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Diskripsi Mata Kuliah    : 

 Mata kuliah ini  merupakan mata kuliah inti dalam struktur kurikulum program studi akuntansi (S1) yang memberikan 

pengetahuan tentang konsep  akuntansi keuangan lanjutan II dan dapat menyusun laporan keuangan konsolidasi. 

 Mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan  II diambil setelah lulus mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan I 
 

Kompetensi                     :  

 Mampu menjelaskan; konsep penggabungan bisnis, melakukan pencatatan investasi pada entitas asosiasi, teknik konsolidasi, 
perubahan kepemilikan dan mampu menyusun laporan  keuangan konsolidasi, termasuk melaporkan laba, keuntungan dan 
kerugian transaksi-transaksi antar perusahaan dan penjabaran laporan mata uang asing. 

 

Pokok Bahasan              : Penggabungan bisnis, investasi pada perusahaan asosiasi, laporan keuangan konsolidasi, transaksi antar perusahaan dan 

laporan keuangan mata uang asing. 

        

Minggu 

Ke 

KEMAMPUAN AKHIR YANG 

DIHARAPKAN * 

BAHAN KAJIAN/MATERI 

PEMBELAJARAN* 

BENTUK 

PEMBELAJARAN* 

KRITERIA PENILAIAN 

(Indekator)* 

BOBOT 

NILAI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

http://www.mercubuana.ac.id/


Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
KAMPUS MENARA BHAKTI 
Jl. Raya Meruya Selatan No.01, Kembangan, Jakarta Barat 11650 
Telp. 021-5840815/ 021-5840816 (Hunting), Fax. 0215871312 
http://www.mercubuana.ac.id, e-mail : feb@mercubuana.ac.id 

 

Minggu 

Ke 

KEMAMPUAN AKHIR YANG 

DIHARAPKAN * 

BAHAN KAJIAN/MATERI 

PEMBELAJARAN* 

BENTUK 

PEMBELAJARAN* 

KRITERIA PENILAIAN 

(Indekator)* 

BOBOT 

NILAI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 

1. Mampu memahami dan 
menyepakati kontrak kuliah 
 

2. Mampu menjelaskan konsep 
kombinasi bisnis dan pencatatan 
akuntansi kombinasi bisnis 

- Definsi kombinasi bisnis 
- Metode akuntansi kombinasi bisnis (metode 

akuisisi) 
- Pencatatan atas kombinasi bisnis 
 

 Ceramah 

 Diskusi 

 Latihan soal 

 Tingkat komunikatif 

 Kemampuan menjawab 

2,5% 

2 

Mampu menjelaskan investasi dalam 
saham – akuntansi dan pelaporan 
oleh investor 

 
- Akuntansi untuk investasi dalam saham 
- Metode ekuitas – konsolidasi satu baris 

 Ceramah 

 Diskusi 

 Latihan soal 

 Tingkat komunikatif 

 Kemampuan menjawab 2,5% 

3 

Mampu menjelaskan investasi dalam 
saham – akuntansi dan pelaporan 
oleh investor --- lanjutan 
 

- Perolehan investasi secara bertahap 
- Penjualan kepemilikan ekuitas 
- Perusahaan investee dengan saham 

preferensi 
- Item-item luar biasa 
- Pengujian goodwill untuk “imparment” 

 Ceramah 

 Diskusi 
Latihan soal 
 

 Tingkat komunikatif 

 Kemampuan menjawab 

2,5% 

4 

Mampu menjelaskan konsep laporan 
keuangan konsolidasian  

- Konsep laporan keuangan konsolidasian 
- Neraca konsolidasian pada tanggal akuisisi 

untuk akuisisi 100% dan <100% dengan 
metode ekuitas 

- Neraca konsolidasian setelah akuisisi untuk 
akuisisi <100% dengan metode ekuitas 

- Alokasi selisih pada aset bersih yang dapat 
diidentifikasi 

- Laporan Laba rugi konsolidasian 

 Ceramah 

 Diskusi 

 Latihan soal 

 Tingkat komunikatif 

 Kemampuan menjawab 

2,5% 

5 

Mampu membuat laporan keuangan 
konsolidasi secara benar 
 

- Laporan keuangan konsolidasian  pada 
tahun akuisisi untuk akuisisi <100% dengan 
metode ekuitas,  

- Laporan keuangan konsolidasian  setelah 
tahun akuisisi untuk akuisisi <100% dengan 
metode ekuitas 

 Ceramah 

 Diskusi 

 Latihan soal 

 Tingkat komunikatif 

 Kemampuan menjawab 

2,5% 
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Mampu membuat laporan keuangan 
konsolidasi secara benar --lanjutan 
 

- Laporan keuangan konsolidasian  pada 
tahun akuisisi untuk akuisisi <100% dengan 
exess aset yang dapat diidentifikasi 

- Laporan keuangan konsolidasian  setelah 
tahun akuisisi untuk akuisisi <100% dengan 
exess aset yang dapat diidentifikasi 

- Laporan arus kas konsolidasian 

 Ceramah 

 Diskusi 

 Latihan soal 

 Tingkat komunikatif 

 Kemampuan menjawab 

2,5% 

7 

1. Mampu menerapkan akuntansi 
kombinasi bisnis secara benar 

2. Mampu menghitung saldo 
investasi secara tepat 
Mampu membuat laporan 
kauangan konsolidasian secara 
benar 

- Kombinasi bisnis 
- Investasi saham – akuntansi dan pelaporan 

oleh investor 
- Laporan keuangan konsolidasian 

 Latihan kasus  Tingkat komunikatif 

 Kemampuan menjawab 

5% 
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