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Capaian 
Pembelajaran 
(CP) 

CPL-PRODI   (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) 
S1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 
S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 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, Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan elemen-elemen laporan keuangan, Analisis laporan 

keuangan. 

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

KU5 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis 
informasi dan data; 

KU10 Mampu mengkombinasikan kompetensi teknikal dan keahlian profesional untuk menyelesaikan penugasan kerja; 
KU11 Mampu mempresentasikan informasi dan mengemukakan ide dengan jelas, baik secara lisan maupun tertulis, kepada pemangku 

kepentingan. 
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; 
KH5 Mampu secara mandiri menyusun laporan hasil analisis atas informasi keuangan dan non keuangan serta pengungkapan terkait yang 

relevan dan andal untuk pengambilan keputusan manajerial dengan menerapkan teknik dan metode analisis akuntansi dan keuangan; 
CP-MK (Capaian Pembelajaran Lulusan Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah) 

 1. Mahasiswa mampu menyusun Laporan Konsolidasi  
2. Mahasiswa mampu mengenali transaksi intercompany yang terkait dengan persediaan, aset tetap dan obligasi  
3. Mahasiswa mampu menyusun jurnal eliminasi dan penyesuaian atas transaksi intercompany. 

Diskripsi Singkat 
MK 

Pelaporan keuangan korporasi penggabungan usaha (business combination) yang kompleks menurut pemahaman akuntansi khusus serta 
penguasaan teknis dan konsep yang semakin tinggi dan penguasaan standar akuntansi yang terkait. Matakuliah ini bertujuan untuk memberikan 
pemahaman khusus mengengenai penggabungan usaha korporasi yang berorientasi laba. Topik-topik khusus yang dipelajari adalah 
penggabungan usaha (business combination) mencangkup teori/konsep, teknik pelaporan, standar akuntansi keuangan yang relevan, penyiapan 
laporan konsolidasian, serta perubahan kepemilikan yang mempengaruhi suatu entitas konsolidasian. 

Bahan Kajian / 
Pokok Bahasan 

1. Kombinasi Bisnis (Richard; Beams; Suparwoto; Dwi Martani) 
2. Investasi pada instrumen ekuitas (Dwi Martani; Richard; Beams) 
3. Entitas Konsolidasi dan laporan keuangan konsolidasian (Richard; Dwi Martani; Beams; Suparwoto) 
4. Konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki penuh (Richard; Beams; Suparwoto; Dwi Martani) 
5. Konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh (Richard; Beams; Suparwoto; Dwi Martani) 
6. Transfer antar perusahaan: Aset tidak lancar (Richard; Beams; Suparwoto; Dwi Martani) 
7. Transaksi persediaan antar perusahaan (Richard; Beams; Suparwoto; Dwi Martani) 
8. Utang antar perusahaan 
9. Isu kepemilikan konsolidasi dan pelaporan konsolidasi 
10. The effect of investing in modern technology on relationship between relevance of financial statement and disclosure quality on firm value 

Daftar Referensi Utama:  
1. Beams, F. A., Anthony, J.H., Bettinghaus, B., and Smith, K.A. 2012. Advance Accounting. Eleventh Edition, Pearson, 2012 (Beams) 
2. Martani, Dwi., Hidayat, Taufik., Ningrum, A.S., dan Maulana, T.I 2016 Akuntansi Keuangan Lanjutan 1, Penerbit Salemba Empat, 

2016 (MD) 
 

Pendukung:  
The effect of investing in modern technology on relationship between relevance of financial statement and disclosure quality on firm value 

Media 
Pembelajaran 

Perangkat lunak: Perangkat keras : 
MS-Exsel Power Point, WA Group LCD & Projektor, Laptop / Notebook 

Nama Dosen 
Pengampu 

1. Dr. H.  Andi Basru Wawo, S.E., M.Si., Ak., CA. 
2. Rachmawati, S.E., M.Ak 

Matakuliah 
prasyarat 

Pengantar Akuntansi, Akuntansi Keuangan I dan II 

 



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 dapat 

memahami alasan 
terjadinya kombinasi 
bisnis dan metode 
akuntansinya 

- Latar belakang 
terjadinya 
kombinasi bisnis; 

- Konsep akuntansi 
untuk kombinasi 
bisnis; 

- Perlakuan 
akuntansi untuk 
kombinasi bisnis 
dengan metode 
akuisisi; 

Bentuk : 
Kuliah 
Metode : 
Ceramah dan  

   Diskusi     

TM : 
1 x 3 x 50 M 
BT : 
1 x 3 x 60 M 
BM : 
1 x 60 x M 

- Mahasiswa 
wajib membaca 
bahan kajian 
terkait; 

- Latihan soal. 

1. Tugas 
individu/ 
kelompok 

2. Partisipasi 
kelas 

Ketepatan 
mahasiswa dalam : 
- Menjelaskan 

definisi 
penggabungan 
usaha; 

- Mengidentifikasi 
bentuk 
penggabungan 
usaha; 

- Menerapkan dan 
memahami 
konsep akuntansi 
beserta metode 
akuntansi 
penggabungan 
usaha dalam 
pengerjaan soal 
latihan. 

5 

2 Mahasiswa mampu 
memahami investasi 
dalam instrumen 
ekuitas. 

- Instrumen 
ekuitas;  

- Metode biaya dan 
nilai wajar; 

- Metode ekuitas 

Bentuk : 
Kuliah 
Metode : 
Ceramah dan  

  Diskusi     

TM : 
1 x 3 x 50 M 
BT : 
1 x 3 x 60 M 
BM : 
1 x 60 x M 

Mahasiswa 
mempelajari 
berbagai instrumen 
ekuitas dan metode 
akuntasi yang 
digunakan. 

1. Tugas 
individu / 
kelompok 

2. Partisipasi 
kelas 

Ketepatan 
mahasiswa: 
- Dalam 

memahami 
metode tas 
investasi pada 
instrumen 
ekuitas; 

- Membedakan 
perlakuan 
akuntansi antara 
metode ekuitas 
dan metode biaya 
/nilai wajar; 

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) 
3-4 Mahasiswa dapat 

mengkonsolidasikan 
pada anak 
perusahaan yang 
dimiliki penuh. 

- Posedur 
konsolidasi; 

- Kertas kerja 
konsolidasian; 

- Jurnal eliminasi; 
- Laporan posisi 

keuangan 
konsolidasian; 

- Konsolidasi 
setelah terjadinya 
akuisisi; 

Bentuk : 
Kuliah 
Metode : 
Ceramah dan  

  Diskusi     

TM : 
1 x 3 x 50 M 
BT : 
1 x 3 x 60 M 
BM : 
1 x 60 x M 

Menyusun laporan 
keuangan 
konsolidasian 
dengan akuisisi 
kepemilikan penuh. 

1. Tugas 
individu / 
kelompok 

2. Partisipasi 
kelas 

Ketepatan 
mahasiswa 
dalammenyusun 
laporan keuangan 
konsolidasian dengan 
akuisisi kepemilikan 
penuh; 

15 

5-6 Mahasiswa dapat 
mengkonsolidasikan 
pada anak 
perusahaan yang 
dimiliki kurang dari 
kepemilikan penuh.  

- Kepentingan non 
pengendali; 

- Konsolidasi 
dengan 
kepemilikan 
sebagian sesaat 
setelah akuisisi; 

Bentuk : 
Kuliah 
Metode : 
   Ceramah dan 
   Diskusi   

TM : 
1 x 3 x 50 M 
BT : 
1 x 3 x 60 M 
BM : 
1 x 60 x M 

- Mahasiswa 
mempelajari 
bagaimana 
menyusun 
laporan 
keuangan 
konsolidari 
dengan akuisisi 
yang dilakukan 
tidak dimiliki 
sepenuhnya. 

1. Tugas 
individu / 
kelompok 

2. Partisipasi 
kelas 

Ketepatan 
mahasiswa dalam 
menyusun laporan 
keuangan 
konsolidasian dengan 
akuisisi kepemilikan 
tidak 
penuh/sebagian; 

15 

7 Mahasiswa dapat 
menyusut laporan 
keuangan 
konsolidasi 
khususnya transfer 
antar perusahaan : 
Aset tidak lancar 
(aset tetap) 

- Transaksi 
penjualan aset 
tetap; 

- Transaksi 
penjual;an aset 
tetap tidak 
disusutkan; 

- Transaksi 
penjualan aset 
tetap disusutkan; 

Bentuk : 
Kuliah 
Metode : 
   Ceramah dan 
   Diskusi   

TM : 
1 x 3 x 50 M 
BT : 
1 x 3 x 60 M 
BM : 
1 x 3 x 60 M 

Mahasiswa dapat 
menyusun laporan 
keuangan 
konsolidasian 
dengan kasus 
khusus transfer / 
transaksi entitas 
induk dan anak ; 
aset tidak lancar 
aset tetap. 

1. Tugas 
individu / 
kelompok 

2. Partisipasi 
kelas 

Ketepatan 
mahasiswa 
menyusun laporan 
keuangan 
konsolidasian dengan 
kasus khusus 
transfer/transaksi 
entitas induk dan 
anak; aset tidak 
lancar/aset tetap 

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) 
8 UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)    

9-8 Mahasiswa 
dapatmenyusut 
laporan keuangan 
konsolidasian 
khususnya transfer 
antar perusahaan: 
aset tidak lancar 
(aset tetap) 

- Transaksi 
penjualan aset 
tetap; 

- Transaksi 
penjualan aset 
tetap tidak 
disusutkan; 

- Transaksi 
penjualan aset 
tetap disusutkan 

Bentuk : 
Kuliah 
Metode : 
   Ceramah dan 
   Diskusi   

TM : 
1 x 3 x 50 M 
BT : 
1 x 3 x 60 M 
BM : 
1 x 3 x 60 M 

Mahasiswa dapat 
menyusun laporan 
keuangan 
konsolidasian 
dengan kasus 
khusus 
transfer/transaksi 
entitas induk dan 
anak: aset tidak 
lancar/ aset tetap 

1. Tugas 
individu / 
kelompok 

2. Partisipasi 
kelas 

ketepatan mahasiswa 
keungan 
konsolidasian dengan 
kasus khusus 
transfer/transaksi 
entitas induk dan 
anak: aset tidak 
lancar/aset tetap 

15 

11-12 Mahasiswa dapat 
menyusut laporan 
keuangan 
konsolidasian 
khususnya transfer 
antar perusahaan: 
persediaan/jasa 

- Transaksi antara 
entitas induk dan 
entitas anak: 

- Pentingnya 
eliminasi atas 
transaksi antara 
entitas induk dan 
entitas anak; 

- Dampak terhadap 
pencatatan 
entitas induk dan 
jurnal eliminasi 

- Transaksi hulu 
penjualan 
persediaan; 

- Transaksi hilir 
penjualan 
persediaan; 

- Transaksi 
penjualan jasa; 

Bentuk : 
Kuliah 
Metode : 
   Ceramah dan 
   Diskusi   

TM : 
1 x 3 x 50 M 
BT : 
1 x 3 x 60 M 
BM : 
1 x 60 x M 

Mahasiswa dapat 
menyusun laporan 
keuangan 
konsolidasian 
dengan kasus 
khusus 
transfer/transaksi 
entitas induk dan 
anak : persediaan 
dan jasa 

1. Tugas 
individu / 
kelompok 

2. Partisipasi 
kelas 

Ketepatan 
mahasiswa 
menyusun laporan 
keuangan 
konsolidasian dengan 
kasus khusus 
transfer/transaksi 
entitas induk dan 
anak : persediaan dan 
jasa. 

20 

13-14 Mahasiswa dapat 
menyusut laporan 
keungan 

- Transaksi utang 
antara entitas 
induk dan anak; 

Bentuk : 
Kuliah 
Metode : 

TM : 
1 x 3 x 50 M 
BT : 

Mahasiswa dapat 
menyusun laporan 
keungan 

1. Tugas 
individu / 
kelompok 

Ketepatan 
mahasiswa 
menyusun laporan 

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) 
konsolidasian 
khususnya transaksi 
antara entitas induk 
dan anak : utang. 

- Transaksi 
pembelian 
obligasi langsung 
dari afiliasi; 

- Transaksi 
pembelian 
obligasi entitas 
anak dan pihak 
non-afiliasi; 
 

   Ceramah dan 
   Diskusi   

1 x 3 x 60 M 
BM : 
1 x 60 x M 

konsolidasian 
dengan kasus 
khusus 
transfer/transaksi 
entitas induk dan 
anak : persediaan 
dan jasa. 

2. Partisipasi 
kelas 

keuangan 
konsolidasian dengan 
kasus khusus 
transfer/transaksi 
entitas induk dan 
anak : utang 

15 Mahasiswa dapat 
memahami isu 
kepemilikan 
konsolidasi dan 
pelaporan 
konsolidasi 

- Perubahan dalam 
bagian 
kepemilikan 
entitas induk; 

- Akuisisi pada 
periode interim; 

- Isu konsolidasi 
lainnya. 

Bentuk : 
Kuliah 
Metode : 
   Ceramah dan 
   Diskusi  

TM : 
1 x 3 x 50 M 
BT : 
1 x 3 x 60 M 
BM : 
1 x 60 x M 

Mahasiswa mencari 
isu-isu seputar 
konsolidasi. 

1. Tugas 
individu / 
kelompok 

2. Partisipasi 
kelas 

Ketepatan 
mahasiswa dalam 
memecahkan 
masalah terkait isu 
seputar konsolidasi 

10 

16 UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)    
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PROGRAM STUDI AKUNTANSI 

RENCANA TUGAS MAHASISWA 
MATA KULIAH Akuntansi Keungan Lanjutan 1 
KODE EKA 1341 SKS 3 SEMESTER 3 
DOSEN 
PENGAMPU 

1. Dr. H.  Andi Basru Wawo, S.E., M.Si., Ak., CA. 
2. Rachmawati, S.E., M.Ak 

BENTUK TUGAS 

Resume / Praktek Mandiri / Kelompok 

JUDUL TUGAS 
Tugas  1:  Resume terkait kombinasi bisni. 
Tugas  2:  latihan soal/kasus mencari nilai investasi dan goodwill berdasarkan tingkat kepemilikan. 
Tugas  3:  latihan menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan akuisisi kepemilikan penuh. 
Tugas  4:  latihan menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan akuisisi kepemilikan sebagian. 
Tugas  5:  latihan menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. 
Tugas 6: latihan menyusun laporan keuangan konsolidasian transaksi penjualan aset tetap tidak mengalami   
penyusutan untuk transaksi hulu. 
Tugas 7:  latihan menyusun laporan keuangan konsolidasian transaksi penjualan aset tetap mengalami penyusutan 
untuk transaksi hilir. 
Tugas 8:  latihan menyusun laporan keuangan konsolidasian transaksi penjualan aset tetap mengalami penyusutan 
untuk transaksi hulu. 
Tugas 9:  latihan menyusun laporan keuangan konsolidasian transaksi penjualan aset tetap mengalami penyusutan 
untuk transaksi hilitr. 
Tugas 10: latihan menyusun laporan keuangan konsolidasian transaksi penjualan persediaan untuk transaksi hulu 
Tugas 11: Latihan Menyusun laporan keuangan konsolidasian transaksi penjualan persediaan untuk transaksi 
hilir/ jasa 
Tugas 12 : Latihan menyusun laporan keuangan konsolidasian transaksi utang. 
 
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH 

1. Mahasiswa mampu menyusun laporan konsolidasi 
2. Mahasiswa mampu mengenali transaksi intercompany yang terkait dengan persediaan, aset tetap dan 

obligasi 
3. Mahasiswa mampu menyusun jurnal eliminasi dan penyesuaian atas transaksi intercompany  

 
DISKRIPSI TUGAS 

Mahasiswa mengerjakan tugas secara mandiri, menyelesaikan kasus – kasus yang diberikan serta pembahasan 
setelah tugas dikumpul 

METODE PENGERJAAN TUGAS 

Mahasiswa menyelesaikan tugas secara mandiri dan berkelompok berserta berdiskusi 

BENTUK DAN FORMAT LUARAN 
a. Obyek Garapan:  

Tugas 1 : macam – macam kombinasi bisnis: 
Tugas 2 : Nilai investasi dan goodwill berdasarkan tingkat kepemilikan: 
Tugas 3 : laporan keuangan konsolidasian dengan akuisisi kepemilikan penuh: 
Tugas 4 : laporan keuangan konsolidasian dengan akuisisi kepemilikan sebagian; 
Tugas 5 : laporan keuangan konsolidasian dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas  



Tugas 6 : laporan keuangan konsolidasian transaksi penjualan aset tetap tidak mengalami penyusutan 
untuk transaksi hulu 
Tugas 7 : laporan keuangan konsolidasian transaksi penjualan aset tetap tidak mengalami penyusutan 
untuk transaksi hilir; 
Tugas 8 : laporan keuangan konsolidasian transaksi penjualan aset tetap mengalami penyusutan untuk 
transaksi hulu; 
Tugas 9 : laporan keuangan konsolidasian transaksi penjualan aset tetap mengalami penyusutan untuk 
transaksi hilir 
Tugas 10 : laporan keuangan konsolidasian transaksi penjualan persediaan untuk transaksi hulu 
Tugas 11 : laporan keuangan konsolidasian transaksi penjualan persediaan untuk transaksi hilir atau jasa 
Tugas 12 : laporan keuangan konsolidasian transaksi utang. 

b. Bentuk Luaran:   
o Hasil perhitungan, pencatatan dan pengungkapan sesuai dengan standar akuntansi 

INDIKATOR, KRETERIA DAN BOBOT PENILAIAN 
1. Makalah/ Resume 

a. Pendahuluan ( 10%), pendahuluan diuraikan hasil- hasil penelitian tentang materi sesuai dengan judul 
tugas 

b. Kajian materi dan pembahasan ( 40%), kajian materi diuraikan konsep dan disistensis tentang materi 
sesuai dengan judul tugas  

c. penutup ( 40%), penutup berisi kesimpulan sebagai hasil sintesis dari kajian materi dan pembahasan. 
d. Daftar pustaka (10%), penulis daftar pustaka mengacu pada APA style dan daftar pustaka paling lama 

tahun 2016 
2. Praktek mandiri  

a. Ketepatan waktu menyelesaikan tugas sesuai pembahasan materi ( 20% ) 
b. Kerapian tulusan sesuai pembahasan materi (30%) 
c. Ketepatan jawaban sesuai pembahasan materi (50%) 

JADWAL PELAKSANAAN 
Minggu Ke – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15 
LAIN-LAIN 

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