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pelaporan keuangan segmen dan pelaporan interim, serto
akuntansi pada ornanisasi nirlaba penyusunan laporan
keuangan dengan berbagai masalah akuntansi.
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Pelaporan keuangan segmen dan interim, 5. Akuntansi organisasi nirlaba
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Minggu
1.

Kemampuan Akhir yang Diharapkan
(TIK)
Memahami pengertian agen, cabang dan
kantor pusat

2

Memahami akuntansi operasi cabang dan
kantor pusat

3.

Memahami akuntansi persekutuan, meliputi
investasi awal, investasi tambahan,
penarikan

4.

Memahami akuntansi persekutuan meliputi
operasi persekutuan, pembagian laba rugi,

Bahan Kajian (Materi
Pelajaran)
(SUB pokok Bahasan)
 Pengertian agen, cabang,
kantor pusat
 Perbedaan agen
penjualan dan cabang
 Akuntansi agen
penjualan

Metode/Bent
uk
Pembelajaran
1,2, 5

Waktu
Belajar
(Menit)
2 sks x 50
menit

Kriteria
Penilaian
(Indikator)
Mahasiswa dapat
menyebutkan
pengertian agen,
cabang dan kantor
pusat serta
menjelaskan
perbedaan agen
dengan cabang
serta cabang
dengan kantor
pusat
Mahasiswa dapat
membuat
pencatatan
akuntansi untuk
operasi cabang
dan membuat
laporan keuangan
gabungan

Bobot
Nilai
(%)
5%

Sumber
belajar

 Pendirian cabang
 Pengakuan laba cabang
 Pengiriman persediaan
ke cabang
 Pembagian beban
 Laporan keuangan
keseluruhan
 Akuntansi operasi cabang
 Transaksi antar cabang

1,2, 5

2 sks x 50
menit

5%

1,4,5

 Sifat Persekutuan
 Investasi Awal Dalam
Persekutuan’
 Inverstasi
Tambahan
dan Penarikan

1,2, 5

2 sks x 50
menit

Mahasiswa mampu
membuat
pencatatan
akuntansi
pembentukan
persekutuan dan
perubahan
investasi
persekutuan.

7,5%

1,2,3

 Operasi Persekutuan
 Pembagian Laba dan

1,2, 5

2 sks x 50
menit

Mahasiswa mampu
membuat

7,5%

1,2,3

1,4,5

dan perubahan kepentingan

Rugi
 Perubahan kepentingan
 Pembelian Kepentingan
 Investasi
dalam
Persekutuan

5.

Memahami likuidasi persekutuan pada
berbagai metode:likuidasi sekaligus,
bertahap dan program kas







6.

Membekali mahasiswa agar dapat
memahami teori pelaporan keuangan
segmen

7.

Membekali mahasiswa agar dapat
memahami teori pelaporan keuangan
interim

1,2,5

2 sks x 50
menit

 Pelaporan Segmen
Menurut FSAB
Stantement no 131
 Identifikasi segmen yag
dapat dilaporkan
 Pengujian segmen
 Pengungkapan segmen

1,2, 5

2 sks x 50
menit

 Sifat laporan interim
 Biaya produk
 Beben selain biaya

1,2, 5

2 sks x 50
menit

Alasan likuidasi
Prosedur likuidasi
Likuidasi sekaligus
Likuidasi bertahap
Program kas

pencatatan
akuntansi operasi
persekutuan,
pembagian laba
rugi dan
perubahan
investasi dalam
persekutuan dan
pembubaran
persekutuan
Mahasiswa mampu
membuat
pencatatan
akuntansi
pembubaran
persekutuan dalam
likuidasi sekaligus,
likuidasi bertahap
serta program kas
Mahasiswa mampu
menjelaskan jenis
informasi yang
diungkapkan
dalam laporan
segmen dan
mampu
pengungkapan
segmen yang akan
direkonsiliasi dan
jenis
pengungkapan lini
produk dan jasa ,
wilayah geografi
dan konsumen
utama

Mahasiswa mampu
menjelaskan sifat
laporan interin dan

7,5%

1,2,3

7,5%

1,2,5

7,5%

1,2,5

produk
 Estimasi tarif pajak
efektif tahunan
 Pedoman penyusunan
laporan interim
8.
9.

Memahami pengujian segmen

UJIAN TENGAH SEMESTER
 Presentasi tugas yang
diberikan pada minggu
ke 6

3

2 sks x 50
menit

10

Memahami konsep teori transaksi mata
uang asing dan pencatatan akuntansinya.

 Konsep dan Definisi Kurs
 Transaksi dalam Valuta
Asing Selain Kontrak
Forward
 Akuntansi untuk
Instrumen Derivatif dan
Aktifitas Lindung Nilai
(Hedging)

1, 2, 5

2 sks x 50
menit

11.

Memahami kontrak lindung nilai atas
transaksi utang piutang dari transaksi
matauang asing dan investasi di Luar Negeri

 Akuntansi untuk Kontrak
Lindung Nilai
 Derivatif Valuta Asing
dan Aktivitas Lindung
Nilai

1, 2, 5

2 sks x 50
menit

perbedaannya
delan laporan
tahunan serta
mampu
menghitung
estimasi tariff
pajak efektif
tahunan.

Mahasiswa
memiliki
kemampuan
softskill berupa
kemampuan
presentasi di
depan kelas
Mahasiswa
menjelaskan
istilah-istilah
dalam transaksi
mata uang asing
dan mampu
membuat
pencatatan atas
transaksi
matauang asing
Mahasiswa dapat
menjelaskan
manfaat kontrak
lindung nilai dan
dapat membuat
pencatatan
akuntansi atas
lindung nilai utang
piutang serta
dapat mencatat
transaksi lindung
nilai investasi

7,5%

1,2,5

7,5%

1,2,5

7,5%

1,2.5

12.

memahami teori translasi dalam pelaporan
keuangan mata uang asing dan neraca
konsolidasinya

 Tujuan Translasi
 Konsep Mata Uang
Fungsional
 Translasi dan mata uang
asing antarperusahaan
 Translasi metode ekuitas
 Konsolidasi

1, 2, 5

2 sks x 50
menit

13.

Memahami teori pengukuran kembali dalam
pelaporan matauang asing

 pengukuran kembali
mata Uang
 Metode ekuitas dan
konsolidasi
 Lindung Aktiva Bersih
dalam Entitas Asing

1, 2, 5

2 sks x 50
menit

14.

Memahami teori akuntansi organisasi
nirlaba pemerintah

 Sifat Organisasi nirlaba
 Prinsip-prinsip
Organisasi Nirlaba
 Organisasi kesehatan dan
kesejahteraan sukarela

1, 2, 5

2 sks x 50
menit

15.

Memahami teori akuntansi organisasi
nirlaba nonpemerintah

 Organisasi
Nirlaba ”Lainnya”
 Rumah sakit Nirlaba
Nonpemerintah dan
Organisasi Perawatan
organisasi kesehatan lain
 Perguruan tinggi
danesehatan Lainnya
 Universitas Nirlaba

1, 2, 5

2 sks x 50
menit

bersih

Mahasiswa dapat
menjelaskan
konsep mata uang
fungsional,
translasi dan
penguuran
kembali dan dapat
menjelaskan kurskurs yang akan
digunakan dalam
translasi
Mahasiswa dapat
membuat
pelapotran
keuntungan atau
kerugian
pengykuran
kembali dalam
metode kurs saat
ini dan temporal
Mahasiswa dapat
menjelaskan
kriteria organisasi
nirlaba, perbedaan
organisasi nirlaba
pemerintah dan
nonpemerintah
Mahasiswa dapat
menjelaskan
prinsip-prinsip
akuntansi nirlaba
rumah sakit dan
organisasi
perawatan
kesehatan, prinsipprinsip akuntansi

7,5%

1,2,5

7,5%

1,2,5

7,5%

1,2,5

7,5%

1,2,5

Swasta

nirlaba pada
universitas nirlaba
swasta.

UJIAN AKHIR SEMESTER

16.

DESKRIPSI TUGAS (DT) MATA KULIAH AKUNTANSI KEUANGAN LANJUT 2 DAN PRAKTEK - PRODI D3-AKUNTANSI KOMPUTER D3BK
Mata Kuliah
Minggu Ke

Akuntansi keuangan
lanjut 1 dan prak.

2,4,5 ,6,7,10,13,15

Kode MK
Tugas ke

AK024303

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

Dosen
Pengampu
Metode Tugas

Early Armain

Latihan Soal, Studi Kasus,

DESKRIPSI TUGAS KE-1
Mata Kuliah
Minggu Ke
Tujuan Tugas

Uraian Tugas

AKUNTANSI KEUANGAN LANJUT 2 DAN PRAKTEK

Kode MK

2

Tugas ke

AK024304
1 (satu)

Tujuan tugas adalah : Mahasiswa dapat membuat pencatatan akuntansi untuk operasi cabang dan kantor pusat meliputi:
a. Pendirian dan aktifitas cabang
b. Transfer persediaan
c. Eliminasi dan penyusunan laporan keuangan gabungan
Sehingga mahasiswa pada akhirnya dapat memahami akuntansi cabang
Objek : Soal Latihan L18-2 L18-5 dan S18-18 dari buku referensi 1 bab 18

Tugas Mahasiswa: membuat peyelesaian soal dan menyerahkan kepada dosen pada pertemuan berikutnya

Metode/cara pengerjaan tugas: Mahasiswa mengerjakan tugas sesuai dengan prosedur/ penjelasan dosen pengampu di
kuliah. Para mahasiswa dapat merujuk alur pengerjaan di buku referensi 1 bab 18 atau sesuai dengan pengarahan yang
diberikan dosen pengampu
Kriteria Penilaian

Deskripsi luaran tugas: Hasil pekerjaan berupa jawaban tertulis (manual) atas pertayaan di setiap tugas.

Penilaian tugas: a. Ketepatan pengerjaan tugas. b. Keruntutan dalam pengerjaan tugas. c. Kesesuaian dengan petunjuk
pengerjaan. d. Ketepatan waktu.

ESKRIPSI TUGAS KE-2
Mata Kuliah
Minggu Ke
Tujuan Tugas

Uraian Tugas

Akuntansi Keuangan Lanjut 2 dan Praktek

Kode MK

4

Tugas ke

AK024304
2 (dua)

Tujuan tugas adalah agar mahasiswa mampu membuat pencatatan:
a. pembentukan persekutuan
b. perubahan investasi persekutuan.
c. Pembagian labarugi persekutuan
Sehingga pada akhirnya mahasiswa menguasasi pencatatan akuntansi persekutuan

Objek : Latihan Soal /L15-1, L15-8, L15-10 dan S15-5 dari referensi 2 bab 16.

Tugas Mahasiswa: membuat peyelesaian soal dan menyerahkan kepada dosen pada pertemuan berikutnya

Metode/cara pengerjaan tugas: Mahasiswa mengerjakan tugas sesuai dengan prosedur/ penjelasan di kuliah. Para mahasiswa
dapat merujuk alur pengerjaan di buku referensi 2 bab 15 atau sesuai dengan pengarahan yang diberikan dosen pengampu
Kriteria Penilaian

Deskripsi luaran tugas: Hasil pekerjaan berupa jawaban tertulis (manual) atas pertayaan di setiap tugas.

Penilaian tugas: : a. Ketepatan pengerjaan tugas. b. Keruntutan dalam pengerjaan tugas. c. Kesesuaian dengan petunjuk
pengerjaan. d. Ketepatan waktu

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

Akuntansi Keuangan Lanjut 2 dan Praktek

Kode MK

5

Tugas ke

AK024304
3 (tiga)

Tujuan tugas adalah agar mahasiswa dapat membuat laporan likuidasi sederhana, likuidasi bertahap dan program kas
Objek : latihan soal L16-8, L16-9, S16-2, S16-4 dari referensi 2 bab 16.

Tugas Mahasiswa: membuat peyelesaian soal dan menyerahkan kepada dosen .pada pertemuan berikutnya .

Metode/cara pengerjaan tugas: Mahasiswa mengerjakan tugas sesuai dengan prosedur/ penjelasan di kuliah. Para mahasiswa
dapat merujuk alur pengerjaan di buku referensi 2 bab 16 atau sesuai dengan pengarahan yang diberikan dosen pengampu
Kriteria Penilaian

Deskripsi luaran tugas: hasil pekerjaan berupa jawaban tertulis (manual) atas pertayaan di setiap tugas.

Penilaian tugas: : a. Ketepatan pengerjaan tugas. b. Keruntutan dalam pengerjaan tugas. c. Kesesuaian dengan petunjuk
pengerjaan. d. Ketepatan waktu

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

Akuntansi Keuangan Lanjut 2 dan Praktek

Kode MK

6

Tugas ke

AK024304
4 (empat)

Tujuan tugas adalah agar mahasiswa dapat memahami laporan segmen dan interim
Objek : laporan segmen atau interim

Tugas Mahasiswa: mahasiswa menbentuk kelompok yang terdiri dari 5 mahasiswa, kemudian mendownload laporan
keuangan segmen atau interim perusahaan periode tahun 2015 kemudian melakukan pengujian atas laporan keuangan
tersebut menurut FASb statemen no. 131.

Metode/cara pengerjaan tugas: penyelesaian tugas sesuai dengan prosedur/ penjelasan di kuliah. Para mahasiswa dapat
merujuk alur pengerjaan di buku referensi 2 bab 14 atau sesuai dengan pengarahan yang diberikan dosen pengampu
Kriteria Penilaian

Deskripsi luaran tugas : hasil pekerjaan berupa laporan pengujian yang akan dipresentasikan di kelas pada minggu ke 9
Penilaian tugas: : a. Ketepatan pengerjaan tugas. b. Keruntutan dalam pengerjaan tugas. c. Kesesuaian dengan petunjuk
pengerjaan. d. Presentasi

DESKRIPSI TUGAS KE-5
Mata Kuliah
Minggu Ke
Tujuan Tugas
Uraian Tugas

Akuntansi Keuangan Lanjut 2 dan Praktek

Kode MK

7

Tugas ke

AK024304
5(lima)

Tujuan tugas adalah agar mahasiswa dapat memahami secara nyata pengungkapan segmen dan menghitung beban pajak
penghasilan interin
Objek : Kasus soal L14-2, L14-4dan L14-10 buku referensi 2 bab 14

Tugas Mahasiswa: membuat peyelesaian soal dan menyerahkan kepada dosen .pada pertemuan berikutnya .

Metode/cara pengerjaan tugas: penyelesaian tugas sesuai dengan prosedur/ penjelasan di kuliah. Para mahasiswa dapat
merujuk alur pengerjaan di buku referensi 2 bab 14 atau sesuai dengan pengarahan yang diberikan dosen pengampu
Kriteria Penilaian

Deskripsi luaran tugas : hasil pekerjaan berupa jawaban tertulis (manual) atas pertayaan di setiap tugas. .

Penilaian tugas: : a. Ketepatan pengerjaan tugas. b. Keruntutan dalam pengerjaan tugas. c. Kesesuaian dengan petunjuk
pengerjaan. d. Ketepatan waktu penyerahan

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

Akuntansi Keuangan Lanjut 2 dan Praktek

Kode MK

10

Tugas ke

AK024304
6 (enam)

Tujuan tugas adalah agar mahasiswa dapat membuat pencatatan akuntansi atas lindung nilai utang piutang dari transaski
matauang asing
Objek: Latihan soal L12-2, L12-4 dan S12-1 buku referensi 2 bab 12
Tugas Mahasiswa: membuat peyelesaian soal dan menyerahkan kepada dosen pada pertemuan berikutnya .

Metode/cara pengerjaan tugas: penyelesaian tugas sesuai dengan prosedur/ penjelasan di kuliah. Para mahasiswa dapat
merujuk alur pengerjaan di buku referensi 2 bab 12 atau sesuai dengan pengarahan yang diberikan dosen
Kriteria Penilaian

Deskripsi luaran tugas: hasil pekerjaan berupa jawaban tertulis (manual) atas pertayaan di setiap tugas.

Penilaian tugas: : a. Ketepatan pengerjaan tugas. b. Keruntutan dalam pengerjaan tugas. c. Kesesuaian dengan petunjuk
pengerjaan. d. Ketepatan waktu penyerahan

DESKRIPSI TUGAS KE-7
Mata Kuliah
Minggu Ke
Tujuan Tugas

Uraian Tugas

Akuntansi Keuangan Lanjut 2 dan Praktek

Kode MK

13

Tugas ke

AK024303
7 (tujuh)

Tujuan tugas adalah agar mahasiswa dapat:
a. membuat kertas kerja untuk translasi neraca saldo
b. membuat kertas kerja untuk pengukuran kembali dengan hak minoritas
Objek : Latihan soal S13-3, S13-6, S13-10, S13-10, buku referensi 2 bab 13

Tugas Mahasiswa: membuat penyelesaian soal dan menyerahkan kepada dosen pada pertemuan berikutnya ..

Metode/cara pengerjaan tugas: penyelesaian tugas sesuai dengan prosedur/ penjelasan di kuliah. Para mahasiswa dapat
merujuk alur pengerjaan di buku referensi 2 bab 13 atau sesuai dengan pengarahan yang diberikan dosen pengampu.
Kriteria Penilaian

Deskripsi luaran tugas: hasil pekerjaan berupa jawaban tertulis (manual) atas pertayaan di setiap tugas.

Penilaian tugas: a. Ketepatan pengerjaan tugas. b. Keruntutan dalam pengerjaan tugas. c. Kesesuaian dengan petunjuk
pengerjaan. d. Ketepatan waktu penyerahan

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

Akuntansi Keuangan Lanjut 2 dan Praktek

Kode MK

15

Tugas ke

AK024303

8 (delapan)

Tujuan tugas adalah mempunyai penahaman tentang organisasi nirlaba dan dapat membuat pencatatan akuntansi dari
kegiatan organisasi nir laba serta laporan aktivitas
Objek : Latihan soal L18-1 sampai L18-7 dan S18-4 buku referensi 2 bab 18
Tugas Mahasiswa: membuat penyelesaian soal dan menyerahkan kepada dosen pada pertemuan berikutnya ..

Metode/cara pengerjaan tugas: penyelesaian tugas sesuai dengan prosedur/ penjelasan di kuliah. Para mahasiswa dapat
merujuk alur pengerjaan di buku referensi 2 bab 18 atau sesuai dengan pengarahan yang diberikan dosen pengampu.
Kriteria Penilaian

Deskripsi luaran tugas: hasil pekerjaan berupa jawaban yang kemudian dikirim email kepada Dosen bersangkutan>

Penilaian tugas: a. Ketepatan pengerjaan tugas. b. Keruntutan dalam pengerjaan tugas. c. Kesesuaian dengan petunjuk
pengerjaan. d. Ketepatan waktu penyerahan

