
HASIL SINKRONISASI BAHAN AJAR 

Etika profesi dan tatakelola korporate: 
a. Konsep etika 
b. Etika dalam agama 
c. Filosofi etika 
d. Keserakahan dalam ketakutan 
e. Sistem ekonomi pasar 
f. Bisnis dalam ekonomi pasar 
g. Bisnis dalam sistem ekonomi pasar 
h. Teori keagenan 
i. Tanggung jawab perusahaan 
j. Bisnis beretika 
k. Budaya, visi dan misi 
l. Sasaran dan strategi 
m. Perlindungan stakeholder 
n. Perlindungan investor 
o. Fraud 
p. Moral Hazad 
q. Keputusan bisnis 
r. Tata Kelola perusahaan 

  



Teori Portofolio dan Investasi: 
Buku wajib (bodie kane marcus) 

1. Lingkungan investasi (Bodie) 
2. Kelas aset dan instrument keuangan (bodie, zalmi) 
3. Bagaimana securitas diperdagangkan (bodie, suad husnan) 
4. Reksadana dan perusahaan investasi lainnya (bodie, zalmi, irham fahmi) 
5. Pengenalan tentang risiko, imbal hasil dan catatan historis (bodie, zalmi, suad, irham 

fahmi) 
6. Model indeks (bodie, zalmi, suad) 
7. Model penentuan harga aset modal (bodie, zalmi, suad, irham fahmi) 
8. Teori penentuan harga arbitrase dan multi factor (bodie, suad, irham fahmi) 
9. Hipotesis pasar efisien (bodie, irham fahmi) 
10. Perilaku keuangan dan analisis tehnis (bodie, irham fahmi) 
11. Bukti empiris imbal hasil sekuritas (bodie) 
12. Harga dan imbal hasil obligasi (bodie, zalmi, suad, irham fahmi) 

  



Akuntansi Perpajakan: 
a. Konvergensi standar akuntansi dan undang-undang perpajakan (Waluyo) 
b. Kewajiban pembukuan (waluyo; sukrisno agus) 
c. Prinsip dasar akuntansi pajak (waluyo) 
d. Laporasn keuangan komersial dan fiskal 
e. Akuntansi kas dan bank 
f. Akuntansi piutang 
g. Akuntansi persediaan 
h. Akuntansi aset tetap berwujud 
i. Kombinasi bisnis 
j. Revaluasi aset tetap 
k. Akuntansi aset tak berwujud 
l. Liabilitas 
m. Akuntansi investasi jangka pendek dan jangka Panjang 
n. Akuntansi mata uang asing 
o. Akuntansi pajak penghasilan 
p. Akuntansi pajak penghasilan berbasis PSAK 
q. Klasifikasi biaya dan konpensasi kerugian 
r. Rekonsiliasi laporan keuangan 
s. Akuntansi PPN dan PPNBM 
t. Akuntansi sewa 
u. Akuntansi kontrak konstruksi 
v. Pemeriksaan pajak 
w. Pemeriksaan bukti permulaan dan tindak pidana di bidang perpajakan 

 
 
  



Akuntansi Keuangan Daerah: 
 
a. Menejemen keuangan daerah 
b. Akuntansi keuangan daerah sebagai bagian dari manajemen keuangan daerah 
c. Akuntansi keuangan daerah sebagai bagian dari akuntansi 
d. Akuntansi keuangan daerah 
e. Akuntansi rekening dalam laporan keuangan daerah 
f. Akuntansi untuk BMD 
g. Analisis rasio keuangan daerah (kinerja keuangan daerah) 
h. Latihan kasus 
  



Topik Khusus AKuntansi: 
 

1. PSAK terkait tambang 
2. PSAK terkait organisasi nirlaba 
3. SAS 
4. SAK UMKM 
5. SAK Privat 
6. SAK ETAP 
7. SAP 

  



Pemeriksaan Organisasi Sektor Publik: 
(Anis Rahma Utarai dan Ikbal) 
 

1. Pemahaman umum tentang audit 
2. Sifat dan karakter audit sektor publik 
3. Perencanaan audit 
4. Etika profesi auditor 
5. Sistem pengendalian sektor publik 
6. Alat dan bukti audit 
7. Audit sampling 
8. Kertas kerja audit 
9. Pelaporan dan tindak lanjut 
10. Audit penerimaan negara bukan pajak 
11. Audit pengadaan barang dan jasa 
12. Audit perjalanan dinas 
13. Riset audit sektor publik 

  



Praktikum Audit Sektor Publik: 
(Faiz Zamzami) 
 
a. Audit Pendapatan 
b. Audit Belanja Barang dan Jasa 
c. Audit Pengadaan Barang dan Jasa 
d. Audit Belanja Modal 
e. Audit investasi (penyertaan modal) 
f. Audit Organisasi nir laba 
g. Audit BMN 
h. Audit BUMN 
i. Audit perjalanan dinas 
j. Audit BUMD 
  



Seminar manajemen perpajakan: 
(kasus-kasus)  
 

1. Reformasi perpajakan 
2. Tax planning 
3. Koreksi fiscal 
4. Transfer pricing 
5. Revaluasi aktiva tetap 
6. Tax amnesty 
7. Pajak berganda (P3B) 
8. Penghapusan pajak 
9. E-Perpajakan 
10. Pajak pusat dan daerah 

  



PRAKTIKUM AUDIT SEKTOR PERPAJAKAN 
Materi dari pak miswar 
 
  



PRAKTIKUM AUDIT SEKTOR PERBANKAN 
Materi dari Pak Ahmat 
  



PENGANTAR AKUNTANSI  I+PRAKTIKUM 
  



Akuntansi Syariah 

a. Wacana Akuntansi Syariah 
b. Hakikat diri manusia menelusuri proses pencarian 

perspektif 
c. Etika Syariah 
d. Cinta dalam Rahim akuntansi 
e. Akuntan dan akuntan si dalam dalam kacamata 

posmodernisme 
f. Metodologi akuntansi Syariah 
g. Konsep dasar teori akuntansi syaraian 
h. Laporan keuangan akuntansi Syariah 
i. Akuntansi perbankan Syariah 
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