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Nama Mata Kuliah 

 

Kode Mata Kuliah 
Bobot (sks) 
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Otorisasi 
Nama Koordinator Pengembang RPS 

Koordinator Bidang 

Keahlian (Jika Ada) 
Ka PRODI 

 

 

 
- 

 
Benny I. Towoliu, SE.,M.Par 

Capaian 

Pembelajaran 

(CP) 

 

Executive 
Housekeeper 
 
F & B Outlet 
Manager 
 
Sous 
Chef/Assistant 
Head Chef 
 
Front Office 
Manager 

CPL-PRODI  (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah      

 
 
 

Ketrampilan Umum: 
1.  Mampu menerapkan pemikian logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik dibidang 

keahliannya serta sesuai dengan standard kompetensi kerja bidang yang bersangkutan; 
2.  Mampu mendokumentasikan, menyimpan dan mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan 

mencegah plagiasi 
 
Ketrampilan Khusus: 

1. Mampu menyusun rencana usaha, mengelola dan mengembangkan usaha hospitalitas; 
2. Mampu menerapkan dan menguraikan sistem pengolahan Usaha Hospitalitas melalui: penyajian laporan dengan menggunakan 

sistem teknologi informasi dan karakteristik komunikasi, karakteristik penggunaan prosedur dan standar; 
3. Mampu merencanakan, mempraktekkan, mengorganisasikan dan mengevaluasi kegiatan sumber daya manusia yang handal, 

analisis biaya operasional, keuangan dan pemasaran di usaha hospitalitas. 
 

Pengetahuan: 

 1.   Memahami konsep teori secara mendalam tentang karakteristik usaha hospitalitas: karakteristik penyajian laporan dengan 
menggunakan sistem teknologi informasi dan karakteristik komunikasi, karakteristik penggunaan prosedur dan standar 

2.   Memahami konsep teori secara mendalam tentang Sumber Daya Manusia yang handal, analisis biaya operasional, keuangan dan 
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pemasaran di usaha hospitalitas 

  

CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) 

 1. Mampu mempraktikan standart pelayanan …… 

  

Diskripsi Singkat 

MK 

Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang dasar-dasar akuntansi yang benar, sehingga kelak pada pembelajaran berikutnya bisa dipraktikan 
dalam praktik hospitalitas. 

Bahan Kajian / 

Materi 

Pembelajaran 

1. Dasar-Dasar akuntansi  
2. Standar Akuntansi Keuangan 

Daftar Referensi Utama:  

 
 

Pendukung:  

1.  

 

Nama Dosen 

Pengampu 

(1) Selvy Kelele, SE.,MS (2) Ellen Altje Tuwaidan, SE.,MSi (3) Radjab Djamali (4) Tressje Runtuwene, SE.,MSi 

Mata kuliah 

prasyarat (Jika 

ada) 

Tidak Ada 

 

 

 

Minggu    

Ke- 

 

 

Sub-CPMK 

(Kemampuan 

akhir yg 

direncanakan) 

Bahan Kajian 

(Materi 

Pembelajaran) 

 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

[Media & 

Sumber 

Estimasi 

Waktu 

Pengalaman 

Belajar Mahasiswa 

Penilaian 

Kriteria & 

Bentuk  

Indikator  

 

Bobot 

(%) 
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Belajar] 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 
 

Mahasiswa mampu 

mengerti peranan 
Akuntansi pengertian 
akuntansi, tujuan dan 
fungsi akuntansi, 
pengguna informasi 
akuntansi, bidang-bidang 
akuntansi 

Pengertian peranan 

akuntansi, pengertian 
akuntansi, tujuan dan 
fungsi akuntansi, 
pengguna akuntansi, 
bidang bidang 
akuntansi 

Kuliah dan Tanya 

jawab latihan soal  
 

75 menit teori  

25 menit praktek  
1 (2x50) 

Tugas 1 : 

Menyusun ringkasan 
tentang pengertian 
akuntansi dan peranannya 

Tugas 2 : 
Menyusun ringkasan 
tujuan dan peranannya 

Tugas 3: 
Menyusun ringkasan 

bidang-bidang akuntansi 

Kriteria :  

Ketepatan dan 
penguasaan 

Bentuk Non test : 
presentasi 

Ketepatan 
menjelaskan 
pengertian akuntansi 
dan peranannya, 
fungsi, tujuannya 

ketepatan 
menjelaskan bidang-
bidang akuntansi 

5 

2 

 

 

Mahasiswa mampu 
memahami bentuk-
bentuk organisasi 
perusahaan. Prinsip-
prinsip akuntansi, 
persamaan dasar 

akuntansi 

Bentuk-bentuk 
organisasi perusahaan 
persamaan dasar 
akuntansi 

Kuliah dan Tanya 
jawab latihan soal  
 

75 menit teori 
25 menit praktek 
1(2x50) 

Tugas 1 : 
Membuat ringkasan 
bentuk-bentuk organisasi 

Tugas 2 : 
Membuat ringkasan 
prinsip-prinsip akuntansi 

Tugas 3: 
Latihan soal persamaan 
akuntansi 

Kriteria :  
Ketepatan dan 
penguasaan 
Bentuk Non Test 
Simulasi 

Ketepatan 
Menjelaskan tentang 
bentuk-bentuk 
organisasi 
perusahaan 

Ketepatan 

Menjelaskan 
prinsip-prinsip 
akuntansi, 
persamaan 
akuntansi 
 

10 

3 Mahasiswa mampu 
memahami bentuk-

bentuk organisasi 
perusahaan. Prinsip-
prinsip akuntansi, 
persamaan dasar 
akuntansi 

Bentuk-bentuk 
organisasi perusahaan 

persamaan dasar 
akuntansi 

Kuliah dan Tanya 
jawab latihan soal  

 

75 menit teori 
25 menit praktek 

1(2x50) 

Tugas 1 : 
Membuat ringkasan 

bentuk-bentuk organisasi 

Tugas 2 : 
Membuat ringkasan 
prinsip-prinsip akuntansi 

Tugas 3: 
Latihan soal persamaan 
akuntansi 

Kriteria :  
Ketepatan dan 

penguasaan 
Bentuk Non Test 
Simulasi 

Ketepatan 
Menjelaskan tentang 

bentuk-bentuk 
organisasi 
perusahaan 

Ketepatan 
Menjelaskan 
prinsip-prinsip 
akuntansi, 
persamaan 

akuntansi 
 

5 

4 Mahasiswa mampu Mahasiswa mampu Kuliah dan Tanya 75 menit teori Tugas 1 Kriteria :  Ketepatan 10 
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memahami Neraca, cara 
penyajian pos-pos dalam 
neraca, bentuk neraca, 
laporan rugi laba, cara 

penyajian pos-pos dalam 
laporan rugi laba, bentuk 
laporan rugi laba, 
memahami laporan 
modal 

memahami Neraca, cara 
penyajian pos-pos 
dalam neraca, bentuk 
neraca, laporan rugi 

laba, cara penyajian 
pos-pos dalam laporan 
rugi laba, bentuk 
laporan rugi laba, 
memahami laporan 
modal 

jawab latihan soal 
 

25 menit praktek 
1(2x50) 

Membuat latihan soal 
neraca, rugi/laba, 
perubahan modal 

Ketepatan dan 
penguasaan bentuk 
non test presentasi 

Memahami 
pembuatan 
laporan keuangan 
(neraca, rugi/laba, 

perubahan modal 

5 Mahasiswa mampu 
memahami Neraca, cara 

penyajian pos-pos dalam 
neraca, bentuk neraca, 
laporan rugi laba, cara 
penyajian pos-pos dalam 
laporan rugi laba, bentuk 
laporan rugi laba, 
memahami laporan 
modal 

Mahasiswa mampu 
memahami Neraca, cara 

penyajian pos-pos 
dalam neraca, bentuk 
neraca, laporan rugi 
laba, cara penyajian 
pos-pos dalam laporan 
rugi laba, bentuk 
laporan rugi laba, 
memahami laporan 

modal 

Kuliah dan Tanya 
jawab latihan soal 

 

75 menit teori 
25 menit praktek 

1(2x50) 

Tugas 1 
Membuat latihan soal 

neraca, rugi/laba, 
perubahan modal 

Kriteria :  
Ketepatan dan 

penguasaan bentuk 
non test presentasi 

Ketepatan 
Memahami 

pembuatan 
laporan keuangan 
(neraca, rugi/laba, 
perubahan modal 

5 

6 Mahasiswa mampu 
memahami Neraca, cara 
penyajian pos-pos dalam 
neraca, bentuk neraca, 
laporan rugi laba, cara 
penyajian pos-pos dalam 
laporan rugi laba, bentuk 

laporan rugi laba, 
memahami laporan 
modal 

Mahasiswa mampu 
memahami Neraca, cara 
penyajian pos-pos 
dalam neraca, bentuk 
neraca, laporan rugi 
laba, cara penyajian 
pos-pos dalam laporan 

rugi laba, bentuk 
laporan rugi laba, 
memahami laporan 
modal 

Kuliah dan Tanya 
jawab latihan soal 
 

75 menit teori 
25 menit praktek 
1(2x50) 

Tugas 1 
Membuat latihan soal 
neraca, rugi/laba, 
perubahan modal 

Kriteria :  
Ketepatan dan 
penguasaan bentuk 
non test presentasi 

Ketepatan 
Memahami 
pembuatan 
laporan keuangan 
(neraca, rugi/laba, 
perubahan modal 

5 

7 Mahasiswa mampu 
memahami pengertian 
rekening, bentuk dan isi 

rekening kode rekening, 
prosedur pencatatan 
rekening 

Mahasiswa mampu 
memahami pengertian 
rekening, bentuk dan isi 

rekening kode rekening, 
prosedur pencatatan 
rekening 

Kuliah dan Tanya 
jawab latihan soal  
 

75 menit teori 
25 menit praktek 
1(2x50) 

Tugas 1 
Membuat latihan soal 
neraca saldo 

Kriteria :  
Ketepatan dan 
penguasaan  

Bentuk non test 
presentasi 

Ketepatan 
Memahami 
rekening, kode 

rekening, 
prosedur 
pencatatan 
rekening, neraca 
saldo 

5 
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8 UJIAN TENGAH SEMESTER (MID TEST)  

9 Meraca saldo, 
pembuatan neraca saldo 
lengkapdengan 
menggunakan kode 
rekening 

Neraca saldo, 
pembuatan neraca 
slado menggunakan 
kode rekening 

Kuliah dan Tanya 
jawab latihan soal 
 

75 menit teori 
25 menit praktek 
1(2x50) 

Tugas 1 
Membuat ringkasan tugas 
dan tanggung jawab bagian 
penerimaan barang 

Kriteria :  
Ketepatan dan 
penguasaan 
Bentuk non test 
simulasi 

Ketepatan 
Memahami tugas 
dan tanggunga 
jawab penerima 
barang 
Ketepatan 
Memahami lokasi 
kantor penerima 

barang 

5 

10 Mahasiswa mampu 
mengerti bukti transaks, 
jurnal, bentuk jurnal 

Pengertian jurnal Kuliah dan Tanya 
jawab latihan soal 
 

75 menit teori 
25 menit praktek 
1(2x50) 

Tugas 1 
Membuat ringkasan 
tentang jurnal dan latihan 
soal 

Kriteria :  
Ketepatan dan 
penguasaan 
Bentuk non test 
Presentasi dan 
simulasi 

Ketepatan 
Memahami 
pengertian jurnal 

5 

11 Mahasiswa mampu 
memahami buku besar 
dan praktek pembuatan 
jurnal dan buku besar 

Pengertian buku 
besar. Contoh latihan 
soal jurnal dan buku 
besar 

Kuliah dan Tanya 
jawab latihan soal 
 

75 menit teori 
25 menit praktek 
1(2x50) 

Tugas 
Membuat latihan soal 
jurnal dan buku besar 

Kriteria :  
Ketepatan dan 
penguasaan 
Bentuk non test 
Presentasi dan 
simulasi 

Ketepatan 
Memahami 
pengertian buku 
besar ketepatan 
membuat jurnal dan 
buku besar 

5 

12 Mahasiswa mampu 

memahami buku besar 
dan praktek pembuatan 
jurnal dan buku besar 

Pengertian buku 

besar. Contoh latihan 
soal jurnal dan buku 
besar 

Kuliah dan Tanya 

jawab latihan soal 
 

75 menit teori 

25 menit praktek 
1(2x50) 

Tugas 

Membuat latihan soal 
jurnal dan buku besar 

Kriteria :  

Ketepatan dan 
penguasaan 
Bentuk non test 
Presentasi dan 
simulasi 

Ketepatan 

Memahami 
pengertian buku 
besar ketepatan 
membuat jurnal dan 
buku besar 

10 

13 Mahasiswa mampu 
memahami piutang 
pendapatan, hutang gaji, 

pendapatan diterima di 
muka, biaya dibayar 
dimuka, memahami 
kerugian piutang, 
depresiasi perlengkapan 

Pengertia piutang 
pendapatna, hutang 
gaji, pendapatan 

diterima dimuka biaya 
dibayar dimuka, 
memahami kerugian 
piutang, depresi 
perlengkapan 

Kuliah dan simulasi 
 

75 menit teori 
25 menit praktek 
Simulasi 2(2x50) 

Tugas 
Membuat latihan  soal 

Kriteria :  
Ketepatan dan 
penguasaan 

Bentuk non test 
Presentasi dan 
simulasi 

Ketepatan 
Memahami 
pengertian piutang 

pendapatan, hutang 
gaji, pendapatan 
diterima di muka, 
biaya dibayar di 
muka, memahami 
kerugian piutang, 
depresiasi 
perlengkapan 

10 
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14 Mahasiswa mampu 
memahami piutang 
pendapatan, hutang gaji, 
pendapatan diterima di 

muka, biaya dibayar 
dimuka, memahami 
kerugian piutang, 
depresiasi perlengkapan 

Pengertia piutang 
pendapatna, hutang 
gaji, pendapatan 
diterima dimuka biaya 

dibayar dimuka, 
memahami kerugian 
piutang, depresi 
perlengkapan 

Kuliah dan simulasi 
 

75 menit teori 
25 menit praktek 
Simulasi 2(2x50) 

Tugas 
Membuat latihan  soal 

Kriteria :  
Ketepatan dan 
penguasaan 
Bentuk non test 

Presentasi dan 
simulasi 

Ketepatan 
Memahami 
pengertian piutang 
pendapatan, hutang 

gaji, pendapatan 
diterima di muka, 
biaya dibayar di 
muka, memahami 
kerugian piutang, 
depresiasi 
perlengkapan 

10 

15 Memahami pembukuan, 

neraca lajur, bentuk 
neraca lajur, memahami 
penyusunan laporan 
keuangan berdasarkan 
neraca lajur 

Memahami 

Pembukuan neraca 
lajur, bentuk neraca 
lajur, memahami 
penyusunan laporan 
keuangan berdasarkan 
neraca lajur 

Kuliah dan simulasi 

 

75 menit teori 

25 menit praktek 
Simulasi 2(2x50) 

Tugas 

Membuat latihan soal 
Kriteria :  

Ketepatan dan 
penguasaan 
Bentuk non test 
Presentasi dan 
simulasi 

Ketepatan 

Memahami 
pembukuan, neraca 
lajur, bentuk neraca 
lajur, memahami 
penyusunan laporan 
keuangan 
berdasarkan neraca 
lajur 

10 

16 UJIAN AKHIR SEMESTER (FINAL TEST)  
Catatan: 

1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan 
ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran. 

2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang 
terdiri dari aspek sikap, ketrampulan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan. 

3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran 
mata kuliah tersebut. 

4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap 
tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut. 

5. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria 
penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif. 

6. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang 
disertai bukti-bukti. 
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