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Silabus Mata Kuliah Program Studi Akuntansi
UNI 1101

Pendidikan Pancasila

2 (2-0)

Mata kuliah ini membahas ciri budaya dan budaya bangsa Indonesia
sebelum dan sesudah kemerdekaan dihubungkan dengan jiwa
Pancasila dan proklamasi, faktor-faktor yang mempengaruhi
perkembangan nilai-nilai dan warna yang terkandung dalam
penghayatan dan pengamalan Pancasila.

UNI 1102

Bahasa Indosensia

2 (2-0)

Mata kuliah ini menyusun kalimat yang mengandung gagasan utama
& pelengkap, kesatuan, koherensi, penekanan, variasi, kesejajaran,
dan penalaran dalam kalimat yang efektif.
EKO 1101

Matematika Ekonomi

3 (3-0)

Mata kuliah ini membahas konsep dasar matematika ekonomi,
meliputi: operasi himpunan, konsep deret hitung & deret ukur, jenis
fungsi dan grafik, diferensial sederhana dan majemuk, limit fungsi,
integral tak tentu dan integral tentu, pengenalan matriks, analisis
statis, berbagai contoh aplikasi matematika dalam ekonomi.
EKO 1102

Pengantar Ilmu Ekonomi

3 (3-0)

Mata kuliah ini membahas konsep-konsep dasar ekonomi mikro dan
ekonomi makro. Konsep-konsep dasar ekonomi mikro mencakup
pengertian ilmu ekonomi, kegiatan ekonomi, barang ekonomi dan
barang bebas, pelaku ekonomi, konsep permintaan dan penawaran,
konsep keseimbangan pasar dan konsep elastisitas. Sedangkan
konsep-konsep dasar ekonomi makro mencakup pengenalan
variabel-variabel ekonomi makro, konsep penghitungan pendapatan
nasional dari berbagai bentuk perekonomian, pengantar mengenai
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keseimbangan pasar barang dan pasar uang, kebijakan fiskal dan
moneter.
AKT 1101

Pengantar Akuntansi I

3 (2-1P)

Mata kuliah ini membahas dan untuk mengkaji konsep dasar
akuntansi, dasar-dasar prosedur akuntansi, persamaan dasar
akuntansi, siklus akuntansi tahap pencatatan, siklus akuntansi tahap
penyusunan laporan keuangan, gambaran umum perusahaan dagang,
jurnal khusus dan pengendalian internal, dan siklus akuntansi tahap
penyusunan laporan keuangan pada perusahaan dagang
AKT 1102

Perpajakan

3 (2-1P)

Mata kuliah ini membahas dan memaparkan materi tentang
pengertian dasar-dasar perpajakan, ketentuan umum dan tata cara
perpajakan, pajak penghasilan serta rekonsiliasi fiscal dan praktik
pengisian SPT Tahunan PPh
MAN 1101

Pengantar Bisnis

3(3-0)

Mata kuliah ini membahas konsep dasar bisnis, persaingan global,
mengelola bisnis kecil dan besar, strategi untuk mencapai
keberhasilan bisnis, kepemimpinan dan organisasi internal,
klasifikasi, peran, berbagai faktor lingkungan yang berpengaruh
terhadap kegiatan bisnis dan konsep-konsep dasar fungsi-fungsi
utama bisnis yaitu pemasaran, keuangan, operasi dan sumber daya
manusia.
UNI1201

Pendidikan Agama

2(2-0)

Mata kuliah ini memberikan pendidikan mengenai sikap, tindakan
dan pengabdian ilmu dan pengetahuan yang diperolehnya kepada
masyarakat sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah agama. Materi
pendidikan dijabarkan menurut agama masing-masing
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UNI 1202

Bahasa Inggris I

2(1-1)P

Mata kuliah ini membahas vocabulary, grammar, reading, listening,
writing dan translating dengan menekankan pada kemampuan
membaca dan menginterpretasikan tulisan ilmiah berbahasa inggris
dengan benar
UNI 1203

Pendidikan Kewarganegaraan

2(2-0)

Mata kuliah ini membahas wawasan nusantara, ketahanan nasional,
politik strategi hankamnas dan sistem Hankamrata sebagai
pengetahuan untuk menumbuhkan kesadaran membela negara
UNI 1204

Pengantar Ilmu Lingkungan

2(2-0)

Mata kuliah ini membahas konsep ekosistem, ekologi sebagai basis
ilmu lingkungan, respon terhadap lingkungan hidup di Indonesia,
pembangunana dan sumberdaya, masalah lingkungan hidup,
sumberdaya alam (lahan, air, hutan dan udara dan
keanekaramagaman hayati); karbon stock, instrumen pengendalian
dampak lingkungan, dan pendekatan pengelolaan lingkungan.
EKO 1201

Statistika Ekonomi

3 (2-1P)

Mata kuliah ini membahas konsep, pengertian dan kegunaan statistik
deskriptif secara umum, data statistik & prosedur penelitian dengan
data statistik, tabel statistik, grafik statistik, distribusi frekuensi,
konsep dan pengukuran nilai sentral, pengukuran dispersi,
pengukuran kurtosis & angka indeks, analisa deret dan probabilitas
AKT 1201

Pengantar Akuntansi II

3 (2-1P)

Mata kuliah ini membahas proses akuntansi untuk piutang, aset tetap,
sumber daya alam, dan aset tetap tak berwujud, liabilitas, investasi,
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penyusunan laporan arus kas, dan analisis laporan keuangan, bentuk
organisasi Perseroan Terbatas (PT)
AKT 2303

Perpajakan Lanjjutan

2(1-1P)

Mata kuliah ini mempelajari aspek perpajakan yaitu Pajak
Penghasilan (PPh) Orang Pribadi, perpajakan yayasan, perpajakan
koperasi, perpajakan dana pension, perpajakan atas instrumen
keuangan dan derivative, perpajakan atas ventura bersama,
perpajakan atas perusahaan pelayaran dan penerbangan internasional,
perpajakan atas perusahaan asuransi luar negeri, perpajakan atas
perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi, perpajakan atas
perusahaan dagang asing, perpajakan atas perusahaan yang
melakukan investasi dalam bentuk bangun-guna-serah (BOT) dan
konsep perpajakan lanjutan
MAN 1203

Dasar-Dasar Manajemen

2(3-0)

Mata kuliah ini membahas prinsip dasar manajemen, manajemen
sebagai ilmu, fungsi–fungsi manajemen, pemimpin dan
kepemimpinan, kewibawaan kekuasaan tanggung jawab dan
kewajiban,
sentralisasi
dan
desentralisasi,
perencanaan,
pengorganisasian, koordinasi, pengawasan/pengendalian organisasi
dalam manajemen, manajemen pada negara berkembang, manajemen
pada negara maju, kebijakan prosedur dan metode, dinamika pada
organisasi, komunikasi dalam bidang manajemen, dan proses
manajemen dalam bidang khusus
EKO 2301

Statistika Ekonomi Lanjutan

3(2-1P)

Mata kuliah ini membahas hubungan nilai sampel dan populasi,
pendugaan parameter secara statistika, pengujian sesuai prosedur uji,
membuat kesimpulan berdasarkan hasil uji, analisis ragam, regresi
dan korelasi linear, melakukan pengujian sesuai tujuan penelitian dan
permasalahan, melakukan pengujian dengan dasar distribusi Chi
kuadrat
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EKO 2303

Teori Ekonomi Mikro

3(3-0)

Mata kuliah ini membahas ruang lingkup ekonomi mikro, analisis
permintaan & penawaran baik secara deskriptif, grafis & matematis,
analisis elastisitas permintaan dan penawaran, analisis perilaku
konsumen, analisis perilaku produsen, analisis biaya produksi, serta
optimalisasi produksi dari berbagai bentuk pasar
AKT 2301

Akuntansi Biaya

3(2-1P)

Mata kuliah ini membahas pengertian dan wawasan akuntansi biaya,
penggolongan biaya, tujuan akuntansi biaya dan menyusus laporan
biaya pesanan, identifikasi akuntansi biaya, sifat biaya, konsep biaya,
analisis perilaku biaya, akumulasi biaya, pelaporan hasil operasi,
sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan
AKT 2302

Akuntansi Keuangan Menengah I

3(2-1P)

Mata kuliah ini membahas tentang akuntansi semua akun dalam
aktiva dan penyajian serta interpretasi laporan keuangan berdasarkan
ETAP dan IFRS, mahasiswa belajar untuk mengevaluasi secara kritis
dan memahami konsep dan praktik akuntansi keuangan.
MAN 2301

2 (2-0)

Mata kuliah ini membahas bentuk-bentuk badan usaha, kontrak dan
penyelesaiannya, hubungan-hubungan bisnis, HMI, lembaga
pembiayaan, aspek pajak dalam bisnis dan kepailitan
AKT 2305

Aplikasi
Komputer
Pengolahan Data

dan

2 (1-1P)

Mata kuliah ini membahas perangkat keras komputer serta perangkat
lunak komputer dasar-dasar sistem informasi, aspek manusia dalam
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komputer, masalah yang berkaitan dengan bisnis dan komputer
sistem informasi, dan aplikasinya serta mengolah dan manganalisis
data.
MAN 2302

Manajemen Keuangan

3(3-0)

Mata kuliah ini membahas manajemen keuangan dan kemakmuran
pemilik, lingkungan operasi perusahaan, pasar finansial, analisis
kinerja keuangan, perencanaan keuangan, modal kerja, pembiyaan
jangka pendek, kas dan surat berharga, manajemen piutang dagang,
dan manajemen persediaan sebagai investasi.
EKO 2401

Teori Ekonomi Makro

3(3-0)

Mata kuliah ini
membahas
perkembangan pemikiran
makroekonomi modern, analisis pendapatan nasional dari berbagai
bentuk perekonomian termasuk konsep angka pengganda, teori
konsumsi & investasi, analisis keseimbangan pasar uang & pasar
barang (IS-LM), analisis permintaan & penawaan agregatif untuk
kebijakan fiskal & moneter, serta konsep ekonomi syariah.
AKT 2401

Akuntansi Keuangan Menengah II

3 (2-1P)

Mata kuliah ini membahas mengenai liabilitas jangka pendek,
liabilitas jangka panjang, stockholders equity, dilutivesecurities
dan earnings pershare, pengakuan pendapatan, sewaguna usaha,
statement of cashflow, perubahan akuntansi dan analisisnya,
akuntansi untuk pensiun dan imbalan kerja, dan pengungkapan, serta
pemahaman mengenai aturan-aturan yang terdapat di US GAAP,
IFRS dan PSAK untuk topik-topik yang dibahas dalam mata kuliah
ini. Juga dibahas mengenai akuntansi untuk pajak penghasilan.
AKT 2403

Akuntansi Biaya Lanjutan

3 (2-1P)

Mata kuliah ini membahas konsep penentuan biaya, proses
penentuan harga pokok produk produksi, harga pokok proses,
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mekanisme biaya full costing, variabel costing, penentuan biaya
berdasarkan pesanan dan proses, pengendalian biaya produksi,
penentuan harga pokok produk berdasarkan aktivitas, harga pokok
variabel, penetapan harga jual, biaya produk bersama dan produk
sampingan, dan konsep biaya standar
AKT 2402

Sistem Informasi Akuntansi

3 (3-0

Mata kuliah ini mempelajari sistem informasi akuntansi merupakan
mata kuliah yang memberi tekanan pada masalah informasi, metoda
dan media komunikasi yang berkait dengan proses bisnis, siklus
transaksi dan proses pengendalian intern, ingin diperoleh suatu
pemahaman bagi peserta kuliah tentang pentingnya sistem informasi
akuntansi bagi manajemen dalam hubungannya dengan kepentingan
pemeriksaan akuntansi, pekerjaan profesional sehubungan dengan
sistem perusahaan dan sistem pengendalian pada umumnya termasuk
lingkungan ekstern perusahaan.
AKT 2408

Akuntansi Sektor Publik

3 (3-0

Mata kuliah ini bertujuan memberikan pengetahuan tentang
akuntansi pemerintahan secara umum dan pengurusan keuangan
pemerintahan termasuk sistem akuntansinya dan juga akuntansi
untuk organisasi nirlaba
AKT 2409

Koperasi

2(2-0)

Mata kuliah ini membahas konsep dasar manajemen koperasi,
meliputi organisasi koperasi, perbandingan dengan BUMN,
perkembangan koperasi di Indonesia, fungsi-fungsi manajemen,
manajemen sumber daya manusia koperasi, manajemen pengadaan,
kepemimpinan dalam koperasi, manajemen koperasi dan
pembangunan dan memahami manajemen komunikasi, dan
manajemen keuangan koperasi
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MAN 2401

Ekonometrika

3 (3-0

Membahas arti dan ruang lingkup ekonometrika; regresi sederhana
& regresi berganda, estimasi dan pengujian, pendeteksian
permasalahan
dalam
estimasi
dan
cara
mengatasinya
(multikolonieritas, otokorelasi, heteroksedastisitas)
EKO 3501

Kewirausahaan

3 (2-1P)

Mata kuliah ini membahas prinsip dasar Kewirauasahaan (jiwa
wirausaha, kepemimpinan, sifat yang dimiliki wirausaha) wirausaha
yang sukses, marketing plan, business plan, risiko dan pengambilan
keputusan, menggali potenasi pasar, memasarkan barang dan jasa,
capacity building, mengukur dan mengendalikan strategi serta hasil
keuangan, lembaga keuangan mikro dan menyusun bisnis UKM
serta praktek UKM
AKT 3501

Akuntansi Lanjutan I

3 (2-1P)

Mata kuliah ini membahas konsep dan pengertian dari akuntansi
lanjutan. Topik yang dibahas didalamnya tentang teori, konsep, dan
perhitungan tentang pembentukan persekutuan, pembubaran dan
likuidasi persekutuan, likuidasi korporasi, penjualan cicilan,
penjualan konsinyasi, akuntansi untuk operasi cabang, pelaporan
segmen dan interim
AKT 3503

Audit Keuangan

3 (2-1P)

Mata kuliah ini membahas konsep dan pengertian dari pemeriksaan
akuntansi. Topik yang dibahas didalamnya tentang pengauditan
laporan keuangan yang menekankan pentingnya perencanaan audit,
pengujian pengendalian, pengujian substantive, pengumpulan bukti,
penyusunan kertas kerja, analsisi dan perhitungan matematis,
konfirmasi kepada pihak luar, evaluasi hasil audit, komunikasi
dengan komite audit dan manajemen, menerbitkan laporan audit,
serta temuan atas kejadian setelah audit report
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AKT 4714

Tata Kelola Perusahaan ⁴

3 (3-0

Mata kuliah ini membahas konsep dan pengertian dari tata kelola
perusahaan,
alasan
diperlukannya,
prinsip-prinsip
dan
implementasinya, serta tinjauan terhadap praktek dan isu tata kelola
perusahaan di Indonesia. Pembahasan menekankan pada pentingnya
peran profesi akuntan dan bagaimana profesi akuntan dalam
mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.
AKT 3505

Manajemen SDM

3 (3-0

Mata kuliah ini membahas konsep dan pengertian dari MSDM.
Topik yang dibahas didalamnya tentang metode dan teknik
perencanaan, penarikan, pelatihan dan pengembangan, aspek dan
teknik-teknik kompensasi, masalah lingkungan pemerintah dan
serikat buruh, keselamatan kerja dan tehnik-tehnik pendaya gunaan
sumber daya manusia dalam organisasi dan pemberhentian SDM.
AKT 3506

Etika Profesi

3 (3-0

Mata kuliah ini membekali pengetahuan dan pemahaman tentang
etika professional yang diterapkan di berbagai bidang bisnis seperti
etika dalam akuntansi, etika dalam auditing, etika dalam akuntansi
keuangan dan akuntansi manajemen
AKT 3507

Sistem Pengendalian Manajemen

3 (3-0

Mata kuliah ini membahas konsep dan pengertian dari sistem
pengendalian manajemen. Topik yang dibahas meliputi konsep
pemahaman berbagai strategi dalam perusahaan, perilaku organisasi,
mempertanggungjawaban kemampuan & biaya organisasi,
pertanggungjawaban investasi & laba, mengukur kinerja laba dan
investasi, penentuan harga transfer, pengukuran dan pengendalian
asset yang digunakan, perencanaan strategis, menyusun anggaran,
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menganalisis laporan kinerja keuangan, pengendalian aktiva yang
dikelola, ukuran kinerja, kompensasi manajemen
EKO 3601

Metodologi Penelitian Bisnis

3 (2-1D)

Mata kuliah ini membahas konsep dasar metode penelitian ilmiah,
penelitian bisnis, masalah, variabel, dan paradigma, landasan teori
dan pengajuan hipotesis, metode penelitian, populasi dan sampel,
skala pengukuran dan instrumen penelitian, teknik pengumpulan dan
analisis data serta pengujian hipotesis, membuat judul penelitian,
menyusun rancangan dan laporan penelitian.
AKT 3606

Teori Akuntansi

3 (3-0

Mata kuliah ini membahas konsep dan pengertian dari teori, konsep
dasar, prinsip dan pelaporan akuntansi, sistem data, informasi, Cash
flow, Statement financial, perpajakan, inflasi dan pasar modal
AKT 3602

Akuntansi Syariah

3 (2-1P)

Mata kuliah ini membahas konsep dan pengertian pengakuan,
pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi syariah pada
lembaga keuangan syariah. Materi yang dibahas meliputi ekonomi
islam, transaksi ekonomi islam, pengantar akuntansi syariah,
akuntansi zakat, akuntansi perbankan syariah, akuntansi murabahah,
akuntansi salam dan istishna, mudharabah, musyarakah, ijarah,
asuransi dan akuntansi Laporan Keuangan Syariah
AKT 3603

Penganggaran

3 (2-1P)

Mata kuliah ini membahas konsep dan pengertian dari penganggaran.
Topik yang dibahas meliputi konsep penganggaran perusahaan,
anggaran penjualan, anggaran persediaan, anggaran bahan baku,
anggaran biaya tenaga kerja, anggaran biaya produksi dan anggaran
harga pokok penjualan, pelaporan anggaran
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AKT 3604

Akuntansi Manajemen

3 (2-1P)

Mata kuliah ini membahas lebih banyak penekanan kepada upaya
penyajian informasi bagi kepentingan manajemen dalam
pengambilan keputusan kegiatan operasional sehari-hari maupun
strategis. Akuntansi Manajemen ini berupaya memberikan
pemahaman berkaitan dengan perilaku biaya, analisis titik impas,
relevansi biaya untuk pengambilan keputusan taktis, pusat
pertanggungjawaban dan penilaian kinerja.
AKT 2403

Akuntansi Lanjutan II

3 (2-1P)

Mata kuliah ini membahas akuntansi untuk kantor pusat dan cabang,
konsep-konsep akuntansi dan transaksi atas penjabaran mata uang
asing, interim report dan segmental reporting, akuntansi untuk firma
dalam hal pembentukan, operasi, perubahan pemilik, akuntansi untuk
PT dalam hal likuidasi, reorganisasi, debt restucturing, financial
distress, dan akuntansi untuk non profit organization seperti
universitas, rumah sakit, organisasi sosial lainnya.
AKT 3603

Audit Keuangan Lanjutan

3 (2-1P)

Mata kuliah ini membahas Pada mata kuliah ini, mahasiswa
mempelajari teori teknik-teknik audit yang penerapannya
menggunakan pendekatan siklus, seperti misalnya mempelajari audit
prosedur, uji petik, mempelajari bagaimana mengevaluasi berbagai
kemungkinan, dan bagaimana menyelesaikan bagian akhir dari
pekerjaan audit keuangan
UNI 4701

B ahasa INngris II

2(1-1P)

Mata kuliah ini membahas vocabulary, grammar, reading, listening,
writing dan translating dengan menekankan pada kemampuan
membuat tulisan ilmiah dalam bahasa inggris yang benar
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AKT 4701

Seminar Akuntansi

3 (3-0

Mata kuliah ini membahas dan mempelajari tentang seminar
akuntansi keuangan dan topik-topik terkait dengan perkembangan
ilmu akuntansi.

AKT 4703

Analisa Laporan Keuangan

3 (2-1P)

Membahas tentang bagaimana interpretasi laporan keuangan dengan
teknik dan penilaian kinerja keuangan perusahaan, ditinjau dari sudut
pandang manajemen, pemilik dan kreditur. Mata kuliah ini juga
membahas mengenai bagaimana menyusun laporan arus kas. Setelah
mengikuti perkuliahan, mahasiswa mampu memahami dan
menggunakan laporan keuangan bagi analisis bisnis
AKT 4605

Akuntansi Perpajakan ²

3 (3-0

Mata kuliah ini membahas dan mempelajari pengertian akuntansi
perpajakan. Topik yang dibahas meliputi konsep PPN, PPnBM, PPh
pasal (21, 22, 23, 24, 25, 28A, 29 dan 31E), Pajak Bumi dan
Bangunan, Pajak Bea Perolehan Ha atas Tanah Bangunan, Pajak Bea
Materai, Rekonsiliasi Fiskal, Akuntansi pajak Tangguhan

AKT 4706

Audit Sistem Informasi ³

3 (3-0

Mata kuliah ini membahas kontrol dan audit sistem informasi. Topik
yang dibahas meliputi konsep dasar kontrol dan audit, tahapan audit,
standar dan panduan audit, serta proses pengumpulan dan evaluasi
bukti. Penyusunan tata kelola dan pelaksanaan audit sistem informasi
pada skala entreprise. penerapan konsep-konsep yang telah dipelajari
dalam proses audit yang berbasis pada studi kasus di dunia nyata.
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AKT 4707

Akuntansi Manajemen Lanjutan ⁴

3 (3-0

Membahas pengembangan dari mata kuliah akuntansi manajemen.
Penguasaan materi ini dengan menggunakan informasi akuntansi
yang perlu diolah dengan menggunakan teknik kuantitatif meliputi
penentuan harga pokok produk, metode harga transfer, biaya relevan,
investasi modal di dalam organisasinya untuk merencanakan,
mengendalikan dan proses pembuatan keputusan.
AKT 4708

Penganggaran Sektor Publik ¹

3 (3-0

Membahas Perencanaan Anggaran Sektor Publik terutama dalam
Anggaran Pemerintah, mengimplementasikan, menganalisa, Alokasi
Perencanaan Anggaran sesuai dengan perubahan perundangundangan Pemerintah Daerah maupun Pusat
AKT4710

Audit Manajemen ³

3 (3-0

Mata kuliah pemeriksaan manajemen merupakan mata kuliah yang
memperkenalkan konsep pengauditan manajemen. Materi yang
dibahas dalam pekuliahan ini terdiri konsep dasar audit manajemen,
operasional auditan, pengujian pengendalian intern, perencanaan dan
program audit manajemen, pelaporan audit manajemen, kertas kerja
audit manajemen, dan audit manajemen terhadap fungsi-fungsi pada
organisasi/perusahaan yang meliputi fungsi Sumber Daya Manusia,
fungsi kinerja manajerial, fungsi Pemasaran, fungsi Produksi,
Kualitas produk, fungsi Pembelian, dan fungsi manufaktur.
AKT 4711

Manajemen Investasi Resiko⁴

3 (3-0

Mata kuliah manajemen investasi resiko mempelajari pengelolaan
dalam manajemen berinventasi dan resiko yang ada didalamnya.
Topik yang dibahas meliputi konsep identifikasi dan pengukuran
resiko, properti, kewajiban dan SDM terhadap resiko, suransi dan
reasuransi serta resiko manajemen.
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AKT 4712

Audit Akuntansi Sektor Publik ¹

3 (3-0

Membahas tahapan audit, standar dan panduan audit, serta proses
pengumpulan dan evaluasi bukti. Penyusunan tata kelola dan
pelaksanaan audit sistem informasi, penerapan konsep-konsep yang
telah dipelajari dalam proses audit yang berbasis pada studi kasus
Sektor Publik terutama dalam Anggaran PemerintahAlokasi
Perencanaan Anggaran sesuai dengan perubahan perundangundangan Pemerintah Daerah maupun Pusat
AKT 4713

Audit Perpajakan ²

3 (3-0

Mata kuliah ini membahas dan mempelajari konsep dasar
pemeriksaan pajak. Topik yang dibahas meliputi konsep dasar
pemeriksaan lanjutan, standar pemeriksaan pajak, metode
pemeriksaan pajak, tehnik pemeriksaan pajak, tahapan pemeriksaan
pajak, kertas kerja pemeriksaan pajak, hasil dan tindak lanjut
pemeriksaan pajak, tindak pidana pajak, pemeriksaan bukti dan
penyidikan pajak
AKT 4716

Kapita
Selekta
Keuangan ⁵

Akuntansi

3 (3-0

Mata kuliah ini membahas topik terkini dalam akuntansi manajemen
secara mendalam sehingga memperkaya wawasan mahasiswa serta
memberikan gambaran praktik khusus terkait dengan topik akuntansi
manajemen terkini.
AKT 4717

Audit Internal ⁵

3 (3-0

Mata kuliah pemeriksaan manajemen merupakan mata kuliah yang
memperkenalkan konsep pengauditan manajemen. Materi yang
dibahas dalam pekuliahan ini terdiri konsep dasar audit manajemen,
operasional auditan, pengujian pengendalian intern, perencanaan dan
program audit manajemen, pelaporan audit manajemen, kertas kerja
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audit manajemen, dan audit manajemen terhadap fungsi-fungsi pada
organisasi/perusahaan yang meliputi fungsi Sumber Daya Manusia,
fungsi kinerja manajerial, fungsi Pemasaran, fungsi Produksi,
Kualitas produk, fungsi Pembelian, dan fungsi manufaktur.
AKT 4718

Akuntansi Internasional ⁶

3 (3-0

Mata kuliah ini membahas pola-pola pengembangan akuntansi
internasional, dan perbandingan sistem dan praktik akuntansi di
berbagai negara di dunia. Dalam mata kuliah ini juga dibahas
masalah teknik yang berkaitan dengan akuntansi internasional, antara
lain sistem pelaporan, transaksi yang menyangkut mata uang asing,
dan berbagai isu internasional tertentu (misalnya, goodwill dan
inflasi). Pada bagian akhir akan dibahas masalah-masalah intern
perusahaan multinasional, seperti pengendalian manajemen di
lingkungan global, transfer pricing dan perpajakan internasional.
AKT 4719

Akuntan dan Pasar Modal ⁶

3 (3-0)

Mata kuliah ini memberikan pemahaman konsep dasar pasar modal
dan prospek karir di pasar modal. Materi pengetahuan yang
disampaikan adalah situasi pasar modal Indonesia, meliputi:
peraturan-peraturan pemeritah di bursa, mekanisme perdagangan di
BEI, instrumen saham, obligasi, reksadana, dan opsi, serta
mempelajari alat analisis fundamental dan teknikal. Untuk membuat
mata kuliah ini semakin menarik, juga disampaikan pembahasan
sebuah kasus proses go-public-emisi sebuah perusahaan di BEI.
Selain itu, dibahas juga mengenai kaitan antara profesi akuntan
dengan pasar modal

