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Tinjauan Mata Kuliah 
 

 

Mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan II (EKSI4311) merupakan 

salah satu mata kuliah utama, yang bertujuan untuk membantu mahasiswa 

dalam menjelaskan konsep-konsep yang terkait dengan teknik dan prosedur 

akuntansi keuangan, serta menyusun laporan keuangan pada transaksi yang 

bersifat khusus pada suatu entitas bisnis. Sebelum mempelajari mata kuliah 

ini Saudara telah menguasai mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan I 

(EKSI4309).  

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai serta bobot sks, mata kuliah 

Akuntansi Keuangan Lanjutan II ini terdiri atas sembilan modul yang 

pengorganisasiannya sebagai berikut. 

 

Modul  1: Persekutuan (Pembentukan, Operasi, dan Perubahan 

Kepemilikan). Tujuan pokok bahasan ini adalah agar mampu 

menjelaskan konsep-konsep yang terkait dengan teknik dan 

prosedur akuntansi persekutuan, dari pembentukan awal 

persekutuan hingga persekutuan itu beroperasi. 

Modul  2: Persekutuan (Likuidasi). Tujuan pokok bahasan ini adalah agar 

mampu menjelaskan konsep-konsep yang terkait dengan seluruh 

transaksi yang terlibat dalam likuidasi persekutuan. 

Modul  3: Pelaporan Keuangan Segmen dan Interim. Tujuan pokok 

bahasan ini adalah agar mampu menjelaskan konsep-konsep dan 

menyusun laporan keuangan segmen dan interim. 

Modul  4: Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing. Tujuan pokok 

bahasan ini adalah agar mampu menjelakan konsep-konsep 

penyusunan Laporan Keuangan Mata Uang Asing dan 

penjabaran laporan keuangan yang transaksi-transaksinya 

didenominasi dalam mata uang asing. 

Modul  5: Konsep Derivatif dan Mata Uang Asing. Tujuan pokok 

bahasan ini adalah agar mampu menjelaskan konsep-konsep 

dasar derivatif dan mata uang asing, serta melakukan komputasi 

mata uang asing. 

Modul  6: Akuntansi untuk Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung 

Nilai. Tujuan pokok bahasan ini adalah agar mampu 

menjelaskan konsep-konsep akuntansi dan melakukan 



x 

penjurnalan yang berkaitan dengan transaksi-transaksi lindung 

nilai. 

Modul  7: Aktivitas Lindung Nilai dan Darivatif yang Didenominasi 

dalam Mata Uang Asing. Tujuan pokok bahasan ini adalah agar 

mampu menjelaskan konsep-konsep dan menganalisis transaksi 

yang terkait dengan aktivitas lindung nilai dan derivatif yang 

didenominasi dalam mata uang asing. 

Modul  8: Kepemilikan dalam Ventura Bersama (Interest in Joint 

Venturers). Tujuan pokok bahasan ini adalah agar mampu 

menjelaskan konsep dan  macam ventura bersama, dan 

melakukan pencatatan pembentukan dan operasi ventura 

bersama. 

Modul  9: Kepemilikan dalam Ventura Bersama (Aset dan Entitas yang 

Terkendali secara Bersama). Tujuan pokok bahasan ini adalah 

agar mampu menjelaskan konsep-konsep pembentukan dan 

operasi ventura bersama. serta melakukan penjurnalan transaksi-

transaksi yang terkait dengan operasi ventura bersama. 

 

Agar lebih memudahkan dalam memahami mata kuliah ini, berikut 

disampaikan desain instruksional yang menggambarkan tujuan dari 

instruksional tiap topik bahasan dan kompetensi-kompetensi pendukung yang 

harus Anda kuasai untuk mencapai kompetensi utama mata kuliah ini.  
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Peta Kompetensi 
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Setelah mempelajari mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan II, 

mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan konsep-konsep dan 
menyusun laporan keuangan pada transaksi yang bersifat khusus pada 

suatu entitas bisnis 

Modul 7 
Aktivitas Lindung Nilai 

dan Derivatif yang 
Didominasi dalam Mata 

Uang Asing 

Modul 6 
Akuntansi untuk 

instrumen Derivatif dan 

Aktivitas Lindung Nilai 

Modul 5 
Konsep Derivatif dan 

Mata Uang Asing 

Modul 9 
Kepemilikan dalam 

Ventura Bersama (Aset 
dan entitas yang 

terkendala secara 
Bersama 

Modul 8 
Kepemilikan dalam 

Ventura Bersama 

Modul 3 
Pelaporan Keuangan 

Segmen dan Interim 

Modul 4 
Laporan Keuangan 

dalam Mata Uang Asing 

Modul 2 

Persekutuan Likuiditas 

Modul 1 
Persekutuan 

Pembentukan, Operasi, 
dan Perubahan 

Kepemilikan 


