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1. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di
bidang keahliannya secara mandiri;
Sikap
2. Mampu menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis dan profesi
akuntan.
Mahasiswa mampu menyajikan laporan keuangan khususnya
Laporan Posisi Keuangan dan Catatan atas laporan keuangan
serta masalah akuntansi spesifik yang meliputi Akuntansi
Ketrampilan
untuk pajak penghasilan, akuntansi untuk leasing, dan
Umum
akuntansi untuk dana pension sesuai dengan PSAK yang
berbasis IFRS untuk perusahaan jasa, dagang, dan/atau
manufaktur berskala kecil, menengah maupun besar dan/atau
Capaian
go-public dan lembaga pemerintahan/public,
Pembelajaran
Mata Kuliah
Menguasai konsep teoritis akuntansi serta mamahami,
menjelaskan rekening-rekening yang ada di dalam neraca
pada sisi pasiva, perlakuan akuntansi terhadap perubahan
metode dan koreksi kesalahan dalam pembuatan laporan
Pengetahuan
keuangan sesuai dengan PSAK yang berbasis IFRS, serta
perlakuan akuntansi terhadap pajak penghasilan, leasing, dan
dana pension.
Mahasiswa mampu menyelesaikan pekerjaan akuntansi baik
Ketrampilan
secara softskill maupun hardskill, menggunakan aplikasi
Khusus
akuntansi seperti Dac Easy Accounting (DEA), MYOB, dan
Zahir.
Deskripsi Umum
Mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 dan Prak merupakan matakuliah
(Silabus)
yang membekali pengetahuan dan ketrampilan mahasiswa dalam memahami
proses akuntansi, melakukan penilaian terhadap rekening-rekening yang ada
dalam sisi pasiva, serta memahami masalah-masalah khusus dalam akuntansi,
dengan mengedepankan topik utama yaitu : 1. Liabilitas Lancar 2. Liabilitas
Jangka Panjang 3. Ekuitas – Modal Saham 4. Laba Yang Ditahan 5. Pengakuan
Pendapatan 6. Perubahan metode akuntansi dan koreksi kesalahan 7. Akuntansi
untuk Pajak Penghasilan 8. Akuntansi untuk Leasing 9. Akuntansi untuk Dana
Pensiun.
1. Ceramah/Kuliah Pakar
√ 4. Praktik Laboratorium
√
Metode
2. Problem Based Learning/FGD √ 5. Self-Learning (V-Class)
√
Pembelajaran
3. Project Based Learning
… 6. Lainnya: ..........................
.....
Pengalaman
a. Tayangan Presentasi
√ c. Online exercise/kuiz (V-class)
√
Belajar/Tugas
b. Review textbook/Jurnal
√ d. Laporan
√
e. Lainnya: ..........
(1) Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, Terry D Warfield, Akuntansi
Referensi / Sumber
Intermediate, Edisi Keduabelas, Jilid 2, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2008
Belajar
(2) Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, Terry D Warfield, Akuntansi
Intermediate, Edisi Keduabelas, Jilid 3, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2008

Minggu

Kemampuan Akhir yang
Diharapkan

Bahan Kajian (Materi
Pelajaran)

Metode/Bentuk
Pembelajaran

Waktu Belajar
(Menit)

Kriteria Penilaian
(Indikator)
Mahasiswa
dapat
menjelaskan teori terkait
pengertian liabilitas lancar,
jenis-jenis liabilitas lancar,
cara pencatatan liabilitas
lancar, pengertian wesel
bank
untuk
pinjaman
jangka pendek, pencatatan
wesel bank berbunga dan
wesel bank tanpa bunga

1.

Memahami teori terkait
Liabilitas lancar, yaitu konsepkonsep yang berhubungan
dengan pengertian dan jenisjenis liabilitas lancar, dan
liabilitas wesel..

1. Pengertian Liabilitas
Lancar
2. Jenis-jenis Liabilitas
Lancar
3. Liabilitas Wesel

1,2,4,5

3 sks x 50 menit

2.

Memahami teori terkait
kewajiban yang berhubungan
dengan karyawan, kewajiban
yang berhubungan dengan
pemegang saham, kewajiban
bersyarat, dan penyajian
liabilitas lancar di neraca.

1.
2.
3.
4.
5.

Liabilitas Gaji
Liabilitas Bonus
Liabilitas dividen
Liabilitas Kontinjensi
Penyajian Liabilitas
lancar di Neraca

1,2,4,5

3 sks x 50 menit

3.

Memahami pengertian liabilitas
jangka panjang dan jenisjenisnya serta penilaian
liabilitas obligasi

Liabilitas Obligasi
- Jenis-jenis Obligasi
- Penilaian Liabilitas
Obligasi – Diskonto dan
Premi
- Amortisasi

1,2,4,5

3 sks x 50 menit

Mahasiswa
dapat
menjelaskan teori terkait
pengertian
penggajian,
perhitungan
bonus
karyawan,
pajak
penghasilan karyawan dan
pencatatan akuntansinya,
menjelaskan
pengertian
liabilitas
dividen
dan
melakukan
pencatatan
liabilitas dividen dalam
laporan
keuangan,
liabilitas kontinjensi dan
pencatatannya
serta
mengetahui
bagaimana
cara menyajikan liabilitas
lancar
pada
laporan
keuangan
Mahasiswa
dapat
menjelaskan
pengertian
liabilitas jangka panjang
dan jenis-jenis liabilitas
jangka panjang, pengertian
liabilitas obligasi dan jenis-

Bobot
Nilai
(%)
5%

Sumber
belajar

5%

1

10%

1

1

- Penyajian di neraca
- Pelunasan Liabilitas
Lebih Awal

4.

Memahami perlakuan
akuntansi terhadap wesel
bayar dan pencatatan liabilitas
jangka panjang di Laporan
Keuangan.

5.

Memahami pengertian
perseroan terbatas dan modal
Perseroan terbatas.

1. Wesel bayar jangka
panjang
- Wesel diterbitkan pada
nilai nominal
- Wesel tidak diterbitkan
pada nilai Nominal
- Wesel bayar dalam
situasi khusus seperti
penerbitan wesel untuk
kas dan hak-hak lain,
untuk property, barang
dan jasa, serta
perhitungan bunga
terkait
2. Penyajian liabilitas
jangka panjang di neraca

1. Bentuk
Perseroan
terbatas
2. Modal Perseroan
3. Saham Preferen dan
saham biasa
4. Penerbitan saham

1,2,4,5

3 sks x 50 menit

1,2,4,5

3 sks x 50 menit

jenisnya, alasan penerbitan
obligasi, menghitung harga
obligasi
dan
bunga
berjalan, serta perlakuan
akuntansi
terhadap
penarikan
obligasi
sebelum jatuh tempo.

Mahasiswa
dapat
menjelaskan
prosedur
akuntansi untuk wesel
bayar jangka panjang,
pencatatan wesel yang
diterbitkan
pada nilai
nominal dan bukan pada
nilai nominal, perlakuan
akuntansi untuk wesel
bayar pada situasi khusus,
serta penyajian liabilitas
lancar
pada
Laporan
Keuangan.

10 %

1

Mahasiswa
dapat
menjelaskan pengertian,
karakteristik dan sumber
modal perseroan terbatas,
menjelaskan hak-hak dan
kewajiban
pemegang
saham,
penggolongan
saham, komponen utama
dari ekuitas pemegang
saham, serta prosedur
akuntansi
untuk
penerbitan saham

10 %

1

6.

1.
2.

Saham treasury
Karakteristik
saham preferen
Kebijakan dividen
Pemecahan saham
Penyajian
Modal
Saham di Neraca

1,2,4,5

3 sks x 50 menit

Laba Ditahan
Kebijakan Dividen
Apropriasi Laba Ditahan
Penyajian dalam Laporan
Keuangan.

1,2,4,5

3 sks x 50 menit

1,2,4,5

3 sks x 50 menit

3.
4.
5.
7.

Memahami hakekat laba
ditahan, kebijakan dividen,
apropriasi laba ditahan dan
penyajiannya dalam Laporan
Keuangan.

1.
2.
3.
4.

8.
9.

UJIAN TENGAH SEMESTER
Memahami perlakuan
1. Pengakuan Pendapatan
akuntansi terhadap pengakuan
Sebelum Penyerahan
pendapatan sebelum dan
Barang Atau Pelaksanaan
setelah penyerahan barang
Jasa
atau pelaksanaan jasa.
2. Pengakuan Pendapatan
Setelah Penyerahan
Barang atau Pelaksanaan
Jasa

Mahasiswa
dapat
mengidentifikasi
alasan
utama pembelian saham
treasuri,
karakteristuk
Saham Preferen, kebijakan
dividen,
pemecahan
saham, dan penyajian
modal saham di neraca.

10 %

1

5%

1

Mahasiswa
dapat
menjelaskan
perlakuan
akuntansi
terhadap
pengakuan
pendapatan
sebelum
dan
setelah
penyerahan barang atau
pelaksanaan jasa,
memahami kondisi-kondisi
yang
diperlukan
dan
penilaian
pendapatan
menggunakan
metode

10 %

1

Mahasiswa
dapat
menjelaskan
pengertian
laba ditahan, memahami
tujuan
laba
ditahan,
batasan-batasan
laba
ditahan, kebijakan yang
digunakan
dalam
pembayaran
dividen,
mengidentifikasi berbagai
bentuk pembagian dividen,
jenis
dividen
saham
preferen,
menjelaskan
alasan
untuk
mengapropriasi
laba
ditahan dan pelaporannya,
serta penyajian ekuitas
pemegang saham.

10.

Memahami perlakuan
akuntansi terhadap penjualan
angsuran dan konsinyasi, serta
metode pengakuan akuntansi
sebelum pengakuan
pendapatan.

1. Pengakuan Pendapatan
pada penjualan angsuran
dan konsinyasi
2. Metode-metode
Pengakuan Akuntansi
sebelum Pengakuan
Pendapatan

1,2,4,5

3 sks x 50 menit

11.

Memahami konsep alokasi
pajak penghasilan intra periode
dan antar periode serta
perhitungan beban pajak
penghasilan dan liabilitas pajak

1. Alokasi
Pajak
Penghasilan Intraperiode
2. Alokasi
Pajak
Penghasilan
Antar
Periode
3. Perhitungan Beban Pajak
Penghasilan
dan
Liabilitas
Pajak
Penghasilan

1,2,5

3 sks x 50 menit

12.

Memahami konsep leasing dan
keunggulan leasing dari segi
ekonomi, sifat leasing, serta
krtiteria penggolongan leasing
dan akuntansi untuk lessi dan
lessor

1. Pengertian leasing
2. Keunggulan Leasing dari
segi Ekonomi
3. Perkembangan Historis
Akuntansi Lease
4. Sifat Lease

1,2,5

3 sks x 50 menit

Persentase penyelesaian
dan dengan menggunakan
metode
Kontrak
pembangunan
Jangka
Panjang.
Mahasiswa
dapat
menjelaskan konsep dan
melakukan penghitungan
pada transaksi Penjulan
Cicilan,
pengakuan
pendapatan
saat
penyerahan barang dengan
metode Penjualan Cicilan,
penjualan angsuran dan
konsinyasi,
Metode
Deposit-umum dan Metode
Deposit – Industri Hak
Monopoli

Mahasiswa
dapat
menjelaskan konsep dan
perlakuan
akuntansi
terhadap
pajak
penghasilan
serta
melakukan alokasi pajak
penghasilan intraperiode
maupun antar periode
serta perhitungan beban
pajak penghasilan dan
liabilitas
pajak
penghasilan.
Mahasiswa dapat
menjelaskan konsep lease
dan keunggulan lease
dibandingkan dengan
membeli, memahami
perkembangan histories

5%

1

5%

2

5%

2

13.

Memahami sifat dan ciri
program pensiun, sejarah
standar akuntansi pensiun,
akuntansi pensiun multi
perusahaan serta tunjangan
lainnya diluar tunjangan
pensiun

14.

15.

16.

5. Kriteria Penggolongan
Lease
6. Akuntansi untuk LeaseLesse
7. Akuntansi untuk Lease –
Lessor
8. Akuntansi untuk
transaksi Jual dan leasekembali

Akuntansi Lease, sifat-sifat
Lease, melakukan
pencatatan akuntansi yang
dilakukan oleh lesse dan
lessor untuk Lease Operasi
dan lease modal, serta
untuk transaksi jual dan
lease kembali.

1. Sifat dan Ciri Program
Pensiun Perusahaan
2. Sejarah Standar
Akuntansi untuk Pensiun
3. Masalah Akuntansi untuk
Program Pensiun dengan
Tunjangan tetap
4. Akuntansi Untuk Pensiun
5. Program Pensiun MultiPerusahaan
6. Tunjangan lain masa
Pensiun di Luar
Tunjangan Pensiun

1,2,5

3 sks x 50 menit

Memahami teori terkait
perubahan Metode Akuntansi

Perubahan terhadap Metode
Akuntansi

1,2,4,5

3 sks x 50 menit

Memahami teori terkait koreksi
kesalahan

Koreksi kesalahan

1,2,4,5

3 sks x 50 menit

UJIAN AKHIR SEMESTER

Mahasiswa dapat
menjelaskan sifat dan ciri
program pensiun
perusahaan, sejarah
standar akuntansi untuk
pensiun, melakukan
penghitungan terhadap
masalah akuntansi untuk
program pensiun dengan
tunjangan tetap, perlakuan
akuntansi untuk pension,
program pensiun multiperusahaan dan tunjangan
lain masa pensiun di luar
tunjangan pensiun
Mahasiswa dapat
menjelaskan perubahan
estimasi akuntansi, prinsip
akuntansi, dan entitas
pelaporan.
Mahasiswa dapat
menjelaskan Jenis-jenis
kesalahan dan
menggunakan kertas kerja
untuk mengikhtisarkan
koreksi-koreksi

5%

2

5%

2

10 %

2

DESKRIPSI TUGAS (DT) MATA KULIAH AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 2 & PRAK - PRODI D3 - AKUNTANSI KOMPUTER D3BK
Mata Kuliah

Akuntansi Keuangan
Menengah & Prak.

Kode MK

AK-024301

Dosen Pengampu

Dr. Reni Anggraini, Early Armein

Minggu Ke

2,4,6,7,10,11,12,13,15

Tugas ke

1,2,3,4,5,6,7,8,9

Metode Tugas

Latihan Soal, Studi Kasus, Survey
Lapangan, Pencarian Informasi, Presentasi

DESKRIPSI TUGAS KE-1
Mata Kuliah
Minggu Ke
Tujuan Tugas

Uraian Tugas

Akuntansi Keuangan Menengah 2 & Prak.

Kode MK

AK-024301

2

Tugas ke

1 (satu)

Tujuan tugas adalah agar mahasiswa dapat :
 Menghitung Nilai Liabilitas jangka pendek (wesel, gaji, bonus, dividen, dan kontinjensi)
 Membuat jurnal transaksi
 Menyajikan liabilitas jangka pendek di laporan keuangan.
Sehingga mahasiswa pada akhirnya dapat menggunakan metode-metode akuntansi untuk memahami, menghitung dan
menyajikan rekening liabilitas jangka pendek di Laporan Keuangan.
Objek : Soal Latihan berupa studi kasus transaksi liabilitas jangka pendek

Tugas Mahasiswa: menghitung, membuat jurnal,transaksi dan menyajikannya di Laporan Keuangan .
Metode/cara pengerjaan tugas: sesuai arahan dan bentuk soal yang diberikan dosen pengampu

Kriteria Penilaian

Deskripsi luaran tugas:[erhitungan, jurnal transaksi dan neraca

Penilaian tugas: berdasarkan ketepatan hitungan, jurnal transaksi, dan penyajiannya di neraca.

Diskripsi tugas ke 2
Mata Kuliah
Minggu Ke
Tujuan Tugas

Uraian Tugas

Akuntansi Keuangan Menengah 2 & Prak.

Kode MK

AK-024301

4

Tugas ke

2 (dua)

Tujuan tugas adalah agar mahasiswa dapat :
 Menghitung dan membuat Jurnal transaksi penerbitan obligasi dan wesel bayar jangka panjang
 Menghitung dan membuat Jurnal transaksi penarikan obligasi dan wesel bayar jangka panjang.
Sehingga mahasiswa pada akhirnya dapat menghitung dan menggunakan jurnal yang tepat untuk mencatat transaksi terkait
penerbitan dan penarikan obligasi dan wesel bayar jangka panjang yang dilakukan perusahaan
Objek : studi kasus pada suatu perusahaan, berkunjung ke BEI dan soal latihan

Tugas Mahasiswa: menghitung, membuat jurnal dan menyajikannya di Laporan Keuangan berdasarkan objek yang tersedia.
Metode/cara pengerjaan tugas: sesuai arahan dan bentuk soal yang diberikan dosen pengampu

Kriteria Penilaian

Deskripsi luaran tugas: jurnal dan perhitungan, neraca

Penilaian tugas: berdasarkan ketepatan dan ketelitian dalam perhitungan, pembuatan jurnal, dan penyajiannya di Laporan
Keuangan.

DESKRIPSI TUGAS KE-3
Mata Kuliah
Minggu Ke
Tujuan Tugas
Uraian Tugas

Akuntansi Keuangan Menengah 2 & Prak.

Kode MK

AK-024301

6

Tugas ke

3 (tiga)

Tujuan tugas adalah agar mahasiswa dapat menghitung, membuat jurnal dan menyajikannya di Laporan Keuangan untuk
transaksi-transaksi yang berkaitan dengan penerbitan dan penjualan ekuitas perusahaan.
Objek : Soal latihan berupa studi kasus transaksi penerbitan dan penjualan ekuitas perusahaan, Laporan Keuangan.

Tugas Mahasiswa: menghitung, membuat jurnal transaksi, dan menyajikannya pada Laporan Keuangan perusahaan.
Metode/cara pengerjaan tugas: sesuai arahan dan bentuk tugas yang diberikan dosen pengampu
Kriteria Penilaian

Deskripsi luaran tugas: Hasil akhir adalah penyajian rekening ekuitas di Laporan Keuangan.

Penilaian tugas: berdasarkan ketepatan perhitungan, pembuatan jurnal, dan penyajiannya di Laporan keuangan.

DESKRIPSI TUGAS KE-4
Mata Kuliah
Minggu Ke
Tujuan Tugas
Uraian Tugas

Akuntansi Keuangan Menengah 2 & Prak.

Kode MK

AK-024301

7

Tugas ke

4 (empat)

Tujuan tugas adalah agar mahasiswa dapat menjelaskan dan menghitung transaksi-transaksi yang berkaitan dengan Laba
yang ditahan.

Objek : Soal latihan berupa studi kasus transaksi perhitungan dan pembayaran dividen, apropriasi laba ditahan, dan Laporan
Keuangan.
Tugas Mahasiswa: melakukan perhitungan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan laba ditahan untuk dikumpulkan
kepada dosen pengampu.
Metode/cara pengerjaan tugas: sesuai arahan dan bentuk tugas yang diberikan dosen pengampu

Kriteria Penilaian

Deskripsi luaran tugas: Hasil akhir adalah penyajian rekening Laba yang ditahan di Laporan Keuangan.
Penilaian tugas: berdasarkan ketepatan perhitungan dan penyajiannya di Laporan Keuangan.

DESKRIPSI TUGAS KE-5
Mata Kuliah
Minggu Ke
Tujuan Tugas

Uraian Tugas

Akuntansi Keuangan Menengah 2 & Prak.

Kode MK

AK-024301

10

Tugas ke

5 (lima)

Tujuan tugas adalah agar mahasiswa dapat menjelaskan perlakuan akuntansi terhadap pengakuan pendapatan sebelum dan
setelah penyerahan barang atau pelaksanaan jasa, memahami kondisi-kondisi yang diperlukan dan penilaian pendapatan
menggunakan metode Persentase penyelesaian dan dengan menggunakan metode Kontrak pembangunan Jangka Panjang,
serta penilaian pendapatan pada penjualan angsuran dan konsinyasi.
Objek : Data Primer diambil dari salah satu UKM di sekitar tempat tinggal mahasiswa.

Tugas Mahasiswa: menyajikan data dan membuat perhitungannya serta melaporkannya dalam bentuk presentasi.
Metode/cara pengerjaan tugas: sesuai arahan dan bentuk tugas yang diberikan dosen pengampu
Kriteria Penilaian

Deskripsi luaran tugas: perhitungan dan perlakuan akuntansi terhadap pengakuan pendapatan.

Penilaian tugas: berdasarkan kelengkapan data,ketepatan penghitungan,teknik presentasi dan diskusi kelas.

DESKRIPSI TUGAS KE-6
Mata Kuliah
Minggu Ke
Tujuan Tugas
Uraian Tugas

Akuntansi Keuangan Menengah 2 & Prak.

Kode MK

AK-024301

11

Tugas ke

6 (enam)

Tujuan tugas adalah agar mahasiswa dapat menjelaskan konsep dan perlakuan akuntansi terhadap pajak penghasilan,
melakukan alokasi pajak penghasilan intraperiode maupun antar periode serta perhitungan beban pajak penghasilan dan
liabilitas pajak penghasilan.
Objek : Data Primer diambil dari salah satu UKM di sekitar tempat tinggal mahasiswa.

Tugas Mahasiswa: menyajikan data, mengidentifikasi objek pajak penghasilan UKM, mencari perbedaan antara pajak yang
dilaporkan oleh perusahaan sesuai dengan PSAK yang berbasis IFRS dengan pajak yang dihitung sesuai dengan ketentuan
perpajakan, serta laporan dalam bentuk presentasi.
Metode/cara pengerjaan tugas: sesuai arahan dan bentuk tugas yang diberikan dosen pengampu
Kriteria Penilaian

Deskripsi luaran tugas: Hasil akhir adalah identifikasi objek pajak, perbedaan temporer dan perbedaan permanen sebagai
dasar pengenaan pajak dan penyajiannya di Laporan Keuangan.
Penilaian tugas: berdasarkan kelengkapan data,ketepatan identifikasi objek pajak, ketepatan hitungan dan penyajian di
Laporan Keuangan, presentasi dan diskusi kelas

DESKRIPSI TUGAS KE-7
Mata Kuliah
Minggu Ke
Tujuan Tugas
Uraian Tugas

Akuntansi Keuangan Menengah 2 & Prak.

Kode MK

AK-024301

12

Tugas ke

7 (tujuh)

Tujuan tugas adalah agar mahasiswa dapat memahami secara nyata konsep lease dan dapat menjelaskan keunggulan lease
dibandingkan dengan membeli, melakukan pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh lesse dan lessor untuk Lease Operasi
dan lease modal, serta pencatatan akuntansi untuk transaksi jual dan lease kembali
Objek : Data Primer diambil salah satu perusahaan lease dan UKM yang melakukan transaksi lease yang ada di sekitar tempat
tinggal mahasiswa.
Tugas Mahasiswa: menyajikan data, mengidentifikasi lease ke dalam lease operasi atau lease modal, melakukan perhitungan,
melakukan pencatatan akuntansi baik pada sisi lessor maupun lesse, serta laporan dalam bentuk presentasi.
Metode/cara pengerjaan tugas: sesuai arahan dan bentuk tugas yang diberikan dosen pengampu

Deskripsi luaran tugas: Hasil akhir adalah pencatatan akuntansi terhadap transaksi lease baik dari sisi lessor maupun lesse

Kriteria Penilaian

dan penyajiannya di Laporan Keuangan.

Penilaian tugas: berdasarkan kelengkapan data,ketepatan identifikasi lease, ketepatan penghitungan, teknik presentasi dan
diskusi kelas

DESKRIPSI TUGAS KE-8
Mata Kuliah
Minggu Ke
Tujuan Tugas
Uraian Tugas

Akuntansi Keuangan Menengah 2 & Prak.

Kode MK

AK-024301

13

Tugas ke

8 (delapan)

Tujuan tugas adalah agar mahasiswa dapat memahami sifat dan ciri program pensiun perusahaan, masalah akuntansi untuk
program pensiun dengan tunjangan tetap, perlakuan akuntansi untuk pension, program pensiun multi-perusahaan dan
tunjangan lain masa pensiun di luar tunjangan pensiun
Objek : Soal latihan berupa studi kasus program pension perusahaan.

Tugas Mahasiswa: mengidentifikasi program pension perusahaan serta melakukan perhitungan dan pencatatan akuntansinya.
Metode/cara pengerjaan tugas: sesuai arahan dan bentuk tugas yang diberikan dosen pengampu
Kriteria Penilaian

Deskripsi luaran tugas: Hasil akhir adalah perhitungan dan pencatatan akuntansi sesuai dengan program pension perusahaan.
Penilaian tugas: berdasarkan ketepatan identifikasi, perhitungan, dan pencatatan akuntansinya.

DESKRIPSI TUGAS KE-9
Mata Kuliah
Minggu Ke
Tujuan Tugas
Uraian Tugas

Sistem Informasi Akuntansi

Kode MK

IT-024219

16

Tugas ke

9 (sembilan)

Tujuan tugas adalah agar mahasiswa dapat menjelaskan perubahan estimasi akuntansi, prinsip akuntansi, dan jenis-jenis
kesalahan dalam akuntansi.
Objek : Soal latihan berupa studi kasus perubahan metode akuntansi dan koreksi kesalahan.

Tugas Mahasiswa: melakukan pencatatan terhadap perubahan metode akuntansi dan menggunakan kertas kerja untuk
mengikhtisarkan koreksi-koreksi kesalahan pencatatan akuntansi perusahaan.
Metode/cara pengerjaan tugas: sesuai arahan dan bentuk tugas yang diberikan dosen pengampu

Kriteria Penilaian

Deskripsi luaran tugas: Hasil akhir adalah catatan atas Laporan Keuangan tentang perubahan metode dan koreksi kesalahan.
Penilaian tugas: ketepatan perhitungan dan penyajiannya dalan catatan atas Laporan Keuangan.

