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Dosen Pengembang 
RPS 

Koordinator 
Rumpun MK 

Ka Program Studi 

   

Capaian Pembelajaran 
(CP) 
 
 
Catatan : 
S : Sikap 
P : Pengetahuan 
KU : Keterampilan 
Umum 
KK : Keterampilan 
Khusus 

CP Program Studi           
S8 Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik 
S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 
S11 Menginternalisasi   prinsip-prinsip etika organisasi, etika bisnis dan 

profesi akuntan                                   
PP
2 

Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang kerangka 
dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan 

CP Mata Kuliah    

Deskripsi Singkat 
Mata Kuliah 

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dasar mengenai akuntansi, 
sebagai pengantar untuk mempelajari lebih lanjut akuntansi 
keuangan dan bidang-bidang pengetahuan lain yang terkait dengan 
akuntansi. Pokok-pokok bahasan dalam matakuliah ini adalah 
membahas akuntansi perusahaan jasa dan akuntansi perusahaan 
dagang skala usaha kecil. 

Materi Pembelajaran/ 
Pokok Bahasan 

1. Akuntansi dan Bisnis 
2. Transaksi dan Persamaan AKuntansi 
3. Transaksi dan Akun 
4. Siklus Akuntansi Perusahaan Jasa 
5. Siklus Akuntansi Perusahaan Dagang 

Pustaka Utama :  
1. Weygandt & Kieso, Financial Accounting, 3rd edition, Wiley 

Pendukung :  
2. Warren & Reeves 

Media Pembelajaran Perangkat lunak : Perangkat keras : 
 LCD & Projector 

Team Teaching Prof. Dr. Eddy R. Rasyid M.Com, Hons Ak, CA 
Dr. Syahril Ali M,Si, Ak, CA, CPA 
Dr. Yuskar MM, Ak, CA 
Dr. Suhairi SE, M.Si, Ak, CA 
Dr. Yurniwati, SE, M.Si, Ak, CA 
Dr. Efa Yonnedi, SE, MPPM, Ak, CA 
Dr. Asniati, SE, MBA, Ak, CA, CSRS, CSRA 
Dra. Rahmi Desriani M.Si, Ak, CA 
Drs. Rinaldi Munaf MM, Ak, CA 



 

Dra. Nini Syofriyeni M.Si, Ak, CA 
Dra. Husna Roza M. Com, Ak, CA 
Drs. Jonhar M.Si, Ak, CA 
Drs. Ilmainir M.Si, Ak, CA 

Assessment  
Matakuliah Syarat Tidak ada 

 
1. Pengalaman Belajar Mahasisiwa  

Pengalaman  belajar  mahasiswa  yang  diwujudkan  dalam deskripsi tugas 
yang harus dikerjakan oleh mahasiswa  selama satu semester, adalah bentuk 
kegiatan belajar mahasiswa yang dipilih agar mahasiswa mampu mencapai 
kemampuan yang diharapkan di setiap tahapan pembelajaran. Proses ini 
termasuk di dalamnya kegiatan asesmen proses dan hasil belajar mahasiswa. 
 

2. Kriteria (indikator) dan bobot penilain 
 
No. Komponen Penilaian Bobot (%) 

   1. Penilaian hasil 
a. UTS 35 

b. UAS 35 
c. Tugas mingguan 10 

    2. Penilaian proses 
1. Dimensi intrapersonal skill 5 
2. Atribut interpersonal softskill 5 
3. Dimensi sikap dan tatanilai 10 

   Total 100 

 
3. Norma Akademik 

Norma akademik yang diberlakukan dalam perkuliahan dapat berupa : (1) 
kehadiran mahasiswa dalam pembelajaran minimal 75% dari total pertemuan 
kuliah yang terlaksana, (2) kegiatan  pembelajaran  sesuai jadwal  resmi  dan 
jika terjadi perubahan  ditetapkan bersama antara dosen dan mahasiswa, (3) 
toleransi keterlambatan 15 menit, (4) selama proses pembelajaran 
berlangsung HP dimatikan, (5) pengumpulan tugas ditetapkan sesuai jadwal, 
(6) yang berhalangan hadir karena sakit (harus ada keterangan sakit/surat 
pemberitahuan sakit) dan halangan lainnya harus menghubungi dosen 
sebelum perkuliahan, (7) berpakaian sopan dan bersepatu dalam perkuliahan, 
pakai baju/kameja putih dan celana hitam untuk pria dan rok hitam bagi 
perempuan pada saat UTS dan UAS, (8) kecurangan dalam ujian, nilai mata 
kuliah yang bersangkutan nol, dan norma akademik lainnya 

 



 

 RPS PENGANTAR AKUNTANSI I  
 

Mg 
Ke- 

 Kemampuan Akhir 
yg Diharapkan  

 

Bahan Kajian  
(Materi Ajar) 

Dan Referensi 

Metode 
Pembelajaran dan 

Alokasi WAku 

Pengalaman 
Belajar 

Mahasiswa 

Kriteria (Indikator) 
Penilaian  

Bobot 
Penilai 

an  
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 

Mahasiswa mampu 
untuk:  

-  Menguraikan 
pengertian akuntansi 
dan peran akuntansi 
dlm perusahaan 

-  Mengikhtisarkan 
prinsip-prinsip Ak yg 
berlaku umum 
Menguraikan bidang-
bidang pengetahuan 
akuntansi dan jenis 
serta bentuk badan 
usaha 

- Pengertian 
Akuntansi 

- Peran Akuntansi 
dalam Bisnis 

- Pihak-pihak yg 
berkepentingan 
dengan laporan 
keuangan 

- Prinsip-prinsip 
akuntansi yang 
berlaku umum 

- Bidang-bidang 
pengetahuan 
akuntansi 

-  Jenis perusahaan 
dan    badan usaha

Tutorial  (90 menit) 
Diskusi kelas (60 
menit) 

 
-  Menguraikan 

pengertian 
akuntansi dan 
peran akuntansi 
dalam perusahaan 

-  Mengikhtisarkan 
prinsip-prinsip Ak 
yg berlaku umum 

-  Menguraikan 
bidang-bidang 
pengetahuan 
akuntansi dan 
jenis serta bentuk 
badan usaha 

  

2 

Mahasiswa mampu: 
- Menjelaskan tentang 

transaksi bisnis 
-   Membuat 

persamaan akuntansi 
dan menjelaskan 
setiap unsur dlm 
persamaan tsb 

- Menguraikan laporan 
keuangan 

- Pengertian 
Transaksi 

- Persaman 
Akuntansi 

-  Laporan Keuangan 
(laporan posisi 
keuangan, laporan 
laba/rugi, laporan 
perubahan ekuitas 

Tutorial dan 
diskusi kelompok 

Mahasiswa 
menjelaskan    
tentang transaksi 
bisnis 
Membuat 
persamaan 
akuntansi dan 
menjelaskan 
setiap unsur dlm 
persamaan tsb 

  



 

Mg 
Ke- 

 Kemampuan Akhir 
yg Diharapkan  

 

Bahan Kajian  
(Materi Ajar) 

Dan Referensi 

Metode 
Pembelajaran dan 

Alokasi WAku 

Pengalaman 
Belajar 

Mahasiswa 

Kriteria (Indikator) 
Penilaian  

Bobot 
Penilai 

an  
(%) 

perusahaan 
perseorangan dan 
menjelaskan 
bagaimana laporan-
laoran tsb saling 

dan laporan arus 
kas) 

- Menguraikan 
laporan keuangan 
perusahaan 
perseorangan dan 
menjelaskan 
bagaimana 
laporan-laporan 
tsb saling 
berhubungan 

3 

Mahasiswa mampu 
untuk: 

- Menjelaskan 
mengapa akun 
digunakan untuk 
mencatat dan 
mengikhtisarkan 
pengaruh transaksi 
terhadap laporan 
keuangan. 

- Menjelaskan 
karAkeristik suatu 
akun 

- Menjabarkan kaidah 
debit dan kredit serta 
saldo normal akun. 

- Menganalisis dan 
mengikhtisarkan 
pengaruh transaksi 
terhadap L/K 

- Pengertian Akun 
- Pengelompokan 

Akun 
- Prinsip kerja Akun 
- Analisis Transaksi 
- Penggunaan Akun 

untuk mencatat 
transaksi 

- Penyusunan neraca 
saldo 

- Penyusunan 
laporan keuangan 

 

Mahasiswa 
menjelaskan 
mengenai akun, 
kegunaan akun 

- Menjabarkan 
kaidah debit dan 
kredit serta saldo 
normal akun. 

- Menganalisis dan 
mengikhtisarkan 
pengaruh transaksi 
terhadap L/K 

- Menyiapkan 
neraca saldo dan 
menjelaskan 
penggunaannya 
utk menemukan 
kesalahan 

- Menyusun laporan 
keuangan 

 

  



 

Mg 
Ke- 

 Kemampuan Akhir 
yg Diharapkan  

 

Bahan Kajian  
(Materi Ajar) 

Dan Referensi 

Metode 
Pembelajaran dan 

Alokasi WAku 

Pengalaman 
Belajar 

Mahasiswa 

Kriteria (Indikator) 
Penilaian  

Bobot 
Penilai 

an  
(%) 

- Menyiapkan neraca 
saldo dan 
menjelaskan 
penggunaannya utk 
menemukan 
kesalahan 

- Menyusun laporan 
keuangan 

 

4 

Mahasiswa mampu 
untuk: 

- Menjelaskan 
mengenai bukti 
transaksi 

- Menguraikan 
karAkeristik bukti 
yang baik 

- Menjelaskan fungsi 
jurnal 

  Mencatat transaksi 
dalam jurnal 

- Bukti Transaksi 
- Prinsip-prinsip Bukti 

yang Baik 
- Jurnal dan 

penjurnalan 
 

 

Mahasiswa 
menjelaskan 
mengenai bukti 
transaksi 

- Menguraikan 
karAkeristik bukti 
yang baik 

- Menjelaskan fungsi 
jurnal 

- Mencatat transaksi 
dalam jurnal 

  

5 

Mahasiswa mampu: 
- Menjelaskan 
mengenai  buku besar 
dan buku pembantu 

- Memahami pemberian 
nomor kode akun 
buku besar. 

- Buku besar dan 
buku besar 
pembantu 

- Klasifikasi dan 
pemberian nomor 
kode akun buku 
besar 

 

Mahasiswa 
menjelaskan 
mengenai  buku 
besar dan buku 
pembantu 

- Memberi nomor 
kode akun buku 
besar. 

  



 

Mg 
Ke- 

 Kemampuan Akhir 
yg Diharapkan  

 

Bahan Kajian  
(Materi Ajar) 

Dan Referensi 

Metode 
Pembelajaran dan 

Alokasi WAku 

Pengalaman 
Belajar 

Mahasiswa 

Kriteria (Indikator) 
Penilaian  

Bobot 
Penilai 

an  
(%) 

- Memindahkan data 
transaksi yg ada 
dijurnal ke buku besar. 

- Menyusun neraca 
saldo 

- Menyusun daftar 
saldo piutang dan 
hutang 

- Menemukan 
kesalahan dalam 
pencatatan transaksi 
dan mengoreksinya 

- Posting jurnal ke 
akun buku besar 
dan akun buku 
besar pembantu 

- Penyusunan neraca 
saldo 

- Penyusunan daftar 
saldo piutang 
dagang dan hutang 
dagang 

-  Koreksi kesalahan 

- Memindahkan data 
transaksi yg ada 
dijurnal ke buku 
besar. 

- Menyusun neraca 
saldo 

- Menyusun daftar 
saldo piutang dan 
hutang 

- Menemukan 
kesalahan dalam 
pencatatan 
transaksi dan 
mengoreksinya 

6 

Mahasiswa mampu 
untuk: 

- Menjelaskan 
hubungan konsep 
penandingan dengan 
akuntansi dasar 
akrual 

- Menjelaskan 
mengapa 
penyesuaian 
diperlukan dan apa 
saja karAkeristik ayat 
jurnal penyesuaian 

- Membuat ayat jurnal 
utk akun yg 

- Konsep 
penandingan dan 
penyesuaian 

- Penyusunan neraca 
lajur 

- Penyusunan 
laporan keuangan, 
jurnal penyesuaian 
dan posting ke 
akun buku besar 

- Jurnal penutup dan 
posting ke akun 
buku besar 

- Penyusunan neraca 
saldo setelah 
penutupan 

 

Mahasiswa 
menjelaskan 
hubungan konsep 
penandingan 
dengan akuntansi 
dasar akrual 

- Membuat ayat  
jurnal penyesuaian 
Menyiapkan 
neraca saldo yg 
disesuaikan 

- Menyusun neraca 
lajur 

- Menyusun L/K dari 
neraca lajur 

  



 

Mg 
Ke- 

 Kemampuan Akhir 
yg Diharapkan  

 

Bahan Kajian  
(Materi Ajar) 

Dan Referensi 

Metode 
Pembelajaran dan 

Alokasi WAku 

Pengalaman 
Belajar 

Mahasiswa 

Kriteria (Indikator) 
Penilaian  

Bobot 
Penilai 

an  
(%) 

membutuhkan 
penyesuaian 

- Mengikhtisarkan 
proses penyesuaian 
dan menyiapkan 
neraca saldo yg 
disesuaikan 

- Menyusun neraca 
lajur 

- Menyusun L/K dari 
neraca lajur 

- Membuat ayat jurnal 
penyesuaian dan 
ayat jurnal penutup 
dari neraca lajur 

- Menyusun neraca 
saldo setelah 
penutupan 

- Membuat jurnal 
pembalik dan 
memindahkan ke 
buku besar 

 

- Jurnal pembalik 
dan posting ke 
akun buku besar 

- Membuat ayat 
jurnal penutup dan 
menyusun neraca 
saldo setelah 
penutupan 

- Membuat jurnal 
pembalik dan 
memindahkan ke 
buku besar 

 

7 

Mahasiswa mampu 
menyelesaikan 
pencatatan transaksi  
suatu perusahaan 
jasa untuk suatu 
periode tertentu 

Practice Set  

Mahasiswa 
menyelesaikan 
pencatatan 
transaksi  suatu 
perusahaan jasa 
untuk suatu periode 
tertentu

  



 

Mg 
Ke- 

 Kemampuan Akhir 
yg Diharapkan  

 

Bahan Kajian  
(Materi Ajar) 

Dan Referensi 

Metode 
Pembelajaran dan 

Alokasi WAku 

Pengalaman 
Belajar 

Mahasiswa 

Kriteria (Indikator) 
Penilaian  

Bobot 
Penilai 

an  
(%) 

8 Ujian Tengah 
Semester      

9 

Mahasiswa mampu: 
- Membedakan 

Akivitas perusahaan 
jasa dengan 
perusahaan dagang 

- Menguraikan 
hubungan akun buku 
besar pengendali dan 
buku pembantu 

Menjurnal dan 
memposting transaksi 
pembelian dan 
pengeluaran kas 
dalam sistem 
akuntansi manual 
yang menggunakan 
buku besar pembantu 
dan jurnal khsusus 

- KarAkeristik 
perusahaan dagang

- Akun buku besar 
pengendali dan 
buku pembantu 

- Pencatatan 
transaksi 
pembelian, retur 
pembelian dan 
posting ke akun 
buku besar 

- Pencatatan 
transaksi 
pembayaran hutang 
dan potongan 
pembelian serta 
transaksi 
pengeluaran kas 
lainnya dan posting 
ke akun buku besar 

 

Mahasiswa 
menjurnal dan 
memposting 
transaksi 
pembelian dan 
pengeluaran kas 
dalam sistem 
akuntansi manual 
yang 
menggunakan 
buku besar 
pembantu dan 
jurnal khsusus 

  

10 

Mahasiswa mampu: 
- Menjurnal dan 

memposting transaksi 
penjualan dan 
penerimaan kas 
dalam sistem 
akuntansi manual yg 

- Pencatatan 
transaksi penjualan 
dan retur penjualan 
serta posting ke 
akun buku besar 

- Pencatatan 
transaksi 
penerimaan piutang 

 

Mahasiswa 
menjurnal dan 
memposting 
transaksi penjualan 
dan penerimaan 
kas dalam sistem 
akuntansi manual 

  



 

Mg 
Ke- 

 Kemampuan Akhir 
yg Diharapkan  

 

Bahan Kajian  
(Materi Ajar) 

Dan Referensi 

Metode 
Pembelajaran dan 

Alokasi WAku 

Pengalaman 
Belajar 

Mahasiswa 

Kriteria (Indikator) 
Penilaian  

Bobot 
Penilai 

an  
(%) 

menggunakan buku 
besar pembantu dan 
jurnal khusus 

- Menyusun neraca 
saldo 

- Menyiapkan daftar 
piutang dan daftar 
hutang dari buku 
besar pembantu 

dan potongan 
penjualan serta 
transaksi 
penerimaan kas 
lainnya dan posting 
ke akun buku besar 

- Penyusunan neraca 
saldo 

- Penyusunan daftar 
saldo piutang 
dagang dan saldo 
hutang dagang 

yg menggunakan 
buku besar 
pembantu dan 
jurnal khusus 

- Menyusun neraca 
saldo 
Menyiapkan daftar 
piutang dan daftar 
hutang dari buku 
besar pembantu 

11 

Mahasiswa mampu: 
- Membuat ayat jurnal 

utk akun yg 
membutuhkan 
penyesuaian 

- Mengikhtisarkan 
proses penyesuaian 
dan menyiapkan 
neraca saldo yg 
disesuaikan 

Menyusun neraca 
lajur 

- Neraca saldo 
- Jurnal  

Penyesuaian 
- Neraca saldo 

disesuaikan 
- Penyelesaian 

penyusunan neraca 
lajur 

 

 

 

- Mahasiswa 
membuat ayat 
jurnal utk akun yg 
membutuhkan 
penyesuaian 

- Mengikhtisarkan 
proses 
penyesuaian dan 
menyiapkan 
neraca saldo yg 
disesuaikan 

- Menyusun neraca 
lajur 

  

12 

Mahasiswa mampu 
untuk: 

- Penyusunan 
laporan keuangan 
perusahaan 
dagang. 

 

- Mahasiswa 
menyusun laporan 
keuangan 

  



 

Mg 
Ke- 

 Kemampuan Akhir 
yg Diharapkan  

 

Bahan Kajian  
(Materi Ajar) 

Dan Referensi 

Metode 
Pembelajaran dan 

Alokasi WAku 

Pengalaman 
Belajar 

Mahasiswa 

Kriteria (Indikator) 
Penilaian  

Bobot 
Penilai 

an  
(%) 

- Menyusun laporan 
keuangan 
perusahaan dagang  

- Menjelaskan laporan 
keuangan 
persekutuan dan 
perseroan terbatas. 

 

- Laporan Laba Rugi 
- Neraca 
- Laporan Perubahan 

Laba Ditahan 
- Neraca 

Persekutuan 
- Laporan Perubahan 

Modal Persekutuan 

perusahaan 
dagang  

- Menjelaskan 
laporan keuangan 
persekutuan dan 
perseroan 
terbatas. 

 

13 

Mahasiswa mampu: 
- Membuat jurnal 

penutup 
- Membuat neraca 

saldo setelah 
penutupan 

- Jurnal penutup dan 
posting ke akun 
buku besar  

- Neraca saldo 
setelah penutupan 

 

  Mahasiswa 
mampu: 

membuat jurnal 
penutup dan 
neraca saldo 
setelah penutupan 

  

14 

Mahasiswa mampu: 
- Memahami 

pentingnya 
pembuatan jurnal 
pembalik 

- Mengetahui jurnal 
penyesuaian yg 
membutuhkan jurnal 
pembalik 

- Membuat jurnal 
pembalik dan 
memposting ke buku 
besar 

- Jurnal pembalik 
dan posting ke 
akun buku besar 

- Jurnal koreksi 

 

Mahasiswa  
- Memahami 

pentingnya 
pembuatan jurnal 
pembalik 

- Mengetahui jurnal 
penyesuaian yg 
membutuhkan 
jurnal pembalik 

- Membuat jurnal 
pembalik dan 
memposting ke 
buku besar 

  



 

Mg 
Ke- 

 Kemampuan Akhir 
yg Diharapkan  

 

Bahan Kajian  
(Materi Ajar) 

Dan Referensi 

Metode 
Pembelajaran dan 

Alokasi WAku 

Pengalaman 
Belajar 

Mahasiswa 

Kriteria (Indikator) 
Penilaian  

Bobot 
Penilai 

an  
(%) 

- Mengoreksi 
kesalahan-kesalahan 
pada wAku 
pencatatan transaksi 

- Mengoreksi 
kesalahan-
kesalahan pada 
wAku pencatatan 
transaksi 

15 

Mahasiswa mampu 
menyelesaikan 
pencatatan transaksi 
suatu perusahaan  
dagang untuk suatu 
periode tertentu 

- Practice Set  

Mahasiswa 
menyelesaikan 
pencatatan 
transaksi suatu 
perusahaan  
dagang untuk suatu 
periode tertentu

  

16 UJIAN AKHIR 
SEMESTER 

-      
 
  



 

 Rancangan Tugas Mahasiswa  
 

 

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI 
FAKULTAS /PPs: EKONOMI 
UNIVERSITAS ANDALAS 

RENCANA TUGAS MAHASISWA 
MATA 
KULIAH 

Pengantar Akuntansi 1 

KODE EKA 101  sks 3 SEMESTER 1 
DOSEN 
PENGAMPU 

Prof. Dr. Eddy R. Rasyid M.Com, Hons Ak, CA 
Dr. Syahril Ali M,Si, Ak, CA, CPA 
Dr. Yuskar MM, Ak, CA 
Dr. Suhairi SE, M.Si, Ak, CA 
Dr. Yurniwati, SE, M.Si, Ak, CA 
Dr. Efa Yonnedi, SE, MPPM, Ak, CA 
Dr. Asniati, SE, MBA, Ak, CA, CSRS, CSRA 
Dra. Rahmi Desriani M.Si, Ak, CA 
Drs. Rinaldi Munaf MM, Ak, CA 
Dra. Nini Syofriyeni M.Si, Ak, CA 
Dra. Husna Roza M. Com, Ak, CA 
Drs. Jonhar M.Si, Ak, CA 
Drs. Ilmainir M.Si, Ak, CA 

BENTUK TUGAS 
Penyelesaian Kasus Pendek 
JUDUL TUGAS 
Tugas-01: Menjelaskan definisi akuntansi dan  
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH
Mahasiswa mampu menyelesaikan pencatatan transaksi perusahaan jasa, menyusun 
laporan keuangan dan menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan jasa  
DISKRIPSI TUGAS 
Tugas mahasiswa adalah menyelesaikan kasus dalam practice set yang merupakan 
kasus pendek akuntansi suatu perusahaan jasa. Tugas ini merangkum semua materi 
yang diberikan sebelum ujian tengah semester sehingga dapat secara langsung 
mereviu pemahaman mahasiswa terhadap semua materi yang sudah diberikan. 
METODE PENGERJAAN TUGAS 

1. Mencatat transaksi ke dalam jurnal; 
2. Memindah bukukan ke dalam buku besar; 
3. Menyusun neraca saldo; 
4. Menyusun laporan keuangan berupa laporan laba/rugi, laporan perubahan 

ekuitas dan laporan posisi keuangan, 
5. Membuat ayat jurnal penutup; 
6. Menyusun neraca saldo setelah penutupan; 

 
BENTUK DAN FORMAT LUARAN 
a. Obyek Garapan: Buku Practice Set akuntansi perusahaan jasa. 
b. Bentuk Luaran: 

1. Jurnal pencatatan transaksi perusahaan jasa untuk satu periode. 
2. Jurnal penyesuaian. 
3. Neraca lajur perusahaan 
4. Laporan keuangan perusahaan 
5. Jurnal penutup 
6. Neraca saldo setelah penutupan 

 



 

INDIKATOR, KRITERIA DAN BOBOT PENILAIAN 
1. Pencatatan transaksi yang  penyesuian dan ketepatan ayat jurnal penyesuaian.   
2. Neraca lajur yang lengkap dan kerapian penyajiannya. 
3. Penyusunan Laporan Laba/Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan 

Posisi Keuangan yang rapi dalam bentuk yang sudah ditentukan dan rapi dalam 
sajian tulisannya. 

4. Ketepatan ayat jurnal penutup. 
5. Neraca Saldo Penutupan yang lengkap 

JADWAL PELAKSANAAN 
Tugas diberikan pada minggu ke 7 sebelum Ujian Tengah Semester sebagai reviu bagi 
kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan pencatatan transaksi perusahaan jasa. 
LAIN-LAIN 
Bobot penilaian tugas ini adalah 10% dari  100% penilaian mata kuliah ini yang dikerjakan  
secara mandiri; 
DAFTAR RUJUKAN 

1. Weygandt, Kimmel, Kieso, Financial Accounting, IFRS Edition, 3ed,  Wiley, 
Coby Harmon, University of California, Santa Barbara, Westmont College,   

 
 
 
 
 

 
 

 

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI 
FAKULTAS /PPs: EKONOMI 
UNIVERSITAS ANDALAS 

RENCANA TUGAS MAHASISWA 
MATA 
KULIAH 

Pengantar Akuntansi 1 

KODE EKA 101  sks 3 SEMESTER 1 
DOSEN 
PENGAMPU 

Dra. Rahmi Desriani  M.Si, Ak, CA 
 

BENTUK TUGAS 
Penyelesaian Kasus Pendek 
JUDUL TUGAS 
Tugas-07: Menyelesaikan pencatatan transaksi perusahaan jasa secara kelompok. 
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH 
Mahasiswa mampu menyelesaikan pencatatan transaksi perusahaan jasa, menyusun 
laporan keuangan dan menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan jasa  
DISKRIPSI TUGAS 
Tugas mahasiswa adalah menyelesaikan kasus dalam practice set yang merupakan 
kasus pendek akuntansi suatu perusahaan jasa. Tugas ini merangkum semua materi 
yang diberikan sebelum ujian tengah semester sehingga dapat secara langsung 
mereviu pemahaman mahasiswa terhadap semua materi yang sudah diberikan. 
METODE PENGERJAAN TUGAS 

7. Mencatat transaksi ke dalam jurnal; 
8. Memindah bukukan ke dalam buku besar; 
9. Menyusun neraca saldo; 
10. Menyusun laporan keuangan berupa laporan laba/rugi, laporan perubahan 

ekuitas dan laporan posisi keuangan, 
11. Membuat ayat jurnal penutup; 



 

12. Menyusun neraca saldo setelah penutupan; 
 
BENTUK DAN FORMAT LUARAN 
a. Obyek Garapan: Buku Practice Set akuntansi perusahaan jasa. 
b. Bentuk Luaran: 

7. Jurnal pencatatan transaksi perusahaan jasa untuk satu periode. 
8. Jurnal penyesuaian. 
9. Neraca lajur perusahaan 
10. Laporan keuangan perusahaan 
11. Jurnal penutup 
12. Neraca saldo setelah penutupan 

INDIKATOR, KRITERIA DAN BOBOT PENILAIAN 
6. Pencatatan transaksi yang  penyesuian dan ketepatan ayat jurnal penyesuaian.   
7. Neraca lajur yang lengkap dan kerapian penyajiannya. 
8. Penyusunan Laporan Laba/Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan 

Posisi Keuangan yang rapi dalam bentuk yang sudah ditentukan dan rapi dalam 
sajian tulisannya. 

9. Ketepatan ayat jurnal penutup. 
10. Neraca Saldo Penutupan yang lengkap 

JADWAL PELAKSANAAN 
Tugas diberikan pada minggu ke 7 sebelum Ujian Tengah Semester sebagai reviu bagi 
kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan pencatatan transaksi perusahaan jasa. 
LAIN-LAIN 
Bobot penilaian tugas ini adalah 10% dari  100% penilaian mata kuliah ini yang dikerjakan 
secara mandiri; 
DAFTAR RUJUKAN 

2. Weygandt, Kimmel, Kieso, Financial Accounting, IFRS Edition, 3ed,  Wiley, 
Coby Harmon, University of California, Santa Barbara, Westmont College,   

 
 
 


