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CAPAIAN 

PEMBELAJARAN 

CPL-PRODI  

S2 Menjunjung tinggi nilai kemanusian dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; 

S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di  bidang keahliannya secara mandiri; 

KU2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; 

KU5 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang 

keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data; 

P Mampu berkomunikasi dalam dunia bisnis dengan bahasa akuntansi; 

KK Mampu menyusun laporan keuangan. 

CP-MK  

M1 Mahasiswa mampu menyajikan dan mengungkapkan pos-pos laporan posisi keuangan berdasarkan 

standar akuntansi keuangan yang berlaku (S2, S9, KU5); 

M2 Mahasiswa mampu menganalisis dan menginterpretasikan pos-pos laporan posisi keuangan sebagai 

dasar pengambilan keputusan (KU2, KU5, KK, P); 

M3 Mahasiswa mampu menyajikan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang 

berlaku (S2, S9, KU2, P, KK); 

Deskripsi Singkat 

MK 

Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang standar akuntansi keuangan dan format penyajian laporan 

keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Mahasiswa belajar teknik pengakuan, 



pengukuran dan pengungkapan pos-pos pada laporan posisi keuangan sesuai dengan standar akuntansi 

keuangan yang berlaku. 

Materi 

Pembelajaran/ 

Pokok Bahasan 

1. Pengertian dan konsep dasar akuntansi keuangan; standar akuntansi keuangan; kerangka dasar 

penyusunan dan penyajian laporan keuangan. 

2. Siklus akuntansi; 

3. Penyajian laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan 

arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. 

4. Pengakuan, pengukuran dan pengungkapan instrumen keuangan, persediaan, aset tetap dan properti 

investasi, dan aset tak berwujud. 

Pustaka Utama :  

Martani et al., 2017, Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK, Edisi 2, Buku 1, Penerbit Salemba 

Empat, Jakarta. (DM) 

Kieso, Weygandt, and Kimmel, 2014, Intermediate Accounting, IFRS Edition, Second Edition, Wiley: USA. 

(KWK) 

Pendukung :  

 

 

*Pertemuan 1 s/d 4 telah dilaksanakan dengan sistem tatap muka. 

*Pertemuan 5 s/d 9 dilaksanakan dengan sistem mandiri dan blended learning 

*Pertemuan 10 s/d 16 akan dilaksanakan dengan sistem tatap muka. 

Berikut rincian materi pertemuan 5 s/d 9 dan resume/tugas yang dikerjakan secara mandiri. 
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5 Mahasiswa mampu 

menjelaskan dan 

menyusun laporan arus 

kas. 

1. Ketepatan menjelaskan tujuan dan 

kegunaan laporan arus kas. 

2. Ketepatan menjelaskan isi dan 

format laporan arus kas. 

Laporan 

Arus Kas 

Mandiri dan 

blended learning 

 

Tugas: 

DM 

KWK 
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3. Ketepatan dan kesesuaian menyusun 

laporan arus kas. 

Resume materi 

Laporan Arus Kas 

yang memuat 

juga contoh 

Laporan Arus Kas 

6 Mahasiswa mampu 

menjelaskan konsep nilai 

waktu dari uang dan 

mengaplikasikannya 

dalam akuntansi. 

1. Ketepatan menjelaskan konsep dasar 

nilai waktu dari uang. 

2. Ketepatan menyelesaikan masalah-

masalah terkait single-sum. 

3. Ketepatan menyelesaikan masalah 

anuitas. 

4. Ketepatan mengukur nilai sekarang. 

Akuntansi 

dan Nilai 

Waktu dari 

Uang 

Mandiri dan 

blended learning 

 

Tugas: 

Resume materi 

Akuntansi dan 

Nilai Waktu dari 

Uang beserta 

contoh soal dan 

penyelesaiannya 

KWK 

7 Mahasiswa mampu 

menjelaskan kas, 

pengendalian kas dan 

menyajikan serta 

mengungkapkan kas 

dalam laporan keuangan. 

1. Ketepatan menjelaskan definisi kas. 

2. Ketepatan menjelaskan dan 

menjalankan pengendalian kas. 

3. Ketepatan dan kesesuaian 

menyajikan dan mengungkapkan kas 

dalam laporan keuangan. 

Kas Mandiri dan 

blended learning 

 

Tugas: 

Resume materi 

Kas yang memuat 

contoh soal Kas 

Kecil dan 

Rekonsiliasi Bank 

beserta 

penyelesainnya 

DM 

KWK 

8 Mahasiswa mampu 

menjelaskan tentang 

1. Ketepatan menjelaskan definisi dan 

jenis piutang. 

Piutang dan 

Wesel Tagih 

Mandiri dan 

blended learning 

DM 

KWK 
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Metode 

Pembelajaran & 
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pengakuan, penyajian 

dan pengungkapan 

piutang dan wesel tagih. 

2. Ketepatan menjelaskan isu-isu 

akuntansi terkait pengakuan piutang. 

3. Ketepatan menjelaskan isu-isu 

akuntansi terkait penilaian piutang. 

4. Ketepatan menjelaskan isu-isu 

akuntansi terkait pengakuan wesel 

tagih. 

5. Ketepatan menjelaskan isu-isu 

akuntansi terkait penilaian wesel 

tagih. 

6. Ketepatan dan kesesuaian 

menyajikan dan menganalisis 

piutang pada laporan keuangan. 

 

Tugas: 

Resume materi 

Piutang dan 

Wesel Tagih 

beserta contoh 

soal dan 

penyelesainnya 

terkait Piutang 

dan Wesel Tagih 

9 Mahasiswa mampu 

menjelaskan penilaian 

persediaan dengan 

menggunakan 

pendekatan basis biaya. 

1. Ketepatan menjelaskan jenis-jenis 

persediaan. 

2. Ketepatan menjelaskan sistem 

persediaan perpetual dan periodik. 

3. Ketepatan menjelaskan cakupan 

barang dalam persediaan. 

4. Ketepatan menghitung biaya 

persediaan. 

5. Ketepatan menjelaskan sistem 

pencatatan persediaan dan asumsi 

arus biaya. 

6. Ketepatan dan kesesuaian 

menyajikan dan mengungkapkan 

persediaan dalam laporan keuangan. 

Persediaan Mandiri dan 

blended learning 

(via daring) 

 

Tugas: 

Resume materi 

Persediaan dan 

contoh soal dan 

penyelesaiannya 

tentang 

Persediaan 

DM 

KWK 

 


