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A. Capaian Pembelajaran / Learning Outcome (LO):
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan pada mahasiswa mengenai siklus akuntansi keuangan/ proses akuntansi dalam perusahaan yang melakukan penggabungan
dengan perusahaan lain. Oleh karena itu setiap pembahasan bab mahasiswa harus selalu pada bingkai proses Akuntansi Keuangan, yang dapat digambarkan seperti berikut ini.

Dalam mata kuliah ini dibahas penggabungan badan usaha dan pembuatan laporan keuangan konsolidasi dengan karateristik khusus yang dimiliki
perusahaan induk – anak. Dalam mata kuliah ini juga dibahas pembuatan laporan keuangan konsolidasi untuk perusahaan induk – anak yang berada
di negara berbeda.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mahasiswa peserta kuliah direncanakan menguasai capaian pembelajaran/learning outcome (LO), antara lain:
Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang :
a. Kebijakan dan prinsip-prinsip akuntansi
b. Siklus Akuntansi
Memahami etika bisnis dan kode etik profesi akuntansi
Menguasai prinsip-prinsip investasi pada aset keuangan
Menguasai teknik, prinsip, dan pengetahuan prosedural tentang penggunaan teknologi informasi.
Mampu secara mandiri menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi laporan keuangan entitas tersendiri dengan mengaplikasikan prinsip
akuntansi atas transaksi sesuai dengan PABU.
Mampu menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi laporan keuangan entitas konsolidasian dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas
transaksi sesuai PABU.
Mampu secara mandiri mengoperasikan dan memanfaatkan piranti lunak dalam rangka penyusunan laporan keuangan.
Mampu menyajikan dalam bentuk lisan dan tertulis setiap tugas dan diskusi dalam kelas.
Mampu menerapkan nilai dan etika dalam melaksanakan profesi.

B. Jadwal Kuliah:
Kelas
Kelas A
Kelas B
Kelas C

Hari

Sesi

Waktu

Ruang

C. Metode Pembelajaran:
Proses pembelajaran bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Bentuk
pembelajaran adalah kuliah dengan menggunakan beberapa metoda pembelajaran yaitu: (1) Ceramah/Tutorial, (2) Diskusi berupa tanya jawab dua
arah, dan (3) Penugasan dan presentasi.
D. Penugasan:
1. Pada setiap awal perkuliahan, dilaksanakan pre-test (quiz) untuk topik pembahasan yang sama, guna memastikan bahwa mahasiswa peserta
kuliah telah siap dengan materi topik pembelajaran.
2. Pada setiap akhir perkuliahan, Mahasiswa akan mendapat tugas Pekerjaan Rumah (PR) yang dikerjakan secara individual dan harus dikumpulkan
pada awal perkuliahan (setelah pre-test/quiz) minggu berikutnya.
3. Mahasiswa akan mendapat tugas kelompok pada akhir semester, dimana masing-masing kelompok melakukan analisis terhadap laporan
keuangan konsolidasi perusahaan yang merupakan induk-anak.
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E. Penilaian Mahasiswa:
1. Kehadiran Mahasiswa
Kehadiran mahasiswa minimal 75% dari tatap muka yang terjadwal. Kehadiran mahasiswa tidak menjadi masukan/input dalam komponen penilaian.
Akan tetapi, kehadiran mahasiswa akan menentukan mahasiswa didalam keikutsertaannya dalam ujian yang terdiri dari 2 (dua) kali, yaitu: Ujian
Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.
2. Penilaian Prestasi
a. Ujian Tengah Semester
(50%)
1). Partisipasi Kelas, Presensi
: 15%
2). Tugas Individu
: 15%
3). Pre-test/Quiz
: 20%
4). Ujian Tengah Semester
: 50% (ujian tulis/presentasi/ujian lisan, dan lain-lain)
b. Ujian Akhir Semester
(50%)
1). Partisipasi Kelas, Presensi
: 15%
2). Tugas Individu
: 15%
3). Pre-test/Quiz
: 20%
4). Tugas Kelompok/ Tugas Akhir ]
5). Ujian Akhir Semester
] : 50% (ujian tulis/presentasi/ujian lisan, dan lain-lain)
3.

Nilai Akhir
Skala 100
≥ 85
80 – 84
75 – 79
70 – 74
65 – 69
60 – 64
55 – 59
< 55

Nilai (Angka)
4,00
3,70
3,30
3,00
2,70
2,00
1,00
0,00

Nilai (Huruf)
A
AB+
B
C+
C
D
E
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F.

Bahan Kajian
Sessi
Topik Bahasan
ke:
Penjelasan Silabus
1
Advanced Accounting: An Overview

2

Business Combination

Pencapaian Kemampuan
per Tahap Pembelajaran

Referensi

Ch. 1

1









3

Ch. 2
Stock Investment

2










4

Introduction to consolidated
financial statement

Ch. 3

3






Memahami tujuan ekonomi yang mendasari kombinasi bisnis.
Belajar tentang bentuk-bentuk alternatif kombinasi bisnis, baik dari perspektif.hukum
maupun akuntansi
Memperkenalkan konsep akuntansi untuk kombinasi bisnis, yang menekankan
metode akuisisi.
Menunjukkan bagaimana perusahaan mencatat nilai wajar aset dan kewajiban dalam
akuisisi.
Mengakui berbagai tingkat pengaruh atau kontrol investor, berdasarkan tingkat
kepemilikan saham
Mengantisipasi bagaimana akuntansi menyesuaikan untuk mencerminkan ekonomi
yang mendasari berbagai tingkat pengaruh investor
Mengaplikasikan metode akuntansi nilai wajar/biaya dan ekuitas untuk investasi
saham.
Identify factors beyond stock ownership that affect an investor’s ability to exert
influence or control over an investee.
Mengidentifikasi faktor-faktor di balik kepemilikan saham yang mempengaruhi
kemampuan investor untuk mengerahkan pengaruh atau kontrol atas perusahaan
anak (envestee)
Menerapkan metode ekuitas untuk investasi saham.
Memelajari cara untuk menguji goodwill
Mengenali manfaat dan keterbatasan dari Laporan Keuangan Konsolidasian.
Memahami persyaratan memasukkan perusahaan anak dalam Laporan Keuangan
Konsolidasian.
Menerapkan konsep-konsep konsolidasi untuk pencatatan perusahaan induk atas
investasi dalam perusahaan anak pada tanggal akuisisi
Mencatat nilai wajar perusahaan anak pada tanggal akuisisi.
Memahami konsep kepentingan non-pengendali ketika perusahaan induk
mengakuisisi kurang dari 100 persen saham biasa perusahaan yang beredar.
Menyusun neraca Konsolidasian setelah tanggal akuisisi, termasuk penyusunan
jurnal eliminasi
Mengamortisasi kelebihan dari nilai wajar di atas nilai buku dalam periode setelah
akuisisi.
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5-6

Consolidation Technique and
Procedure

Ch. 4

4



Menerapkan konsep-konsep yang mendasari penyusunan Laporan Laba Rugi
konsolidasian.



Menyusun kertas kerja konsolidasian untuk tahun akuisisi ketika perusahaan
induk menggunakan metode ekuitas lengkap untuk membukukan investasi
dalam saham biasa perusahaan anak.
Mempersiapkan kertas kerja konsolidasi selama tahun setelah akuisisi
Menemukan kesalahan dalam kertas kerja konsolidasi.
Menetapkan nilai wajar aktiva bersih terkait (identifiable net assets).
Menerapkan konsep-konsep untuk menyusun laporan arus kas
konsolidasian.
Memahami dampak laba antar perusahaan afiliasi (intercompany profit)
dalam persediaan pada penyusunan kertas kerja konsolidasian (consolidation
workpapers).
Menerapkan konsep hulu versus hilir (upstream versus downstream) dalam
transfer persediaan.
Menunda laba belum direalisasi dalam persediaan yang tersisa dalam
persediaan akhir
Mengakui laba realisasian, yang sebelumnya merupakan laba persediaan
ditangguhkan dalam persediaan awal.
Menyesuaikan perhitungan jumlah kepentingan non pengendali
(noncontrolling interest) dalam laba persediaan antar perusahaan afiliasi.








7

Intercompany profit transaction:
inventory

Ch. 5

5





8

Ujian Tengah Semester



9

Intercompany profit transaction:
plant asset

Ch. 6

6




Menilai dampak laba antar perusahaan afiliasi atas transfer Aset tetap (plant
assets) dalam menyususn kertas kerja konsolidasi.
Menunda laba yang belum direalisasi atas transfer aset tetap oleh
perusahaan induk maupun perusahaan anak.
Mengakui laba realisasian, yang sebelumnya merupakan laba ditangguhkan
atas transfer asset tetap.
Menyesuaikan perhitungan bagian kepentingan non pengendali
(noncontrolling interest) dalam laba antar perusahaan afiliasi atas transfer
asset tetap.
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10

Intercompany profit transaction:
bonds

Ch. 7



7



11

12

Consolidation: Changes in
Ownership Intereset

Indirect and Mutual Holding

Ch. 8

8

Ch. 9

9







13-14

Subsidiary preferred stock and
consolidated earnings per share

15

Paparan Tugas Kelompok

16

Ujian Akhir Semester

Ch. 10

10




Membedakan antara piutang dan utang antar afiliasi, dan aset atau
kewajiban dari entitas pelaporan konsolidasi.
Menunjukkan bagaimana sebuah entitas pelaporan konsolidasian menutup
secara konstruktif utang (antar afiliasi) nya .
Menunda keuntungan/kerugian yang belum direalisasi dan kemudian
mengakui keuntungan/kerugian realisasian pada transfer obligasi antara
perusahaan induk dan perusahaan anak.
Menyesuaikan perhitungan bagian kepentingan non pengendali
(noncontrolling interest) dalam keuntungan/ kerugian antar perusahaan
afiliasi atas transfer utang (obligasi).
Menyusun laporan keuangan Konsolidasian ketika persentase kepemilikan
induk atas anak meningkat atau menurun selama periode pelaporan.
Menerapkan prosedur konsolidasi untuk akuisisi Interim (pertengahan
tahun).
Mencatat penerbitan saham perusahaan perusahaan investi/anak (MTDC)
dan transaksi saham trisuri
Menyusun laporan keuangan Konsolidasian ketika perusahaan induk
mengendalikan melalui kepemilikan tidak langsung.
Menerapkan prosedur konsolidasi untuk kasus khusus dari saling memiliki
(antara Induk dan Anak).
Memodifikasi prosedur konsolidasi untuk perusahaan anak dengan adanya
saham preferen yang beredar.
Menghitung laba per lembar dasar dan diencerkan untuk entitas
konsolidasian.
Memahami kompleksitas akuntansi untuk pajak penghasilan oleh entitas
konsolidasian.
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