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Tinjauan Mata Kuliah

M

ata Kuliah Teori Akuntansi (EKS14415) merupakan salah satu mata
kuliah pendukung Tugas Akhir Perkuliahan (TAP) program studi
Akuntansi. Buku materi pokok ini membahas Teori Akuntansi dari
sudut pandang riset. Pada bagian awal BMP ini menguraikan antara lain
sejarah perkembangan akuntansi; metode penelitian akuntansi, pencarian
prinsip-prinsip, teori dan praktek akuntansi yakni membahas mengenai
kerangka konseptual dan struktur teori akuntansi, pengukuran akuntansi dan
konsep dalam pelaporan keuangan. Bagian kedua BMP ini akan menyajikan
riset akuntansi termasuk didalamnya membahas mengenai kebijakan
akuntansi dan pengungkapan, akuntansi keperilakuan dan berbagai riset
dibidang akuntansi seperti riset di pasar modal dan riset di bidang audit.
Setelah mempelajari BMP ini diharapkan Anda mampu menunjukkan
hubungan antara filsafat, metodologi dan perkembangan teori akuntansi
keuangan dengan praktik akuntansi keuangan di entitas bisnis. Lebih khusus
Anda diharapkan mampu untuk mencapai kompetensi berikut ini yang dapat
Anda temui pada masing-masing modul.
Modul 1, menjelaskan sejarah perkembangan akuntansi;
Modul 2, menjelaskan metodologi dan penelitian dalam akuntansi;
Modul 3, menjelaskan proses pencarian prinsip-prinsip dalam akuntansi;
Modul 4, menjelaskan teori dan praktek akuntansi termasuk kerangka
dasar konseptua dan struktur teori akuntansi;
Modul 5, menjelaskan tentang teori dan sistem pengukuran akuntansi
termasuk menguraikan pengukuran aktiva;
Modul 6, menjelaskan tentang kosep dalam pelaporan keuangan termasuk
konsep income, pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian;
Modul 7, menjelaskan mengenai kebijakan akuntansi dan pengungkapan;
Modul 8, menjelaskan mengenai riset akuntansi keperilakuan;
Modul 9, menjelaskan mengenai riset di pasar modal dan di bidang audit.
Proses pembelajaran yang harus Anda lakukan agar efektif mencapai
kompetensi-kompetensi di atas sebaiknya mengikuti urutan instruksional
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dalam buku materi pokok ini. Proses ini tertuang dalam skema pencapaian
kompetensi sebagai berikut.
Peta Kompetensi
Teori Akutansi/EKSI4415
Anda mampu menunjukkan hubungan antara falsafah,
metodologi dan perkembangan teori akuntansi keuangan
dengan praktik keuangan di entitas bisnis
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