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La Ode Almana, S.E., M.E. 
Capaian 
Pembelajaran 
(CP) 

CPL-PRODI   (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) 
S1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius 

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. 
PP7 Menguasai prinsip-prinsip investasi pada aset keuangan; 

KH4 Mampu dibawah supervisi menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi laporan keuangan entitas konsolidasian dengan 
mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transaksi sesuai standar akuntansi keuangan umum dan standar akuntansi keuangan ETAP 
yang berlaku; 

KU2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur 
CP-MK (Capaian Pembelajaran Lulusan Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah) 

 Mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar, prinsip, dan teknik pencatatan dan penyusunan laporan keuangan untuk kejadian dan 
transaksi yang berhubungan dengan Akuntansi penggabungan usaha dan investasi dalam saham. Laporan keuangan konsolidasi-pengantar, 
Laporan keuangan konsolidasi-metode equity, Laporan keuangan konsolidasi-metode harga perolehan, Laporan keuangan konsolidasi-masalah 



khusus, Konsolidasi-perubahan kepemilikan, Konsolidasi-pemilikan tidak langsung dan saling memiliki saham, Laporan keuangan yang 
dikonsolidasi (laporan laba-rugi, laporan laba yang ditahan, neraca. 

Diskripsi Singkat 
MK 

Akuntansi Keuangan Lanjutan II merupakan mata kuliah akuntansi yang membahas permasalahan akuntansi dan pelaporan keuangan untuk 
struktur organisasi yang semakin kompleks, akuntansi untuk business combinations, intercorporate equity investments dan consolidation concepts. 
Mata kuliah ini memberikan bekal kemampuan bagi mahasiswa untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian, laporan terkait dengan 
penggabungan usaha. Mahasiswa dilatih untuk berpikir kritis mulai dari menganalisis permasalahan yang terjadi antara PT Induk dan PT Anak, 
membuat jurnal eliminasi yang terjadi antara transaksi PT Induk dan PT Anak  hingga menyusun laporan konsolidasi. 

Bahan Kajian / 
Pokok Bahasan 

1. Akuntansi penggabungan usaha dan investasi dalam saham. 
2. Laporan keuangan konsolidasi – pengantar 
3. Laporan keuangan konsolidasi – metode equity 
4. Laporan keuangan konsolidasi – metode harga perolehan 
5. Laporan keuangan konsolidasi – masalah khusus 
6. Konsolidasi – perubahan kepemilikan 
7. Konsolidasi – pemilikan tidak langsung dan saling memiliki saham 
8. Laporan keuangan yang dikonsolidasi (laporan laba-rugi, laporan laba yang ditahan, neraca) 
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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) 
1,2 Mahasiswa  mampu 1. Pengertian Ceramah dan 120 menit memahami dan Pemahaman Mahasiswa mampu 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) 
menganalisis 
bentuk-bentuk 
penggabungan 
usaha, cara 
menentukan 
banyaknya saham 
yang harus 
diserahkan kepada 
perusahaan yang 
digabung, faktor-
faktor yang 
mempengaruhi 
pemilihan dasar 
yang akan dipakai 
dalam menentukan 
kontribusi relative, 
prosedur akuntansi 
untuk 
penggabungan 
usaha berdasarkan 
metode penyatuan 
kepemilikan (by 
pooling of interest), 
prosedur akuntansi 
untuk 
penggabungan 
usaha berdasarkan 
metode pembelian 
(by purchase), 
membandingkan 
metode penyatuan 
kepemilikan dan 
pembelian, 
akuntansi 

Penggabungan 
Usaha 

2. Kontribusi Relatif 
Perusahaan yang 
Bergabung 

3. Konsep 
Akuntansi Dalam 
Penggabungan 
Usaha 

4. Akuntansi Untuk 
Investasi Dalam 
Saham 

pembahasan kasus mengerti 
bentuk-bentuk 
penggabungan 
usaha, cara 
menentukan 
banyaknya 
saham yang 
harus 
diserahkan 
kepada 
perusahaan 
yang digabung, 
faktor-faktor 
yang 
mempengaruhi 
pemilihan dasar 
yang akan 
dipakai dalam 
menentukan 
kontribusi 
relative, 
prosedur 
akuntansi untuk 
penggabungan 
usaha 
berdasarkan 
metode 
penyatuan 
kepemilikan (by 
pooling of 
interest), 
prosedur 

dan 
penguasaan 

memahami tentang : 
1. Pengertian 

Penggabungan 
Usaha 

2. Kontribusi Relatif 
Perusahaan yang 
Bergabung 

3. Konsep Akuntansi 
Dalam 
Penggabungan 
Usaha 

4. Akuntansi Untuk 
Investasi Dalam 
Saham 



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) 
penggabungan 
usaha dengan 
mengeluarkan satu 
jenis saham, serta 
akuntansi 
penggabungan 
usaha dengan 
mengeluarkan lebih 
dari satu jenis 
saham. 

akuntansi untuk 
penggabungan 
usaha 
berdasarkan 
metode 
pembelian (by 
purchase), 
membandingka
n metode 
penyatuan 
kepemilikan dan 
pembelian, 
akuntansi 
penggabungan 
usaha dengan 
mengeluarkan 
satu jenis 
saham, serta 
akuntansi 
penggabungan 
usaha dengan 
mengeluarkan 
lebih dari satu 
jenis saham 

3 Mahasiswa dapat 
menjelaskan 

pengertian laporan 
keuangan 
konsolidasi, sifat-
sifat laporan 
keuangan yang 

Laporan Keuangan 
Konsolidasi-
Pengantar 

a. Pendahuluan 
b. Teknik dan 

Prosedur 
Konsolidasi 

Ceramah dan 
pembahasan kasus 

120 menit Menjelaskan 
pengertian 
laporan 
keuangan 
konsolidasi, 
sifat-sifat 
laporan 
keuangan yang 

Memahami 
mekanisme 
pencatatan dan 
penyusunan 
laporan 
konsolidasi 
dengan metode 
equity. 

Mahasiswa mampu 
memahami tentang 
Laporan Keuangan 
Konsolidasi-Pengantar 

 

5 



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) 
dikonsolidasikan, 
masalah-masalah 
umum yang 
dihadapi dalam 
penyusunan laporan 
konsolidasi, 
konsolidasi dengan 
metode ekuitas, 
konsolidasi dengan 
metode ekuitas 
tidak lengkap, 
konsolidasi dengan 
metode biaya dan  
mampu 
menjelaskan 
pengertian laporan 
keuangan 
konsolidasi dengan 
metode equity, 
pedoman untuk 
menggunakan 
metode equity, 
prosedur 
pencatatan 
terhadap investasi 
saham pada 
perusahaan anak 
dengan metode 
equity, penyelesaian 
masalah hutang-
piutang antar 

 dikonsolidasika
n, masalah-
masalah umum 
yang dihadapi 
dalam 
penyusunan 
laporan 
konsolidasi, 
konsolidasi 
dengan metode 
ekuitas, 
konsolidasi 
dengan metode 
ekuitas tidak 
lengkap, 
konsolidasi 
dengan metode 
biaya dan  
mampu 
menjelaskan 
pengertian 
laporan 
keuangan 
konsolidasi 
dengan metode 
equity, pedoman 
untuk 
menggunakan 
metode equity, 
prosedur 
pencatatan 



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) 
perusahaan afiliasi, 
penyelesaian 
masalah wesel tagih 
dan atau wesel 
bayar yang 
didiskontokan 
kedalam modal bagi 
seorang sekutu, 
penyesuaian dan 
koreksi sebelum 
penyusunan Neraca 
konsolidasi serta 
penyusunan neraca 
konsolidasi 

 

terhadap 
investasi saham 
pada 
perusahaan 
anak dengan 
metode equity, 
penyelesaian 
masalah hutang-
piutang antar 
perusahaan 
afiliasi, 
penyelesaian 
masalah wesel 
tagih dan atau 
wesel bayar 
yang 
didiskontokan 
kedalam modal 
bagi seorang 
sekutu, 
penyesuaian 
dan koreksi 
sebelum 
penyusunan 
Neraca 
konsolidasi 
serta 
penyusunan 
neraca 
konsolidasi 

 



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) 
4,5 Mahasiswa dapat 

menjelaskan 
pengertian 
penyusunan laporan 
keuangan 
konsolidasi dengan 
metode harga 
perolehan, 
perbedaan metode 
equity dan metode 
harga perolehan, 
pencatatan investasi 
saham pada anak 
perusahaan dengan 
metode harga 
pokok, penyusunan 
neraca konsolidasi 
secara lengkap 

 

Laporan Keuangan 
Konsolidasi – 
Metode Harga 
Perolehan 

1. Pengertian 
2. Prosedur 

Pencatatan 
Metode Harga 
Pokok 

3. Penyusunan 
Neraca 
Konsolidasi 

 

 

Ceramah dan 
pembahasan kasus 

120 menit menjelaskan 
pengertian 
penyusunan 
laporan 
keuangan 
konsolidasi 
dengan metode 
harga 
perolehan, 
perbedaan 
metode equity 
dan metode 
harga 
perolehan, 
pencatatan 
investasi saham 
pada anak 
perusahaan 
dengan metode 
harga pokok, 
penyusunan 
neraca 
konsolidasi 
secara lengkap 

Memahami 
mekanisme 
pencatatan dan 
penyusunan 
laporan 
konsolidasi 
dengan metode 
harga perolehan. 

Mahasiswa mampu 
memahami tentang 
Laporan Keuangan 
Konsolidasi – Metode 
Harga Perolehan 

 

10 

6 Mahasiswa dapat 
menjelaskan 
masalah-masalah 
khusus yang terjadi 
dalam laporan 
keuangan 
konsolidasi, 
pencatatan 

Laporan Keuangan 
Konsolidasi – 
Masalah Khusus 

1. Pengertian 
2. Masalah-

masalah Khusus  

Ceramah dan 
pembahasan kasus 

120 menit menjelaskan 
masalah-
masalah khusus 
yang terjadi 
dalam laporan 
keuangan 
konsolidasi, 
pencatatan 

memahami 
masalah-
masalah 
khusus dalam 
Laporan 
Keuangan 
Konsolidasi. 

Mahasiswa mampu 
memahami tentang 
Laporan Keuangan 
Konsolidasi – Masalah 
Khusus 

 

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) 
akuntansi terhadap 
berbagai jenis 
transaksi-transaksi 
penjualan barang 
dagangan antar 
perusahaan afiliasi, 
eliminasi Neraca 
terhadap Laba-Rugi 
penjualan obligasi 
antar perusahaan 
afiliasi, eliminasi 
terhadap hak-hak 
pemilikan pada 
neraca konsolidasi 
apabila terjadi 
pembelian langsung 
saham dari 
perusahaan anak, 
eliminasi terhadap 
hak-hak pemilikan 
perusahaan induk  
jika ada perusahaan 
anak memiliki lebih 
dari satu jenis 
saham, dan masalah 
khusus yang lain.  

 

akuntansi 
terhadap 
berbagai jenis 
transaksi-
transaksi 
penjualan 
barang 
dagangan antar 
perusahaan 
afiliasi, eliminasi 
Neraca terhadap 
Laba-Rugi 
penjualan 
obligasi antar 
perusahaan 
afiliasi, eliminasi 
terhadap hak-
hak pemilikan 
pada neraca 
konsolidasi 
apabila terjadi 
pembelian 
langsung saham 
dari perusahaan 
anak, eliminasi 
terhadap hak-
hak pemilikan 
perusahaan 
induk  jika ada 
perusahaan 
anak memiliki 
lebih dari satu 
jenis saham, dan 
masalah khusus 



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) 
yang lain. 

7 Mahasiswa dapat; 
mengungkap Inti 
Teori konsolidasi, 
akuntansi push 
down, dan usaha 
patungan, 
menjelaskan Teori 
konsolidasi, 
akuntansi push 
down, dan usaha 
patungan, berlatih 
perhitungan 
akuntansi push 
down dan usaha 
patungan 

 

Hakekat Teori 
konsolidasi, 
akuntansi push 
down, dan usaha 
patungan 

1. Teori 
konsolidasi, 
akuntansi push 
down, dan usaha 
patungan. 

2. Perhitungan 
Teori 
konsolidasi, 
akuntansi push 
down, dan usaha 
patungan 

 

Ceramah dan 
pembahasan kasus 

120 menit mengungkap 
Inti Teori 
konsolidasi, 
akuntansi push 
down, dan usaha 
patungan, 
menjelaskan 
Teori 
konsolidasi, 
akuntansi push 
down, dan usaha 
patungan, 
berlatih 
perhitungan 
akuntansi push 
down dan usaha 
patungan 

menjelaskan: 

1. Teori 
konsolidasi, 
akuntansi 
push down, 
dan usaha 
patungan 

2. Berlatih 
perhitungan
Teori 
konsolidasi, 
akuntansi 
push down, 
dan usaha 
patungan 

Mahasiswa mampu 
memahami tentang 
Hakekat Teori 
konsolidasi, akuntansi 
push down, dan usaha 
patungan 

 

5 

8 UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)     10 
9,10 Mahasiswa dapat 

menjelaskan 
beberapa hal yang 
menyebabkan 
perubahan hak 
pemilikan, 
menjelaskan  
perlakuan 
akuntansi untuk 
pembelian saham 
perusahaan anak 
yang dilakukan 

Konsolidasi – 
Perubahan 
Kepemilikan 

1. Pengertian dan 
Pengaruh 
Adanya 
Perubahan Hak 
Pemilikan 

2. Beberapa Hal 
yang 
Menyebabkan 
Perubahan Hak   

Ceramah dan 
pembahasan kasus 

120 menit 

menjelaskan 
beberapa hal 
yang 
menyebabkan 
perubahan hak 
pemilikan, 
menjelaskan  
perlakuan 
akuntansi untuk 
pembelian 
saham 
perusahaan 

Mahasiswa dapat 
memahami 
beberapa hal 
yang 
mengakibatkan 
perubahan hak 
pemilikan 
beserta 
pengaruhnya 
terhadap neraca 
konsolidasi 

Mahasiswa mampu 
memahami tentang  
Konsolidasi – 
Perubahan 
Kepemilikan 

 

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) 
beberapa kali, 
perlakuan 
akuntansi untuk 
pembelian dan 
penjualan saham 
perusahaan anak 
yang dimiliki 
perusahaan induk, 
perlakuan 
akuntansi untuk 
emisi saham dan 
penarikan kembali 
saham-saham 
perusahaan anak 
yang 
mempengaruhi hak 
pemilikan 
perusahaan induk. 

 

pemilikan dan 
Pengaruhnya 
terhadap Neraca 
konsolidasi 

3. Dan perlakuan 
akuntansi 
transaksi lainnya 
yang 
mempengaruhi 
perubahan hak 
pemilikan. 

 

anak yang 
dilakukan 
beberapa kali, 
perlakuan 
akuntansi untuk 
pembelian dan 
penjualan 
saham 
perusahaan 
anak yang 
dimiliki 
perusahaan 
induk, 
perlakuan 
akuntansi untuk 
emisi saham 
dan penarikan 
kembali saham-
saham 
perusahaan 
anak yang 
mempengaruhi 
hak pemilikan 
perusahaan 
induk. 

 

11,12 

Mahasiswa dapat 
menjelaskan 
pengertian 
pemilikan tidak 
langsung dan saling 

Konsolidasi – 
Pemilikan Tidak 
Langsung Dan Saling 
Memiliki Saham 

Ceramah dan 
pembahasan kasus 

120 menit 

menjelaskan 
pengertian 
pemilikan tidak 
langsung dan 
saling memiliki 

Mahasiswa dapat 
memahami  
prosedur 
konsolidasi 
untuk 

Mahasiswa mampu 
memahami tentang 
Konsolidasi – 
Pemilikan Tidak 
Langsung Dan Saling 

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) 
memiliki saham, 
jurnal eliminasi 
untuk menyusun 
neraca konsolidasi 
pemilikan saham-
saham perusahaan 
anak yang terjadi 
sesudah adanya hak 
kontrol perusahaan 
induk atas 
perusahaan sub 
induk, jurnal 
eliminasi untuk 
menyususn neraca 
konsolidasi 
pemilikan saham-
saham perusahaan 
anak yang terjadi 
sebelum adanya hak 
kontrol oleh 
perusahaan induk 
terhadap 
perusahaan sub 
induk, jurnal 
eliminasi untuk 
menyususn neraca 
konsolidasi 
pemilikan saham-
saham perusahaan 
anak jika hak 
kontrol diperoleh 

a. Pengertian 
b. Pemilikan 

Tidak Langsung 
c. Saling Memilik 

Saham 
 

saham, jurnal 
eliminasi untuk 
menyusun 
neraca 
konsolidasi 
pemilikan 
saham-saham 
perusahaan 
anak yang 
terjadi sesudah 
adanya hak 
kontrol 
perusahaan 
induk atas 
perusahaan sub 
induk, jurnal 
eliminasi untuk 
menyususn 
neraca 
konsolidasi 
pemilikan 
saham-saham 
perusahaan 
anak yang 
terjadi sebelum 
adanya hak 
kontrol oleh 
perusahaan 
induk terhadap 
perusahaan sub 
induk, jurnal 

kepemilikan 
secara tidak 
langsung dan 
saling memiliki 

Memiliki Saham 

 



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) 
dengan adanya 
hubungan afiliasi 
diantara 
perusahaan-
perusahaan anak, 
membuat eliminasi 
kepemilikan saham 
pada perusahaan 
anak atas 
perusahaan induk 
jika pemilikan 
saham pada 
perusahaan anak 
terjadi pada saat 
perusahaan anak 
didirikan, eliminasi 
kepemilikan saham 
pada perusahaan 
anak atas 
perusahaan induk 
jika pemilikan 
saham pada 
perusahaan anak 
terjadi setelah  
perusahaan anak 
berjalan. 

 

eliminasi untuk 
menyususn 
neraca 
konsolidasi 
pemilikan 
saham-saham 
perusahaan 
anak jika hak 
kontrol 
diperoleh 
dengan adanya 
hubungan 
afiliasi diantara 
perusahaan-
perusahaan 
anak, membuat 
eliminasi 
kepemilikan 
saham pada 
perusahaan 
anak atas 
perusahaan 
induk jika 
pemilikan 
saham pada 
perusahaan 
anak terjadi 
pada saat 
perusahaan 
anak didirikan, 
eliminasi 



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) 
kepemilikan 
saham pada 
perusahaan 
anak atas 
perusahaan 
induk jika 
pemilikan 
saham pada 
perusahaan 
anak terjadi 
setelah  
perusahaan 
anak berjalan. 

14 Mahasiswa dapat 
menjelaskan adanya 
kontinuitas dalam 
Laporan Keuangan 
konsolidasi, 
menyusun laporan 
keuangan 
konsolidasi pada 
perusahaan dagang 
dengan metode 
Equity, menyusun 
laporan keuangan 
konsolidasi pada 
perusahaan dagang 
dengan metode 
Harga Perolehan. 

Laporan Keuangan 
Konsolidasi pada 
Perusahaan dagang 

Ceramah dan 
pembahasan kasus 

120 menit menjelaskan 
adanya 
kontinuitas 
dalam Laporan 
Keuangan 
konsolidasi, 
menyusun 
laporan 
keuangan 
konsolidasi pada 
perusahaan 
dagang dengan 
metode Equity, 
menyusun 
laporan 
keuangan 
konsolidasi pada 
perusahaan 
dagang dengan 

Mahasiswa 
dapat 
memahami 
penyusunan 
laporan 
keuangan yang 
dikonsolidasi 
pada 
perusahaan 
dagang. 

Mahasiswa mampu 
memahami tentang 
Laporan Keuangan 
Konsolidasi pada 
Perusahaan 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) 
metode Harga 
Perolehan. 

15 Mahasiswa dapat 
menyusun laporan 
keuangan 
konsolidasi pada 
perusahaan 
manufaktur dengan 
metode Equity dan 
menyusun laporan 
keuangan 
konsolidasi pada 
perusahaan 
manufaktur dengan 
metode Harga 
Perolehan 

 

Laporan Keuangan 
Konsolidasi pada 
Perusahaan 
Maufaktur 

Ceramah dan 
pembahasan kasus 

120 menit 

Memahami dan 
menyusun 
laporan 
keuangan 
konsolidasi pada 
perusahaan 
manufaktur 
dengan metode 
Equity dan 
menyusun 
laporan 
keuangan 
konsolidasi pada 
perusahaan 
manufaktur 
dengan metode 
Harga Perolehan 

Mahasiswa 
dapat 
memahami 
penyusunan 
laporan 
keuangan yang 
dikonsolidasi 
pada 
perusahaan 
manufaktur. 

Mahasiswa mampu 
memahami tentang 
Laporan Keuangan 
Konsolidasi pada 
Perusahaan Maufaktur 

10 
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