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A. Capaian Pembelajaran / Learning Outcome (LO): 

Mata kuliah ini terutama membahas siklus akuntansi keuangan, mulai pengakuan dan pencatatan transaksi keuangan sampai 
dengan pelaporan keuangannya, khususnya berkenaan dengan: (1) persekutuan (partnership) dan Joint Venture, (2)  hubungan 
kantor pusat dan cabang, (3) perusahaan cabang (anak) di luar negri, dan (4) laporan keuangan interim. Siklus akuntansi keuangan 
tampak seperti gambar berikut: 
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Mahasiswa peserta mata kuliah direncanakan menguasai capaian pembelajaran/learning outcome (LO), antara lain:  
1. Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang : 

a. Kebijakan dan prinsip-prinsip akuntansi 
b. Siklus Akuntansi 

2. Memahami etika bisnis dan kode etik profesi akuntansi 
3. Menguasai prinsip-prinsip investasi pada aset keuangan 
4. Menguasai teknik, prinsip, dan pengetahuan prosedural tentang penggunaan teknologi informasi. 
5. Mampu secara mandiri menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi laporan keuangan entitas tersendiri  dengan  

mengaplikasikan  prinsip  akuntansi  atas  transaksi  sesuai  dengan  PABU. 
6. Mampu secara mandiri mengoperasikan dan memanfaatkan piranti lunak dalam rangka penyusunan laporan keuangan. 
7. Mampu menyajikan dalam bentuk lisan dan tertulis setiap tugas dan diskusi dalam kelas. 
8. Mampu menerapkan nilai dan etika dalam melaksanakan profesi.  

 
B. Jadwal Kuliah: 

Kelas Hari Sesi Waktu Ruang 
Kelas A 
Kelas B 
Kelas C 

    

 
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 perusahaan yang merupakan persekutuan, kantor pusat-cabang, dan perusahaan yang memiliki anak 
perusahaan di luar negri.  
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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   : 20% 

5). Ujian Akhir Semester  : 30% (ujian tulis/presentasi/ujian lisan, dan lain-lain) 
 

3. Nilai Akhir 
Skala 100 Nilai (Angka) Nilai (Huruf) 

≥ 85 
80 – 84 
75 – 79 
70 – 74 
65 – 69 
60 – 64 
55 – 59 

< 55 

4,00 
3,70 
3,30 
3,00 
2,70 
2,00 
1,00 
0,00 

A 
A- 
B+ 
B 

C+ 
C 
D 
E 
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F. Bahan Kajian 
Sess

i 
ke: 

Topik Bahasan Referensi 
Pencapaian Kemampuan  
per Tahap Pembelajaran 

1 
Syllabus 
Overview 

 
 

 Membuat komitmen dengan dosen 
 Membentuk kelompok untuk tugas-tugas kelompok 

2-3 

 

Home Office – Branch 
Relationship 

Beams et al. 
Electronic 

Suppl.  
(ch. 10) 

 
 

 Memahami konsep-konsep kunci yang terkait dengan transaksi kantor cabang dan 
kantor pusat 

 Mengkonsolidasikan laporan keuangan Cabang dan kantor pusat  
 Mengeliminasi akun timbal balik 

4 

Consolidation Theories, 
Push-Down Accounting, 
and 
Corporate Joint Ventures 

Ch 11  Membandingkan dan menandingkan unsur-unsur dari pendekatan konsolidasi di 
bawah pendekatan tradisional, perusahaan induk, dan teori kontemporer/ entitas. 

 Menyesuaikan aset dan kewajiban perusahaan cabang dengan nilai-nilai wajar 
dengan menggunakan akuntansi push-down 

 Memahami akuntansi untuk korporasi dan perusahaan patungan. 
 Mengidentifikasi entitas kepentingan variabel. 
 Konsolidasi entitas kepentingan variabel  

5-6 

Foreign Currency: 
Concepts and Common 
Transactions 

 
Ch 12 

 Memahami konsep-konsep kunci yang terkait dengan nilai tukar mata uang asing, 
seperti kutipan langsung dan tidak langsung (indirect and direct 
quotes); mengambang, tetap, dan nilai tukar berganda; dan nilai tukar spot, saat 
ini dan sejarah. 

 Menjelaskan perbedaan antara pengukuran piutang atau hutang dan denominasi. 
 Mencatat penjualan denominasian mata uang asing (foreign currency– 

denominated sales)/ piutang dan pembelian/ hutang pada tanggal transaksi awal, 
akhir tahun dan tanggal penyelesaian (settlement) 

7 

Foreign Currency 
Financial Statements 

Ch 14  Mengidentifikasi faktor-faktor yang harus dipertimbangkan ketika menentukan 
mata uang fungsional entitas 

 Memahami bagaimana tugas mata uang fungsional menentukan cara laporan 
keuangan entitas asing yang dikonversi menjadi mata uang pelaporan induknya. 

 Memahami bagaimana ekonomi perusahaan asing ditentukan bisa sangat tinggi 

2 

3 

1 

4 
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inflasinya dan bagaimana hal ini mempengaruhi konversi laporan keuangan ke 
mata uang pelaporan induknya. 

 Memahami bagaimana investasi di perusahaan asing diperhitungkan akuisisinya. 
 Memahami tingkat kurs yang digunakan untuk menerjemahkan akun neraca dan 

laporan laba rugi di bawah metode tingkat kurs saat ini dan metode temporal pada 
lembar kerja terjemahan pengukuran kembali (remeasurement) 

 Memahami bagaimana penerjemahan keuntungan atau kerugian, atau pengukuran 
ulang keuntungan atau kerugian, dilaporkan di bawah tingkat kurs saat ini dan 
metode temporal. 

 Memahami  bagaimana induk mencatat akun investasi dalam perusahaan anak 
dengan menggunakan metode ekuitas tergantung pada penentuan mata uang 
perusahaan anak. 

 Memahami konsolidasi di bawah metode tingkat kurs temporal dan saat ini. 
 Memahami bagaimana suatu lindung nilai investasi neto dalam perusahaan anak 

dibukukan di bawah metode tingkat kurs saat ini dan temporal 
8 UJIAN TENGAH SEMESTER 

9 

Segment and Interim 
Financial Reporting 

Ch 15 
 
 
 
 

 Memahami bagaimana pendekatan manajemen yang digunakan untuk 
mengidentifikasi segmen operasi berpotensi dapat dilaporkan. 

 Menerapkan tes ambang batas untuk mengidentifikasi segmen operasi yang dapat 
dilaporkan: tes pendapatan, tes aset dan tes laba operasi. 

 Menerapkan tes 75 persen pendapatan-eksternal untuk menentukan apakah 
segmen tambahan harus dilaporkan. 

 Memahami jenis informasi yang dapat diungkapkan untuk segmen dan alasan 
bahwa tingkat pengungkapan dapat bervariasi di seluruh perusahaan. 

 Memahami apa yang segmen ungkapkan direkonsiliasi pada jumlah konsolidasian. 
 Mengetahui jenis pengungkapan luas-perusahaan berkaitan dengan produk dan 

jasa, wilayah geografis operasi, dan pelanggan utama yang diperlukan harus 
diungkapkan. 

 Memahami persamaan dan perbedaan dalam laporan operasi interim versus 
laporan tahunan. 

 Menghitung pajak penghasilan periode-interim 

5 
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10-11 

Partnerships—
Formation, Operations 
and Changes 
in Ownership Interests  Ch 16 

 Memahami karakteristik hukum kemitraan (partnerships) 
 Memahami penilaian dan pencatatan investasi awal  
 Memahami sifat beragam perjanjian dan perhitungan pembagian laba dan rugi 
 Nilai investasi mitra baru dalam kemitraan yang ada 
 Nilai bagian sekutu atas sekutu mundur atau meninggal 
 Understand limited liability partnership characteristics  
 Memahami karakteristik kemitraan kewajiban terbatas  

12-13 

Partnership Liquidation Ch 17  Memahami aspek-aspek hukum likuidasi kemitraan  
 Menerapkan perhitungan dan akuntansi likuidasi kemitraan sederhana  
 Melakukan perhitungan pembayaran aman 
 Memahami likuidasi berangsur 
 Belajar tentang program distribusi kas untuk likuidasi berangsur 
 Memahami likuidasi jika mitra kemitraan atau mitra yang lain tak mampu 

(insolvent). 

14 

Corporate Liquidations 
and Reorganizations 

Ch 18 
 
 
 
 
 

 Memahami perbedaan antara tipe pengajuan Kepailitan (bankruptcy filing). 
 Memahami tanggung jawab wali (trustee) dan akuntansi selama likuidasi 
 Memahami pelaporan keuangan selama reorganisasi 
 Memahami pelaporan keuangan setelah muncul dari reorganisasi, termasuk 

akuntansi mulai baru (fresh-start accounting). 

15 Presentasi Tugas Kelompok 

16 UJIAN AKHIR SEMESTER 

G. Daftar Referensi:   
 1. Beams, F. A., Anthony, J.H., Bettinghaus, B., and Smith, K.A. 2012. Advanced Accounting. Eleventh  Edition. Pearson. (atau 
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      2. Ikatan Akuntan Indonesia. 2012. Standar Akuntansi Keuangan Per 1 Juni 2012 (atau yang terbaru). 

      3. Baker, L., Christensen, T. and Cottrell, D. 2011. Advanced Financial Accounting. Ninth Edition. McGraw-Hill. 
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