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Semester
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Sikap

Ketrampilan
Umum

Capaian
Pembelajaran
Mata Kuliah

Pengetahuan

1. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di
bidang keahliannya secara mandiri;
2. Mampu menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis dan profesi
akuntan.
1. Mampu
mengaplikasikan
prinsip-prinsip
akuntansi
keuangan perbankan dalam pencatatan transaksi-transaksi
keuangan dan kejadian-kejadian keuangan lainnya
2. Mampu mengaplikasikan standar akuntansi keuangan
perbankan dalam pencatatan transaksi-transaksi keuangan
dan kejadian-kejadian keuangan lainnya
3. Mampu menyusun laporan keuangan untuk bidang
perbankan, sesuai dengan standar akuntansi keuangan
4. Mampu secara mandiri menyusun, menganalisis, dan
menginterpretasi laporan keuangan entitas perbankan
dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transaksi
sesuai dengan standar akuntansi keuangan umum dan
standar akuntansi keuangan perbankan yang berlaku.
5. Mampu dibawah supervisi menyusun, menganalisis, dan
menginterpretasi laporan keuangan entitas perbankan
dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transaksi
sesuai standar akuntansi keuangan umum dan standar
akuntansi keuangan perbankan yang berlaku.
6. Mampu menyusun, menganalisis, dan menginterpretasi
laporan keuangan entitas perbankan di bawah supervisi
dengan mengaplikasikan prinsip akuntansi atas transaksi
sesuai standar akuntansi keuangan umum dan standar
akuntansi keuangan perbankan yang berlaku.
1. Menguasai konsep penggunaan prinsip-prinsip akuntansi
dalam pencatatan transaksi dan kejadian ekonomi
2. Menguasai konsep penggunaan standar akuntansi
keuangan (IFRS) dalam pencatatan transaksi dan kejadian
ekonomi
3. Menguasai konsep penggunaan standar akuntansi
keuangan (IFRS) untuk perbankan (pedoman akuntansi
perbankan Indonesia) dalam pencatatan transaksi dan
kejadian ekonomi
4. Mampu mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang
digunakan untuk menyusun laporan keuangan perbankan,
5. Mampu menginterpretasikan laporan keuangan dan
pengungkapan lainnya yang terkait (catatan atas laporan
keuangan)
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6.

Deskripsi Umum
(Silabus)

Metode
Pembelajaran
Pengalaman
Belajar/Tugas

Referensi

Mampu menginterpretasikan laporan-laporan perusahaan
lainnya yang meliputi data-data non keuangan, antara lain
laporan keberlanjutan dan laporan terintegrasi
7. Mampu mempresentasikan informasi dan mengemukakan
ide dengan jelas, baik secara lisan maupun tertulis, kepada
pemangku kepentingan
Mampu secara mandiri mengoperasikan dan memanfaatkan
Ketrampilan
piranti lunak dalam rangka penyusunan laporan keuangan
Khusus
perbankan.
Penguasaan topik utama yaitu Konsep dasar akuntansi keuangan, konsep dasar
akuntansi keuangan perbankan, Akuntansi transaksi perbankan non tunai,
akuntansi sumber dana, akuntansi penanaman dana bank, akuntansi dana bank,
akuntansi jasa bank, akuntansi komitmen dan kontijensi, akuntansi pendapatan dan
biaya, proses akuntansi bank, dan analisis laporan keuangan bank.
1. Ceramah/Kuliah Pakar
√
4. Praktik Laboratorium
√
2. Problem Based
√
5. Self-Learning (V-Class)
√
Learning/FGD
3. Project Based Learning
6. Lainnya: ..........................
a. Tayangan Presentasi
√ c. Online exercise/kuiz (V-class)
√
b. Review textbook/Jurnal
√ d. Laporan
√
e. Lainnya: ..........
1. N. Lapoliwa dan Daniel S. Kuswadi, 2013. Akuntansi Perbankan :
Akuntansi Transaksi Bank dalam Valuta Rupiah. Jilid I. Jakarta.
Penerbit Institut Bank Indonesia.
2. Taswan, 2013. Akuntansi Perbankan : Transaksi dalam Valuta Rupiah.
Yogyakarta: Penerbit UPP AMP YKPN.
3. Bank Indonesia. 2008. Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia. (PAPI). Buku
I dan Buku II
4. Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. Standar Akuntansi Keuangan. Salemba 4.
Jakarta
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) MATA KULIAH AKUNTANSI PERBANKAN-PRODI AKUNTANSI FEUG
Ming
gu ke
TM-1

Kemampuan Akhir
yang Diharapkan
 Mahasiswa secara 
umum
dapat
mengaitkan materi 
Akuntansi
Perbankan dengan 
mata
kuliah
Akuntansi yang lain
di program studi
Akuntansi
 mengetahui
isi
secara keseluruhan
materi yang akan
dibahas
dalam
mata
kuliah
Akuntansi
perbankan
dan
kaitannya dengan
laporan keuangan
secara umum
 Mahasiswa
mengetahu
referensi
yang
digunakan
 Mahasiswa
mengetahui kontrak
perkuliahan
yang
meliputi
proses
perkuliahan,
tata
cara penilaiain dan
tata
tertib
pembelajaran

Bahan Kajian
(Materi Pelajaran)
Ruang
lingkup
akuntansi
Konsep
dasar
akuntansi keuangan
Penjelasan
proses
pembelajaran
akuntansi perbankan

Metode/Bentuk
Pembelajaran

Waktu Belajar
(Menit)

Kriteria Penilaian
(Indikator)

Ceramah,
tayangan
presentasi

3 sks x 50 menit

 Mahasiswa
secara
umum
mengetahui isi secara keseluruhan
materi yang akan dibahas dalam
mata kuliah Akuntansi Perbankan
 Mahasiswa mengetahui sistem
pembelajaran dalam mata kuliah
akuntansi pebankan
 Mahasiswa dapat menyebutkan
salah satu nama Perangkat lunak
yang digunakan dalam Akuntansi
Perbankan

Bobot
Nilai (%)

Sumber
belajar
 2-2, 4 –
Pendahu
luan

5%

4
TM - 2

TM-3

 Mahasiswa
mengetahui
kerangka
teori
akuntansi
yang
meliputi
tujuan,
konsep
dasar
pelaporan
keuangan
dan
pedoman
pelaksanaan.
 Mahasiswa mampu
menjelaskan
konsep,
prinsip,
asumsi
dan
keterbatasan
laporan keuangan
 Mahasiswa mampu
menjelaskan
penerapan konsep
dan
prinsip
akuntansi
 Mahasiswa mampu
menjelaskan siklus
akuntansi
secara
umum
 Mahasiswa mampu
menjelaskan siklus
akuntansi
dan
laporan keuangan
entitas perbankan
 Mahasiswa mampu
menjelaskan
pengertian kliring
 Mahasiswa mampu
menjelaskan
mekanisme kliring
secar manual







Perkembangan
Akuntansi keuangan
di Indonesia
Perkembangan
Standar
Akuntansi
keuangan
Perkembangan
Standar
Akuntansi
Keuangan Perbankan

Transaksi Non Tunai
 Pengertian kliring
 Akuntansi
kliring
manual
 Akuntansi
kliring
otomatis
 Pencatatan transaksi

 Mahasiswa dapat menjelaskan
perkembangan standar akuntansi
keuangan
 Mahasiswa dapat menjelaskan
perkembangan standar akuntansi
keuangan perbankan
 Mahasiswa dapat menjelaskan
siklus akuntansi keuangan umum
dan siklus akuntansi perbankan
 Mahasiswa dapat menjelaskan
perbedaan
siklus
akuntansi
keuangan umum dan perbankan

Ceramah,
tayangan
presentasi,
review texbook

 Ceramah,
tayangan
presentasi,
review
texbook

3 sks x 50 menit

 Mahasiswa dapat menggambar
dan menjelaskan mekanisme
kliring manual
 Mahasiswa dapat menggambar
dan menjelaskan mekanisme
kliring otomatis
 Mahasiswa dapat menjelaskan

1-2, 2-I, 2II, 2-III

5%

 1- IV
 1-V
 2- IV
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TM-4

TM-5

 Mahasiswa mampu
menjelaskan
mekanisme kliring
secara otomatis
 Mahasiswa mampu
menjelaskan
perbedaan antara
kliring
manual
dengan
kliring
otomatis
 Mahasiswa mampu
mencatat transaksi
kliring
 Mahasiswa dapat
memahami
mekanisme
transaksi transfer
 Mahasiswa dapat
memahami
mekanisme
transaksi
dan
inkaso.
 Mahasiswa dapat
memahami
akuntansi
dana
bank, yang meliputi
giro,
tabungan,
simpanan
berjangka
 Mahasiswa dapat
menghitung
dan
mencatat
bunga
giro, tabungan dan
simpanan
berjangka

kliring manual

perbedaan kliring manual dan
otomatis
 Mahasiswa dapat membuat
pencatatan transaksi kliring

 Transfer keluar
 Transfer masuk
 inkaso

 Ceramah,
tayangan
presentasi,
review
texbook

3 sks x 50 menit

 Mahasiswa dapat menjelaskan
dan membuat pencatatan
transaksi transfer masuk daan
transfer keluar
 Mahasiswa dapat menjelaskan
dan membuat pencatatan
transaksi inkaso

 1-XXVI
 1-XXVII
 2-XXI
 2-XXII

Akuntansi
Sumber
Dana
 Giro
 Tabungan
 Simpanan berjangka

 Ceramah,
tayangan
presentasi,
review
texbook

3 sks x 50 menit

 Mahasiswa dapat membuat jurnal
transaksi setoran giro, tabungan
dan simpanan berjangka secara
tunai
 Mahasiswa dapat membuat jurnal
transaksi setoran giro, tabungan
dan simpanan berjangka dengan
ATM
 Mahasiswa dapat menghitung dan
membuat jurnal bunga dengan
metode saldo terendah
 Mahasiswa dapat menghitung dan
membuat jurnal bunga dengan
metode saldo rata-rata
 Mahasiswa dapat menghitung dan

 1-vi, vii,
viii, ix
 2- V, VI,
VII
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TM-6

 Mahasiswa dapat
memahami
akuntansi
dana
bank, yang meliputi
Travel
Cek,
payment
point,
surat berharga dan
pinjaman
yang
diterima

 Traveller’s
cheques
dalam valuta rupiah
 Dana
pembayaran
rekening
titipan
(payment point)
 Pinjaman yang diterima
 Kewajiban lain-lain
 Modal Bank

 Ceramah,
tayangan
presentasi,
review
texbook

3 sks x 50 menit

TM-7

 Mahasiswa
memahami
dan
membuat catatan
transaksi penjualan
dan
pelunasan
hutang obligasi

 Surat berharga
diterbitkan

 Ceramah,
tayangan
presentasi,
review
texbook

3 sks x 50 menit

TM-8

 Mahasiswa dapat
memahami
akuntansi
penanaman dana
dalam istrumen kas
dan bank, kredit
yang diberikan, dan

AKUNTANSI
PENANAMAN DANA
BANK
 Kas dan bank
 Kredit yang diberikan
 Kartu kredit

 Ceramah,
tayangan
presentasi,
review
texbook

3 sks x 50 menit

yang

membuat jurnal bunga dengan
metode saldo mengambang
(floating)
 Mahasiswa dapat membuat jurnal
transaksi pembelian dan
pembayaran menggunakan travel
cek
 Mahasiswa dapat mencatat
transaksi pembayaran pihak
ketiga melalui bank (titipan)
 Mahasiswa dapat membuat jurnal
transaksi pinjaman dari bank lain,
pinjaman subordinasi dan two
step loan
 Mahasiswa dapat memahami dan
membuat jurnal mengenai modal
pemililk dan modal donasi
 Mahasiswa dapat menjelaskan
perbedaan antara modal saham
dan hutang obligasi
 Mahasiswa dapat emnghhitung
dan mencatat transaksi penjualan
saham dan pembayaran deviden
secara tunai dan non tunai.
 Mahasiswa dapat menghitung dan
mencatat harga jual obligasi,
bunga obligasi, bunga berjalan
dan laba rugi pelunasan hutang
obligasi, secara tunai dan non
tunai.
 Mahasiswa dapat membedakan
antara kredit yang diberikan
dengan kredit yang diterima
 Mahasiswa dapat membedakan
akun giro yang ada di sisi aktiva
dan giro yang ada di sisi pasiva
 Mahasiswa dapat membuat jurnal

 1-X, XI,
XII, XIV,
XV, XVI,
XVII,
XVIII
 2-IX, X

 1-XIII
 2-VIII

 1-XIX, XX,
XXI, XXII
 2 – XI, XII
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kartu kredit
MID TEST

1 X 90 MENIT

TM-9

 Mahasiswa dapat
memahami
mekanisme
akuntansi
penanaman dana
dalam
istrumen
lancar
seperti
penanaman dana
pada saham dan
obligasi

 Surat berharga
 Penyertaan

 Ceramah,
tayangan
presentasi,
review
texbook

3 sks x 50 menit

TM-10

 Mahasiswa dapat
memahami
mekanisme
akuntansi
perolehan,
penghentian
dan
depresiasi
aktiva
tetap

 Perolehan aktiva tetap
 Depresiasi

 Ceramah,
tayangan
presentasi,
review
texbook

3 sks x 50 menit

TM-11

 Mahasiswa dapat
memahami
akuntansi
atas
pendapatan yang
diterima
karena
memberikan
jasa
bank dalam bentuk

Akuntansi Jasa Bank
 Surat
kredit
berdokumen
dalam
negeri
 Safe deposit box

 Ceramah,
tayangan
presentasi,
review
texbook

3 sks x 50 menit

pembuatan kartu kredit,
pembayaran fee dan pembayaran
transaksi kartu kredit
JUMLAH JAWABAN BENAR DARI
SOAL UTS
 Mahasiswa dapat membedakan
antara investasi jangka pendek
dan jangka panjang, dilihat dari
tujuannya
 Mahasiswa dapat menghitung
harga jual dengan kurs dan
present value, menghitung bunga
berjalan dan rugi laba pelunasan
obligasi
 Mahasiswa dapat membedakan
dan mencatat metode
pencatatan penyertaan saham
sesuai dengan prosentase
kepemillikan
 Mahasiswa dapat menghitung dan
mencatat harga perolehan aktiva
tetap dari pembelian, pertukaran
dan hibah
 Mahasiswa dapat menghitung
depresiasi aktiva tetap dengan
menggunakan metode yang tepat
 Mahasiswa dapat menghitung
rugi laba penghentian aktiva tetap
 Mahasiswa dapat menjelaskan
mekanisme pembuatan dan
pembayaran surat berdokumen
dalam negeri
 Mahasiswa dapat mencatat
transaksi penjualan dan pembelian
dengan surat berdokumen dalam
negeri
 Mahasiswa dapat m encatat

 1-XXIII
 2-XVII

 1-XXIV
 2-XIX

 1-XXVIII
 2-XXV

8
transfer, inkaso dan
perdagangan dalam
negeri, serta safe
deposit box.
TM-12

TM-13
dan
TM-14

 Mahasiswa dapat
memahami
akuntansi transaksi
bersyarat
yang
dapat
mempengaruhi neraca dan
laba
rugi,
mencakup
komitmen
dan
kontijensi,
serta
membuat laporan
komitmen
dan
kontijensi.
 Mahasiswa dapat
memahami proses
akuntansi
bank
mulai dari transaksi
hingga pelaporan
keuangan
dalam
bentuk neraca, laba
rugi serta perubahan
posisi
keuangan

pendapatan bank yang diperoleh
dari jasa yang diberikan

 AKUNTANSI
KOMITMEN DAN
KONTIJENSI

 Ceramah,
tayangan
presentasi,
review
texbook

3 sks x 50 menit

 Mahasiswa dapat menjelaskan
dan memberi contoh transaksitransaksi komitmen
 Mahasiswa dapat menjelaskan
dan memberi contoh transaksitransaksi kontijensi
 Mahasiswa dapat membuat
jurnal transaksi komitmen dan
transaksi kontijensi
 Mahasiswa dapat membuat
laporan komitmen dan kontijensi

 1-XXX,
XXXI
 2-XXVII

 PROSES AKUNTANSI
BANK

 Ceramah,
tayangan
presentasi,
review
texbook

3 sks x 50 menit
x2

 Mahasiswa dapat membuat
jurnal transaksi perbankan
 Mahasiswa dapat melakukan
posting
 Mahasiswa dapat membuat
daftar saldo setelah penyesuaian
 Mahasiswa dapat membuat
laporan keuangan perbankan

 1-XXIV,
XXXV,
XXXVI,
XXXVII,
XXXVIII,
XIX, XL.
XLI
 2-XXX

Ujian Akhir Semester (UAS)

1 x 90menit

JUMLAH JAWABAN BENAR DARI SOAL UAS
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DESKRIPSI TUGAS (DT) MATA KULIAH AKUNTANSI PERBANKAN-PRODI AKUNTANSI FEUG
Mata Kuliah

Akuntansi Perbankan

Kode MK

Minggu Ke

TM4, TM7,TM12

Tugas ke

Akuntansi Perbankan

Kode MK

4

Tugas ke

Dosen Pengampu

IT022306
1,2,3

Metode Tugas

Bertilia Lina Kusrina

Kuis, Studi Kasus, Presentasi

DESKRIPSI TUGAS KE-1
Mata Kuliah
Minggu Ke

Tujuan Tugas

Uraian Tugas

IT022306
1 (satu)

Tujuan tugas adalah agar mahasiswa dapat :
 Memahami transaksi non tunai di entitas perbankan
 Menganalisis transaksi kliring
 Menganalisis transaksi transfer
 Menganalisis transaksi inkaso
 Mencatat transaksi sesuai standar pencatatan akuntansi
Sehingga mahasiswa pada akhirnya dapat menghitung/mengkalkulasi besarnya transaksi dan membuat jurnal baik sebagai bank pembayar
maupun penerima
Objek : Data berupa data transaksi yang berkaitan dengan transaksi kliring, baik kliring langsung maupun kliring antar cabang, transfer dan
inkaso.
Tugas Mahasiswa: membuat mekanisme klilring, mencatat transaksi, mempostng ke buku besar dan mengklasifikasikan ke dalam akun
laporan keuangan
Metode/cara pengerjaan tugas: sesuai arahan dan bentuk soal yang diberikan dosen pengampu
Deskripsi luaran tugas: Hasil akhir adalah klasifikasi transaksi ke dalam laporn keuangan

Kriteria Penilaian

Penilaian tugas: berdasarkan ketepatan perhitungan, kesesuaian pencatatan dan keaktifan dalam diskusi kelas
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DESKRIPSI TUGAS KE-2
Mata Kuliah
Minggu Ke

Tujuan Tugas

Akuntansi Perbankan

Kode MK

7

Tugas ke

IT022306
2 (dua)

Tujuan tugas adalah agar mahasiswa dapat :
 Mengklasifikasikan giro yang masuk di pasiva dan yang masuk di aktiva
 Menghitung bunga untuk giro, tabungan dan deposito
 Mencatat transaksi setoran dan penarikan
 Memposting hasil pencatatan
Sehingga mahasiswa pada akhirnya dapat membuat laoran keuangan, khususnya neraca sisi pasiva
Objek : Data berupa data transaksi yang berkaitan dengan dana pihak ketiga

Uraian Tugas
Tugas Mahasiswa: menghitung bunga, mencatat transaksi, dan mengklasifikasikan transaksi ke laporan keuangan
Metode/cara pengerjaan tugas: sesuai arahan dan bentuk soal yang diberikan dosen pengampu
Deskripsi luaran tugas: Hasil akhir adalah laporan keuangan
Penilaian tugas: berdasarkan ketepatan perhitungan, ketepatan pencatatan, kesesuaian laporan,teknik presentasi dan diskusi kelas

Kriteria Penilaian

DESKRIPSI TUGAS KE-3
Mata Kuliah
Minggu Ke
Tujuan Tugas

Akuntansi Perbankan

Kode MK

9

Tugas ke

IT022306

Tujuan tugas adalah agar mahasiswa dapat :
 Membedakan antara investasi dan hutang
 Membedakan antara investasi jangka pendek dan jangka panjang
 Membedakan metode pencatatan penyertaan berdasarkan prosentase kepemilikan

3 (tiga)

11
 Mencatat transaksi sesuai standar pencatatan akuntansi
 Memposting hasil pencatatan
Sehingga mahasiswa pada akhirnya dapat membuat laoran keuangan, khususnya untuk aktiva
Objek : Data berupa data transaksi yang berkaitan dengan pembelian surat berharga saham.

Uraian Tugas

Tugas Mahasiswa: menghitung besarnya transaksi, mencatat transaksi sesuai dengan metode yang benar.
Metode/cara pengerjaan tugas: sesuai arahan dan bentuk soal yang diberikan dosen pengampu
Deskripsi luaran tugas: Hasil akhir adalah laporan keuangan

Kriteria Penilaian

Penilaian tugas: berdasarkan ketepatan perhitungan, ketepatan pencatatan, kesesuaian laporan,teknik presentasi dan diskusi kelas.

DESKRIPSI TUGAS KE-4
Mata Kuliah
Minggu Ke
Tujuan Tugas

Uraian Tugas

Akuntansi Perbankan

Kode MK

13

Tugas ke

IT022306
4 (tiga)

Tujuan tugas adalah agar mahasiswa dapat :
 Menganalisis transaksi keuangan perbankan
 Mencatat transaksi sesuai standar pencatatan akuntansi
 Memposting hasil pencatatan
 Mengklasifikasikan akun-akun dalam entitas bank
 Membuat laporan keuangan bank
Sehingga mahasiswa pada akhirnya dapat membuat laoran keuangan secara lengkap untuk entitas perbankan
Objek : Data berupa data transaksi yang berkaitan dengan pembelian surat berharga saham.
Tugas Mahasiswa: menghitung besarnya transaksi, mencatat transaksi, dan membuat laporan keuangan sesuai dengan metode yang benar.
Metode/cara pengerjaan tugas: sesuai arahan dan bentuk soal yang diberikan dosen pengampu
Deskripsi luaran tugas: Hasil akhir adalah laporan keuangan

Kriteria Penilaian

Penilaian tugas: berdasarkan ketepatan perhitungan, ketepatan pencatatan, kesesuaian laporan,teknik presentasi dan diskusi kelas.

