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FORM ASESMEN MANDIRI RPL AKUNTANSI MANAJERIAL 

 
Formulir ini untuk melakukan asesmen mandiri dengan mengisi skor sesuai dengan kemampuan yang anda miliki 
saat ini terhadap hasil pembelajaran mata kuliah.  

1. Laksanakan asemen mandiri dengan mempelajari dan menilai kemampuan yang anda miliki terhadap seluruh daftar 
pertanyaan yang ada. 

2. Tentukan level kemampuan anda dengan memberikan tanda  pada kolom STM (Sangat Tidak Mampu), TM (Tidak Mampu), 
CM (Cukup Mampu), M (Mampu), SM (Sangat Mampu).  

 

 
 

MATA KULIAH 

Nama Mata Kuliah Dasasr-Dasar Akuntansi 

SKS 3 

Capaian Pembelajaran 
Mahasiswa mampu menyusun laporan keuangan yang terdiri atas Laporan Laba-Rugi, Laporan Perubahan 
Ekuitas, dan Laporan Posisi Keuangan 

No. 
 

Daftar Pertanyaan 

 

Penilaian 
Bukti Pendukung 

Diisi Asesor 

STM TM CM M SM V A T M 

1 Apakah anda  mampu menjelaskan dan memahami peran 
akuntan dan persamaan dasar akuntansi? 

          

2 Apakah anda mampu menganalisis transaksi dan membuat 
jurnal transaksi? 

          

3 Apakah anda mampu melakukan pemindahan catatan 
akuntansi ke buku besar umum dan pembantu? 

          

4 Apakah anda mampu menyusun neraca saldo?           

5 Apakah anda mampu melakukan jurnal penyesuasian yang 
diperlukan? 

          

6 Apakah anda mampu  menyusun kertas kerja?           

7 Apakah anda mampu menyusun laporan keuangan 
sederhana? 

          

8 Apakah anda mampu  mengerjakan kasus siklus akuntansi 
sederhana dengan benar? 

          

9 Apakah anda mampu mengidentifikasi macam-macam 
jurnal dan buku besar pembantu piutang dan liabilitas? 

          

10 Apakah anda mampu mengelola buku macam-macam 
metode pencatatan dan penilaian persediaan akhir dan 
buku besar pembantu persediaan? 

          

Nama Mata Kuliah Aplikasi Komputer Akuntansi 

SKS 3 

Capaian Pembelajaran 
Mahasiswa mampu membangun data akuntansi pada  software akuntansi MYOB dan aplikasinya dalam setiap 
transaksi perusahaan. 

No. Daftar Pertanyaan 

 

Penilaian 
Bukti-bukti Pendukung 

Diisi Asesor 

STM TM CM M SM V A T M 

1 Apakah anda  mampu memahami dan mempraktikan 
software MYOB? 

          

2 Apakah anda mampu membuat data perusahaan baru?           

3 Apakah anda mampu  mengisi informasi yang 
berhubungan dengan barang dagangan? 

          

4 Apakah anda mampu  membuat daftar akun dan mengisi 
saldo awal? 

          

5 Apakah anda mampu membuat jurnal umum?           
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6 Apakah anda mampu  mencatat transaksi banking?           

7 Apakah anda mampu  mengelola bagian inventory?           

8 Apakah anda mampu  mencatat transaksi purchases?           

9 Apakah anda mampu  mencatat transaksi sales?           

10 
Apakah anda mampu  menyelesaikan kasus menggunakan 
MYOB menggunakan modul terintergrasi? 

          

11 
Apakah anda mengetahui dan mampu  menghasilkan 
berbagai report? 

          

 

Nama Mata Kuliah Akuntansi Keuangan 

SKS 3 

Capaian Pembelajaran 
Mahasiswa mampu memahami akuntansi terkait aset, liabilitas, dan ekuitas, serta pelaporan keuangan yang 
sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, serta rerangka akuntansinya termasuk pemahaman 
metode pencatatan akuntansi. 

No. Daftar Pertanyaan 

 

Penilaian 
Bukti-bukti Pendukung 

Diisi Asesor 

STM TM CM M SM V A T M 

1 Apakah anda mampu  memahami dan mempraktikan 
akuntansi dalam bisnis persekutuan? 

          

2 Apakah anda mampu  mengidentifikasi jenis aset tetap 
dan menghitung biaya perolehannya? 

          

3 Apakah anda mampu  mengidentifikasi jenis aset dari dan 
mempraktikan proses akuntansinya? 

          

4 Apakah anda mampu  mengidentifikasi jenis aset tidak 
berujud dan mempraktikan proses akuntansinya? 

          

5 Apakah anda mampu  menghitung penyusutan aset tetap 
dengan berbagai metode? 

          

6 
Apakah anda mampu  mengidentifikasi sediaan dan 
menghitung nilai sediaan dengan berbagai metode? 

          

7 
Apakah anda mampu  memahami standar pelaporan 
akuntansi keuangan yang ada? 

          

8 
Apakah anda mampu  memahami kerangka konseptual 
penyusunan laporan keuangan keuangan? 

          

9 
Apakah anda mampu  membedakan antara metode 
akuntansi berbasi kas dan akrual serta mampu 
menghitung dan menggunakannya? 

          

10 

Apakah anda mampu menjelaskan kegunaan dan 
keterbatasan statement of financial position serta mampu 
mengidentifikasi klasifikasi utama dari statement of 
financial position menggunakan berbagai format? 

          

11 

Apakah anda mampu mengidentifikasi tujuan Statement 
of Cash Flows, menjelaskan kegunaan Statement of Cash 
Flows, mengidentifikasi sumber informasi untuk menyusun 
Statement of Cash Flows, mengidentifikasi klasifikasi isi 
Statement of Cash Flows, dan menyiapkan Statement of 
Cash Flows menggunakan metode Indirect dan Direct? 

          

12 

Apakah anda mampu menjelaskan teknik-teknik umum yg 
digunakan dalam pengendalian kas, menjelaskan 
pengelolaan dana petty cash,  mengidentifikasi control 
features dari bank account dan mampu menyiapkan bank 
reconciliation? 
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13 

Apakah anda mampu mendefinisikan dan mengidentifikasi 
berbagai jenis receivables,  menjelaskan isu-isu akuntansi 
yang berhubungan dengan pengakuan accounts 
receivable, menjelaskan isu-isu akuntansi yang 
berhubungan dengan penilaian accounts receivable,  
menjelaskan isu-isu akuntansi yang berhubungan dengan 
pengakuan notes receivable, dan  menjelaskan isu-isu 
akuntansi yang berhubungan dengan penilaian notes 
receivable? 

          

14 

Apakah anda mampu menjelaskan sifat, jenis, dan 
penilaian current liabilities serta  menjelaskan klasifikasi 
short-term debt expected to be refinanced,  mampu 
mengidentifikasi employee-related liabilities,  mampu 
menjelaskan akuntansi untuk berbagai jenis provisions,  
mampu mengidentifikasi kriteria yang digunakan untuk 
menghitung dan mengungkapkan continget liabilities dan 
assets, dan  mampu memahami bagaimana penyajian dan 
analisis informasi-informasi yang berhubungan liabilities? 

          

15 

Apakah anda mampu menjelaskan prosedur formal yang 
berhubungan dengan penerbitan long-term debt,  
mengidentifikasi berbagai jenis penerbitan bonds, mampu 
menjelaskan penilaian akuntansi untuk Bonds pada saat 
penerbitan, mampu menggunakan metode bond discount 
and premium amortization, menjelaskan akuntansi untuk 
long-term notes payable, menjelaskan akuntansi untuk 
pelunasan/penyelesaian non-current liabilities,  
menjelaskan akuntansi untuk penggunaan fair value, dan 
mampu menjelaskan dan melaporkan off-balance-sheet 
financing arrangements? 

          

16 

Apakah anda mampu memahami karakteristik corporate 
form, mengidentifikasi komponen utama equity,  
menjelaskan prosedur akuntansi untuk penerbitan saham,  
menjelaskan akuntansi untuk treasury shares dan 
pelaporan preference shares? 

          

Nama Mata Kuliah Perpajakan 

SKS 3 

Capaian Pembelajaran 
Mahasiswa mampu memahami tentang pajak penghasilan orang pribadi tahunan, perhitungan pengakuan asset, 
rekonsiliasi fiscal, pajak penghasilan badan, pajak pertambahan nilai.  

No. Daftar Pertanyaan 

 

Penilaian 
Bukti-bukti Pendukung 

Diisi Asesor 

STM TM CM M SM V A T M 

1 Apakah anda mampu memahami subyek dan obyek pph, 
Menghitung, dan melaporkannya? 

          

2 Apakah anda mampu memahami perbedaan antara 
laporan keuangan komersial dan fiskal? 

          

3 Apakah anda mampu menyelesaikan pengisian SPT PPh 
Badan? 

          

4 Apakah anda mampu menyelesaikan PPh OP Tahunan dan 
mengisi serta membuat pelaporan E SPT? 

          

5 Apakah anda mampu memahami dasar hukum, 
karakteristik PPN di Indonesia, istilah dan pengertian, 
subjek PPN, Objek PPN, penyerahan terutang PPN dan 
tidak terutang PPN, saat terutang PPN, tempat terutang 
PPN, tarif PPN? 
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6 

Apakah anda mampu memahami dasar pengenaan pajak 
PPN, menghitung PPN, tata cara restitusi, PPN dan PPnBM 
atas penyerahan kepada pemungut pajak, pengkreditan 
pajak masukan? 

          

7 
Apakah anda mampu memahami Pajak Pertambahan Nilai 
atas kegiatan tertentu? 

          

8 
Apakah anda mampu memahami tentang faktur pajak dan 
mengisi SPT PPN dan PPnBM? 

          

Nama Mata Kuliah Sistem Informasi Akuntansi 

SKS 3 

Capaian Pembelajaran 
Mahasiswa mampu memahami konsep sistem informasi akuntansi, merancang dan membangun sistem informasi 
akuntansi, memahami penerapan sistem informasi akuntansi dalam kehidupan sehari-hari serta mengevaluasi 
sistem informasi berdasarkan kriteria-kriteria. 

No. Daftar Pertanyaan 

 

Penilaian 
Bukti-bukti Pendukung 

Diisi Asesor 

STM TM CM M SM V A T M 

1 Apakah anda mampu memahami Sistem Informasi 
Akuntansi? 

          

2 Apakah anda mampu memahami Sistem Teknik dan 
Dokumentasi? 

          

3 Apakah anda mampu memahami Electronic Commerce?           

4 Apakah anda mampu melakukan pemrosesan transaksi 
dan proses pengendalian internal? 

          

5 Apakah anda mampu memahami keamanan sistem 
informasi? 

          

6 
Apakah anda mampu memahami Sistem Pengolahan Data 
Elektronik 

          

7 
Apakah anda mampu dalam melakukan pemrosesan File 
dan konsep manajemen data? 

          

8 
Apakah anda mampu melakukan proses bisnis pengelolaan 
pesanan pelanggan dan siklus pendapatan? 

          

9 
Apakah anda mampu melakukan  proses siklus 
pengeluaran? 

          

10 Apakah anda mampu melakukan  proses bisnis produksi 
dan siklus produksi? 

          

11 Apakah anda mampu melakukan proses bisnis dan siklus 
buku besar pelaporan? 

          

Nama Mata Kuliah Akuntansi Biaya 

SKS 3 

Capaian Pembelajaran Mahasiswa mampu menyajikan laporan harga pokok produksi dengan metode job costing dan proses costing 

No. Daftar Pertanyaan 

 

Penilaian 
Bukti-bukti Pendukung 

Diisi Asesor 

STM TM CM M SM V A T M 

1 Apakah anda mampu memahami jenis-jenis biaya?           

2 Apakah anda mampu menghitung biaya produksi dengan 
sistem job costing? 

          

3 Apakah anda mampu menghitung biaya produksi dengan 
sistem job costing dalam berbagai kondisi? 
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4 Apakah anda mampu mengerjakan praktikum siklus 
produksi? 

          

5 Apakah anda mampu menghitung dan membagi alokasi 
biaya produksi non departemen ke departemen lainnya? 

          

6 
Apakah anda mampu menghitung biaya produksi dengan 
sistem process costing? 

          

7 
Apakah anda mampu menghitung biaya produksi dengan 
sistem process costing dengan spoilage, rework dan scrab? 

          

Nama Mata Kuliah Pengantar Perpajakan 

SKS 3 

Capaian Pembelajaran 
Mahasiswa mampu memahami dasar-dasar perpajakan, ketentuan umum perpajakan, pajak daerah, pajak 
penghasilan secara umum untuk orang pribadi. 

No. Daftar Pertanyaan 

 

Penilaian 
Bukti-bukti Pendukung 

Diisi Asesor 

STM TM CM M SM V A T M 

1 Apakah anda mampu memahami dasar-dasar perpajakan?           

2 Apakah anda mampu memahami tata cara dan ketentuan 
umum perpajakan? 

          

3 Apakah anda mampu memahami pajak daerah?           

4 Apakah anda mampu memahami peraturan tentang pajak 
penghasilan secara umum dan peraturan tentang pajak 
penghasilan yang dipotong dan dipungut? 

          

5 Apakah anda mampu melakukan perhitungan pph 21/26, 
22, 23/26, Final, pasal 24, pasal 25?  

          

6 
Apakah anda mampu melakukan pengisian SPT pajak 
penghasilan pasal 21, 22, 23, pph final? 

          

Nama Mata Kuliah Sistem Informasi Manajemen 

SKS 3 

Capaian Pembelajaran 
Mahasiswa mampu memahami konsep sistem informasi manajemen secara umum, pengembangan dan 
keamanannya, berikut aplikasi dan implikasinya.  

No. Daftar Pertanyaan 

 

Penilaian 
Bukti-bukti Pendukung 

Diisi Asesor 

STM TM CM M SM V A T M 

1 Apakah anda mampu memahami konsep sistem 
informasi? 

          

2 Apakah anda mampu memahami konsep E Business?           

3 Apakah anda mampu memahami konsep strategi 
pemanfaatan SI? 

          

4 Apakah anda mampu memahami konsep isu social dan 
etika dalam SI? 

          

5 Apakah anda mampu memahami konsep IT struktur dan IT 
manajemen? 

          

6 
Apakah anda mampu memahami konsep database 
manajemen? 

          

7 
Apakah anda mampu memahami konsep sarana 
telekomunikasi dan internet? 

          

8 
Apakah anda mampu memahami konsep sistem keamanan 
IT? 

          

9 
Apakah anda mampu memahami konsep sistem digital 
market dan aplikasinya? 
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Nama Mata Kuliah Akuntansi Keuangan lanjutan 

SKS 3 

Capaian Pembelajaran 

Mahasiswa mampu memahami prosedur dan perlakuan akuntansi yang berhubungan dengan penggabungan usaha 
dan konsolidasi. Mahasiswa juga diharapkan mampu memahami prinsip, metode dan teknik penyusunan serta 
penyajian laporan keuangan konsolidasi serta mampu menyelesaikan persoalan konsolidasi sampai terjadinya 
likuidasi perusahaan. 

No. Daftar Pertanyaan 

 

Penilaian 
Bukti-bukti Pendukung 

Diisi Asesor 

STM TM CM M SM V A T M 

1 Apakah anda mampu memahami dan menjelaskan proses 
penggabungan usaha? 

          

2 Apakah anda mampu memahami dan menghitung serta 
memberikan penilaian atas transaksi-transaksi yang akan 
dilakukan konsolidasian baik sebelum maupun setelah 
tanggal akuisisi? 

          

3 Apakah anda mampu menghitung transaksi penjualan 
inventory dan PPE yg terjadi dalam perusahaan? 

          

4 Apakah anda mampu memahami dan memprediksi 
kebangkrutan dan alternative dari kebangkrutan tersebut? 

          

Nama Mata Kuliah Akuntansi Manajemen 

SKS 3 

Capaian Pembelajaran 
Mahasiswa mampu memahami dan mengolah informasi akuntansi menjadi informasi yang dapat membantu 
manajemen dalam pengambilan keputusan. 

No. Daftar Pertanyaan 

 

Penilaian 
Bukti-bukti Pendukung 

Diisi Asesor 

STM TM CM M SM V A T M 

1 Apakah anda mampu menjelaskan perilaku biaya dari 
biaya variabel, biaya tetap dan biaya campuran? 

          

2 Apakah anda mampu menghitung besaran biaya variabel 
dan biaya tetap pada biaya campuran dengan berbagai 
metode? 

          

3 Apakah anda mampu menjelaskan fungsi dari perilaku 
biaya dalam pengambilan keputusan? 

          

4 Apakah anda mampu menghitung alokasi biaya 
menggunakan Activity based product costing? 

          

5 Apakah anda mampu menjelaskan kelemahan Activity 
based product costing? 

          

6 Apakah anda mampu menghitung biaya menggunakan 
activity based costing?  

          

7 Apakah anda mampu menjelaskan peran budgeting dalam 
perencanaan, kontol, dan pengambilan keputusan 
perusahaan? 

          

8 Apakah anda mampu membuat budgeting biaya 
operasional, keuangan dan kas perusahan?  

          

9 Apakah anda mampu menjelaskan tujuan dan pentingnya 
standart costing system?  

          

10 Apakah anda mampu memuat jurnal dari direct materials 
dan direct labor variances? 
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11 Apakah anda mampu membedakan activity based 
management dan activity based costing? 

          

12 Apakah anda mampu memahami dan menjelaskan 
implementasi dari activity based management?  

          

13 Apakah anda mampu memahami dan menjelaskan empat 
jenis pusat pertanggungjawaban?  

          

14 Apakah anda mampu  memahami dan menjelaskan 
mengapa perusahaan memilih desentralisasi? 

          

15 Apakah anda mampu memahami dan menghitung Return 
on Investment, Residual Income, dan Economic Value 
Added?  

          

16 Apakah anda mampu memahami dan menjelaskan peran 
transfer pricing dalam desentralisasi perusahaan? 

          

17 Apakah anda mampu  memahami dan menghitung 
transfer prices? 

          

18 Apakah anda  mampu membuat dan menjelaskan kaitan 
antara balanced scorecard dengan langkah-langkah 
strategis perusahaan? 

          

19 Apakah anda  mampu menjelaskan mengapa informasi 
biaya kualitas diperlukan dan bagaimana 
implementasinya? 

          

20 Apakah anda  mampu menerapkan analisis cost-volume-
profit dalam melakukan analisis produk? 

          

21 Apakah anda  mampu memahami proses, konsep biaya 
dan bentuk-bentuk pengambilan keputusan? 

          

22 Apakah anda  mampu menentukan harga produk dan 
dapat menghitung laba menggunakan absorption and 
variable costing? 

          

23 Apakah anda  mampu memahami konsep just-in-time 
dalam pengelolaan persediaan? 

          

Nama Mata Kuliah Kewirausahaan 

SKS 3 

Capaian Pembelajaran 
Mahasiswa mampu memahami konsep, proses, dan peran wirausaha dan kewirausahaan. 
 

No. Daftar Pertanyaan 

 

Penilaian 
Bukti-bukti Pendukung 

Diisi Asesor 

STM TM CM M SM V A T M 

1 Apakah anda mampu memahami konsep dan peran 
wirausaha dan kewirausahaan? 

          

2 Apakah anda mampu mengenal dan menghargai potensi 
dalam diri anda? 

          

3 Apakah anda mampu mengidentifikasi dan mengelola 
resiko dalam berwirausaha? 

          

4 Apakah anda mampu menerapkan sikap yang positif 
terhadap masalah, mampu mengenali dan memecahkan 
masalah? 

          

5 Apakah anda mampu memahami pentingnya sikap 
proaktif dalam berwirausaha? 

          

6 Apakah anda mampu memahami pentingnya kerja keras 
dalam berwirausaha? 

          

7 Apakah anda mampu memahami konsep, bentuk, dan 
proses kreativitas dan Inovasi? 

          

8 Apakah anda mampu mengidentifikasi sumber ide dan 
peluang usaha? 
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9 Apakah anda mampu menerapkan teknik-teknik 
memunculkan ide kreatif dan inovatif? 

          

10 Apakah anda mampu melakukan analisis kelayakan usaha?           

11 Apakah anda mampu memahami konsep pemasaran?           

12 Apakah anda mampu menyusun strategi pemasaran?            

13 Apakah anda mampu memahami konsep operasional dan 
produksi ? 

          

14 Apakah anda mampu menyusun strategi operasional dan 
produksi? 

          

15 Apakah anda mampu menyusun  struktur organisasi 
sederhana?  

          

16 Apakah anda mampu mengidentifikasi sumber-sumber 
modal? 

          

17 Apakah anda mampu mengelola kas?            

18 Apakah anda mampu mengidentifikasi tingkat 
pengembalian usaha?  

          

19 Apakah anda mampu menyusun model bisnis?           

20 Apakah anda mampu menyusun rencana bisnis yang 
aplikatif? 

          

21 Apakah anda mampu menyampaikan model dan rencana 
bisnis secara meyakinkan? 

          

22 Apakah anda mampu menerapkan prinsip-prinsip 
pengendalian usaha? 

          

23 Apakah anda mampu mengelola penawaran produk 
melalui ekspo kewirausahaan? 

          

Nama Mata Kuliah Pemeriksaan Akuntansi 

SKS 3 

Capaian Pembelajaran 
Mahasiswa mampu mengaudit yaitu dalam pembuatan program audit, kertas kerja audit sampai pada 
pelaksanaan kerja audit. 

No. Daftar Pertanyaan 

 

Penilaian 
Bukti-bukti Pendukung 

Diisi Asesor 

STM TM CM M SM V A T M 

1 Apakah anda mampu menjelaskan pengertian dan 
ruang lingkup pemeriksanaan akuntansi? 

          

2 Apakah anda mampu memahami kode etik profesi 
akuntan dan peraturan dalam Kantor Akuntan 
Publik? 

          

3 Apakah anda  mampu melaksanakan cara atau 
siklus dalam praktik audit? 

          

4 Apakah anda mampu membuat program audit?           

5 Apakah anda  mampu membuat kertas kerja audit?           

6 

Apakah anda mampu melaksanaan audit yang baik 
berdasarkan tingkat materialitas, bukti audit dan 
risiko audit? 

          

7 
Apakah anda  mampu menentukan jumlah sampel 
dalam bukti audit? 

          

8 Apakah anda  mampu melakukan audit kas?           

9 
Apakah anda mampu melakukan audit piutang 
usaha? 

          

10 Apakah anda  mampu melakukan audit persediaan 
dan pembelian? 
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11 Apakah anda  mampu melakukan audit investasi?           

12 Apakah anda  mampu melakukan audit aset dan 
akumulasi depresiasi? 

          

13 Apakah anda  mampu melakukan audit liabilitas  
jangka pendek dan Jangka Panjang? 

          

14 
Apakah anda  mampu melakukan audit untuk 
Laporan Audit Komperhensif? 

          

Nama Mata Kuliah Manajemen Strategi 

SKS 3 

Capaian Pembelajaran 
Mahasiswa mampu memberikan pengetahuan dan kemampuan menyeluruh dalam memahami konsep dasar dan  
penggunaan peralatan analisis  pengelolaan keuangan perusahaan. 

No. Daftar Pertanyaan 

 

Penilaian 
Bukti-bukti Pendukung 

Diisi Asesor 

STM TM CM M SM V A T M 

1 Apakah anda  mampu menjelaskan sifat, nilai dan proses 
manajemen strategis  di perusahaan? 

          

2 Apakah anda  mampu menjelaskan  dan merumuskan visi, 
misi dan tujuan perusahaan? 

          

3 Apakah anda mampu mengimplementasian model 
manajemen strategik ke dalam organisasi? 

          

4 Apakah anda mampu menilai konsep dalam bisnis, 
manajemen audit dan audit strategi?  

          

5 Apakah anda  mampu melakukan identifikasi lingkungan 
internal dan eksternal perusahaan? 

          

6 
Apakah anda  mampu memformulasikan berbagai 
alternatif strategi bagi perusahaan? 

          

7 
Apakah anda  mampu menjelaskan berbagai hal mengenai 
implementasi dan pengawasan strategic?  

          

Nama Mata Kuliah Analisis Laporan Keuangan 

SKS 3 

Capaian Pembelajaran 
Mahasiswa mampu memahami mengenai konsep, teknik penilaian kinerja perusahaan berdasarkan informasi 
yang disajikan dalam laporan keuangan 

No. Daftar Pertanyaan 

 

Penilaian 
Bukti-bukti Pendukung 

Diisi Asesor 

STM TM CM M SM V A T M 

1 Apakah anda mampu menjelaskan  analisis bisnis dan 
hubungannya dengan analisis laporan keuangan? 

          

2 Apakah anda mampu mengidentifikasi dan membahas 
berbagai jenis analisis bisnis? 

          

3 Apakah anda dan mampu menjelaskan analisis komponen 
yang merupakan analisis bisnis? 

          

4 Apakah anda mampu menjelaskan definisi analisis likuditas, 
Activity, Solvency, Capital Structure, Profitability? 

          

5 Apakah anda mampu menghitung, menganalisis dan 
menginterprestasikan rasio-rasio keuangan? 
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6 
Apakah anda mampu menganalisis dan 
menginterprestasikan Comparative, Horizontal, Vertical, 
Common Size Analysis, Trend? 

          

7 
Apakah anda mampu menjelaskan Market Strength and 
Overall evaluation? 

          

8 Apakah anda mampu menjelaskan Cash Flow Analysis?           

9 
Apakah anda mampu menjelaskan Analisis Aktivitas 
Operasi? 

          

10 Apakah anda mampu menjelaskan Manajemen Laba?            

11 
Apakah anda mampu menjelaskan Analisis Aktivitas 
Investasi? 

          

12 Apakah anda mampu menjelaskan Credit Analysis?           

13 
Apakah anda mampu melakukan analisis laporan 
keuangan secara komperhensif? 

          

 
 
 

Nama Mata Kuliah Metode Penelitian Akuntansi 

SKS 3 

Capaian Pembelajaran 
Mahasiswa mampu memahami konsep dan metode penelitian serta memiliki kemampuan melakukan penelitian 
pada bidang akuntansi dengan menerapkan teknik dan langkah-langkah dalam penyusunan skripsi. 

No. Daftar Pertanyaan 

 

Penilaian 
Bukti-bukti Pendukung 

Diisi Asesor 

STM TM CM M SM V A T M 

1 Apakah anda mampu menjelaskan terkait konsep dasar 
metode penelitian? 

          

2 Apakah anda mampu menjelaskan terkait teori, variabel 
dan hipotesis? 

          

3 Apakah anda mampu menjelaskan terkait pengukuran, 
sampel, instrumen dan teknik pengumpulan data? 

          

4 Apakah anda mampu menjelaskan terkait Validitas dan 
Reliabilitas? 

          

5 Apakah anda mampu menjelaskan terkait pengujian 
statistik? 

          

6 
Apakah anda mampu membuat/pernah membuat artikel 
dalam Jurnal ilmiah? 

          

 

Nama Mata Kuliah Kerja Praktek Akuntansi 

SKS 6 

Capaian Pembelajaran 
Mahasiswa mampu menerapkan dan mengimplementasikan hard skills dan softskill yang di dapat di dunia 
kampus dalam dunia usaha dan dunia industri. 

No. Daftar Pertanyaan 

 

Penilaian 
Bukti-bukti Pendukung 

Diisi Asesor 

STM TM CM M SM V A T M 

1 Apakah anda mampu berinteraksi, berkomunikasi, serta 
menerapkan kedisiplinan, dan  pengetahuan serta skill 
yang telah diperoleh di kampus pada level pelayanan? 

          

2 Apakah anda mampu berinteraksi, berkomunikasi, serta 
menerapkan kedisiplinan, dan  pengetahuan serta skill 
yang telah diperoleh di kampus pada level manajemen 
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Rekomendasi Asesor : (coret yang tidak perlu) 

 

Tidak Rekomendasi/Direkomendasi untuk 
mengikuti program RPL. 

Pemohon 

Nama   

Tanda tangan/ 
Tanggal 

 

Catatan : 

Jika direkomendasi tidak perlu diisi/tidak ada catatan 

Asesor 

Nama   

Tanda tangan/ 
Tanggal 

 
 
 
 
 
MET: 

 

 

 

Nama Mata Kuliah SKRIPSI 

SKS 6 

Capaian Pembelajaran Mahasiswa mampu menyusun karya ilmiah berupa skripsi dan menghasilkan artikel ilmiah 

No. Daftar Pertanyaan 

 

Penilaian 
Bukti-bukti Pendukung 

Diisi Asesor 

STM TM CM M SM V A T M 

1 Apakah anda mampu mengidentifikasi permasalahan pada 
saat melakukan penelitian? 

          

2 Apakah anda mampu merumuskan dan menentukan 
tujuan penelitian sesuai paradigma penelitian akuntansi? 

          

3 Apakah anda mampu mengidentifikasi dan mendefinisikan 
variable penelitian? 

          

4 Apakah anda mampu menentukan alat analisis yang tepat 
untuk menjawab tujuan penelitian? 

          

5 Apakah anda mampu menganalisis data penelitian 
menggunakan teknik analisis statistik dan non-statistik? 

          

6 Apakah anda mampu menyimpulkan hasil penelitian dan 
menuangkannya dalam sebuah artikel ilmiah? 
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