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Capaian 
Pembelajaran 
(CP) 
 
Catatan : 
S : Sikap 
PP : penguasaan 
pengetahuan 
KU : 
Keterampilan 
umum 
KH : 
keterampilan 
khusus  
 

CPL-PRODI   (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) 
S9  Menunjukan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dibidang keahliannya secara mandiri; 

S11 Menginternalisasi prinsip-prinsip etika bisnis dan profesi akuntan 
PP2 Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang:  

- Kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan; 
- Kebijakan dan prinsip-prinsip akuntansi; 
- Siklus akuntansi; 
- Pengakuan, pengukuran,penyajian, dan pengungkapan elemen-elemen laporan keuangan; 
- Analisis laporan keuangan  

KH3 Mampu secara mandiri menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi laporan keuangan entitas tesendiri dengan mengaplikasikan 
prinsip akuntansi atas tranksaksi sesuai dengan standar akuntansi keuangan umum dan standar akuntansi keuangan ETAP yang 
berlaku; 

KU1 Mampu menerapkan pemikiran logis,kritis,sistematis,dan inofatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 
dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang seusuai dengan bidang keahliannya 

KU10 Mampu mengkombinasikan kompetensi teknikal dan keahlian profesional untuk menyelesaikan penugasan kerja  

KU11 Mampu mempresentasikan informasi dan mengemukakan ide dengan jelas, baik secra lisan maupun tertulis, kepada pemangku 
kepentingan 

CP-MK (Capaian Pembelajaran Lulusan Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah) 

 1. Mahasiswa mampu menerapkan PSAK berbasis IFRS dalam pelaporan keuangan perusahaan 



2. Mahasiswa mmpu menjelaskan kaitan antara unsur laporan keuangan ( Neraca,Laporan laba Rugi,Laporan Saldo laba<laporan arus kas, dan 
catatan atas laporan keuangan). 

3. Mahasiswa mampu menerapkan perlakuan akuntansi ( Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan) akun-akun aset. 
Diskripsi Singkat 
MK 

Akuntansi keuangan adalah mata kuliah dasar keahlian jurusan akuntansi yang membahas secara mendalam mengenai laporan keuangan, yang 
terdiri dari konsep dasar penyusunan laporan keuangan, proses penyusunan standar akuntansi, jenis-jenis laporan keuangan, pembahasan item-
item atau akun-akun laporan keuangan. Pembahasan akun-akun laporan keuangan mencakup pengakuan, pengukuran,pencatatan,penyajian 
dalam laporan keuangan dan pengungkapan yang diperlukan atas akun aset, lialibilitas, equitas, pendapatan dan beban, seusai dengan prinsip 
akuntansi yang berlaku umum. Diharapkan setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa mampu menyelenggarankan akuntansi dan 
menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.  
 
Mengingat materi pengajaran cukup banyak, maka mata kuliah ini dibagi atas dua semester terdiri dari akuntansi keuangan I dan akuntansi 
keuangan II, masing-masing memiliki bobot 3 SKS ( satuan kredit semester). Akuntansi keuangan I mempfokuskan pembahasan pada konsep 
dasar penyusunan laporan keuangan, proses penyusunan standar akuntansi, jenis-jenis la[oran keuangan dan pembahasan mengenai akun-akun 
aset lancar dan aset tetap berwujud. Sedangkan akuntansi keuangan II melanjutkan pembahasan terhadap akun-akun laporan keuangan yang lain  

Bahan Kajian / 
Pokok Bahasan 

1. Pelaporan keuangan dan standar akuntansi (Qieso; dwimartani; SAK ) 
2. Kerangka konseptual pelaporan keuangan ( Qieso; SAK )  
3. Laporan laba rugi komprehensif serta laporan perubahan equitas (Qieso; dwimartani; SAK) 
4. Laporan posisi keuangan dan laporan arus kas ( Qieso; dwimartani; SAK )  
5. Kas dan piutang ( Qieso; dwimartani; nelson; SAK)  
6. Penelitian persediaan dan basis biaya ( Qieso; dwimartani; nelson; SAK) 
7. Aset tetap ( Qieso; dwimartani; nelson; SAK) 
8. Depresiasi, penurunan nilai, dan deplesi ( Qieso; dwimartani; nelson; SAK) 
9. Properti investasi ( Qieso; dwimartani; nelson; SAK) 
10. Aset tidak berwujud ( Qieso; dwimartani; nelson; SAK) 

Daftar Referensi 
1. Kieso, Donald E., dan Jerry Weygandt, Intermediate Accounting, IFRS Edition, Vol 2, John Wiley and Sons, 2014 ( KW) 
2. Ikatan akuntansi indonesia, standar akuntansi keuangan per 1 juli 2012, salemba empat, 2012 (SAK) 
3. Dwi martani dkk, Akuntansi keuangan menengah, berbasis PSAK buku 1 & buku 2, penerbit salemba , 2012 (DM) 

Media 
Pembelajaran 

Preangkat lunak: Perangkat keras : 
MS-Excel, Power Point LCD & Projector, Laptop/Notebook 

Nama Dosen 
Pengampu 

1. Rachmawati, S.E., M.Ak 
2. Wa Ode Sitti Nur Insani, SE.,M.E 

Matakuliah 
prasyarat 

Pengantar akuntansi  

 
 
 



Minggu
Ke- 

 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir yg 

direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan Metode 
Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman 
Belajar Mahasiswa 

Kriteria & Bentuk 
Penilaian 

Indikator Penilaian 
 

Bobot 
Penilaian 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1  Mahasiswa mampu 
menjelaskan 
akuntansi keuangan 
dan standar akuntansi 
serta kerangka 
konseptual pelporan 
keuangan  

- Akuntansi keuangan. 
- Standar akuntansi 

keuangan. 
- Perkembangan IFRS 

dan IASD 
- Perkembangan DSAK 

dan PSAK  
- Kerangka dasar 

penyajian dan 
penyusunan laporan 
keuangan 

Bentuk : kuliah 
Metode : cerama dan 
diskusi 

TM: 
1x3x50M  
BT: 
1x3x60M 
BM: 
1x3x60M 

Mahasiswa 

mencari dari 

sumber-sumber 

daring (online) 

selain buku teks 

tentang peran 

akuntansi bagi 

dunia bisnis, 

bagaimana sejarah 

perkembangan 

badan standar 

akuntansi, dan 

mengapa standar 

akuntansi 

internasional 

menjadi sebuah 

kebutuhan. 

1. Tugas 
individu/kelo
mpok 

2. Partisipasi 
kelas  

 Ketepatan 
mahasiswa 
dalam 
memahami 
sejarah 
kebutuhan 
pelaporan 
akuntansi 
disebuah 
negara, 
hubunganya 
dengan 
perkembangan 
perekonomian 
sebuah 
negara,dan 
kebutuhan 
sebuah standar 
akuntansi yang 
berlaku global. 

5 

2 Mahasiswa mampu 
menjelaskan sistem 
informasi akuntansi 
bagi perusahaan  

- Sistem informasi 
akuntansi 

- Siklus akuntansi 

Bentuk : kuliah 
Metode : cerama dan 
diskusi 

TM: 
1x3x50M  
BT: 
1x3x60M 
BM: 
1x3x60M 

Mahasiswa 
mempelajari 
langkah-langkah 
dakam siklus 
akuntansi dan 
mampu menyusun 
laporan keuangan  

1. Tugas 
individu/kelo
mpok 

2. Partisipasi 
kelas 

 Ketepatan 
mahasiswa 
menyusun 
laporan 
keuangan 
melalui siklus 
akuntansi 

5 

3 Mahasiswa mampu 
menjelaskan dan 
menguraikan laporan 
laba rugi 
komprehensif serta 
laporan perubahan 

- Laporan laba rugi 
komprehensif  

- Elemen laporan laba 
rugi komprehensif  

- Format laporan laba 
rugi komprehensif 

- Laporan perubahan 

Bentuk : kuliah 
Metode : cerama dan 
diskusi 

TM: 
1x3x50M  
BT: 
1x3x60M 
BM: 
1x3x60M 

Mahasiswa 

mencari dari 

sumber daring 

contoh-contoh 

laporan tahunan 

yang memuat 

1. Tugas 
individu/k
elompok 

2. Partisipas
i kelas 

 Ketepatan 
dalam 
mendeskripikan 
laporan laba 
rugi  

 Ketepatan 

15 



Minggu
Ke- 

 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir yg 

direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan Metode 
Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman 
Belajar Mahasiswa 

Kriteria & Bentuk 
Penilaian 

Indikator Penilaian 
 

Bobot 
Penilaian 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

ekuitas ekuitas berbagai informasi 

keuangan. 

Mahasiswa 

berdiskusi tentang 

kemungkinan 

alasan perbedaan 

antar pelaporan 

antar industri 

mengidentifikas
i butir-butir 
yang harus 
dimasukan 
kedalam 
laporan laba 
rugi  

4-5 Mahasiswa mampu 
menjelaskan dan 
menguraikan laporan 
poisi keuangan dan 
menyusun laporan 
arus kas  

- Kegunaan dan 
keterbatasan 
neraca.  

- Klasifikasi neraca. 
- Informasi tambahan 

dan pengungkapan . 
- Tujuan laporan arus 

kas. 
- Kegunaan laporan 

arus kas. 

Bentuk : kuliah 
Metode : cerama dan 
diskusi 

TM: 
1x3x50M  
BT: 
1x3x60M 
BM: 
1x3x60M 

- Mahasisw
a 
mempelaj
ari 
berbagai 
format 
laporan 
posisi 
keuangan 
dengan 
melihat 
langsung 
pada 
praktek 
pelaporan 
keuangan 
di 
berbagai 
negara 
melalui 
media 
daring  

- Mahasisw
a belajar 
menyusun 

1. Tugas 
individu/kelo
mpok 

2. Partisipasi 
kelas 

 Ketepatan 

dalam 

memahami 

format laporan 

posisi 

keuangan.  

 Ketepatan 

dalam 

menyusun 

laporan aliran 

arus kas  

15 



Minggu
Ke- 

 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir yg 

direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan Metode 
Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman 
Belajar Mahasiswa 

Kriteria & Bentuk 
Penilaian 

Indikator Penilaian 
 

Bobot 
Penilaian 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

aliran kas 
dari 
informasi 
tersedia  

6 Mahasiswa mampu 
menjelaskan,klasifika
si,pengukuran dalam 
kasus  

- Pengertian kas. 
- Pengelolaan & 

pengendalian kas. 
- Pelaporan kas  

Bentuk : kuliah 
Metode : cerama dan 
diskusi 

TM: 
1x3x50M  
BT: 
1x3x60M 
BM: 
1x3x60M 

Mahasiswa 
mencari dari 
laporan tahunan 
berbagai 
perusahaan 
tentang jenis-jenis 
yang bisa 
dikelompokan 
sebagai kas atau 
setara kas 

1. Tugas 
individu/k
elompok 

2. Partisipas
i kelas 

 Ketepatan 

mengident

ifikasi aset 

kas dan 

setara kas 

dan 

menyusun 

rekonsiliasi 

bank  

5 

7  Mahasiswa mampu 
menjelaskan,klasifikai, 
pengukuran,dan 
pengungkapan dalam 
piutang. 

- Pengertian piutang 
dan wesel tagih  

- Pengakuan piutang 
usaha & piutang 
wesel 

- Penilaian piutang 
usaha & piutang 
wesel  

- Deposisi piutang 
usaha & piutang 
wesel 

- Penyajian dan 
analisis piutang 

Bentuk : kuliah 
Metode : cerama dan 
diskusi 

TM: 
1x3x50M  
BT: 
1x3x60M 
BM: 
1x3x60M 

Mahasiswa mencari 
bentuk-bentuk aset 
piutang, metode 
pengukuran,dan 
pengakuan piutang  

1. Tugas 
individu/ 
kelompok 

2. Partisipas
i kelas 

 Ketepatan 
mengident
ifikasi,men
gukur,men
catat,dan 
menilai 
piutang 

5  

8 UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)    

9-10 Mahasiswa dapat 
menjelaskan, 
klasifikasi, 
pengukuran dan 
pengungkapan dalam 

- Klasofikasi dan 
pengendalian 
persediaan  

- Masalah dasar 
penilaian persediaan 

Bentuk : kuliah 
Metode : cerama dan 
diskusi 

TM: 
1x3x50M  
BT: 
1x3x60M 
BM: 

Mahasiswa 
mempelajari 
keragaman jenis 
sediaan barang 
dagang dari 

1. Tugas 
individu/k
elompok 

2. Partisipas
i kelas 

 ketetapan 
pencatatan 
persediaan 
barang 
dagang 

10 



Minggu
Ke- 

 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir yg 

direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan Metode 
Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman 
Belajar Mahasiswa 

Kriteria & Bentuk 
Penilaian 

Indikator Penilaian 
 

Bobot 
Penilaian 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

persediaan. - Pengakuan 
persediaan 

- Komponen biaya 
persediaan 

- Asumsi aliran biaya 
- Masalah khusus 

persediaan  : LIFO 
- Dasar untuk memilih 

metode persediaan 

1x3x60M beragam 
perusahaan, 
memahami 
berbagai 
klasifikasinya, dan 
memandingkan 
berbagai metode 
pemcatatan dan 
penilaian sediaan 
barang dagang. 

dengan 
kedua 
metode 
periodik 
dan 
perpetual 
serta 
penggunaa
n asumsi 
arus biaya 
LIFO, FIFO, 
dan 
AVERANGE
. 

11 Mahasiswa mampu 
menjelaskan dan 
menerapkan metode 
penilaian persediaan 
selain pendekatan 
biaya 

- LCM (Lower Of Cost 
or Market) 

- Dasar penilaian  
- Metode laba kotor 

untuk mengestimasi 
persediaan  

- Metode persediaan 
eceran 

- Penyajian dan 
analisis persediaan  

- Metode LIFO : 
pengenalan 

Bentuk : kuliah 
Metode : cerama dan 
diskusi 

TM: 
1x3x50M  
BT: 
1x3x60M 
BM: 
1x3x60M 

Mahasiswa 
memahami peran 
prinsip 
konservatisme 
dalam pelaporan 
nilai sediaan 
barang dagang 

1. Tugas 
individu/k
elompok 

2. Partisipas
i kelas 

 Ketetapan 
penilaian 
persediaan 
barang dagang 
diakhir periode 
dengan 
berbagai 
metode dan 
mengaitkanya 
dengan prinsip 
konservatisme 
akuntansi 

 Ketetapan 
pengungkapan 
nilai persediaan 
barang dagang 
diakhir periode 

10 

12-13 Mahasiswa mampu 
menjelaskan, 

- Definisi aset 
tetap/properti 

Bentuk : kuliah 
Metode : cerama dan 

TM: 
1x3x50M  

Mahasiswa 
memahami proses 

1. Tugas 
individu/k

 Ketetapan 
menilai cost 

10 



Minggu
Ke- 

 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir yg 

direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan Metode 
Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman 
Belajar Mahasiswa 

Kriteria & Bentuk 
Penilaian 

Indikator Penilaian 
 

Bobot 
Penilaian 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

klasifikasi, 
pengukuran, dan 
pengungkapan dalam 
aset tetap dan 
properti investasi 

investasi 
- Pengakuan aset 

tetap / properti 
investasi 

- Pengukuran awal 
dan setelahmya aset 
tetap /  properti 
investasi 

- Penghentian 
pengakuan aset 
tetap / properti 
investasi 

- Penyajian dan 
pengungkapan aset 
tetap dan properti 
investasi 

diskusi BT: 
1x3x60M 
BM: 
1x3x60M 

bisnis hubungan 
dengan 
pemeroleh aset 
tetap dan 
kaitannya dengan 
cost yang harus 
dikeluarkan 
perusahaan dalam 
pemeroleh dan 
pemeliharaanya 

elompok 
2. Partisipas

i kelas 

perolehan aset, 
pencatatn 
pemerolehan 
aset, 
pengukuran 
cost selama 
kepemilikan 
aset, dan cost 
setelah 
pemerolehan 

 Ketetapan 
penialain aset 
saat pelepasan, 
dan pengukran 
untung atau 
rugi pelepasan 
aset  

14 Mahasiswa mampu 
menjelaskan, 
klasifikasi, 
pengukuran dan 
pengungkapan dalam 
depresiasi, deplesi 
dan penurunan nilai 
aset tetap 

- Depresiasi : metedo 
alokasi biaya  

- Deplesi  
- Penurunan nilai aset 
- Penyajian dan 

analisis aset tetap 

Bentuk : kuliah 
Metode : cerama dan 
diskusi 

TM: 
1x3x50M  
BT: 
1x3x60M 
BM: 
1x3x60M 

- Mahasiswa 
membandungk
an berbagai 
praktek 
depresiasi aset 
tetap dan 
laporan 
tahunan 
berbagai 
perushaan 
untuk 
mendapatkan 
gambaran 
mengapa 
metode 
tertentu 

1. Tugas 
individu/k
elompok 

2. Partisipas
i kelas 

 Ketepatan 
memilih 
metode 
depresiasi 
sesuai dengan 
kondisi yang 
melingkupi aset  

 Ketepatan 
mencatat 
depresiasi aset 
tetap dan 
mengukur 
penurunan nilai 
aset tetap di 
akhir tahun 

 Ketapatan 

10 



Minggu
Ke- 

 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir yg 

direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi Pembelajaran) 

 

Bentuk dan Metode 
Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman 
Belajar Mahasiswa 

Kriteria & Bentuk 
Penilaian 

Indikator Penilaian 
 

Bobot 
Penilaian 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

digunakan 
untuk aset 
tertentu 

- Mahasiswa juga 
mencari 
bagaimana 
praktik deplesi 
dari perusahaan 
perusahaan 
yang menguasai 
sumber daya 
mineral. 

mendeplesi 
aset sumber 
daya alam atau 
mineral. 

15 Mahasiwa mampu 
menjelaskan, 
klasifikasi, 
pengukuran, dan 
pengungkapan dalam 
aset tidak berwujud 
dan relenfasinya 
terhadap nilai pasar 
saham 

- Definisi aset tidak 
berwujud 

- Jenis jenis aset 
tidak berwujud 

- Penurunan nilai aset 
tidak berwujud 

- Penyajian dan 
pengungkapan aset 
tidak berwujud dan 
item yang terkait 

Bentuk : kuliah 
Metode : cerama dan 
diskusi 

TM: 
1x3x50M  
BT: 
1x3x60M 
BM: 
1x3x60M 

Mahasiwa 
mencari tahu jenis 
perusahaan dan 
alasan perusahaan 
memiliki aset 
tidak berwujud 
serta bagaimana 
praktik akuntansi 
mereka 

1. Tugas 
individu/k
elompok 

2. Partisipas
i kelas 

 Ketetapan 
pencatatatn 
dan penilaian 
aset tidak 
berwujud, 
termasuk 
amortisasinya. 
 

10 

16 UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)    
 
 

 



LEMBAR RENCANA TUGAS MAHASISWA 

 

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI ENAM ENAM KENDARI 
PROGRAM STUDI AKUNTANSI 

RENCANA TUGAS MAHASISWA 
MATA KULIAH Akuntansi Keuangan 1 

KODE EKA1301 SKS 3 SEMESTER 3 

DOSEN 

PENGAMPU 
1. Rachmawati, S.E., M.Ak 
2. Wa Ode Sitti Nur Insani, SE.,M.E 

BENTUK TUGAS 

Makalah/Resume/Praktek Mandiri 

JUDUL TUGAS 

Tugas 1 : Resume terkait perkembangan standar akuntansi didunia dan di indonesia 

Tugas 2 : Menyusun laporan keuangan sesuai siklus akuntansi  

Tugas 3 : Menyusun laporan laba rugi komprehensif dan laporan perubahan ekuitas 

Tugas 4 : Menyusun laporan posiis keuangan dan laporan arus kas 

Tugas 5 : Melakukan pengembalian kasn melalui sistem imprest dan rekonsiliasi bank 

Tugas 6 : Menganalisis dan melakukan pencatatan dan perhitungan untuk piutang 

Tugas 7 : Menganalisis dan melakukan pencatatan dan perhitungan persediaan menggunakan metode dan asumsi 

                  arus biaya dalam persediaan 

Tugas 8 : Menganalisis dan melakukan pencatatan, perhitungan untuk aset tetap dan properti  investasi 

Tugas 9 : Menganalisis dan melakukan perhitungan serta pencatatan untuk depresiasi aset tetap menggunakan 

                  metode depresiasi 

Tugas 10 : Menganalisis dan melakukan perhitungan serta pencatatan untuk aset tidak berwujud 

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH 

1. Mahasiswa mampu menerapkan PSAK berbasis IFRS dalam pelaporan keuangan perusahaan  

2. Mahasiswa mampu menjelaskan kaitan antara unsur laporan keuangan (neraca, laporan laba rugi, laporan saldo 

laba, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan) 

3. Mahasiswa mampu menerapkan perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan) 

akun-akun aset 

DISKRIPSI TUGAS 

Mahasiswa mengerjakan tugas secara mandiri, menyelesaikan kasus-kasus yang diberikan serta pembahasan 

setelah tugas dikumpulkan 

METODE PENGERJAAN TUGAS 

Mahasiswa menyelesaikan tugas secara mandiri dan berkelompok serta berdiskusi 

BENTUK DAN FORMAT LUARAN 

a. Obyek Garapan:  

Tugas 1 : perkembangan IFRS / IASB DAN DSAK / PSAK  

Tugas 2 : siklus akuntansi 

Tugas 3 : menyusun laporan laba rugi komprehensif dan perubahan ekuitas 

Tugas 4 : menyusun laporan posisi keuangan dan arus kas 

Tugas 5 : perhitungan sistem imprest kas kecil dan rekonsiliasi bank  

Tugas 6 : perhitungan dan pengungkapan piutang 

Tugas 7 : menghitung persediaan menggunakan metode perpetual vs periodik dan asumsi arus biaya FIFO  

                 vs AVERANGE 

Tugas 8 : menghitung aset tetap dan properti investasi 

Tugas 9 : menghitung depresiasi, deplesi, dan penurunan aset tetap 

Tugas 10 : menghitung aset tetap tidak berwujud 



b. Bentuk Luaran:   

- Hasil perhitungan, pencatatan dan pengungkapan sesuai dengan standar akuntansi  

INDIKATOR, KRETERIA DAN BOBOT PENILAIAN 

1. Makalah/Resume 

a. Pendahuluan (10%), pendahuluan di uraikan hasil-hasil penilitian tentang materi sesuai dengan judul 

tugas, 

b. Kajian materi dan pembahasan (40%), kajian materi diuraikan konsep dan disintesis tentang matreri 

sesuai dengan judul tugas 

c. Penutup (40%), penutup berisi kesimpulan sebagai hasil sintesis dari kajian materi dan pembahasan  

d. Daftar pustaka (10%), penulisan daftar pustaka mengacu pada APA style dan daftar pustaka paling lama 

tahun 2016 

2. Praktel Mandiri 

a. Ketetapan waktu penyelasaian tugas sesuai bahasa materi (20%) 

b. Kerapian tulisan bahasan materi (30%) 

c. Ketepatan jawaban sesuai bahasa materi (50%) 

JADWAL PELAKSANAAN 

Minggu ke – 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15  

LAIN-LAIN 

Bobot penilaian tugas ini adalah 20% dari 100% penilaian mata kuliah ini 

DAFTAR RUJUKAN 

1. kieso, Donald E., dan Jerry Weygandt, Intermediate Accounting, IFRS Edition, Vol 2, John Wiley and 
Sons, 2014 ( KW) 

2. Ikatan akuntansi indonesia, standar akuntansi keuangan per 1 juli 2012, salemba empat, 2012 
(SAK) 

3. Dwi martani dkk, Akuntansi keuangan menengah, berbasis PSAK buku 1 & buku 2, penerbit 
salemba, 2012 (DM) 
 

 


