
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET 
PROGRAM STUDI :  AKUNTANSI  (S1) 

 
SILABUS 

 
Mata Kuliah                     :  Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 
Semester                         :  V 
Jumlah Sks                     :  3 sks 
Mata Kuliah prasyarat   :   Akuntansi Pengantar, Akuntansi Keuangan Menengah 
Dosen                              :  Team 
 
DISKRIPSI  MATA KULIAH: 
 
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan pada mahasiswa mengenai proses akuntansi 
dalam perusahaan yang melakukan transaksi khusus dan atau mempunyai hubungan 
khusus dengan perusahaan lain. Dalam mata kuliah ini dibahas akuntansi untuk 
persekutuan, usaha patungan, penjualan angsuran, penjualan konsinyasi, dan 
pembentukan cabang dan pembuatan laporan keuangan gabungan. Dalam mata kuliah 
ini juga dibahas pembuatan laporan keuangan gabungan untuk perusahaan/kantor 
cabang yang berada di negara berbeda.  
 
TUJUAN PENGAJARAN: 
Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat mempunyai 
kompetensi sebagai berikut:. 

1. Penguasaan Ilmu dan Ketrampilan (Materi): 

• Kompetensi Utama:  
Mahasiswa mampu memahami, dan menjelaskan konsep dan perlakuan 
akuntansi untuk persekutuan dan usaha patungan, cabang, pembuatan laporan 
keuangan gabungan, baik kantor cabang di dalam negeri maupun di luar negeri. 

• Kompetensi Pendukung 
Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep penjualan angsuran dan 
penjualan konsinyasi. 

• Kompetensi Lainnya 
Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan penggunaan software dalam 
penyusunan laporan keuangan.  

 
2. Kemampuan Berkarya 

Mahasiswa mampu membuat, menginterpretasikan dan menganalisis laporan 
keuangan yang berkaitan dengan laporan keuangan gabungan baik untuk anak 
yang berada di dalam negeri, maupun cabang yang berada di luar negeri 

 
3. Sikap dan Perilaku 

Mahasiswa mampu: 

• Meningkatkan pemahaman atas konsep dan analisis berkaitan dengan 
persekutuan, usaha patungan dan pembuatan laporan keuangan gabungan. 

• Mengkomunikasikan pemahaman dan analisis laporan keuangan gabungan 

• Bekerja dalam tim dengan  baik 

• Mendapatkan informasi terkini tentang perkembangan hubungan pusat dan 
cabang 



 
4. Landasan Kepribadian dan Pemahaman Kaidah Bermasyarakat (Etika) 

Mahasiswa mampu menempuh perkuliahan dengan menjaga etika akademik 
 

METODA PEMBELAJARAN 
Dalam perkuliahan ini digunakan beberapa metoda pembelajaran sebagai berikut: 

• Ceramah 

• Presentasi dan diskusi atas Kasus/masalah  

• Pengerjaan latihan di kelas 
Masing-masing metoda digunakan sesuai dengan kebutuhan. 

 
PENILAIAN 
Penilaian terhadap prestasi mahasiswa dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

• PR, Kuis, dan asistensi (K1) 

• Evaluasi terhadap tugas tertulis (tugas akhir, dll) dan lesan (jika diperlukan) 
termasuk Pengamatan dan wawancara dalam diskusi kelompok (K2) 

• Ujian Tulis/ Ujian Kompetensi Dasar-UKD 1 (K3) 

• Ujian Tulis/ Ujian Kompetensi Dasar-UKD 2 (K4) 

• Pengamatan dan tanya jawab dalam presentasi dan diskusi (K5) 

• Sikap & Perilaku, dan Etika akademik (K6) 
 
Nilai final merupakan nilai rata-rata tertimbang yang sudah disesuaikan dengan sanksi 

(jika ada). Bobot masing-masing komponen nilai adalah sebagai berikut:   
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Sikap & Perilaku: 

• Kemampuan mengembangkan diri (kemandirian) 

• Kemampuan bekerja sama dalam tim 

• Kemampuan menyampaikan pendapat secara lisan atau presentasi 

• Kemampuan menyampaikan pendapat tertulis (academic writing) 
 

Nilai komponen (K1 s/d K6) tidak boleh kurang dari 60. Mahasiswa yang belum berhasil 
mendapatkan nilai komponen minimun 60 dapat mengajukan penilaian ulang kepada 
dosen dengan ketentuan sebagai berikut: 



• Pelaksanaan penilaian ulang ditentukan oleh dosen sepanjang masa perkuliahan 
dalam semester ini. 

• Mahasiswa tidak melanggar etika akademik perkuliahan sebagaimana disebutkan 
dibawah ini dan tidak dikenakan sanksi sehingga tidak dapat mengikuti penilaian 
ulang 

 
Pelanggaran Etika Akademik dalam Perkuliahan: 

• Melakukan plagiat atau kegiatan sejenisnya dengan nama lain. 

• Melakukan kecurangan (misalnya menyontek pada waktu ujian tulis) 

• Tidak hadir kuliah tanpa ijin karena: 
o Sakit (dengan Surat Keterangan Dokter)  
o Melaksanakan tugas Fakultas/Universitas (dengan Surat Tugas dari Pejabat 

terkait) 
o Sebab lain yang dapat diterima oleh dosen (disampaikan kepada dosen paling 

lambat satu hari kerja  setelah sebab lain tersebut terjadi) 

• Tidak hadir kuliah tetapi mengisi daftar hadir dengan bantuan orang lain (Mahasiswa 
yang membantu mengisi daftar hadir juga termasuk melakukan pelanggaran etika 
akademik perkuliahan) 

• Melakukan pelanggaran lain sesuai ketentuan yang berlaku (misalnya memakai 
pakaian tidak sopan. 

 
Penilaian menggunakan Standar Nilai sebagai berikut: 

Nilai (0-100) Nilai Dengan Huruf Nilai 0-4 Keterangan 
80-100 A 4 Sangat Baik 
70-79 B 3 Baik 

60-69 C 2 Cukup 
40-59 D 1 Kurang 
0-39 E 0 GagaL 
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5. Buku teks lain tentang Akuntansi Keuangan Lanjutan. 

 



RANCANGAN PEMBELAJARAN KBK 
 

(1) 
Ming-
gu ke: 

(2)  
Kompetensi  

(3) 
Materi 

Pembelajaran 

(4) 
Metode 

Pembelajaran 

(5) 
Bentuk 

Penilaian  

1-3 b. Penguasaan Ilmu (materi): 

• Mampu menjelaskan konsep 
persekutuan dan akuntansinya   

• Mampu menjelaskan masalah 
yang timbul dalam persekutuan 

• Mampu menjelaskan konsep 
dasar, prinsip pembuatan 
laporan keuangan persekutuan 

c. Kemampuan berkarya: 

• Mampu membuat laporan 
keuangan persekutuan 

• Mampu menganalisis laporan 
keuangan persekutuan 

d. Sikap dan Perilaku: 

• Meningkatkan pemahaman atas 
konsep dan analisis berkaitan 
dengan persekutuan. 

• Mengkomunikasikan 
pemahaman dan analisis 
laporan keuangan persekutuan 

• Bekerja dalam tim dengan  baik 

• Drebin (1988) 
chapter 1-5 

• Standar akuntansi  
 

• Ceramah 

• Presentasi dan 
diskusi kasus (PR) 

• Latihan soal  
 

• kuis (b) 

• pengamatan 
kerja individu 
dalam 
kelompok (b, c 
dan d) 

 
 

4-5 b. Penguasaan Ilmu (materi): 

• Mampu menjelaskan penjualan 
angsuran dan akuntansinya 

• Mampu menjelaskan konsep 
dasar, prinsip penjualan 
angsuran 

c. Kemampuan berkarya: 

• Mampu membuat laporan 
keuangan mengandung penj 
angsuran 

d. Sikap dan Perilaku: 

• Meningkatkan pemahaman atas 

• Drebin (1988) 
chapter 6 

• Standar akuntansi  
 

• Ceramah 

• Presentasi dan 
diskusi kasus 
(PR) 

• Latihan soal  
 

• kuis (b) 

• pengamatan 
kerja individu 
dalam 
kelompok (b, c 
dan d) 

 
 



konsep dan analisis berkaitan 
dengan akuntansi penj 
angsuran  

• Mengkomunikasikan 
pemahaman dan analisis laba 
penj angsruan 

• Bekerja dalam tim dengan  baik 

6-7 b. Penguasaan Ilmu (materi): 

• Mampu menjelaskan penjualan 
konsinyasi 

• Mampu menjelaskan konsep 
dasar, prinsip, dan perlakuan 
laba konsinyasi  

c. Kemampuan berkarya: 

• Mampu membuat laporan 
keuangan yang menunjukkan 
laba konsinyasi  

d. Sikap dan Perilaku: 

• Meningkatkan pemahaman atas 
konsep dan analisis berkaitan 
dengan penjualan konsinyasi. 

• Mengkomunikasikan 
pemahaman dan analisis 
laporan keuangan serta 
kasus/permasalahan terkait bab 
yang dibahas 

• Bekerja dalam tim dengan  baik 

• Drebin (1988) 
chapter 7 

• Standar akuntansi  
 

• Ceramah 

• Presentasi dan 
diskusi kasus 
(PR) 

• Latihan soal  
 

• kuis (b) 

• pengamatan 
kerja individu 
dalam 
kelompok (b, c 
dan d) 

 
 

8-12 b. Penguasaan Ilmu (materi): 

• Mampu menjelaskan konsep 
dasar, prinsip, dan perlakuan 
akuntansi untuk cabang 

• Mampu menjelaskan konsep 
dasar, prinsip pembuatan 
laporan keuangan gabungan.  

c. Kemampuan berkarya: 

• mampu  menghitung  laba antar 
pusat dan cabang atau cabang 
dan cabang lain 

• Mampu menjelaskan konsep 

• Drebin (1988) 
chapter 8-9 

• Publikasi laporan 
keuangan 
perusahaan  

 

• Ceramah 

• Presentasi dan 
diskusi kasus 
(PR) 

• Latihan soal  
 

• kuis (b) 

• pengamatan 
kerja individu 
dalam 
kelompok (b, c 
dan d) 

 
 



dasar, prinsip pembuatan 
laporan keuangan gabungan.  

d. Sikap dan Perilaku: 

• Meningkatkan pemahaman atas 
konsep dan analisis berkaitan 
dengan pembuatan laporan 
keuangan gabungan 

• Mengkomunikasikan 
pemahaman dan analisis 
laporan keuangan gabungan  

• Bekerja dalam tim dengan  baik 

13-14 b. Penguasaan Ilmu (materi): 

• Mampu menjelaskan konsep 
dasar dan prinsip translasi 
laporan keuangan 

• Mampu menjelaskan konsep 
dasar, prinsip pembuatan 
laporan keuangan gabungan 
dengan cabang di luar negeri 

c.Kemampuan berkarya: 

• mampu  menghitung  selisih 
kurs yang timbul akibat translasi 

• Mampu melakukan proses 
translasi atas laporan keuangan 

• Mampu membuat laporan 
keuangan gabungan dengan 
cabang di luar negeri.  

d. Sikap dan Perilaku: 

• Meningkatkan pemahaman atas 
konsep dan analisis berkaitan 
dengan pembuatan laporan 
keuangan gabungan dengan 
adanya cabang di luar negeri. 

• Mengkomunikasikan 
pemahaman dan analisis 
laporan keuangan gabungan 

• Bekerja dalam tim dengan  baik 

• Drebin (1988) 
chapter 17 

• Publikasi laporan 
keuangan 
perusahaan  

 

• Ceramah 

• Presentasi dan 
diskusi kasus 
(PR) 

• Latihan soal  
 

• kuis (b) 

• pengamatan 
kerja individu 
dalam 
kelompok (b, c 
dan d) 

 
 

 



Pembahasan per bab sebagai berikut: 

Hari/ 

Tanggal 

Kuli

ah  

Topik 

 

Bacaan Tugas 

 1 

 

Penjelasan secara umum 

Pengantar akuntansi Lanjutan 

  

 2 

 

Partnership: Pembentukan dan 

Usahanya 

D1; B16 TA1 

 3 

 

Partnership: Pembubaran karena 

perubahan pemilik 

D2; B16 TA2 

 4 Partnership: Likuidasi D3; B17 TA3 

  Partnership: Likuidasi   

 5 Partnership: Likuidasi Berangsur D4; B17 TA4 

  Partnership: Likuidasi Berangsur   

  Joint Venture D4  

  --------------------------                 U J I A N   M I D   ---------------------------- 

 6 Installment Sales D5; B11 TA5 

 7 Installment Sales    

 8 Consignment D6;  TA6 

 9 Consignment   

 10 Home Office & Branch: Elementery D7; B12 TA7 

 11 Home Office & Branch: Elementery   

 12 Home Office & Branch: Special 

Problem 

D8; TA8 

 13 Home Office & Branch: Special 

Problem 

  

 14 Home Office & Branch: Penjabaran 

Kurs 

 TA8 

  Home Office & Branch: Penjabaran 

Kurs 

  

  Review   

-----   Ujian akhir  ------- 

 

 
 


