DESKRIPSI MATA KULIAH
Program Studi Akuntansi S1

Mata Kuliah

Motivasi Kewirausahaan

Kode/SKS

LOK001 / 3 SKS

MK Prasyarat

-

Deskripsi

Mata kuliah ini memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana menjadi
seorang wirausaha mulai dari apa itu wirausaha, perlunya berfikir perubahan dan berfikir
kreativitas, bagaimana mengelola resiko, kepemimpinan, etika bisnis, mencari gagasan usaha,
pemasaran, mengelola keuangan, memulai usaha baru sampai pada bagaimana membuat
rencana bisnis (Business Plan).

Mata Kuliah

Pengantar Aplikasi Komputer

Kode/SKS

LOK040 / 2 SKS

MK Prasyarat

-

Deskripsi

Memberikan landasan pengetahuan dan ketrampilan untuk penggunaan Intranet yang
meliputi email, web browsing dan jaringan, membantu mahasiswa dalam mencari
resource perkuliahan. Memberikan dasar pengetahuan operating system, software
application Serta pengetahuan dan ketrampilan penggunaan tools productivity Microsoft
Office mencakup Microsoft Word, Excel, Access dan Microsoft Power Point.

Mata Kuliah

Matematika Ekonomi

Kode/SKS

EKO003 / 3 SKS

MK Prasyarat

-

Deskripsi

Mata kuliah ini memberikan konsep-konsep dasar matematika, himpunan, bilangan,
definisi dari jenis-jenis bilangan dan menyelesaikan ketidaksamaan, konsep fungsi,
penggunaan matriks dan determinan dalam bisnis dan ekonomi.

Mata Kuliah

Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro

Kode/SKS

EKO004 / 3 SKS

MK Prasyarat

-

Deskripsi

Pengantar ekonomi mikro merupakan mata kuliah yang menguraikan atau menganalisis
mengenai perilaku ekonomi individual baik mengenai perilaku konsumen, perilaku produsen
maupun pasar. Materi perkuliahan dimulai dari konsep dasar teori ekonomi, konsep
permintaan dan penawaran serta harga keseimbangan, teori perilaku konsumen, teori
produksi, teori biaya dan keseimbangan perusahaan baik di pasar persaingan sempurna
maupun pasar persaingan tidak sempurna.

Mata Kuliah

Pengantar Akuntansi I

Kode/SKS

AKT058 / 3 sks

MK Prasyarat

-

Deskripsi

Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa, untuk kajian teoritis
mahasiswa akan dibekali konsep dasar akuntansi, prinsip akuntansi dan standar
akuntansi yang berlaku di Indonesia sebagai pedoman dalam menyusun laporan
keuangan. Untuk kajian teknis mahasiswa akan dibekali Proses Penyusunan Laporan
Keuangan untuk Perusahaan Jasa dan Perusahaan Dagang

Mata Kuliah

Pengantar Manajemen

Kode/SKS

MGT049 / 3 sks

MK Prasyarat

-

Deskripsi

Memberikan pengertian dan pengetahuan serta pemahaman dalam mengelola organisasi,
dari mulai merencanakan, pengorganisasian, koordinasi, motivasi, kepemimpinan dan
pengawasan serta menangani konflik dalam organisasi, perencanaan strategis, pembagian
kerja dan struktur organisasi, rentang manajemen dan pendelegasian wewenang, peran dan
teknik pengendalian dalam manajemen serta sistem informasi manajemen

Mata Kuliah

Preparation Toefl

Kode/SKS

LOK021 / 2 sks

MK Prasyarat

Bahasa Inggis I

Deskripsi

Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKKK) ini merupakan mata kuliah yang
membekali pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dengan mengedepankan
penguasaan topik utama yaitu penguasaan Bahasa Inggris secara lisan maupun tulisan
untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris khususnya dalam meningkatkan nilai
TOEFL

Mata Kuliah

Statistik I

Kode/SKS

EKO007 / 3 sks

MK Prasyarat

Matematika Ekonomi

Deskripsi

Mata kuliah ini memberikan bekal tentang teori dasar statistika sehingga mahasiswa mampu
menggunakan dan menerapkannya dalam pengolahan dan analisis data penelitian. Setelah
mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dapat mengerti dan memahami serta
menjelaskan metode pengumpulan data, penyusunan data serta analisis data serta mampu
menyajikan data dalam bentuk table dan gambar serta dapat menganalisisnya.

Mata Kuliah

Pengantar Ilmu Ekonomi Makro

Kode/SKS

EKO008 / 3 sks

MK Prasyarat

Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro

Deskripsi

Mata kuliah ini membahas tentang makroekonomi dalam persperktif filsafat ilmu,
penawaran dan permintaan agregat pendapatan nasional, pengangguran dan inflasi,
konsumsi, tabungan dan investasi, penadapatn nasional keseimbangan, peranan
pemerintah dalam makroekonomi, perdagangan internasional, uang dan bank,
pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, dan perencanaan ekonomi.

Mata Kuliah

Pengantar Akuntansi II

Kode/SKS

AKT002 / 3 sks

MK Prasyarat

Pengantar Akuntansi I

Deskripsi

Mata kuliah ini mempelajari bagaimana proses/siklus akuntansi perusahaan manufaktur,
komponen akun yang terdapat di dalam Laporan Posisi Keuangan seperti Akun Kas
(Rekonsiliasi Bank dan Kas Kecil), Persediaan (Metode Perpetual, Periodik, FIFO,LIFO,
Average), Piutang (Cadangan Kerugian Piutang), Asset Tetap (Metode Penyusutan).

Mata Kuliah

Pengantar Bisnis

Kode/SKS

MGT048 / 3 sks

MK Prasyarat

Pengantar Manajemen

Deskripsi

Mata kuliah ini memberikan pengertian dasar dan pengenalan pada pemahaman
bisnis, yang mencakup pemasaran, manajemen sumber daya, akuntansi serta dasar
strategi bisnis yang mampu menganalisa dan memilih bentuk organisasi bisnis,
pengelolaan sumber daya dan investasi serta strategi yang tepat dalam memenangkan
kompetisi bisnis yang akan dihadapi.

Mata Kuliah

Pendidikan Agama I

Kode/SKS

LOK028 / 2 sks

MK Prasyarat

-

Deskripsi

Mata kuliah ini diharapkan memberikan pemahaman kepada mahasiswa agar dapat
memahami berbagai macam hal-hal penting terkait dengan ajaran di dalam agama islam.
Mata kuliah ini mempelajari tentang menguji keyakinan akan adanya akhirat, Keyakinan
Ilahiyah (Konsep Ketuhanan Yang Maha Esa), Tafakur, Konsep Alam Semesta, Dunia Bahagia
Akhirat Syurga, Konsep Manusia, Musuh Abadi bagi Manusia serta Akhlak, Etika dan Moral

Mata Kuliah

Pendidikan Agama II

Kode/SKS

LOK009 / 2 sks

MK Prasyarat

Pendidikan Agama I

Deskripsi

Mata kuliah Agama 2 ini mempelajari tentang Hukum Syara’, Ilmu pengetahuan dan
tekhnologi, Kerukunan antar umat beragama, Masyarakat Madani (Civil society), Sistem
politik islam, Perbandingan prinsip-prinsip ekonomi, Ilmu mawarits, Kewajiban dan
Hikmah bekerja, Munakahat dan Problematika Islam

Mata Kuliah

Accounting Software

Kode/SKS

PIL002 / 2 sks

MK Prasyarat

Pengantar Aplikasi Komputer

Deskripsi

Mata kuliah ini menjelaskan tentang bagaimana memberikan pemahaman lengkap tentang
penyajian laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi MYOB, secara rinci mahasiswa
dibekali dengan, pengertian, komponen MYOB Accounting, menyiapkan pembukuan,
menyusun rekening atau account, pengaturan pajak dan menyiapkan rekening terkait (linked
account), mencatat saldo rekening/ akun, serta mencatat transaksi keuangan.

Mata Kuliah

Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan

Kode/SKS

EKO036 / 3 sks

MK Prasyarat

-

Deskripsi

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar kepribadian yang menggali dan
mengimplementasikan nilai-nilai dan kearifan nusantara yang terkristal dalam
Pancasila. Mahasiswa mampu memahami filsafat Pancasila, gagasan kemanusiaan dan
keadaban, nilai-nilai universal HAM, filosofi kebhinekaan, hukum, keadilan dan rule of
law, konsep demokrasi permusyawaratan dan deliberatif, serta gagasan politik ruang
dan strategi pengembangannya.

Mata Kuliah

Etika Bisnis dan Profesi

Kode/SKS

LOK041 / 2 sks

MK Prasyarat

-

Deskripsi

Mata Kuliah Etika Bisnis dan Profesi merupakan mata kuliah yang membekali
pengetahuan mahasiswa dengan mengedepankan penguasaan topik utama yaitu,
mengenai hakekat etika dan bisnis,prinsip-prinsip etis dalam bisnis, bisnis dan
lingkungannya, etika dalam menjalankan fungsi perusahaan, hubungan etika dan
budaya, dan prespektif etika bisnis.

Mata Kuliah

Manajemen Pemasaran

Kode/SKS

MGT003 / 3 sks

MK Prasyarat

Pengantar Manajemen

Deskripsi

Mata kuliah ini membekali pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dengan
mengedepankan penguasaan topik utama yaitu, Sistem informasi pemasaran, riset
pemasaran, pasar konsumen, pasar bisnis, pasar institusi dan pemerintah, segmentasi,
merancang dan mengelola komunikasi pemasaran terpadu, memperkenalkan tawaran
pasar baru, pasar global dan mengelola organisasi pemasaran holistik.

Mata Kuliah

Manajemen Keuangan I

Kode/SKS

MGT004 / 3 sks

MK Prasyarat

Pengentar Akuntansi I

Deskripsi

Mata Kuliah ini membekali mahasiswa dengan mengedepankan penguasaan topik utama
dengan cakupan pembahasan analisis penggunaan rasio laporan keuangan yang ada
dalam suatu perusahaan, penilaian surat berharga jangka panjang, menganalisis biaya
modal, penganggaran modal dan teknik penganggaran modal, mengenal tentang ruang
lingkup restrukturisasi perusahaan dan pasar modal.

Mata Kuliah

Akuntansi Biaya

Kode/SKS

AKT052 / 3 sks

MK Prasyarat

Pengantar Akuntansi 1 dan 2

Deskripsi

Mata Kuliah ini mempelajari tentang konsep akuntansi biaya, metode harga pokok
pesanan, metode harga pokok proses, metode harga pokok variabel (direct costing),
biaya overhead pabrik, departementalisasi biaya overhead pabrik, biaya bahan baku,
biaya tenaga kerja, harga pokok produk bersama dan produk sampingan, sistem biaya
taksiran, dan sistem biaya standar.

Mata Kuliah

Perpajakan 1

Kode/SKS

AKT003 / 3 sks

MK Prasyarat

Pengantar Akuntansi 1

Deskripsi

Mata Kuliah Perpajakan merupakan mata kuliah yang diharapkan mampu meningkatkan
kompetensi mahasiswa dalam bidang Perpajakan. Mata kuliah ini menekankan pada
penguasaan Perpajakan yang berawal dari Dasar-dasar Perpajakan sampai dengan
Perhitungan Pajak Penghasilan secara keseluruhan, yaitu PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 24,
PPh 25 termasuk PPN dan PPnBM, PBB, BPHTB dan Bea Meterai.

Mata Kuliah

Manajemen Kreatifitas dan Inovasi

Kode/SKS

LOK022 / 3 sks

MK Prasyarat

Kewirausahaan

Deskripsi

Mata kuliah yang membekali pengetahuan dan keterampilan mahasiswa, diharapkan
mampu meningkatkan kompetensi mahasiswa tentang berfikir kreatif, dapat membuat
hasil karya inovatif berupa produk yang harus ditampilkan/ dipresentasikan sebagai
tugas wajib mahasiswa. Dipelajari juga mengenai pengembangan kreatifitas,
kecerdasan otak manusia, mengetahui hambatan kreatifitas sampai kepada solusi
hambatan kreatifitas

Mata Kuliah

Akuntansi Keuangan Menengah 1

Kode/SKS

AKT006 / 3 sks

MK Prasyarat

Pengantar Akuntansi 2

Deskripsi

Mata Kuliah lanjutan dari Pengatar Akuntansi II, pada mata kuliah ini mahasiswa akan
dihantarkan materi lebih dalam lagi mengenai Rekonsiliasi bank (2, 4, dan 8 kolom),
Persediaan (metode Identifikasi khusus), dan pengakuan awal akun-akun yang terdapat
didalam komponen Liabilitas dan Ekuitas seperti Hutang Usaha, Pendapatan Diterima
Dimuka, Utang jangka Panjang, Modal saham, Laba Ditahan, dll

Mata Kuliah

Sistem Informasi Akuntansi I

Kode/SKS

AKT011 / 3 sks

MK Prasyarat

Pengantar Akuntansi I

Deskripsi

Mata Kuliah ini menekankan pada konsep sistem pemrosesan transaksi secara
procedural yang mengacu pada sistem pengolahan informasi akuntansi, mulai dari
proses perekaman data dalam bukti transaksi melalui sistem otorisasi yang ada dalam
perusahaan, pemrosesan data keuangan , sampai disiapkannya laporan keuangan,
konsep-konsep dasar perancangan sistem informasi akuntansi dari berbagai sudut
pandang pengguna sistem.

Mata Kuliah

Komunikasi Bisnis

Kode/SKS

LOK033 / 2 sks

MK Prasyarat

Manajemen Pemasaran & Manajemen Kreatifitas & Inovasi

Deskripsi

Mata Kuliah Komunikasi Bisnis merupakan mata kuliah yang membekali pengetahuan
dan keterampilan mahasiswa dengan mengedepankan penguasaan topik utama yaitu,
Konsep dasar Komunikasi, Komunikasi dalam Bisnis, Ragam dan jenis Komunikasi,
Teknologi Informasi dalam Komunikasi Bisnis, Perancangan pesan Bisnis, Laporan Bisnis,
Komunikasi lisan dan tulisan dalam Bisnis

Mata Kuliah

Akuntansi Sektor Publik

Kode/SKS

AKT054 / 3 sks

MK Prasyarat

Pengantar Akuntansi

Deskripsi

Mata kuliah membahas mengenai kebutuhan akuntansi sektor publik pada saat ini,
pemahaman berbagai peraturan dan ketentuan pengelolaan keuangan Negara/Daerah,
konsep-konsep dasar dan teknik-teknik akuntansi pemerintahan dan nirlaba, berbagai
informasi dan laporan keuangan Negara/daerah dalam organisasi birokrasi ataupun
nirlaba sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan.

Mata Kuliah

Auditing I

Kode/SKS

AKT013 / 3 sks

MK Prasyarat

Pengantar Akuntansi

Deskripsi

Auditing 1 merupakan matakuliah wajib bagi mahasiswa Jurusan Akuntansi, Auditing 1
yang dimaksud dalam kelas ini merupakan Audit Keuangan (financial audit). Matakuliah
Auditing 1 didesain untuk mengintegrasikan pengetahuan tentang penyusunan laporan
keuangan yang telah dipelajari sebelumnya (dalam matakuliah akuntansi keuangan)
dengan standar-standar dan prosedur-prosedur audit.

Mata Kuliah

Laboratorium Pengantar Akuntansi

Kode/SKS

-

MK Prasyarat

Bagian dari Pengantar Akuntansi 1

Deskripsi

Laboratorium Dasar Akuntansi memberikan bekal materi berupa teknis penyusunan
laporan keuangan untuk setiap jenis industri dimulai dari penjurnalan, posting ke
dalam buku besar, penyusunan ayat jurnal penyesuaian, kertas kerja hingga
penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan posisi
keuangan, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas.

Mata Kuliah

Laboratorium Perpajakan

Kode/SKS

-

MK Prasyarat

Bagian dari Perpajakan 1

Deskripsi

Laboratorium Perpajakan merupakan mata kuliah teknis dalam menghitung dan
memperhitungkan pajak terutang secara keseluruhan yaitu PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh
24, PPh 25 termasuk PPN, mengisi SPT Masa dan SPT Tahunan baik untuk PPh Badan
maupun PPh Orang Pribadi.

Mata Kuliah

Laboratorium Akuntansi Keuangan

Kode/SKS

-

MK Prasyarat

Bagian dari Akuntansi Keuangan 1

Deskripsi

Laboratorium Akuntansi Keuangan merupakan mata kuliah yang memberikan
pembekalan teknis bagaimana perolehan, pengakuan awal, penilaian, pencatatan dan
pelaporan pada jenis asset baik asset lancar maupun asset tidak lancar dan liabiltas
sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Mata Kuliah

Akuntansi Keuangan Menengah II

Kode/SKS

AKT007 / 3 sks

MK Prasyarat

Akuntansi Keuangan Menengah I

Deskripsi

Mata kuliah Akuntansi Keuangan II memberikan pengetahuan mengenai pengakuan dan
pencatatan untuk penurunan nilai asset, kewajiban diestimasi dan kontijensi, perlakuan
akuntansi pada peristiwa setelah periode pelaporan, pengakuan pendapatan dan beban
sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Mata Kuliah

Analisa Laporan Keuangan

Kode/SKS

AKT042 / 3 sks

MK Prasyarat

Pengantar Akuntansi I

Deskripsi

Mata kuliah ini memberikan pemahaman dan menganalisa laporan keuangan mulai
dari analisa akuntansi, analisa keuangan dan terakhir adalah evaluasi analisa akuntansi
untuk meyakinkan bahwa laporan keuangan suatu perusahaan adalah memang bisa
diandalkan dan menggambarkan keadaan perusahaan sesungguhnya sehingga di akhir
analisa mahasiswa akan membuat penyesuaian penyesuaian yang diperlukan.

Mata Kuliah

Perpajakan II

Kode/SKS

AKT053 / 3 sks

MK Prasyarat

Perpajakan I

Deskripsi

Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan tentang Pajak penghasilan,
jenis-jenisnya, mkanisme witholding tax, beserta pemahaman tentang PPh badan dan
proses pengisiannya SPT tahunan, akuntansi perpajakan dan PPN dan PPnBM serta
prosedur restitusi PPN dan PPnBM

Mata Kuliah

Laboratorium Sistem Informasi Akuntansi

Kode/SKS

-

MK Prasyarat

Bagian dari Sistem Informasi Akuntansi II

Deskripsi

Mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat membaca sebuah sistem yang sedang
berjalan, merancang bagaimana standar operasional prosedur yang tepat disertai
dengan pembuatan flowchart, output apa yang dihasilkan dari sistem tersebut,
merancang dokumen yang digunakan, catatan yang terkait dengan prosedur, informasi
yang dibutuhkan oleh manajemen dan bagaimana pengendalian internal yang efektif
dapat diterapkan.

Mata Kuliah

Manajemen Keuangan II

Kode/SKS

MGT009 / 3 sks

MK Prasyarat

Manajemen Keuangan I

Deskripsi

Mata Kuliah ini memberikan wawasan dan membekali mahasiswa dengan mengedepankan
penguasaan topik utama dengan cakupan pembahasan analisis penggunaan rasio laporan
keuangan yang ada dalam suatu perusahaan, penilaian surat berharga jangka panjang,
menganalisis biaya modal, penganggaran modal dan teknik penganggaran modal, mengenal
tentang ruang lingkup restrukturisasi perusahaan dan pasar modal.

Mata Kuliah

Laboratorium Auditing

Kode/SKS

-

MK Prasyarat

Auditing

Deskripsi

Mata kuliah ini memberikan pembekalan teknis dengan pendekatan kasus, dimana
mahasiswa akan melakukan proses pemeriksaan, dimulai dari pemeriksaan atas
prosedur yang diterapkan, kesesuaian laporan keuangan dengan buku besar sampai
dengan bukti fisik, melakukan konfirmasi atas nilai kas di bank, piutang dan utang,
output dari proses ini mahasiswa membuat manajemen letter sebagai bahan evaluasi
manajemen perusahaan.

Mata Kuliah

Akuntansi Keuangan Lanjutan I

Kode/SKS

AKT009 / 3 sks

MK Prasyarat

Akuntansi Keuangan Menengah II

Deskripsi

Mata Kuliah ini memberikan pemahaman terhadap mahasiswa mengenai gambaran
umum penggabungan usaha dan laporan keuangan konsolidasi. Setelah menempuh
mata kuliah ini diharapkan mahasiswa sudah memiliki pengetahuan mengenai konsep
laporan konsolidasi dan mampu melakukan perhitungan kepemilikan saham dalam
perusahaan konsolidasi dengan menggunakan berbagai metode yang ada sesuai
standar akuntansi.

Mata Kuliah

Akuntansi Keuangan Lanjutan II

Kode/SKS

AKT014 / 3 sks

MK Prasyarat

Akuntansi Keuangan Lanjutan I

Deskripsi

Mata Kuliah ini memberikan pemahaman terhadap mahasiswa mengenai gambaran
umum penggabungan usaha dan laporan keuangan konsolidasi, mampu melakukan
perhitungan kepemilikan saham dalam perusahaan konsolidasi dengan menggunakan
berbagai metode yang ada sesuai standar akuntansi yang berlaku umum.

Mata Kuliah

Studi Kelayakan Bisnis

Kode/SKS

LOK031 / 3 sks

MK Prasyarat

Pengantar Manajemen, Manajemen Pemasaran, Pengantar Akuntansi, Manajemen Keuangan

Deskripsi

Mata Kuliah ini memberikan pemahaman mengenai aspek-aspek yang mendasari studi
kelayakan bisnis; yang berkaitan dengan pendirian usaha baru, pengembangan usaha,
maupun untuk kepentingan investasi; memiliki kemampuan untuk melakukan analisis
usaha.

Mata Kuliah

Aspek Hukum dalam Bisnis

Kode/SKS

EKO018 / 2 sks

MK Prasyarat

Pengantar Manajemen, Pengantar Bisnis, Etika Bisnis

Deskripsi

Mata Kuliah Aspek Hukum Dalam Bisnis merupakan mata kuliah yang membekali
pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dengan mengedepankan penguasaan topik
utama yaitu, Subyek dan obyek dalam lalu lintas hukum; Hukum perikatan dan
perjanjian; Bentuk-bentuk perusahaan; Hak atas kekayaan intelektual; Perlindungan
konsumen, UU Anti monopoli; Penyelesaian Sengketa bisnis.

Mata Kuliah

Akuntansi Manajemen

Kode/SKS

AKT012 / 3 sks

MK Prasyarat

Akuntansi Biaya

Deskripsi

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang konsep pengambilan
keputusan manajemen dalam pelaksanaan fungsi perencanaan dan pengendalian
kegiatan perusahaan, mempelajari karakteristik akuntansi manajemen, serta informasi
akuntansi manajemen

Mata Kuliah

Sistem Informasi Akuntansi II

Kode/SKS

AKT015 / 3 sks

MK Prasyarat

Sistem Informasi Akuntansi I

Deskripsi

Mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi II ini menekankan pada konsep peranan SIA
berbasis komputer sebagai dampak dari perkembangan tehnologi informasi.. Selain itu
menggambarkan bagaimana tehnologi informasi mengubah sifat dasar akuntansi, lebih
jauh akan didiskusikan bagaimana meningkatkan desain dan fungsi sistem informasi
akuntansi agar dapat benar-benar menjadi nilai tambah bagi organisasi.

Mata Kuliah

Anggaran Perusahaan

Kode/SKS

MGT039 / 2 sks

MK Prasyarat

Akuntansi Biaya

Deskripsi

Mata Kuliah ini merupakan mata kuliah yang membekali pengetahuan dan keterampilan
mahasiswa dengan mengedepankan penguasaan topik utama tentang prinsip-prinsip,
mekanisme serta teknik penyusunan anggaran perusahaan.

Mata Kuliah

Auditing II

Kode/SKS

AKT016 / 3 sks

MK Prasyarat

Auditing I

Deskripsi

Mata kuliah yang dimaksud dalam kelas ini merupakan Pengauditan Keuangan
(financial audit), yang berbeda dengan jenis pengauditan yang lain, Matakuliah
Auditing 2 merupakan kelanjutan dari matakuliah Auditing 1 yang menekankan pada
konsep dasar pengauditan keuangan, sedang pada matakuliah Auditing 2 menekankan
pada penerapan teknik pengauditan dalam siklus-siklus transaksi, penyelesaian audit,
dan pelaporan audit.

Mata Kuliah

Metodologi Penelitian

Kode/SKS

EKO038 / 3 sks

MK Prasyarat

Pilihan Konsentrasi 1

Deskripsi

Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memahami teori dan konsep penelitian,
mengenal analisis penelitian dan memahami cara menggunakannya, serta mampu
melakukan penelitian ilmiah di bidang aukuntansi

Mata Kuliah

Statistik II

Kode/SKS

EKO041 / 3 sks

MK Prasyarat

Statistik I

Deskripsi

Mata Kuliah ini merupakan mata kuliah yang membekali pengetahuan mahasiswa
dengan mengedepankan penguasaan data yang relevan dengan perkembangan
ekonomi, serta mencakup aspek-aspek yang dikenal dengan istilah statistik induktif
(inferensial) dan cara penerapan metoda statistik induktif dalam bentuk kasus-kasus
yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi.

Mata Kuliah

Teori Akuntansi

Kode/SKS

AKT045 / 3 sks

MK Prasyarat

Pengantar Akuntansi

Deskripsi

Mata Kuliah Teori Akuntansi merupakan mata kuliah yang membekali pengetahuan dan
keterampilan mahasiswa dengan mengedepankan pada praktik teori-teori dalam
Manajemen Keuangan. Mahasiswa akan mempelajari kasus-kasus keuangan, baik yang
berasal dari perusahaan dalam negeri maupun luara negeri.

Mata Kuliah

Bahasa Indonesia

Kode/SKS

Lok042 / 2 sks

MK Prasyarat

-

Deskripsi

Mata kuliah ini diharapkan dapat membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya
agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar cinta tanah air, kebangsaan,
dan kebudayaan Indonesia. Dalam ranah akademik, mahasiswa diharapkan mampu
menguasai, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan seni dengan
rasa bertanggung jawab.

Mata Kuliah

Akuntansi Internasional

Kode/SKS

AKT055 / 3 sks

MK Prasyarat

Pengantar Akuntansi

Deskripsi

Mata Kuliah Pilihan Akuntansi Internasional merupakan mata kuliah yang memiliki
tujuan memperkenalkan mahasiswa pada dimensi Akuntansi Internasional, Laporan
Keuangan, dan Kendali Keuangan.

Mata Kuliah

Akuntansi Koperasi

Kode/SKS

AKT068 / 2 sks

MK Prasyarat

Pengantar Akuntansi

Deskripsi

Mata kuliah ini membahas Akuntansi untuk kegiatan Koperasi. Hal-hal yang dibahas
dalam mata kuliah ini adalah tinjauan umum Koperasi, peranan Koperasi bagi
perekonomian Indonesia, perbedaan antara Koperasi dengan Perusahaan Besar,
peranan Akuntansi dalam Koperasi, transaksi-transaksi dalam Koperasi, perlakuan
Akuntansi Koperasi, Siklus Akuntansi Koperasi, dan Laporan Keuangan Koperasi

Mata Kuliah

Akuntansi Syariah

Kode/SKS

AKT043 / 3 sks

MK Prasyarat

Pengantar Akuntansi

Deskripsi

Mata kuliah akuntansi syariah ini merupakan mata kuliah yang memberikan pemahaman
terhadap mahasiswa mengenai dasar serta konsep akuntansi syariah secara
komprehensif yang meliputi perbedaan akuntansi syariah dengan akuntansi
konvensional, sumber hukum Islam, sejarah dan pemikiran akuntansi syariah serta
kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah.

Mata Kuliah

Perencanaan Pajak

Kode/SKS

AKT059 / 3 sks

MK Prasyarat

Akuntansi Perpajakan

Deskripsi

Mata kuliah memberikan pemahaman bagi mahasiswa tentang konsep manajemen,
resiko dan pengaruh pajak terhadap perusahaan, manajemen pajak, tahapan dalam
perencanaan pajak, serta perencanaan pajak menurut UU Domestik. Setelah
menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat membuat perencanaan
pajak perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Mata Kuliah

Akuntansi Perpajakan

Kode/SKS

AKT022 / 3 sks

MK Prasyarat

Perpajakan 2

Deskripsi

Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dalam pemahaman tentang
akuntansi pajak di Indonesia, mencakup tentang konsep dasar, proses dan
penerapannya berdasarkan ketentuan perpajakan. Pembahasan dibagi dalam empat
belas pokok bahasan.ta uang asing, serta rekonsiliasi laporan keuangan komersiil dan
fiskal.

Mata Kuliah

Manajemen Biaya

Kode/SKS

AKT035 / 3 sks

MK Prasyarat

Akuntansi Manajemen

Deskripsi

Matakuliah ini diberikan dengan tujuan agar mahasiswa memahami tentang pengertian
biaya, tujuan, dan ruang lingkup manajemen biaya, beberapa konsep biaya serta
metode-metode perhitungan biaya. Pembahasan terutama dititik beratkan pada metode
pengelolaan dan teknik serta analisis perhitungan biaya.

Mata Kuliah

Perbankan Syariah

Kode/SKS

AKT046 / 3 sks

MK Prasyarat

Akuntansi Syariah

Deskripsi

Mata kuliah ini membicarakan tentang larangan riba dan perbankan syariah yang dilihat
dari aspek asal usul, hakikat, sejarah, hukum kelembagaan di Indonesia serta prinsip
dasar operasional.

Mata Kuliah

Manajemen Stratejik

Kode/SKS

AKT060 / 3 sks

MK Prasyarat

Akuntansi Manajemen

Deskripsi

Mata Kuliah ini merupakan keterampilan (seni), teknik, dan ilmu dalam merumuskan,
mengimplementasikan, dan mengevaluasi serta mengawasi berbagai keputusankeputusan fungsional sebuah organisasi (perusahaan bisnis ataupun non bisnis) yang
selalu dipengaruhi oleh lingkungan eksternal dan internal dengan kondisi yang selalu
berubah sehingga bisa memberi kemampuan pada perusahaan dalam pencapaian
sasaran atau tujuan yang sudah ditetapkan.

Mata Kuliah

SAK - ETAP

Kode/SKS

AKT063 / 3 sks

MK Prasyarat

Akuntansi Keuangan Lanjutan 2

Deskripsi

Mata kuliah Standar Akuntansi Keuangan : ETAP didesain untuk memberikan
pemahaman dan membantu mahasiswa dalam mempelajari standar akuntansi
keuangan yang berlaku di Indonesia khususnya standar yang digunakan oleh entitas
tanpa akuntabilitas publik.

