
MODUL RAISE 2017 

 

AKUNTANSI 

 Persamaan dasar akuntansi 

 Jenis-jenis akuntansi (akuntansi anggaran, keuangan, perpajakan, pemerintah, pendidikan) 

 Definisi tiap jenis-jenis aset (harta) dan karakteristiknya 

 Akun-akun dalam aset (harta) 

 Jenis-jenis kewajiban 

 Definisi tiap jenis-jenis kewajiban dan karakteristiknya 

 Akun-akun dalam kewajiban 

 Jenis-jenis hutang 

 Jenis-jenis ekuitas 

 Definisi tiap jenis-jenis ekuitas dan karakteristiknya 

 Akun-akun dalam ekuitas 

 Pembagian dividen dalam akuntansi 

 Jurnal-jurnal akuntansi dan penggunaannya (jurnal umum, jurnal pembelian, jurnal 

penjualan, jurnal penyesuaian, dll) 

 4 Laporan Keuangan (laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi 

keuangan, laporan arus kas) 

 Metode-metode dalam membuat laporan keuangan (laporan laba rugi, laporan perubahan 

modal, laporan posisi keuangan, laporan arus kas) 

 Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan laporan keuangan 

 Tujuan penyusunan laporan keuangan 

 Membuat jurnal umum yang tepat 

 Definisi umum auditing 

 Bukti dan dokumen yang digunakan dalam transaksi keuangan 

 Unsur Neraca Perdagangan 

 Menghitung hutang bonus 

 Menghitung aset 



 Menghitung liabilitas (kewajiban) 

 Menghitung ekuitas 

 

EKONOMI 

1. Konsep Dasar Ilmu Ekonomi 

 Definisi umum dan contoh 

 Tujuan mempelajari ilmu ekonomi 

2. Masalah Ekonomi dalam Sistem Ekonomi 

 Definisi umum masalah ekonomi 

 Masalah-masalah ekonomi di berbagai bidang 

 Definisi umum pertumbuhan ekonomi 

 Sektor-sektor pertumbuhan ekonomi 

 Tujuan pembangunan ekonomi 

 Definisi umum sistem ekonomi 

 Macam-macam sistem ekonomi (pasar, komando, tradisional, campuran) ebserta 

kelebihan dan kekurangannya. 

 Ciri-ciri sistem ekonomi (tradisional, komando, campuran, pasar) 

3. Peran Pelaku Ekonomi dan Kegiatan Ekonomi 

 Macam-macam pelaku ekonomi 

 Macam-macam kegiatan ekonomi (RTP, RTK) 

 Faktor-faktor produksi modal (berdasarkan bentuk, sumber, sifat, waktu, subjek) 

 Definisi diversifikasi, mekanisasi, intensifikasi, dan ekstensifikasi 

4. Kebutuhan Manusia 

 Macam-macam kebutuhan (berdasarkan subjek, waktu pemenuhan, intensitas, 

sifat, dan cara pemenuhan) 

 Nilai-nilai kepuasan konsumen (marginal propensity to save, marginal propensity 

to investment, marginal propensity to variable, marginal to cost, marginal utility) 

5. Kelangkaan Sumber Daya dan Kebutuhan Manusia 

 Macam-macam sumber daya alam (dapat diperbaharui dan tidak dapat 

diperbaharui) 



 Jenis-Jenis benda (berdasarkan cara memperolehnya, kegunaannya, hubungan 

dengan barang lain, proses pembuatan, dan dar segi jaminan) 

 Konsep dasar kelangkaan  

6. Pasar 

 Definisi pasar 

 Jenis-jenis pasar 

 Elemen-elemen pasar (konsumen, produsen, distributor) beserta fungsinya 

 Pasar faktor produksi 

 Ciri-ciri pasar 

 Jenis-jenis produsen dalam pasar (marginal, submarginal, super marginal, 

submarginal, super marginal) 

7. Permintaan dan Penawaran 

 Jenis-jenis permintaan dan penawaran 

 Hukum  permintaan dan penawaran 

 Fungsi pemintaan dan penawaran 

 Elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran 

 Kebijakan pemerintah atas permintaan dan penawaran 

8. Bank sentral, Sistem Pembayaran dan Alat Pembayaran 

 Definisi umum bank sentral 

 Fungsi bank sentral 

 Fungsi bank umum 

 Pengertian perbankan dan tugas perbankan di Indonesia 

 Jenis-jenis sistem pembayaran di Indonesia 

 Jenis-jenis alat pembayaran 

 Inflasi, deflasi 

 Fungsi uang 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi peredaran uang 

9. Pendapatan dan Pengeluaran Nasional 

 Sumber Penerimaan Pemerintah Pusat dan Daerah 

 Contoh pengeluaran Pemerintah Pusat dan Daerah 



10. Perdagangan Internasional 

 Kebijakan-kebijakan perdagangan Internasional (kebijakan moneter, fiskal) 

 Tujuan kebijakan perdagangan Internasional (moneter, fiskal) 

 Definisi bea masuk, bea keluar dan bea cukai berserta contoh-contohnya 

11. APBN dan APBD  

 Fungsi APBN 

 Fungsi APBD 

12. Badan Usaha dalam Perekonomian Indonesia 

 Faktor-Faktor Produksi 

 Jenis-jenis Badan Usaha 

 Peran Badan Usaha 

13. Pasar Modal 

 Definisi pasar modal 

 Manfaat pasar modal 

 Lembaga-lembaga penunjang pasar modal beserta fungsinya  

14. Siklus Akuntansi Perusahaan Dagang dan Jasa 

 Definisi perusahaan dagang dan jasa 

 Tahapan proses akuntansi dalam perusahaan dagang dan  jasa 

 Kelengkapan-kelengkapan dalam proses akuntansi perusahaan dagang (faktur, 

kuitansi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PAJAK 

 Definisi Pajak 

 Jenis-Jenis Pajak (Pajak langsung, tidak langsung, berdasarkan pihak yang memungut, 

berdasarkan golongannya) beserta contohnya 

 Lembaga-lembaga yang mengelola perpajakan 

 Fungsi Pajak 

 Definisi wajib pajak 

 Macam-macam pungutan pajak 

 Tujuan pemungutan pajak 

 Penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak 

 Sanksi-sanksi pajak 

 Penerapan pajak dalam keseharian masyarakat 

 

INVESTASI 

 Menentukan kapan mau membeli maupun menjual saham yang dimiliki 

 Memperhatikan karakteristik industri dan informasi yang nantinya diberikan 


