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Program Studi
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya
3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia
4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat
dan lingkungannya
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan dan agama serta pendapat/temuan
original orang lain
6. Mampu melakukan pekerjaan akuntansi dengan memanfaatkan keahlian dan teknologi informasi
akuntansi sesuai dengan kaidah dan standar yang berlaku untuk menyelesaikan tugas tertentu,
permasalahan umum, dan permasalahan yang tidak terduga pada bidang kerja yang menyangkut
akuntansi
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7. Mampu menyusun laporan keuangan berdasarkan dengan Standar Akuntansi Keuangan secara
komputerisasi pada entitas jasa, perdagangan dan manufaktur berskala besar
8. Mampu memilih atau mengembangkan solusi yang tepat (method and appraisal) dan benar menurut
standar akuntansi untuk menyelesaikan masalah dibidang akuntansi
9. Mampu beradaptasi terhadap permasalahan dalam sistem informasi akuntansi dan isu-isu
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam lingkup struktur organisasi pengolahan data
entitas
10. Mampu menguasai konsep akuntansi sebagai proses dan sistem untuk melakukan pengolahan data
keuangan guna menyediakan informasi keuangan entitas dalam penyelesaian masalah keuangan
pada jenis entitas jasa, perdagangan dan manufaktur dan entitas pemerintah pusat dan daerah
11. Mampu memformulasikan teknik-teknik akuntansi dalam pekerjaan akuntansi eksternal dan internal
untuk melakukan intervensi dalam pengelolaan keuangan manajemen pada entitas tanpa
akuntabilitas publik (ETAP) dan entitas Non ETAP guna mengatasi masalah pengolahan dan
penyediaan informasi setiap usaha bisnis
12. Mempunyai konsep teoritis dan prinsip akuntansi serta ketrampilan dalam melakukan pengauditan
terhadap laporan keuangan sesuai dengan standar pengauditan
13. Mampu mengambil keputusan strategis dan memberikan rekomendasi kepada klien terkait dengan
analisis terhadap laporan keuangannya serta menginformasikan kepada user (stakeholders) sesuai
ketentuan yang berlaku
14. Mampu melakukan riset yang dapat digunakan dalam memberikan berbagai alternatif penyelesaian
masalah di bidang akuntansi
15. Bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggungjawab atas pencapaian hasil
kerja organisasi bidang akuntansi dalam pengolahan, penggunaan dan pelaporan sumberdaya
organisasi
Mata Kuliah
1. Mampu menganalisis transaksi pendirian persekutuan, perubahan kepemilikan dan pembubaran
persekutuan; transaksi penjualan angsuran; transaksi penjualan konsinyasi; transaksi agen, kantor
cabang dan kantor pusat; transaksi penggabungan usaha; serta transaksi perusahaan yang
berafiliasi.
2. membuat jurnal dan perhitungan pendukung dari setiap transaksi di atas
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3. menyajikan laporan keuangan
Praktik Kerja Akuntansi Lanjutan Kertas kerja : jurnal, buku besar, kertas kerja penyusunan
(Informasi dan dokumen)
laporan keuangan, dan laporan keuangan.
Peralatan : kalkulator
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Dr. Hedy Rumambi, SE., MM., Ak
Dra. Anie Mundung, Msi
Esrie A. N. Limpeleh, SE., MM
Joseph A. N. Tangon, SE. MSA., Ak
Johanes Tene, SE
Dasar – Dasar Akuntansi Keuangan dan Praktek
Laboratorium Entitas Jasa/Dagang
Akuntansi Keuangan
Laboratorium Akuntansi Keuangan
Akuntansi Lanjutan

Kemampuan akhir yang
diharapkan
(sesuai tahapan belajar)

Mampu mendeskripsikan
pembelajaran dan
membuat rencana
pembelajaran serta
menyajikan dalam
seluruh tahapan kegiatan
pembelajaran

Bahan Kajian

Metode
Pembelajaran dan
estimasi
waktu

Penjelasan proses
sistem
pembelajaran
mata kuliah
Akuntansi
Lanjutan, modul,
absensi dan
sistem penilaian

Kuliah dan
diskusi
TM: 3x70”
Ceramah
interaktif
(3x5”)
Diskusi
(3x65”)

Asesmen
Indikator

Komunikatif

Kriteria dan
Bentuk

Lisan, tanya
jawab

Deskripsi Tugas

Bobot

-

-
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Analisis transaksi,
pencatatan ke
jurnal disertai
perhitungan
pendukung dan
penyajian neraca
atas transaksi
pendirian
persekutuan,
masuknya
anggota baru,
pembagian laba
bagi anggota
persekutuan

Kuliah
dan studi
kasus
TM:3x70”
Tutorial
materi
praktek
(3x5”)
Studi
kasus
(3x65”)

Ketepatan
- mengidentifikasi
transaksi,
- menjurnal,
- menghitung
- menyusun neraca
atas transaksi
pendirian
persekutuan,
masuknya anggota
baru, pembagian
laba bagi anggota
persekutuan

Kriteria:
Ketepatan
analisis
transaksi,
penjurnalan,
penyajian
neraca dan
kebenaran
perhitungan
Bentuk:
Penyelesaian
kertas kerja

Analisis transaksi,
pencatatan ke
jurnal disertai
perhitungan
pendukung dan
penyajian laporan
likuidasi atas
transaksi
pembubaran
persekutuan

Kuliah
dan studi
kasus
TM:2x(3x
70”)
Tutorial
materi
praktek
2x(3x5”)
Studi
kasus
2x(3x65”)

Ketepatan
- mengidentifikasi
transaksi,
- menjurnal
- membuat
perhitungan,
- menyusun
laporan likuidasi
atas transaksi
pembubaran
persekutuan
dengan metode
likuidasi serentak
dan bertahap

Kriteria:
Ketepatan
analisis
transaksi,
penjurnalan,
penyajian
laporan
likuidasi dan
kebenaran
perhitungan
Bentuk:
Penyelesaian
kertas kerja

Updated: 07-01-2017
Melakukan
analisis
transaksi,
membuat jurnal
dan
perhitungannya
serta menyusun
neraca atas
transaksi
pendirian
persekutuan,
masuknya
anggota baru,
pembagian laba
bagi anggota
persekutuan
Melakukan
analisis
transaksi,
membuat jurnal
dan
perhitungannya
serta menyusun
laporan likuidasi
atas transaksi
pembubaran
persekutuan
dengan metode
likuidasi
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7,5
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Mampu menganalisis
transaksi penjualan
angsuran, serta
membuat jurnal dan
perhitungan pendukung

Analisis transaksi,
pencatatan ke
jurnal atas
transaksi
penjualan
angsuran dengan
menggunakan
metode laba
diakui pada saat
penjualan
angsuran
dilakukan dan
metode laba
diakui
proporsionil
dengan
penerimaan kas
dari penjualan
angsuran

Kuliah
dan studi
kasus
TM:4x(3x
70”)
Tutorial
materi
praktek
4x(3x5”)
Studi
kasus
4x(3x65”)

Ketepatan
-mengidentifikasi
transaksi,
- menjurnal
- membuat
perhitungan
atas transaksi
penjualan
angsuran dengan
menggunakan
metode
- laba diakui pada
saat penjualan
angsuran
dilakukan
- laba diakui
proporsionil
dengan
penerimaan kas
dari penjualan
angsuran

Kriteria:
Ketepatan
analisis
transaksi
penjurnalan,
dan
kebenaran
perhitungan
Bentuk:
Penyelesaian
kertas kerja

5-1,2
6-1

Mampu menganalisis
transaksi penjualan
konsinyasi, membuat
jurnal dan perhitungan
pendukung serta

Analisis transaksi,
pencatatan ke
jurnal, penyajian
daftar alokasi
biaya, penyajian
laporan laba/rugi

Kuliah
dan studi
kasus
TM:3x(3x
70”)

Ketepatan
- mengidentifikasi
transaksi,
- menjurnal
- membuat
perhitungan

Kriteria:
Ketepatan
analisis
transaksi,
penjurnalan,
penyajian

Updated: 07-01-2017
serentak dan
bertahap
Melakukan
analisis
transaksi dan
membuat jurnal
serta
perhitungannya
atas transaksi
penjualan
angsuran dengan
menggunakan
metode laba
diakui pada saat
penjualan
angsuran
dilakukan dan
metode laba
diakui
proporsionil
dengan
penerimaan kas
dari penjualan
angsuran
Melakukan
analisis
transaksi,
membuat jurnal
dan perhitungan
pendukungnya,
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konsinyasi dan
penyajian buku
kontrol rekening
konsinyasi keluar
atas transaksi
penjualan
konsinyasi untuk
consignor dengan
menggunakan
metode laba
terpisah

Tutorial
materi
praktek
3x(3x5”)
Studi
kasus
3x(3x65”)

- menyusun daftar
alokasi biaya
- menyusun
laporan laba/rugi
konsinyasi
- membuat buku
kontrol rekening
konsinyasi keluar
atas transaksi
penjualan
konsinyasi untuk
consignor dengan
menggunakan
metode laba
terpisah

daftar alokasi
biaya,
penyajian
laporan dan
penyajian
buku kontrol,
serta
kebenaran
perhitungan
Bentuk:
Penyelesaian
kertas kerja

Analisis transaksi,
pencatatan ke
jurnal, posting ke
buku besar atas
transaksi
penjualan
konsinyasi untuk
consignee dengan
menggunakan
metode laba tidak
terpisah

Kuliah
dan studi
kasus
TM:3x(3x
70”)
Tutorial
materi
praktek
3x(3x5”)
Studi
kasus
3x(3x65”)

Ketepatan
- mengidentifikasi
transaksi
- menjurnal
- membuat
perhitungan
- memposting ke
buku besar
atas transaksi
penjualan
konsinyasi untuk
consignee dengan
menggunakan

Kriteria:
Ketepatan
analisis
transaksi,
penjurnalan,
dan posting
ke buku
besar serta
kebenaran
perhitungan
Bentuk:
Penyelesaian
kertas kerja

Updated: 07-01-2017
menyusun daftar
alokasi biaya,
menyusun
laporan laba/rugi
konsinyasi dan
menyusun buku
kontrol rekening
konsinyasi keluar
atas transaksi
penjualan
konsinyasi untuk
consignor
dengan
menggunakan
metode laba
terpisah
Melakukan
analisis
transaksi,
membuat jurnal
dan perhitungan
pendukungnya,
dan memposting
jurnal ke buku
besar atas
transaksi
penjualan
konsinyasi untuk
consignee
dengan

5
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metode laba tidak
terpisah
8-1,2

9-1,2

Mampu menganalisis
transaksi antara kantor
pusat dengan agen dan
cabang, membuat jurnal
dan perhitungan
pendukung serta
menyajikan laporan
keuangan gabungan
kantor pusat dan cabang

Analisis transaksi
dan pencatatan ke
jurnal atas
transaksi antara
kantor pusat dan
agen

Analisis transaksi,
pencatatan ke
jurnal,
pencatatan mutasi
debet dan kredit
dari setiap
rekening yang ada
di kantor pusat
dan kantor
cabang, penyajian
neraca saldo serta
laporan rugi/laba
kantor pusat dan
cabang, serta
pencatatan data

Kuliah
dan studi
kasus
TM:2x(3x
70”)
Tutorial
materi
praktek
2x(3x5”)
Studi
kasus
2x(3x65”)
Kuliah
dan studi
kasus
TM:2x(3x
70”)
Tutorial
materi
praktek
2x(3x5”)
Studi
kasus
2x(3x65”)

Ketepatan
- mengidentifikasi
transaksi
- menjurnal
- membuat
perhitungan
pendukung
atas transaksi
antara kantor
pusat dan agen

Kriteria:
Ketepatan
analisis
transaksi,
penjurnalan
serta
kebenaran
perhitungan
Bentuk:
Penyelesaian
kertas kerja

Ketepatan
- mengidentifikasi
transaksi
- menjurnal
- membuat
perhitungan
- mencatat mutasi
debet dan kredit
- menyajikan
neraca saldo
serta laporan
rugi/laba
- mencatat data
penyesuaian dan

Kriteria:
Ketepatan
analisis
transaksi,
penjurnalan,
pencatatan
mutasi,
penyajian
neraca saldo
dan laporan
rugi/laba,
pencatatan
penyesuaian
dan eliminasi
serta

Updated: 07-01-2017
menggunakan
metode laba
tidak terpisah
Melakukan
analisis
transaksi,
membuat jurnal
dan perhitungan
pendukung atas
transaksi antara
kantor pusat dan
agen

Melakukan
analisis
transaksi,
membuat jurnal
dan perhitungan
pendukungnya,
mencatat mutasi
debet dan kredit
dari setiap
rekening yang
ada di kantor
pusat dan kantor
cabang,
penyajian neraca
saldo serta

5

10
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penyesuaian dan
eliminasi pada
kantor pusat atas
transaksi antara
kantor pusat dan
cabang

10-1,2

11-1,2
12-1,2

Mampu menganalisis
transaksi penggabungan
usaha dengan metode
pooling of interest dan
metode purchase,
membuat jurnal dan
perhitungan pendukung,

Penyajian kertas
kerja penyusunan
laporan keuangan
gabungan dan
penyajian laporan
keuangan
gabungan kantor
pusat dan cabang

Kuliah
dan studi
kasus
TM:2x(3x
70”)
Tutorial
materi
praktek
2x(3x5”)
Studi
kasus
2x(3x65”)

Analisis transaksi,
pencatatan ke
jurnal dan
penyajian neraca
gabungan atas
transaksi
pengabungan

Kuliah
dan studi
kasus
TM:4x(3x
70”)
Tutorial
materi

UPDATE: 1

eliminasi pada
kantor pusat
atas transaksi
antara kantor
pusat dan cabang

kebenaran
perhitungan
Bentuk:
Penyelesaian
kertas kerja

Ketepatan
- membuat kertas
kerja
penyusunan
laporan
keuangan
gabungan
- menyajikan
laporan
keuangan
gabungan kantor
pusat dan
cabang
Ketepatan
- mengidentifikasi
transaksi
- menjurnal
- membuat
perhitungan

Kriteria:
Ketepatan
penyajian
Bentuk:
Penyelesaian
kertas kerja

Kriteria:
Ketepatan
analisis
transaksi,
penjurnalan,
penyajian
neraca

Updated: 07-01-2017
laporan rugi/laba
kantor pusat dan
cabang, serta
pencatatan data
penyesuaian dan
eliminasi pada
kantor pusat atas
transaksi antara
kantor pusat dan
cabang
Menyajikan
5
kertas kerja
penyusunan
laporan
keuangan
gabungan dan
menyajikan
laporan
keuangan
gabungan kantor
pusat dan
cabang
Melakukan
analisis
transaksi,
membuat jurnal
dan menyusun
neraca gabungan
atas transaksi
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serta menyajikan neraca
gabungan

usaha dengan
metodepooling of
interest dan
metode purchase

praktek
4x(3x5”)
Studi
kasus
4x(3x65”)

Mampu menganalisis
transaksi perusahaan
yang berafiliasi,
membuat jurnal dan
perhitugan
pendukungnya, serta
menyajikan laporan
keuangan konsolidasi

Analisis transaksi,
pencatatan ke
jurnal, penyajian
kertas kerja
penyusunan
neraca
konsolidasi dan
penyajian neraca
konsolidasi atas
transaksi
perusahaan yang
berafiliasi

Kuliah
dan studi
kasus
TM:4x(3x
70”)
Tutorial
materi
praktek
4x(3x5”)
Studi
kasus
4x(3x65”)

- menyusun neraca
gabungan
atas transaksi
pengabungan
usahan dengan
metodepooling of
interest dan
purchase
Ketepatan
- mengidentifikasi
transaksi
- menjurnal
- membuat
perhitungan
- menyusun kertas
kerja
- menyusun neraca
konsolidasi
atas transaksi
perusahaan yang
berafiliasi

UPDATE: 1

Updated: 07-01-2017

gabungan
serta
kebenaran
perhitungan
Bentuk:
Penyelesaian
kertas kerja

pengabungan
usahan dengan
metodepooling
of interest dan
purchase

Kriteria:
Ketepatan
analisis
transaksi,
penjurnalan,
penyajian
neraca
konsolidasi
serta
kebenaran
perhitungan
Bentuk:
Penyelesaian
kertas kerja

Melakukan
analisis
transaksi,
membuat jurnal
dan perhitungan
pendukungnya,
menyusun kertas
kerja dan
menyusun
neraca
konsolidasi atas
transaksi
perusahaan yang
berafiliasi
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