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Tujuan Kurikuler: 

  

  

  

Referensi: 

  

Referensi: 

Kode Mata Kuliah : 
 EKM 1211

Nama Mata Kuliah : 
 PENGANTAR AKUNTANSI 1

Kelompok Mata Kuliah :  MKK Mata kuliah keilmuan dan keterampilan

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 memberikan pengetahuan kepada mahasiswa sehingga mampu mengenal transaksi keuangan, menganalisis, mencatat 
dalam jurnal dan akun buku besar, serta mengikhtisarkannya dalam  bentuk neraca saldo dan laporan keuangan dengan menggunakan 
data transaksi entitas usaha jasa.  

Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1 & 2 prinsip akuntansi 
dan 
pelaksanaannya

mahasiswa 
memahami 
pengertian 
akuntansi, 
manfaat 
informasi 
akuntansi, 
bidang 
khusus 
akuntansi, 
dan akuntansi 
sebagai 
profesi

mahasiswa 
dapat 
memahami 
pengertian 
prinsip 
akuntansi dan 
pelaksanaanny
a

Menjelaskan: 
a. pengertian 

akuntansi  
b. manfaat 

informasi 
akutnansi  

c. bidang khusus 
akutnansi  

d. perbedaan 
antara tata buku 
berpasangan 
dengan 
akuntansi  

e. akuntansi 
sebagai profesi 

ceramah mendengark
an dan 
tanya jawab

LCD dan 
white 
board

mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
pengertian 
prinsip 
akuntansi 
dan 
pelaksanaan
nya

buku 
referensi

3 transaksi dan 
persamaan dasar 
akuntansi

mahasiswa 
memahami 
tentang 
transaksi 
perusahaan 
dan 
persamaan 
akuntansinya

mahasiswa  
dapat 
mengetahui 
transaksi 
perusahaan 
dan 
persamaan 
akuntansinya

menjelaskan: 
a. transaksi 

perusahaan  
b. persamaan dasar 

akuntansi 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
transaksi 
perusahaan 
dan 
persamaan 
akuntansinya

idem

4 unit usaha dan 
laporan 
keuangannya

mahasiswa 
mamahami 
jenis, dan 
bentuk 
perusahaan, 
laporan 
keuangan 
perusahaan, 
serta konsep-
konsep yang 
mendasarinya

mahasiswa 
dapat 
mengetahui 
jenis, dan 
bentuk 
perusahaan, 
laporan 
keuangan 
perusahaan, 
serta konsep-
konsep yang 
mendasarinya

menjelaskan: 
a. pengertian 

perusahaan  
b. jenis-jenis 

perusahaan  
c. bentuk 

perusahaan  
d. laporan 

keuangan 
perusahaan  

e. konsep-konsep 
yang melandasi 
bentuk, isi, dan 
susunan laporan 
keuangan 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
jenis, dan 
bentuk 
perusahaan, 
laporan 
keuangan 
perusahaan, 
serta 
konsep-
konsep yang 
mendasariny
a

idem

5 laporan 
keuangan dan 
pencatatan 
transaksi

mahasiswa 
memahami 
laporan 
keuangan 
perusahaan

mahasiswa 
dapat 
mengetahui 
laporan 
keuangan 
perusahaan

menjelaskan: 
a. neraca (balance 

sheet)  
b. laporan rugi laba 

(income 
statement)  

c. laporan 
perubahan 
modal  

d. rekening 
(account)  

e. bentuk, isi 
rekening dan 
klasifikasi 
rekening  

f. neraca 
percobaan (trial 
balance) 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
laporan 
keuangan 
perusahaan

idem

6 & 7 akuntansi 
perusahaan jasa

mahasiswa 
memahami 
jurnal, 
rekening, dan 
jurnal koreksi 

mahasiswa 
dapat menget
ahui  jurnal, 
rekening dan 
jurnal koreksi 
untuk 
pencatatan 
transaksi

menjelaskan: 
a. tahap-tahap 

siklus akuntansi  
b. pencatatan 

dalam bukti 
transaksi  

c. pencatatan ke 
dalam jurnal 
umum  

d. posting ke dalam 
buku besar  

e. pembuatan 
neraca saldo  

f. jurnal koreksi 

idem idem idem mahasiswa  
mampu 
menjelaskan 
jurnal, 
rekening, 
dan jurnal 
koreksi 
untuk 
pencatatan 
transaksi 

idem

8 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UTS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UTS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UTS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 1-7

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

dapat 
menjawab 
soal UTS

lembar 
jawaban

9 akuntansi 
perusahaan jasa 
(tahap 
pengiktisarkan)

mahasiswa 
memahami 
jurnal 
penyesuaian, 
rekening yang 
perlu 
disesuaikan, 
tujuan jurnal 
penyesuaian 
dan 
pencatatan 
jurnal 
penyesuaian

mahasiswa 
dapat 
mengetahui 
jurnal 
penyesuaian, 
rekening yang 
perlu 
disesuaikan, 
tujuan jurnal 
penyesuaian 
dan 
pencatatan 
jurnal 
penyesuaian

menjelaskan: 
a. cash basis dan 

accrual basis  
b. penyesuaian 

rekening  
c. pos transitoris 

aktif  
d. pos transitoris 

pasif  
e. pos antisipasi 

aktif  
f. pos antisipasi 

pasif  
g. neraca saldo 

setelah 
penyesuaian 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
jurnal 
penyesuaian,
rekening 
yang perlu 
disesuaikan, 
tujuan jurnal 
penyesuaian 
dan 
pencatatan 
jurnal 
penyesuaian

idem

10&11 neraca lajur mahasiswa 
memahami 
membuat 
laporan 
keuangan 
dengan 
bantuan 
neraca lajur

mahasiswa 
dapat 
mengetahui 
pembuatan 
laporan 
keuangan 
dengan 
bantuan 
neraca lajur

menjelaskan: 
a. neraca lajur 
b. penyusunan 

laporan akuntansi 

ceramah diskusi dan 
tanya jawab

LCD dan 
white 
board

mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
pembuatan 
laporan 
keuangan 
dengan 
bantuan 
neraca lanjur

idem

12 penutupan 
rekening dan 
penyesuaian 
kembali

mahasiswa 
memahami 
penutupan 
rekening buku 
besar dan 
pembuatan 
jurnal 
penyesuaian 
kembali 

mahasiswa 
dapat 
mengetahui 
penutupan 
rekening buku 
besar dan 
pembuatan 
jurnal 
penyesuaian 
kembali

menjelaskan: 
a. penutupan buku 

besar 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
penutupan 
rekening 
buku besar 
dan 
pembuatan 
jurnal 
penyesuaian 
kembali

idem

13&14 penyesuaian 
kembali

mahasiswa 
memahami 
penyesuaian 
kembali

mahasiswa 
dapat 
mengetahui 
penyesuaian 
kembali

menjelaskan: 
a. penyesuaian 

kembali 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
penyesuaian 
kembali 

idem

15 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UAS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UAS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UAS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 9-14

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

lembar 
jawaban

Pengarang Judul Buku Kota/Negara Penerbit 

Henry Simamora Akuntansi Jakarta Salemba Empat

Niswonger, C. Rolin & Philip E. Fess Accounting principles Chicago Southwestern Pub. C.

 Buku referensi yang digunakan adalah buku terbitan  5 (Lima) tahun terakhir.
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Nama Mata Kuliah : 
 PENGANTAR AKUNTANSI 1

Kelompok Mata Kuliah :  MKK Mata kuliah keilmuan dan keterampilan

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 memberikan pengetahuan kepada mahasiswa sehingga mampu mengenal transaksi keuangan, menganalisis, mencatat 
dalam jurnal dan akun buku besar, serta mengikhtisarkannya dalam  bentuk neraca saldo dan laporan keuangan dengan menggunakan 
data transaksi entitas usaha jasa.  

Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1 & 2 prinsip akuntansi 
dan 
pelaksanaannya

mahasiswa 
memahami 
pengertian 
akuntansi, 
manfaat 
informasi 
akuntansi, 
bidang 
khusus 
akuntansi, 
dan akuntansi 
sebagai 
profesi

mahasiswa 
dapat 
memahami 
pengertian 
prinsip 
akuntansi dan 
pelaksanaanny
a

Menjelaskan: 
a. pengertian 

akuntansi  
b. manfaat 

informasi 
akutnansi  

c. bidang khusus 
akutnansi  

d. perbedaan 
antara tata buku 
berpasangan 
dengan 
akuntansi  

e. akuntansi 
sebagai profesi 

ceramah mendengark
an dan 
tanya jawab

LCD dan 
white 
board

mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
pengertian 
prinsip 
akuntansi 
dan 
pelaksanaan
nya

buku 
referensi

3 transaksi dan 
persamaan dasar 
akuntansi

mahasiswa 
memahami 
tentang 
transaksi 
perusahaan 
dan 
persamaan 
akuntansinya

mahasiswa  
dapat 
mengetahui 
transaksi 
perusahaan 
dan 
persamaan 
akuntansinya

menjelaskan: 
a. transaksi 

perusahaan  
b. persamaan dasar 

akuntansi 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
transaksi 
perusahaan 
dan 
persamaan 
akuntansinya

idem

4 unit usaha dan 
laporan 
keuangannya

mahasiswa 
mamahami 
jenis, dan 
bentuk 
perusahaan, 
laporan 
keuangan 
perusahaan, 
serta konsep-
konsep yang 
mendasarinya

mahasiswa 
dapat 
mengetahui 
jenis, dan 
bentuk 
perusahaan, 
laporan 
keuangan 
perusahaan, 
serta konsep-
konsep yang 
mendasarinya

menjelaskan: 
a. pengertian 

perusahaan  
b. jenis-jenis 

perusahaan  
c. bentuk 

perusahaan  
d. laporan 

keuangan 
perusahaan  

e. konsep-konsep 
yang melandasi 
bentuk, isi, dan 
susunan laporan 
keuangan 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
jenis, dan 
bentuk 
perusahaan, 
laporan 
keuangan 
perusahaan, 
serta 
konsep-
konsep yang 
mendasariny
a

idem

5 laporan 
keuangan dan 
pencatatan 
transaksi

mahasiswa 
memahami 
laporan 
keuangan 
perusahaan

mahasiswa 
dapat 
mengetahui 
laporan 
keuangan 
perusahaan

menjelaskan: 
a. neraca (balance 

sheet)  
b. laporan rugi laba 

(income 
statement)  

c. laporan 
perubahan 
modal  

d. rekening 
(account)  

e. bentuk, isi 
rekening dan 
klasifikasi 
rekening  

f. neraca 
percobaan (trial 
balance) 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
laporan 
keuangan 
perusahaan

idem

6 & 7 akuntansi 
perusahaan jasa

mahasiswa 
memahami 
jurnal, 
rekening, dan 
jurnal koreksi 

mahasiswa 
dapat menget
ahui  jurnal, 
rekening dan 
jurnal koreksi 
untuk 
pencatatan 
transaksi

menjelaskan: 
a. tahap-tahap 

siklus akuntansi  
b. pencatatan 

dalam bukti 
transaksi  

c. pencatatan ke 
dalam jurnal 
umum  

d. posting ke dalam 
buku besar  

e. pembuatan 
neraca saldo  

f. jurnal koreksi 

idem idem idem mahasiswa  
mampu 
menjelaskan 
jurnal, 
rekening, 
dan jurnal 
koreksi 
untuk 
pencatatan 
transaksi 

idem

8 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UTS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UTS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UTS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 1-7

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

dapat 
menjawab 
soal UTS

lembar 
jawaban

9 akuntansi 
perusahaan jasa 
(tahap 
pengiktisarkan)

mahasiswa 
memahami 
jurnal 
penyesuaian, 
rekening yang 
perlu 
disesuaikan, 
tujuan jurnal 
penyesuaian 
dan 
pencatatan 
jurnal 
penyesuaian

mahasiswa 
dapat 
mengetahui 
jurnal 
penyesuaian, 
rekening yang 
perlu 
disesuaikan, 
tujuan jurnal 
penyesuaian 
dan 
pencatatan 
jurnal 
penyesuaian

menjelaskan: 
a. cash basis dan 

accrual basis  
b. penyesuaian 

rekening  
c. pos transitoris 

aktif  
d. pos transitoris 

pasif  
e. pos antisipasi 

aktif  
f. pos antisipasi 

pasif  
g. neraca saldo 

setelah 
penyesuaian 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
jurnal 
penyesuaian,
rekening 
yang perlu 
disesuaikan, 
tujuan jurnal 
penyesuaian 
dan 
pencatatan 
jurnal 
penyesuaian

idem

10&11 neraca lajur mahasiswa 
memahami 
membuat 
laporan 
keuangan 
dengan 
bantuan 
neraca lajur

mahasiswa 
dapat 
mengetahui 
pembuatan 
laporan 
keuangan 
dengan 
bantuan 
neraca lajur

menjelaskan: 
a. neraca lajur 
b. penyusunan 

laporan akuntansi 

ceramah diskusi dan 
tanya jawab

LCD dan 
white 
board

mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
pembuatan 
laporan 
keuangan 
dengan 
bantuan 
neraca lanjur

idem

12 penutupan 
rekening dan 
penyesuaian 
kembali

mahasiswa 
memahami 
penutupan 
rekening buku 
besar dan 
pembuatan 
jurnal 
penyesuaian 
kembali 

mahasiswa 
dapat 
mengetahui 
penutupan 
rekening buku 
besar dan 
pembuatan 
jurnal 
penyesuaian 
kembali

menjelaskan: 
a. penutupan buku 

besar 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
penutupan 
rekening 
buku besar 
dan 
pembuatan 
jurnal 
penyesuaian 
kembali

idem

13&14 penyesuaian 
kembali

mahasiswa 
memahami 
penyesuaian 
kembali

mahasiswa 
dapat 
mengetahui 
penyesuaian 
kembali

menjelaskan: 
a. penyesuaian 

kembali 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
penyesuaian 
kembali 

idem

15 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UAS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UAS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UAS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 9-14

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

lembar 
jawaban
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Henry Simamora Akuntansi Jakarta Salemba Empat

Niswonger, C. Rolin & Philip E. Fess Accounting principles Chicago Southwestern Pub. C.
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Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1 & 2 prinsip akuntansi 
dan 
pelaksanaannya

mahasiswa 
memahami 
pengertian 
akuntansi, 
manfaat 
informasi 
akuntansi, 
bidang 
khusus 
akuntansi, 
dan akuntansi 
sebagai 
profesi

mahasiswa 
dapat 
memahami 
pengertian 
prinsip 
akuntansi dan 
pelaksanaanny
a

Menjelaskan: 
a. pengertian 

akuntansi  
b. manfaat 

informasi 
akutnansi  

c. bidang khusus 
akutnansi  

d. perbedaan 
antara tata buku 
berpasangan 
dengan 
akuntansi  

e. akuntansi 
sebagai profesi 

ceramah mendengark
an dan 
tanya jawab

LCD dan 
white 
board

mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
pengertian 
prinsip 
akuntansi 
dan 
pelaksanaan
nya

buku 
referensi

3 transaksi dan 
persamaan dasar 
akuntansi

mahasiswa 
memahami 
tentang 
transaksi 
perusahaan 
dan 
persamaan 
akuntansinya

mahasiswa  
dapat 
mengetahui 
transaksi 
perusahaan 
dan 
persamaan 
akuntansinya

menjelaskan: 
a. transaksi 

perusahaan  
b. persamaan dasar 

akuntansi 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
transaksi 
perusahaan 
dan 
persamaan 
akuntansinya

idem

4 unit usaha dan 
laporan 
keuangannya

mahasiswa 
mamahami 
jenis, dan 
bentuk 
perusahaan, 
laporan 
keuangan 
perusahaan, 
serta konsep-
konsep yang 
mendasarinya

mahasiswa 
dapat 
mengetahui 
jenis, dan 
bentuk 
perusahaan, 
laporan 
keuangan 
perusahaan, 
serta konsep-
konsep yang 
mendasarinya

menjelaskan: 
a. pengertian 

perusahaan  
b. jenis-jenis 

perusahaan  
c. bentuk 

perusahaan  
d. laporan 

keuangan 
perusahaan  

e. konsep-konsep 
yang melandasi 
bentuk, isi, dan 
susunan laporan 
keuangan 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
jenis, dan 
bentuk 
perusahaan, 
laporan 
keuangan 
perusahaan, 
serta 
konsep-
konsep yang 
mendasariny
a

idem

5 laporan 
keuangan dan 
pencatatan 
transaksi

mahasiswa 
memahami 
laporan 
keuangan 
perusahaan

mahasiswa 
dapat 
mengetahui 
laporan 
keuangan 
perusahaan

menjelaskan: 
a. neraca (balance 

sheet)  
b. laporan rugi laba 

(income 
statement)  

c. laporan 
perubahan 
modal  

d. rekening 
(account)  

e. bentuk, isi 
rekening dan 
klasifikasi 
rekening  

f. neraca 
percobaan (trial 
balance) 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
laporan 
keuangan 
perusahaan

idem

6 & 7 akuntansi 
perusahaan jasa

mahasiswa 
memahami 
jurnal, 
rekening, dan 
jurnal koreksi 

mahasiswa 
dapat menget
ahui  jurnal, 
rekening dan 
jurnal koreksi 
untuk 
pencatatan 
transaksi

menjelaskan: 
a. tahap-tahap 

siklus akuntansi  
b. pencatatan 

dalam bukti 
transaksi  

c. pencatatan ke 
dalam jurnal 
umum  

d. posting ke dalam 
buku besar  

e. pembuatan 
neraca saldo  

f. jurnal koreksi 

idem idem idem mahasiswa  
mampu 
menjelaskan 
jurnal, 
rekening, 
dan jurnal 
koreksi 
untuk 
pencatatan 
transaksi 

idem

8 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UTS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UTS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UTS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 1-7

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

dapat 
menjawab 
soal UTS

lembar 
jawaban

9 akuntansi 
perusahaan jasa 
(tahap 
pengiktisarkan)

mahasiswa 
memahami 
jurnal 
penyesuaian, 
rekening yang 
perlu 
disesuaikan, 
tujuan jurnal 
penyesuaian 
dan 
pencatatan 
jurnal 
penyesuaian

mahasiswa 
dapat 
mengetahui 
jurnal 
penyesuaian, 
rekening yang 
perlu 
disesuaikan, 
tujuan jurnal 
penyesuaian 
dan 
pencatatan 
jurnal 
penyesuaian

menjelaskan: 
a. cash basis dan 

accrual basis  
b. penyesuaian 

rekening  
c. pos transitoris 

aktif  
d. pos transitoris 

pasif  
e. pos antisipasi 

aktif  
f. pos antisipasi 

pasif  
g. neraca saldo 

setelah 
penyesuaian 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
jurnal 
penyesuaian,
rekening 
yang perlu 
disesuaikan, 
tujuan jurnal 
penyesuaian 
dan 
pencatatan 
jurnal 
penyesuaian

idem

10&11 neraca lajur mahasiswa 
memahami 
membuat 
laporan 
keuangan 
dengan 
bantuan 
neraca lajur

mahasiswa 
dapat 
mengetahui 
pembuatan 
laporan 
keuangan 
dengan 
bantuan 
neraca lajur

menjelaskan: 
a. neraca lajur 
b. penyusunan 

laporan akuntansi 

ceramah diskusi dan 
tanya jawab

LCD dan 
white 
board

mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
pembuatan 
laporan 
keuangan 
dengan 
bantuan 
neraca lanjur

idem

12 penutupan 
rekening dan 
penyesuaian 
kembali

mahasiswa 
memahami 
penutupan 
rekening buku 
besar dan 
pembuatan 
jurnal 
penyesuaian 
kembali 

mahasiswa 
dapat 
mengetahui 
penutupan 
rekening buku 
besar dan 
pembuatan 
jurnal 
penyesuaian 
kembali

menjelaskan: 
a. penutupan buku 

besar 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
penutupan 
rekening 
buku besar 
dan 
pembuatan 
jurnal 
penyesuaian 
kembali

idem

13&14 penyesuaian 
kembali

mahasiswa 
memahami 
penyesuaian 
kembali

mahasiswa 
dapat 
mengetahui 
penyesuaian 
kembali

menjelaskan: 
a. penyesuaian 

kembali 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
penyesuaian 
kembali 

idem

15 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UAS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UAS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UAS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 9-14

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

lembar 
jawaban
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Referensi: 

Kode Mata Kuliah : 
 EKM 1211

Nama Mata Kuliah : 
 PENGANTAR AKUNTANSI 1

Kelompok Mata Kuliah :  MKK Mata kuliah keilmuan dan keterampilan

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 memberikan pengetahuan kepada mahasiswa sehingga mampu mengenal transaksi keuangan, menganalisis, mencatat 
dalam jurnal dan akun buku besar, serta mengikhtisarkannya dalam  bentuk neraca saldo dan laporan keuangan dengan menggunakan 
data transaksi entitas usaha jasa.  

Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1 & 2 prinsip akuntansi 
dan 
pelaksanaannya

mahasiswa 
memahami 
pengertian 
akuntansi, 
manfaat 
informasi 
akuntansi, 
bidang 
khusus 
akuntansi, 
dan akuntansi 
sebagai 
profesi

mahasiswa 
dapat 
memahami 
pengertian 
prinsip 
akuntansi dan 
pelaksanaanny
a

Menjelaskan: 
a. pengertian 

akuntansi  
b. manfaat 

informasi 
akutnansi  

c. bidang khusus 
akutnansi  

d. perbedaan 
antara tata buku 
berpasangan 
dengan 
akuntansi  

e. akuntansi 
sebagai profesi 

ceramah mendengark
an dan 
tanya jawab

LCD dan 
white 
board

mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
pengertian 
prinsip 
akuntansi 
dan 
pelaksanaan
nya

buku 
referensi

3 transaksi dan 
persamaan dasar 
akuntansi

mahasiswa 
memahami 
tentang 
transaksi 
perusahaan 
dan 
persamaan 
akuntansinya

mahasiswa  
dapat 
mengetahui 
transaksi 
perusahaan 
dan 
persamaan 
akuntansinya

menjelaskan: 
a. transaksi 

perusahaan  
b. persamaan dasar 

akuntansi 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
transaksi 
perusahaan 
dan 
persamaan 
akuntansinya

idem

4 unit usaha dan 
laporan 
keuangannya

mahasiswa 
mamahami 
jenis, dan 
bentuk 
perusahaan, 
laporan 
keuangan 
perusahaan, 
serta konsep-
konsep yang 
mendasarinya

mahasiswa 
dapat 
mengetahui 
jenis, dan 
bentuk 
perusahaan, 
laporan 
keuangan 
perusahaan, 
serta konsep-
konsep yang 
mendasarinya

menjelaskan: 
a. pengertian 

perusahaan  
b. jenis-jenis 

perusahaan  
c. bentuk 

perusahaan  
d. laporan 

keuangan 
perusahaan  

e. konsep-konsep 
yang melandasi 
bentuk, isi, dan 
susunan laporan 
keuangan 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
jenis, dan 
bentuk 
perusahaan, 
laporan 
keuangan 
perusahaan, 
serta 
konsep-
konsep yang 
mendasariny
a

idem

5 laporan 
keuangan dan 
pencatatan 
transaksi

mahasiswa 
memahami 
laporan 
keuangan 
perusahaan

mahasiswa 
dapat 
mengetahui 
laporan 
keuangan 
perusahaan

menjelaskan: 
a. neraca (balance 

sheet)  
b. laporan rugi laba 

(income 
statement)  

c. laporan 
perubahan 
modal  

d. rekening 
(account)  

e. bentuk, isi 
rekening dan 
klasifikasi 
rekening  

f. neraca 
percobaan (trial 
balance) 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
laporan 
keuangan 
perusahaan

idem

6 & 7 akuntansi 
perusahaan jasa

mahasiswa 
memahami 
jurnal, 
rekening, dan 
jurnal koreksi 

mahasiswa 
dapat menget
ahui  jurnal, 
rekening dan 
jurnal koreksi 
untuk 
pencatatan 
transaksi

menjelaskan: 
a. tahap-tahap 

siklus akuntansi  
b. pencatatan 

dalam bukti 
transaksi  

c. pencatatan ke 
dalam jurnal 
umum  

d. posting ke dalam 
buku besar  

e. pembuatan 
neraca saldo  

f. jurnal koreksi 

idem idem idem mahasiswa  
mampu 
menjelaskan 
jurnal, 
rekening, 
dan jurnal 
koreksi 
untuk 
pencatatan 
transaksi 

idem

8 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UTS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UTS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UTS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 1-7

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

dapat 
menjawab 
soal UTS

lembar 
jawaban

9 akuntansi 
perusahaan jasa 
(tahap 
pengiktisarkan)

mahasiswa 
memahami 
jurnal 
penyesuaian, 
rekening yang 
perlu 
disesuaikan, 
tujuan jurnal 
penyesuaian 
dan 
pencatatan 
jurnal 
penyesuaian

mahasiswa 
dapat 
mengetahui 
jurnal 
penyesuaian, 
rekening yang 
perlu 
disesuaikan, 
tujuan jurnal 
penyesuaian 
dan 
pencatatan 
jurnal 
penyesuaian

menjelaskan: 
a. cash basis dan 

accrual basis  
b. penyesuaian 

rekening  
c. pos transitoris 

aktif  
d. pos transitoris 

pasif  
e. pos antisipasi 

aktif  
f. pos antisipasi 

pasif  
g. neraca saldo 

setelah 
penyesuaian 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
jurnal 
penyesuaian,
rekening 
yang perlu 
disesuaikan, 
tujuan jurnal 
penyesuaian 
dan 
pencatatan 
jurnal 
penyesuaian

idem

10&11 neraca lajur mahasiswa 
memahami 
membuat 
laporan 
keuangan 
dengan 
bantuan 
neraca lajur

mahasiswa 
dapat 
mengetahui 
pembuatan 
laporan 
keuangan 
dengan 
bantuan 
neraca lajur

menjelaskan: 
a. neraca lajur 
b. penyusunan 

laporan akuntansi 

ceramah diskusi dan 
tanya jawab

LCD dan 
white 
board

mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
pembuatan 
laporan 
keuangan 
dengan 
bantuan 
neraca lanjur

idem

12 penutupan 
rekening dan 
penyesuaian 
kembali

mahasiswa 
memahami 
penutupan 
rekening buku 
besar dan 
pembuatan 
jurnal 
penyesuaian 
kembali 

mahasiswa 
dapat 
mengetahui 
penutupan 
rekening buku 
besar dan 
pembuatan 
jurnal 
penyesuaian 
kembali

menjelaskan: 
a. penutupan buku 

besar 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
penutupan 
rekening 
buku besar 
dan 
pembuatan 
jurnal 
penyesuaian 
kembali

idem

13&14 penyesuaian 
kembali

mahasiswa 
memahami 
penyesuaian 
kembali

mahasiswa 
dapat 
mengetahui 
penyesuaian 
kembali

menjelaskan: 
a. penyesuaian 

kembali 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
penyesuaian 
kembali 

idem

15 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UAS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UAS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UAS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 9-14

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

lembar 
jawaban
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