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Capaian Pembelajaran (CP)

CPL - PRODI
SIKAP :
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral, dan etika;
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
PENGETAHUAN:
1. Mampu mengaplikasikan bidang keahlian akuntansi perpajakan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;
2. Menguasai konsep teoritis akuntansi secara mendalam dan penerapannya pada bidang secara spesifik antara lain akuntansi sektor publik, akuntansi manajemen, akuntansi perpajakan, sistem informasi akuntansi dan akuntansi
syari'ah untuk menyelesaikan masalah secara sistematis;
3. Mampu mengambil keputusan operasional yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data akuntansi untuk mememberikan alternatif solusi baik secara mandiri maupun kelompok dan mampu menyajikan laporan sesuai dengan
lingkup dan tangggung jawabnya;
4. Mampu melakukan evaluasi dan supervisi terhadap pencapaian hasil pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya baik sebagai anggota dan/atau pimpinan dalam suatu organisasi;
5. Mampu menguasai konsep pada bidang akuntansi secara umum, meliputi identifikasi transaksi bisnis sampai dengan penyampaian informasi keuangan bagi pihak – pihak yang berkepentingan (stakeholders) dengan informasi
tersebut;
6. Mampu menguasai konsep cabang – cabang ilmu akuntansi meliputi akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi perpajakan, audit internal, dan audit eksternal untuk mendukung pengambilan keputusan, baik keputusan
internal organisasi maupun eksternal organisasi;
7. Mampu menguasai konsep – konsep perpajakan, aturan perpajakan untuk mendukung pelaporan internal organisasi dan mendukung proses penghitungan, pembayaran, dan pelaporan perpajakan;
8. Mampu menguasai teknologi informasi yang terkait dengan bidang akuntansi perpajakan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pada era revolusi industri 4.0
KETRAMPILAN UMUM :
1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan di bidang akuntansi perpajakan serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang perpajakan;
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;
3. Mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang akuntansi perpajakan yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahlian akuntansi perpajakan dalam rangka
menghasilkan prototype, prosedur baku, desain sistem informasi akuntansi;
4. Mampu menyusun hasil kajian bidang akuntansi perpajakan dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
5. Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pelaksanaan pekerjaan akuntansi perpajakan;
6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja sama di dalam maupun di luar lembaganya;
7. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan bidang akuntansi perpajakan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah
tanggungjawabnya;
8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan di bidang akuntansi perpajakan serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang perpajakan;
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;
3. Mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang akuntansi perpajakan yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahlian akuntansi perpajakan dalam rangka
menghasilkan prototype, prosedur baku, desain sistem informasi akuntansi;
4. Mampu menyusun hasil kajian bidang akuntansi perpajakan dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
5. Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pelaksanaan pekerjaan akuntansi perpajakan;
6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja sama di dalam maupun di luar lembaganya;
7. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan bidang akuntansi perpajakan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah
tanggungjawabnya;
8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
KETRAMPILAN KHUSUS:
1. Mampu menjadi teknisi akuntansi ahli yang mampu melakukan pekerjaan di bidang akuntansi pada perusahaan (entitas bisnis) jasa, dagang, dan/atau manufaktur berskala besar dan/atau go-public dan mampu mengaplikasikan pada
bidang keahlian akuntansi secara spesifik antara lain akuntansi sektor publik, akuntansi manajemen, akuntansi perpajakan, sistem informasi akuntansi dan akuntansi syari'ah yang sesuai dengan standar dan prinsip- prinsip yang
berlaku umum dan relevan di bidang akuntansi, melalui proses penganalisisan data keuangan dan pemilihan metode yang sesuai, didukung dengan kemampuan di bidang manajemen, teknologi informasi, keahlian interpersonal dan
komunikasi;
2. Mampu menghasilkan informasi akuntansi yang akuntabel, benar dan wajar untuk internal perusahaan di bidang perpajakan seperti menyiapkan perhitungan dan penyetoran PPN, PPnBM; menyiapkan perhitungan dan penyetoran
PPh Wajib Pajak Badan; Menyiapkan perhitungan dan penyetoran Wajib Pajak Asing; dan menyiapkan perhitungan dan penyetoran PPh khusus;
3. Mampu menghasilkan jasa akuntansi perpajakan yang berkualitas yaitu melakukan pengelolaan dokumen perpajakan seperti pengelolaan dokumen PPN dan PPnBM; pengelolaan dokumen PPh Badan; pengelolaan dokumen PPh
Khusus; pengelolaan dokumen BPHTB; pengelolaan dokumen WP Asing;
4. Mampu melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak meliputi perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Badan; perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPN dan PPnBM; perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPH
Khusus, BPHTB dan perhitungan, penyetoran dan pelaporan WP asing;
5. Mampu melakukan jasa pemeriksaan pajak meliputi pemeriksaan PPN dan PPnBM; pemeriksaan PPh badan; pemeriksaan BPHTB, pemeriksaan WP Asing dan pemeriksaan WP Pribadi.
6. Mampu membuat perencanaan/manajemen pajak untuk perencanaan pribadi, perencanaan PPN dan PPnBM, perencanaan PPh Badan, perencanaan BPHTB dan membuat perencanaan pajak untuk WP Asing.
7. Menyiapkan hasil analisis laporan keuangan secara realistik dan dapat diberikan kepada pengguna jasa dengan mempertimbangkan isu – isu di bidang perpajakan, risiko dan alternatif – alternatif kebijakan yang dapat dilaksanakan.
8. Mampu menjadi account representative dalam menjalankan fungsi pelayanan dan konsultasi Wajib Pajak; menjalankan fungsi pengawasan dan penggalian potensi Wajib Pajak dalam lingkup organisasi pemungut pajak (fiskus);
organisasi bisnis maupun konsultan bisnis.
9. Mampu menjalankan fungsi penelaah keberatan (PK) yaitu menjalankan penelaahan terhadap permohonan keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi; pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak
benar di lingkungan organisasi pemungut pajak (fiskus) dengan menerapkan ilmu pengetahuan di bidang pemeriksaan pajak serta aturan – aturan hukum di bidang perpajakan.
10. Mampu mengoperasikan aplikasi – aplikasi untuk mendukung proses pelaporan akuntansi dan perpajakan, seperti aplikasi komputer akuntansi, pengolah angka (spreadsheet), dan aplikasi komputer lainnya.
11. Mampu mengikuti perkembangan dan isu terkini yang terkait di bidang akuntansi dan perpajakan terutama terkait dengan penggunaan teknologi informasi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaporan di bidang
akuntansi dan perpajakan.
12. Mampu menerapkan penelitian terapan di bidang akuntansi dan perpajakan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
CP - MK
Mahasiswa setelah menempuh mata kuliah ini mampu menjelaskan teori permintaan dan penawaran serta menjelaskan komponen dan cara menghitung pendapatan nasional.

Deskripsi singkat MK
Mata kuliah ini meliputi pembahasan : hakekat ilmu ekonomi, sumber daya, perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro, mekanisme pasar (permintaan dan penawaran), Elastisitas, teori perilaku konsumen, teori perilaku produsen,
struktur pasar, tinjauan umum ekonomi makro, pendapatan nasional, variable agregat pendapatan nasional, analisa pendapatan nasional dalam perekonomian tertutup dan terbuka.

Materi Pembelajaran/ Pokok
Bahasan

Pendahuluan (Hakekat Ilmu Ekonomi)
Sumber Daya (kegiatan produksi)
Mekanisme Pasar (Permintaan dan penawaran)
Elsatisitas Permintaan Dan Penawaran
Teori Perilaku Konsumen
Teori Perilaku Produsen
Struktur Pasar
Tinjauan Umum Ekonomi Makro
Pendapatan Nasional
Variabel Agregatif dalam Perekonomian Tertutup Sederhana
Analisa Pendapatan Nasional dalam Sistem Perekonomian Tertutup
Analisa Pendapatan Nasional dalam Sistem Perekonomian Terbuka

Pustaka
Soeharno, 2007, Teori Mikroekonomi, Penerbit Andi: Yogyakarta.
Paul A. Samuelson & William D Nordhaus, Ekonomi
Sadono Sukirno, 2010, Teori Mikroekonomi, Bima Grafika: Yogyakarta.
Sadono Sukirno, 2010, Teori Makroekonomi, Bima Grafika: Yogyakarta.
Soediyono, Analisis Pendapatan Nasional
Herlambang, Makroekonomi
Dominick Salvatore, Ph.D. Teori Mikroekonomi
Media Pembelajaran
- Laptop
- LCD proyektor
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Kriteria & Bentuk
Penilaian

Metode
Pembelajaran
(estimasi waktu)

Materi Pembelajaran (pustaka)

Bobot
Penilaian

1

2

3

4

5

6

7

Pada akhir perkuliahan mahasiswa mampu
menjelaskan pengertian dan konsep dasar
ilmu ekonomi

Ketepatan menjelaskan
pengertian dan konsep dasar ilmu
ekonomi

Kriteria penilaian :
ketepatan dan
pemahaman materi
Bentuk tes: lisan

1 x 50 menit =
persiapan
3 x 50 menit =
ceramah
1 x 50 menit =
diskusi

Hakekat Ilmu Ekonimi:
Masalah-masalah pokok ekonomi
definisi ilmu ekonomi

3

Minggu ke 1

Minggu ke 2

Setelah mempelajari materi ini mahasiswa
mampu menjelaskan segala kegiatan
produksi dengan penggunaan faktor-faktor
produksi yang terbaik

Ketepatan menjelaskan kegiatan
produksi dengan penggunaan
faktor-faktor produksi yang
terbaik

Minggu ke 3

Pada akhir perkuliahan mahasiswa mampu
menjelaskan konsep permintaan dan
penawaran untuk mengetahui cara kerja
mekanisme

mahasiswa mampu menjelaskan
konsep permintaan dan
penawaran untuk mengetahui
cara kerja mekanisme

Minggu ke 4

Pada akhir perkuliahan mahasiswa mampu
menjelaskan konsep penawaran untuk
mengetahui cara kerja mekanisme

Minggu ke 5

Setelah mempelajari materi ini mahasiswa
mampu menjelaskan perubahan permintaan
dan penawaran pada berbagai jenis barang

Ketepatan
menjelaskan penawaran

Kriteria penilaian :
ketepatan dan
pemahaman materi
Bentuk tes: lisan
Kriteria penilaian :
ketepatan dan
pemahaman materi
Bentuk no tes:
presentasi dan
diskusi
Kriteria penilaian :
ketepatan dan
pemahaman materi
Bentuk no tes:
presentasi dan
diskusi

mahasiswa mampu menjelaskan
konsep perubahan permintaan

Kriteria penilaian :
ketepatan dan
pemahaman materi
Bentuk no tes:
presentasi dan
diskusi

Minggu ke 6

Setelah mempelajari materi ini mahasiswa
mampu menjelaskan perubahan permintaan
dan penawaran pada berbagai jenis barang

mahasiswa mampu menjelaskan
konsep perubahan penawaran

Kriteria penilaian :
ketepatan dan
pemahaman materi
Bentuk no tes:
presentasi dan
diskusi

Minggu ke 7

Pada akhir perkuliahan mahasiswa
diharapkan mampu menjelaskan perilaku
konsumen dalam melakukan tindakan
ekonomis secara rasional.

mahasiswa mampu menjelaskan
konsep perilaku konsumen
dalam melakukan tindakan
ekonomis secara rasional.

Kriteria penilaian :
ketepatan dan
pemahaman materi
Bentuk no tes:
presentasi dan
diskusi

Kuliah dan diskusi
TM 1x(6x50’)

Sumber Daya (Kegiatan Produksi)
1. Pengertian Produksi
2. Faktor-faktor Produksi
3. proses produksi

3

Kuliah dan diskusi
TM 1x(6x50’)

elasstisitas permintaan dan penawaran

3

Kuliah dan diskusi
TM 1x(6x50’)

elastisitas permintaan dan penawaran

3

Kuliah dan diskusi
TM 1x(6x50’)

elastisitas harga pada permintaan dan
penawaran

3

Kuliah dan diskusi
TM 1x(6x50’)

pendekatan kardinal
pendekatan ordinal

3

Kuliah dan diskusi
TM 1x(6x50’)

Teori Produksi dan teori biaya
produksi

3

Soeharno, 2007, Teori Mikroekonomi,
Penerbit Andi: Yogyakarta.
Paul A. Samuelson & William D
Nordhaus, Ekonomi
Sadono Sukirno, 2010, Teori
Mikroekonomi, Bima Grafika:
Yogyakarta.
Sadono Sukirno, 2010, Teori
Makroekonomi, Bima Grafika:
Yogyakarta.
Soediyono, Analisis Pendapatan
Nasional
Herlambang, Makroekonomi
Dominick Salvatore, Ph.D. Teori
Mikroekonomi

Minggu ke 8

UTS

UTS

UTS

UTS
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Minggu ke 9

Setelah mempelajari materi ini mahasiswa
mampu menjelaskan perilaku rasional
produsen berdasarkan teori produksi dan
biaya produksi

mahasiswa mampu menjelaskan
konsep perilaku rasional
produsen berdasarkan teori
produksi dan biaya produksi

Kriteria penilaian :
ketepatan dan
pemahaman materi
Bentuk no tes:
presentasi dan
diskusi

Kuliah dan diskusi
TM 1x(6x50’)

macam-macam struktur pasar

3

Kuliah dan diskusi
TM 1x(6x50’)

pendapatan nasional
cara perhitungan pendapartan
nasional

3

Minggu ke 10

Pada akhir perkuliahan Mahasiswa mampu
menjelaskan pendapatan nasional

mahasiswa mampu menjelaskan
konsep pendapatan nasional

Kriteria penilaian :
ketepatan dan
pemahaman materi
Bentuk no tes:
presentasi dan
diskusi

Minggu ke 11

Pada akhir kuliah ini Mahasiswa
diharapkan mampu menjelaskan cara kerja
perekonomian secara makro

mahasiswa mampu menjelaskan
konsep cara kerja perekonomian
secara makro

Kriteria penilaian :
ketepatan dan
pemahaman materi
Bentuk no tes:
presentasi dan
diskusi

Kuliah dan diskusi
TM 1x(6x50’)

perkiraan produksi nasional indonesia

3

Minggu ke 12

Pada akhir perkuliahan mahaiswa
diharapkan mampu menghitung pendapatan
nasional dengan berbagai pendekatan

mahasiswa mampu menjelaskan
dan menghitung pendapatan
nasional dengan berbagai
pendekatan?

Kriteria penilaian :
ketepatan dan
pemahaman materi
Bentuk no tes:
presentasi dan
diskusi

Kuliah dan diskusi
TM 1x(6x50’)

VARIABEL AGREGATIF DALAM
PEREKONOMIAN TERTUTUP
SEDERHANA
-fungsi konsumsi

3

Minggu ke 13

Pada akhir perkuliahan mahasiswa
diharapkan mampu menjelaskan berbagai
variabel yang berpengaruh dalam
perekonomian tertutup sederhana

mahasiswa mampu menjelaskan
konsep berbagai variabel yang
berpengaruh dalam
perekonomian tertutup sederhana

Kriteria penilaian :
ketepatan dan
pemahaman materi
Bentuk no tes:
presentasi dan
diskusi

Kuliah dan diskusi
TM 1x(6x50’)

VARIABEL AGREGATIF DALAM
PEREKONOMIAN TERTUTUP
SEDERHANA
-fungsi saving

3

Minggu ke 14

Pada akhir perkuliahan mahasiswa
diharapkan mamu menganlisis nilai
pendapatan nasional dalam perekonomian
tertutup sederharna

mahasiswa mampu
menjelaskan konsep pendapatan
nasional dalam perekonomian
tertutup sederharna

Kuliah dan diskusi
TM 1x(6x50’)

analisis pendapatan nasional untuk
perekonomian tertutup
-keadaan ekulibrium
-pendapatan nasional ekulibrium
-angka penganda

3

Minggu ke 15

Pada akhir perkuliahan mahasiswa
diharapkan menguasai penganalisaan
pendapatan nasional dalam perekonomian
tertutup

mahasiswa mampu
mengananlisis pendapatan
nasional dalam perekonomian
tertutup

Kriteria penilaian :
ketepatan dan
pemahaman materi
Bentuk no tes:
presentasi dan
diskusi

Minggu ke 16

UAS

UAS

UAS

Kuliah dan diskusi
TM 1x(6x50’)

analisis pendapatan nasional dalam
sistem perekonomian tertutup:
- kebijakan fiskal pemerintah
-pendapatan nasional ekulibrium
-angka pengganda

3

UAS

UAS

30

Istilah

- Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Program Studi (PS).
- TM = Tatap Muka, BT = Belajar Terstruktur, BM = Belajar Mandiri
1. Mata kuliah teori
- TM 1x (2x50’) dibaca : kuliah tatap muka 1 kali (minggu) x 2 SKS x 50 menit = 100 menit
- (BT + BM : (1x1) x (2x60’) dibaca belajar terstruktur 1 kali (minggu) dan belajar mandiri 1x (minggu) x 2 SKS x 60 menit = 120 menit (2 jam)
1. Mata kuliah praktik
- 1 sks jam praktik 2 – 3 jam (TM 1 x jmlh sks x 50’ x 2/3)
1. Daftar Pustaka
- Penulisan daftar pustaka diisarankan menggunakan
salah satu standar/style penulisan pustaka internasional, dalam penulisan RPS ini menggunakan style APA.

