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Deskripsi Matakuliah 

Matakuliah ini mendiskusikan isu-isu dan peran penting akuntansi di dunia bisnis dan ekonomi terkini. 

Topik-topik umum yang melandasi dan memengaruhi berbagai topik kontemporer di bidang akuntansi 

keuangan didiskusikan diempat pertemuan pertama yang meliputi Kerangka Konseptual di Akuntansi 

Keuangan, Proses Penyusunan Standard, Pengukuran dan Masalah Terkait, Produk dari Proses 

Pelaporan Keuangan. Pertemuan selanjutnya membahas topik-topik khusus. Berbeda dengan mata-

kuliah terori akuntansi, bahasan pada mata-kuliah ini menekankan pada isu kontemporer dari sudut 

pandang praktik. Berbagai  topik khusus yang dibahas mencakup Corporate Governance, 

Environmental and Social Reporting and Accounting, International Accounting, Capital-market 

Research and Accounting, Small and Medium Sized Entities, Professional Responsibility, dan  Ethics 

for Professional Accountants. Perkembangan standar akuntansi keuangan terkini juga dibahas di dalam 

mata kuliah ini.  Berbagai artikel pendukung dibahas untuk meningkatkan pemahaman terhadap topik 

terkait sekaligus sebagai update dengan perkembangan terkini. 

Outcome Pembelajaran 

Setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa diharapkan (i) dapat memahami berbagai isu akuntansi 

keuangan kontemporer; (ii) dalam satu kelompok, mampu mengevaluasi dan mempresentasikan artikel 

sesuai dengan topik terkait; (iii) mampu menyampaikan hasil evaluasi artikel dalam bentuk laporan 

ringkasan (artikel) dengan baik dan benar, dan (iv) membuat tulisan/ makalah yang berkualitas baik. 

 

Makalah boleh ditulis dalam bahasa Indonesia / bahasa Inggris dengan menggunakan tata aturan 

penulisan yang baik dan benar. Sebagai panduan umum, makalah terdiri atas 5 bagian: pengantar, 

pengidentifikasian topik, kajian literatur, pembahasan, dan penutup. Sebelum pengantar harus disajikan 

intisari/abstrak kurang lebih 5 kalimat. Tubuh makalah ditulis dengan jarak 2 spasi, sedangkan intisari 

dan daftar pustaka 1 spasi, masing-masing dengan Times New Romance dan font 12. 

Makalah harus sudah diserahkan paling lambat pada hari dan jam ujian akhir matakuliah ini. Setiap 1 

hari keterlambatan dari saat terakhir penyerahan akan dikenakan sanksi berupa pemotongan nilai 10 

butir.  
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Buku teks utama 

Rankin, M., Stanton, P., McGowan, S., Ferlauto, K, & Tilling, M., (2012), Contemporary Issues in 

Accounting, Wiley.  

 

Materi pendukung 

 Ikatan Akuntan Indonesia. 2017. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: IAI. 

 Kasus-kasus Implementasi Standards Akuntansi Keuangan dan artikel yang diberikan selama 

semester perkuliah berlangsung. 

 

Metoda 

1. Tutorial dilakukan oleh dosen secukupnya sebagai pengantar dan memotivasi mahasiswa untuk 

berdiskusi, sehingga diskusi kelas mendominasi matakuliah ini. Mahasiswa diwajibkan membaca 

materi sebelum hadir ke kelas. Untuk mendorong mahasiswa membaca materi, setiap mahasiswa 

diharapkan membuat dan menyerahkan ringkasan tentang materi yang akan didiskusikan di kelas 

(maksimal 2 halaman);  

 

2. Sebagaimana tersebut pada poin no 1, ringkasan ditulis dalam bahasa Indonesia/bahasa Inggris 

dengan menggunakan tata aturan penulisan yang baik dan benar. Sebagai panduan umum, ringkasan 

dibuat sesaui dengan bagian yang ada dalam artikel yang akan dibahas. 

 

Nilai Akhir 

Nilai akhir mahasiswa ditentukan berdasar komponen dan bobot sebagai berikut: 

Diskusi, partisipasi & presentasi  20% 

Tugas & review paper   20% 

Ujian sisipan    30% 

Ujian akhir    30% 

 

Dengan konversi nilai berikut ini: 

A   90 – 100 C+ 55 – 59 

A-   85 – 89 C 50 – 54 

A/B 80 – 84 C- 45 – 49 

B+ 75 – 79 C/D 40 – 44 

B 70 – 74 D+ 35 – 39 

B- 65 – 69 D 30 – 34 

B/C 60 – 64 E 0 – 29 

 

Integritas Akademik  

Integritas Akademik merupakan fundamen dari bangunan kepercayaan antara dosen, mahasiswa dan 

sivitas akademika lain, dan itu mendasari semua pembelajaran yang orisinil (genuine). Tidak ada 

toleransi untuk plagiarisma atau kecurangan akademik dalam bentuk apapun, termasuk diantaranya 

menyontek jawaban ujian mahasiswa lain, berbagi jawaban ujian dengan mahasiswa lain, membuka 

buku atau catatan saat mengerjakan ujian tutup buku, mengkopi jawaban atau tugas mahasiswa lain, 

atau mengakui karya orang lain sebagai milik sendiri. Pelanggaran etika atau kecurangan akan 

mengakibatkan mahasiswa mendapat nilai E untuk matakuliah tersebut. 

Konsultasi 

Mahasiswa bisa konsultasi dengan bertemu di ruang kerja dosen dengan membuat janji pertemuan 

melalui email. Segala komunikasi di luar pertemuan kelas dilakukan melalui email dan tatap muka 

dengan appointment. 



Rencana Perkuliahan 

Kuliah 

ke- 

Topik Referensi 

1.  

Penjelasan Silabus dan Materi yang akan dibahas dalam Perkuliahan 

Akuntansi Keuangan Kontemporer: 

Introduction to Contemporary Issues in Accounting (ZB) 

Pembagian jadwal “leader diskusi/presentasi. 

Silabus 

Bab 1 

2.  
The Conceptual Framework in Financial Reporting (ZB) Bab 2 

Artikel 

3.  
Standard Setting (ZB) Bab 3 

Artikel 

4.  
Measurement and Its Problems (RN) Bab 4 

Artikel 

5.  
Theories in Accounting (RN) Bab 5 

Artikel 

6.  
Product of the Financial Reporting Process (CA) Bab 6 

Artikel 

7.  
Corporate Governance (CA)  Bab 7 

Artikel 

Ujian Tengah Semester 

8.  
Capital-market Research and Accounting (SW) Bab 8 

Artikel 

9.  
Fair Value Accounting (CA) Bab 10 

Artikel 

10.  
Earnings Management (SW) Bab 9 

Artikel 

11.  
Sustainability and Environmental Accounting (RN) Bab 11 

Artikel 

12.  
International Accounting (SW) Bab 12 

Artikel 

13.  
Corporate Failure (CA)  Bab 13 

Artikel 

14.  
Special Reporting Issues (SW)  Bab 14 

Artikel 

Ujian Akhir Semester 

  

Semoga Sukses! 


