

konsinyasi.  
 Akuntansi Penjualan 

Konsinyasi  
 Masalah -masalah dalam 

penjualan Konsinyasi  
 Penyusunan laporan 

perhitungan laba rugi 

penjualan konsinyasi 

Menjelaskan 

dan 

menerangkan  
Bertanya 

tentang hal-

hal yang 

belum jelas  
I lus tras i 

akuntans i 

penjualan 

kons inyas i 

Mendengar 
kan 
Mencatat 
Menanggapi 
Bertanya 
Latihan 
menjurnal 
transaksi 
penjualan 
konsinyasi 

White 
Board, 
LCD, 
Slide 
Laptop/ 
Note 
book 
Kertas 
kerja 
  

Tugas 
akuntansi 
penjualan 
konsinyasi

Buku  
Referensi 

13,14 Akuntansi Kantor 
Pusat dan Cabang

Memahami 

hubungan kantor 

pusat dan kantor 

cabang dan 

akuntansi 

operasinya, serta  

penyusunan Laporan 

Laba rugi.

Menjelaskan 

pengertian kantor 

pusat dan kantor 

cabang.  
Menjelaskan 

karakteristik kantor 

cabang  
Menjelaskan 

hubungan antara 

kantor pusat dengan 

kantor cabang  
Menjelaskan sistem 

pengumpulan dan 

pengolahan data 

akuntansi terhadap 

transaksi-transaksi 

yang terjadi di 

kantor cabang, baik 

secara 

sentralisasi,desentrali

sasi maupun 

kombinasi diantara 

keduanya  
Menjelaskan prinsip-

prinsip pelaksaanaan 

yang dilakukan 

dalam sistem 

pengumpulan dan 

pengolahan data 

akuntansi terhadap 

transaksi-transaksi 

yang terjadi di 

kantor cabang, baik 

secara 

sentralisasi,desentrali

saasi maupun 

kombinasi antara 

keduanya.  
Menjelaskan 

masalah-masalah 

akuntansi yang 

sering ditemukan 

(dalam Sistem 

Desentralisasi), 

apabila hubungan 

antara kantor pusat 

dengan cabang-

cabangnya 

menyangkut  

pengiriman (transfer) 

uang antar 

cabang,barang-

barang untuk cabang 

dinota diatas harga 

pokoknya atau 

barang-barang 

dinota dengan harga 

jual eceran. 

 Pengertian kantor pusat 

dan kantor cabang.  
 Hak dan kewajiban 

kantor cabang.  
 Hubungan antara kantor 

pusat dengan kantor 

cabang.  
 Akuntansi untuk 

Operasi Kantor Cabang  
 Masalah-masalah pada 

Kantor Cabang  
 Penyusunan Laporan 

Keuangan Gabungan 

Menjelaskan 

dan 

menerangkan  
Bertanya 

tentang hal-

hal yang 

belum jelas  
I lus tras i 

akuntans i 

kantor pusat 

dan cabang 

serta masalah-

masalah 

khusus  dalam 

hubungan 

pusat - cabang 

Mendengar 
kan 
Mencatat 
Menanggapi 
Bertanya 
Latihan 
menjurnal 
kantor 
pusat dan 
cabang 
serta 
masalah-
masalah 
khusus 
dalam 
hubungan 
pusat - 
cabang  

White 
Board, 
LCD, 
Slide 
Laptop/ 
Note 
book 
Kertas 
kerja 

Tugas 
menyusun 
laporan 
gabungan 
kantor pusat 
dan cabang

Buku  
Referensi 

15 Akuntansi Valutas 
Asing

Memahami 

akuntansi terhadap 

transaksi mata uang 

asing dan 

penyusunan laporan 

keuangannya

Menjelaskan 

pengertian Konsep 

dan Transaksi mata 

uang asing  
Menjelaskan 

bagaimana 

penggunaan mata 

uang asing dalam 

suatu transaksi  
Menjelaskan 

masalah penjabaran 

nilai mata uang dan 

selisih penyesuaian 

kurs  
Menjelaskan 

perbedaan laporan 

keuangan mata uang 

asing dengan 

laporan keuangan 

biasa tanpa adanya 

unsur mata uang 

asing 

 Pengertian Konsep dan 

Transaksi mata uang 

asing.  
 Transaksi Mata Uang 

Asing  
 Pengertian dan tujuan 

dibuatnya laporan 

keuangan mata uang 

asing  
 Penjabaran nilai mata 

uang dan selisih 

penyesuaian kurs.   
 Penyusunan laporan 

keuangan mata uang 

asing. 

Menjelaskan 

dan 

menerangkan  
Bertanya 

tentang hal-

hal yang 

belum jelas  
I lus tras i 

akuntans i 

valas  dan 

penjabaran 

laporan 

keuangan 

valuta as ing 

Mendengar 
kan 
Mencatat 
Menanggapi 
Bertanya 
Latihan 
penjabaran 
laporan 
keuangan 
valuta asing  

White 
Board, 
LCD, 
Slide 
Laptop/ 
Note 
book 
Kertas 
kerja 

Tugas 
penjabaran 
laporan 
keuangan 
valuta asing

Buku  
Referensi 

16 UAS Pertemuan 9 
s/d 15

Pengarang Judul Buku Kota/Negara Penerbit 

Beams, Floyd A Akuntansi Keuangan lanjutan di Indonesia Jakarta Salemba Empat

Drebin, Allan R. Advance Accounting - Terjemahan Jakarta Erlangga

Widayat, Utoyo Akuntansi Keuangan Lanjutan : Ikhtisar 

Teori dan Soal

Jakarta FE Universitas Indonesia

Yunus, Hadori – Harnanto Akuntansi Keuangan Lanjutan Yogyakarta BPFE

 Buku referensi yang digunakan adalah buku terbitan  5 (Lima) tahun terakhir.
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SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) 
PROGRAM STUDI AKUNTANSI 

  

  

  

  

Tujuan Kurikuler: 

  

  

  

Referensi: 

  

Referensi: 

Kode Mata Kuliah : 
 EKA5324

Nama Mata Kuliah : 
 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I

Kelompok Mata Kuliah :  MKB Mata kuliah keahlian berkarya

Jumlah SKS : 3 SKS

 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 untuk memperluas pengetahuan mahasiswa mengenai penerapan akuntansi keuangan untuk masalah yang 
berkaitan dengan akuntansi persekutuan, joint venture, penjualan cicilan dan konsinyasi,  operasi agen, hubungan kantor pusat dan 
kantor cabang, serta penggabungan usaha. 
Prasyarat: AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH II 

Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

01,02 Akuntansi 
Partnership

Memahami 

akuntansi 

pembentukan Firma 

dan penyusunan 

laporan keuangan 

Firma

Menjelaskan 

prosedur 

pembukuan Firma 

yang baru dibentuk 

dengan melanjutkan 

buku-buku 

perusahaan 

terdahulu. 
Menjelaskan 

persekutuan yang 

baru dibentuk 

dengan membuka 

buku-buku baru 

 Pengertian Firma  
 Prosedur Pembukuan 

Pembentukan Firma  
 Pembagian Laba Rugi 

dalam Firma  
 Penyusunan Laporan 

Keuangan Firma 

Menjelaskan 

dan 

menerangkan  
Bertanya 

tentang hal-

hal yang 

belum jelas  
I lus tras i 

pembentukan 

dan 

pembagian 

laba rugi 

Mendengar 
kan 
Mencatat 
Menanggapi 
Bertanya 
Latihan 
menjurnal 
pembentu 
kan firma 
dan 
pembagian 
laba rugi 

White 
Board, 
LCD, 
Slide 
Laptop/ 
Note 
book 
Kertas 
kerja 

Tugas 
membuat 
jurnal 
pembagaian 
laba rugi

Buku 
Referensi 

03,04 Disolusi dalam 
Partnership

Memahami 

penyebab disolusi 

Firma dan 

akuntansinya.  

Menjelaskan 

penyebab terjadinya 

pembubaran 

persekutuan.  
Menjelaskan 

akuntansi masuknya 

satu atau lebih 

anggota baru dengan 

berbagai cara 

penyertaan modal.  
Menjelaskan 

akuntansi 

pengunduran diri 

seorang anggota.  
Menjelaskan 

akuntansi jika satu 

atau lebih anggota 

sekutu meninggal 

dunia 

 Kondisi yang 

menimbulkan disolusi  
 Masuknya anggota baru 
 Pengunduran diri 

seorang anggota.  
 Anggota sekutu 

meninggal dunia 

Menjelaskan 

dan 

menerangkan  
Bertanya 

tentang hal-

hal yang 

belum jelas  
I lus tras i 

akuntans i 

untuk 

masuknya 

sekutu baru, 

keluarnya 

sekutu lama, 

dan sekutu 

meninggal 

dunia 

Mendengar 
kan 
Mencatat 
Menanggapi 
Bertanya 
Latihan 
menjurnal 
masuknya 
sekutu 
baru, 
keluarnya 
sekutu 
lama, dan 
sekutu 
meninggal 
dunia 

White 
Board, 
LCD, 
Slide 
Laptop/ 
Note 
book 
Kertas 
kerja 

Tugas 
membuat 
jurnal 
disolusi 
dalam 
partenrship

Buku  
Referensi 

05,06 Likwidasi dalam 
Partnership

Memahami jenis 

dan prosedur 

likuidasi Firma

Menjelaskan 

prosedur dalam 

likuidasi  
Menjelaskan proses 

dan pencatatan 

berlangsungnya 

likuidasi. 
Menjelaskan 

likuidasi sekaligus 
Menjelaskan 

likuidasi berangsur 

atau bertahap. 
Menjelaskan 

likuidasi dengan 

program kas. 

 Pengertian Likuidasi  
 Prosedur  Likuidasi  
 Bentuk-bentuk 

Likuidasi  
 Pembayaran Kembali 

Hak Penyertaan 

Menjelaskan 

dan 

menerangkan  
Bertanya 

tentang hal-

hal yang 

belum jelas  
I lus tras i 

akuntans i 

likwidas i 

Mendengar 
kan 
Mencatat 
Menanggapi 
Bertanya 
Latihan 
menjurnal 
likwidasi 

White 
Board, 
LCD, 
Slide 
Laptop/ 
Note 
book 
Kertas 
kerja 

Tugas 
membuat 
tabel 
likwidasi 
bertahap 
dan jurnal 
akuntansinya

Buku  
Referensi 

07 Akuntansi Joint 
Venture

Memahami 

akuntansi Joint 

Venture

Mendefinisikan 

Joint Venture  
Menjelaskan buku-

buku 

diselenggarakan 

terpisah dari 

pembukuan masing-

masing anggota 

 Pengertian Joint 

Venture  
 aAkuntansi untuk Joint 

venture 

Menjelaskan 

dan 

menerangkan  
Bertanya 

tentang hal-

hal yang 

belum jelas  
I lus tras i 

akuntans i joint 

venture 

Mendengar 
kan 
Mencatat 
Menanggapi 
Bertanya 
Latihan 
menjurnal 
transaksi 
joint venture 

White 
Board, 
LCD, 
Slide 
Laptop/ 
Note 
book 
Kertas 
kerja 

Tugas 
akuntansi 
untuk joint 
venture

Buku  
Referensi 

08 UTS Pertemuan 1 
s/d 7

09,10 Akuntansi 
penjualan 
angsuran

Memahami   

penjualan angsuran 

dan pengakuan laba 

kotor, serta 

penyusunan laporan 

keuangan dalam 

penjualan angsuran. 

Menjelaskan 

pengertian penjualan 

angsuran.  
Menyebutkan 

metode pengakuan 

laba kotor dalam 

penjualan angsuran  
Menjelaskan jenis-

jenis metode 

penetapan laba kotor 

pada penjualan 

angsuran  
Menjelaskan 

berbagai cara 

penentuan bunga 

dalam penjualan 

angsuran serta 

pencatatannya baik 

pada buku si 

pembeli maupun si 

penjual 

 Pengertian Penjualan 

Angsuran 
 Pengakuan Laba Kotor 

dan Bunga  
 Penjualan Angsuran 

Barang-barang Tak 

Bergerak 
 Penjualan Angsuran 

Barang-barang Bergerak 

Menjelaskan 

dan 

menerangkan  
Bertanya 

tentang hal-

hal yang 

belum jelas  
I lus tras i 

akuntans i 

penjualan 

angsuran 

Mendengar 
kan 
Mencatat 
Menanggapi 
Bertanya 
Latihan 
menjurnal 
transaksi 
penjualan 
angsuran 

White 
Board, 
LCD, 
Slide 
Laptop/ 
Note 
book 
Kertas 
kerja 

Tugas 
akuntansi 
penjualan 
angsuran 
dan 
perhitungan 
bunga

Buku  
Referensi 

11,12 Akuntansi 
Penjualan 
Konsinyasi

Memahami 

akuntansi penjualan 

konsinyasi dan 

masalah-masalah 

yang berhubungan 

dengan penjualan 

konsinyasi serta 

perhitungan laba 

rugi.

Menjelaskan 

pengertian penjualan 

konsinyasi.  
Menjelaskan 

keuntungan 

penjualan 

konsinyasi yang 

dilakukan oleh 

pengamanat dan 

komisioner.  
Menjelaskan sistem 

operasi penjualan 

konsinyasi.  
Menjelaskan 

transaksi penjualan 

konsinyasi dan 

laba/rugi atas 

penjualan 

konsinyasi dicatat 

secara terpisah 

dengan penjualan 

biasa baik bagi 

pengamanat maupun 

bagi komisioner. 

 Pengertian penjualan 

konsinyasi.  
 Akuntansi Penjualan 

Konsinyasi  
 Masalah -masalah dalam 

penjualan Konsinyasi  
 Penyusunan laporan 

perhitungan laba rugi 

penjualan konsinyasi 

Menjelaskan 

dan 

menerangkan  
Bertanya 

tentang hal-

hal yang 

belum jelas  
I lus tras i 

akuntans i 

penjualan 

kons inyas i 

Mendengar 
kan 
Mencatat 
Menanggapi 
Bertanya 
Latihan 
menjurnal 
transaksi 
penjualan 
konsinyasi 

White 
Board, 
LCD, 
Slide 
Laptop/ 
Note 
book 
Kertas 
kerja 
  

Tugas 
akuntansi 
penjualan 
konsinyasi

Buku  
Referensi 

13,14 Akuntansi Kantor 
Pusat dan Cabang

Memahami 

hubungan kantor 

pusat dan kantor 

cabang dan 

akuntansi 

operasinya, serta  

penyusunan Laporan 

Laba rugi.

Menjelaskan 

pengertian kantor 

pusat dan kantor 

cabang.  
Menjelaskan 

karakteristik kantor 

cabang  
Menjelaskan 

hubungan antara 

kantor pusat dengan 

kantor cabang  
Menjelaskan sistem 

pengumpulan dan 

pengolahan data 

akuntansi terhadap 

transaksi-transaksi 

yang terjadi di 

kantor cabang, baik 

secara 

sentralisasi,desentrali

sasi maupun 

kombinasi diantara 

keduanya  
Menjelaskan prinsip-

prinsip pelaksaanaan 

yang dilakukan 

dalam sistem 

pengumpulan dan 

pengolahan data 

akuntansi terhadap 

transaksi-transaksi 

yang terjadi di 

kantor cabang, baik 

secara 

sentralisasi,desentrali

saasi maupun 

kombinasi antara 

keduanya.  
Menjelaskan 

masalah-masalah 

akuntansi yang 

sering ditemukan 

(dalam Sistem 

Desentralisasi), 

apabila hubungan 

antara kantor pusat 

dengan cabang-

cabangnya 

menyangkut  

pengiriman (transfer) 

uang antar 

cabang,barang-

barang untuk cabang 

dinota diatas harga 

pokoknya atau 

barang-barang 

dinota dengan harga 

jual eceran. 

 Pengertian kantor pusat 

dan kantor cabang.  
 Hak dan kewajiban 

kantor cabang.  
 Hubungan antara kantor 

pusat dengan kantor 

cabang.  
 Akuntansi untuk 

Operasi Kantor Cabang  
 Masalah-masalah pada 

Kantor Cabang  
 Penyusunan Laporan 

Keuangan Gabungan 

Menjelaskan 

dan 

menerangkan  
Bertanya 

tentang hal-

hal yang 

belum jelas  
I lus tras i 

akuntans i 

kantor pusat 

dan cabang 

serta masalah-

masalah 

khusus  dalam 

hubungan 

pusat - cabang 

Mendengar 
kan 
Mencatat 
Menanggapi 
Bertanya 
Latihan 
menjurnal 
kantor 
pusat dan 
cabang 
serta 
masalah-
masalah 
khusus 
dalam 
hubungan 
pusat - 
cabang  

White 
Board, 
LCD, 
Slide 
Laptop/ 
Note 
book 
Kertas 
kerja 

Tugas 
menyusun 
laporan 
gabungan 
kantor pusat 
dan cabang

Buku  
Referensi 

15 Akuntansi Valutas 
Asing

Memahami 

akuntansi terhadap 

transaksi mata uang 

asing dan 

penyusunan laporan 

keuangannya

Menjelaskan 

pengertian Konsep 

dan Transaksi mata 

uang asing  
Menjelaskan 

bagaimana 

penggunaan mata 

uang asing dalam 

suatu transaksi  
Menjelaskan 

masalah penjabaran 

nilai mata uang dan 

selisih penyesuaian 

kurs  
Menjelaskan 

perbedaan laporan 

keuangan mata uang 

asing dengan 

laporan keuangan 

biasa tanpa adanya 

unsur mata uang 

asing 

 Pengertian Konsep dan 

Transaksi mata uang 

asing.  
 Transaksi Mata Uang 

Asing  
 Pengertian dan tujuan 

dibuatnya laporan 

keuangan mata uang 

asing  
 Penjabaran nilai mata 

uang dan selisih 

penyesuaian kurs.   
 Penyusunan laporan 

keuangan mata uang 

asing. 

Menjelaskan 

dan 

menerangkan  
Bertanya 

tentang hal-

hal yang 

belum jelas  
I lus tras i 

akuntans i 

valas  dan 

penjabaran 

laporan 

keuangan 

valuta as ing 

Mendengar 
kan 
Mencatat 
Menanggapi 
Bertanya 
Latihan 
penjabaran 
laporan 
keuangan 
valuta asing  

White 
Board, 
LCD, 
Slide 
Laptop/ 
Note 
book 
Kertas 
kerja 

Tugas 
penjabaran 
laporan 
keuangan 
valuta asing

Buku  
Referensi 
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Pengarang Judul Buku Kota/Negara Penerbit 

Beams, Floyd A Akuntansi Keuangan lanjutan di Indonesia Jakarta Salemba Empat

Drebin, Allan R. Advance Accounting - Terjemahan Jakarta Erlangga

Widayat, Utoyo Akuntansi Keuangan Lanjutan : Ikhtisar 
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 Buku referensi yang digunakan adalah buku terbitan  5 (Lima) tahun terakhir.
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Kode Mata Kuliah : 
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Nama Mata Kuliah : 
 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN I

Kelompok Mata Kuliah :  MKB Mata kuliah keahlian berkarya

Jumlah SKS : 3 SKS

 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 untuk memperluas pengetahuan mahasiswa mengenai penerapan akuntansi keuangan untuk masalah yang 
berkaitan dengan akuntansi persekutuan, joint venture, penjualan cicilan dan konsinyasi,  operasi agen, hubungan kantor pusat dan 
kantor cabang, serta penggabungan usaha. 
Prasyarat: AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH II 

Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

01,02 Akuntansi 
Partnership

Memahami 

akuntansi 

pembentukan Firma 

dan penyusunan 

laporan keuangan 

Firma

Menjelaskan 

prosedur 

pembukuan Firma 

yang baru dibentuk 

dengan melanjutkan 

buku-buku 

perusahaan 

terdahulu. 
Menjelaskan 

persekutuan yang 

baru dibentuk 

dengan membuka 

buku-buku baru 

 Pengertian Firma  
 Prosedur Pembukuan 

Pembentukan Firma  
 Pembagian Laba Rugi 

dalam Firma  
 Penyusunan Laporan 

Keuangan Firma 

Menjelaskan 

dan 

menerangkan  
Bertanya 

tentang hal-

hal yang 

belum jelas  
I lus tras i 

pembentukan 

dan 

pembagian 

laba rugi 

Mendengar 
kan 
Mencatat 
Menanggapi 
Bertanya 
Latihan 
menjurnal 
pembentu 
kan firma 
dan 
pembagian 
laba rugi 

White 
Board, 
LCD, 
Slide 
Laptop/ 
Note 
book 
Kertas 
kerja 

Tugas 
membuat 
jurnal 
pembagaian 
laba rugi

Buku 
Referensi 

03,04 Disolusi dalam 
Partnership

Memahami 

penyebab disolusi 

Firma dan 

akuntansinya.  

Menjelaskan 

penyebab terjadinya 

pembubaran 

persekutuan.  
Menjelaskan 

akuntansi masuknya 

satu atau lebih 

anggota baru dengan 

berbagai cara 

penyertaan modal.  
Menjelaskan 

akuntansi 

pengunduran diri 

seorang anggota.  
Menjelaskan 

akuntansi jika satu 

atau lebih anggota 

sekutu meninggal 

dunia 

 Kondisi yang 

menimbulkan disolusi  
 Masuknya anggota baru 
 Pengunduran diri 

seorang anggota.  
 Anggota sekutu 

meninggal dunia 

Menjelaskan 

dan 

menerangkan  
Bertanya 

tentang hal-

hal yang 

belum jelas  
I lus tras i 

akuntans i 

untuk 

masuknya 

sekutu baru, 

keluarnya 

sekutu lama, 

dan sekutu 

meninggal 

dunia 

Mendengar 
kan 
Mencatat 
Menanggapi 
Bertanya 
Latihan 
menjurnal 
masuknya 
sekutu 
baru, 
keluarnya 
sekutu 
lama, dan 
sekutu 
meninggal 
dunia 

White 
Board, 
LCD, 
Slide 
Laptop/ 
Note 
book 
Kertas 
kerja 

Tugas 
membuat 
jurnal 
disolusi 
dalam 
partenrship

Buku  
Referensi 

05,06 Likwidasi dalam 
Partnership

Memahami jenis 

dan prosedur 

likuidasi Firma

Menjelaskan 

prosedur dalam 

likuidasi  
Menjelaskan proses 

dan pencatatan 

berlangsungnya 

likuidasi. 
Menjelaskan 

likuidasi sekaligus 
Menjelaskan 

likuidasi berangsur 

atau bertahap. 
Menjelaskan 

likuidasi dengan 

program kas. 

 Pengertian Likuidasi  
 Prosedur  Likuidasi  
 Bentuk-bentuk 

Likuidasi  
 Pembayaran Kembali 

Hak Penyertaan 

Menjelaskan 

dan 

menerangkan  
Bertanya 

tentang hal-

hal yang 

belum jelas  
I lus tras i 

akuntans i 

likwidas i 

Mendengar 
kan 
Mencatat 
Menanggapi 
Bertanya 
Latihan 
menjurnal 
likwidasi 

White 
Board, 
LCD, 
Slide 
Laptop/ 
Note 
book 
Kertas 
kerja 

Tugas 
membuat 
tabel 
likwidasi 
bertahap 
dan jurnal 
akuntansinya

Buku  
Referensi 

07 Akuntansi Joint 
Venture

Memahami 

akuntansi Joint 

Venture

Mendefinisikan 

Joint Venture  
Menjelaskan buku-

buku 

diselenggarakan 

terpisah dari 

pembukuan masing-

masing anggota 

 Pengertian Joint 

Venture  
 aAkuntansi untuk Joint 

venture 

Menjelaskan 

dan 

menerangkan  
Bertanya 

tentang hal-

hal yang 

belum jelas  
I lus tras i 

akuntans i joint 

venture 

Mendengar 
kan 
Mencatat 
Menanggapi 
Bertanya 
Latihan 
menjurnal 
transaksi 
joint venture 

White 
Board, 
LCD, 
Slide 
Laptop/ 
Note 
book 
Kertas 
kerja 

Tugas 
akuntansi 
untuk joint 
venture

Buku  
Referensi 

08 UTS Pertemuan 1 
s/d 7

09,10 Akuntansi 
penjualan 
angsuran

Memahami   

penjualan angsuran 

dan pengakuan laba 

kotor, serta 

penyusunan laporan 

keuangan dalam 

penjualan angsuran. 

Menjelaskan 

pengertian penjualan 

angsuran.  
Menyebutkan 

metode pengakuan 

laba kotor dalam 

penjualan angsuran  
Menjelaskan jenis-

jenis metode 

penetapan laba kotor 

pada penjualan 

angsuran  
Menjelaskan 

berbagai cara 

penentuan bunga 

dalam penjualan 

angsuran serta 

pencatatannya baik 

pada buku si 

pembeli maupun si 

penjual 

 Pengertian Penjualan 

Angsuran 
 Pengakuan Laba Kotor 

dan Bunga  
 Penjualan Angsuran 

Barang-barang Tak 

Bergerak 
 Penjualan Angsuran 

Barang-barang Bergerak 

Menjelaskan 

dan 

menerangkan  
Bertanya 

tentang hal-

hal yang 

belum jelas  
I lus tras i 

akuntans i 

penjualan 

angsuran 

Mendengar 
kan 
Mencatat 
Menanggapi 
Bertanya 
Latihan 
menjurnal 
transaksi 
penjualan 
angsuran 

White 
Board, 
LCD, 
Slide 
Laptop/ 
Note 
book 
Kertas 
kerja 

Tugas 
akuntansi 
penjualan 
angsuran 
dan 
perhitungan 
bunga

Buku  
Referensi 

11,12 Akuntansi 
Penjualan 
Konsinyasi

Memahami 

akuntansi penjualan 

konsinyasi dan 

masalah-masalah 

yang berhubungan 

dengan penjualan 

konsinyasi serta 

perhitungan laba 

rugi.

Menjelaskan 

pengertian penjualan 

konsinyasi.  
Menjelaskan 

keuntungan 

penjualan 

konsinyasi yang 

dilakukan oleh 

pengamanat dan 

komisioner.  
Menjelaskan sistem 

operasi penjualan 

konsinyasi.  
Menjelaskan 

transaksi penjualan 

konsinyasi dan 

laba/rugi atas 

penjualan 

konsinyasi dicatat 

secara terpisah 

dengan penjualan 

biasa baik bagi 

pengamanat maupun 

bagi komisioner. 

 Pengertian penjualan 

konsinyasi.  
 Akuntansi Penjualan 

Konsinyasi  
 Masalah -masalah dalam 

penjualan Konsinyasi  
 Penyusunan laporan 

perhitungan laba rugi 

penjualan konsinyasi 

Menjelaskan 

dan 

menerangkan  
Bertanya 

tentang hal-

hal yang 

belum jelas  
I lus tras i 

akuntans i 

penjualan 

kons inyas i 

Mendengar 
kan 
Mencatat 
Menanggapi 
Bertanya 
Latihan 
menjurnal 
transaksi 
penjualan 
konsinyasi 

White 
Board, 
LCD, 
Slide 
Laptop/ 
Note 
book 
Kertas 
kerja 
  

Tugas 
akuntansi 
penjualan 
konsinyasi

Buku  
Referensi 

13,14 Akuntansi Kantor 
Pusat dan Cabang

Memahami 

hubungan kantor 

pusat dan kantor 

cabang dan 

akuntansi 

operasinya, serta  

penyusunan Laporan 

Laba rugi.

Menjelaskan 

pengertian kantor 

pusat dan kantor 

cabang.  
Menjelaskan 

karakteristik kantor 

cabang  
Menjelaskan 

hubungan antara 

kantor pusat dengan 

kantor cabang  
Menjelaskan sistem 

pengumpulan dan 

pengolahan data 

akuntansi terhadap 

transaksi-transaksi 

yang terjadi di 

kantor cabang, baik 

secara 

sentralisasi,desentrali

sasi maupun 

kombinasi diantara 

keduanya  
Menjelaskan prinsip-

prinsip pelaksaanaan 

yang dilakukan 

dalam sistem 

pengumpulan dan 

pengolahan data 

akuntansi terhadap 

transaksi-transaksi 

yang terjadi di 

kantor cabang, baik 

secara 

sentralisasi,desentrali

saasi maupun 

kombinasi antara 

keduanya.  
Menjelaskan 

masalah-masalah 

akuntansi yang 

sering ditemukan 

(dalam Sistem 

Desentralisasi), 

apabila hubungan 

antara kantor pusat 

dengan cabang-

cabangnya 

menyangkut  

pengiriman (transfer) 

uang antar 

cabang,barang-

barang untuk cabang 

dinota diatas harga 

pokoknya atau 

barang-barang 

dinota dengan harga 

jual eceran. 

 Pengertian kantor pusat 

dan kantor cabang.  
 Hak dan kewajiban 

kantor cabang.  
 Hubungan antara kantor 

pusat dengan kantor 

cabang.  
 Akuntansi untuk 

Operasi Kantor Cabang  
 Masalah-masalah pada 

Kantor Cabang  
 Penyusunan Laporan 

Keuangan Gabungan 

Menjelaskan 

dan 

menerangkan  
Bertanya 

tentang hal-

hal yang 

belum jelas  
I lus tras i 

akuntans i 

kantor pusat 

dan cabang 

serta masalah-

masalah 

khusus  dalam 

hubungan 

pusat - cabang 

Mendengar 
kan 
Mencatat 
Menanggapi 
Bertanya 
Latihan 
menjurnal 
kantor 
pusat dan 
cabang 
serta 
masalah-
masalah 
khusus 
dalam 
hubungan 
pusat - 
cabang  

White 
Board, 
LCD, 
Slide 
Laptop/ 
Note 
book 
Kertas 
kerja 

Tugas 
menyusun 
laporan 
gabungan 
kantor pusat 
dan cabang

Buku  
Referensi 

15 Akuntansi Valutas 
Asing

Memahami 

akuntansi terhadap 

transaksi mata uang 

asing dan 

penyusunan laporan 

keuangannya

Menjelaskan 

pengertian Konsep 

dan Transaksi mata 

uang asing  
Menjelaskan 

bagaimana 

penggunaan mata 

uang asing dalam 

suatu transaksi  
Menjelaskan 

masalah penjabaran 

nilai mata uang dan 

selisih penyesuaian 

kurs  
Menjelaskan 

perbedaan laporan 

keuangan mata uang 

asing dengan 

laporan keuangan 

biasa tanpa adanya 

unsur mata uang 

asing 

 Pengertian Konsep dan 

Transaksi mata uang 

asing.  
 Transaksi Mata Uang 

Asing  
 Pengertian dan tujuan 

dibuatnya laporan 

keuangan mata uang 

asing  
 Penjabaran nilai mata 

uang dan selisih 

penyesuaian kurs.   
 Penyusunan laporan 

keuangan mata uang 

asing. 

Menjelaskan 

dan 

menerangkan  
Bertanya 

tentang hal-

hal yang 

belum jelas  
I lus tras i 

akuntans i 

valas  dan 

penjabaran 

laporan 

keuangan 

valuta as ing 

Mendengar 
kan 
Mencatat 
Menanggapi 
Bertanya 
Latihan 
penjabaran 
laporan 
keuangan 
valuta asing  

White 
Board, 
LCD, 
Slide 
Laptop/ 
Note 
book 
Kertas 
kerja 

Tugas 
penjabaran 
laporan 
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