
 

  



 

PENJELASAN PELAKSANAAN 

INTERNAL ACCOUNTING COMPETITION 2019  

HMJ AKUNTANSI FEB UM 

 

A. PESERTA 

Peserta Internal Accounting Competition 2019 adalah mahasiswa jurusan 

akuntansi FEB UM angkatan 2018 dan 2019. Peserta adalah tim yang terdiri 

dari tiga orang, yang berasal dari satu offering yang sama tanpa membedakan 

jenis kelamin. 

B. MATERI YANG DIPERLOMBAKAN  

I. Angkatan 2019 

 Babak Penyisihan 

1. Sesi Start Up 

Materi yang akan dilombakan yaitu sebagai berikut: 

1) Pengantar Akuntansi 

2) Akuntansi Keuangan Menengah I 

3) Akuntansi Perusahaan Manufaktur 

4) Komputer Akuntansi (MYOB) 

5) Mengelola Administrasi Perpajakan 

6) Pengantar Ekonomi Mikro 

2. Sesi Cross Word 

Materi yang akan dilombakan dalam sesi Cross Word adalah 

keseluruhan materi yang disajikan di sesi Start Up. 

 Babak Semifinal (Accounting Cycle) 

Materi yang akan dilombakan dalam babak ini adalah siklus 

akuntansi perusahaan dagang. 

 Babak Final 

1. Sesi Open Mic 

Materi yang akan dilombakan dalam sesi Open Mic adalah isu 

terkini tentang akuntansi. 



 

 

2. Sesi Brain Force 

Materi yang akan dilombakan dalam sesi Brain Force adalah 

keseluruhan materi yang disajikan di sesi Start Up. 

II. Angkatan 2018 

 Babak Penyisihan 

1. Sesi Start Up 

Materi yang akan dilombakan yaitu sebagai berikut: 

1) Pengantar Akuntansi 

2) Akuntansi Keuangan Menengah I 

3) Akuntansi Keuangan Menengah II 

4) Akuntansi Biaya 

5) Perpajakan 

6) Pengantar Ekonomi Makro 

7) Sistem Informasi Akuntansi 

2. Sesi Cross Word 

Materi yang akan dilombakan dalam sesi Cross Word adalah 

keseluruhan materi di sesi Start Up.  

 Babak Semifinal (Accounting Cycle) 

Materi yang akan dilombakan dalam babak ini adalah siklus 

akuntansi perusahaan dagang. 

 Babak Final  

1. Sesi Open Mic 

Materi yang akan dilombakan dalam sesi Open Mic adalah isu 

terkini tentang akuntansi. 

2. Sesi Brain Force 

Materi yang akan dilombakan dalam sesi Brain Force adalah 

keseluruhan materi di sesi Start Up. 

 

 



 

 

C. TAHAP PERLOMBAAN 

TECHNICAL MEETING 

Tanggal  : Kamis, 14 November 2019 

Waktu  : 15.30 WIB – selesai 

Tempat  : Gedung D6 Lantai 3 

BABAK PENYISIHAN 

Tanggal  : Jum’at, 15 November 2019 

Waktu   : 13.00 – selesai 

Tempat   : Gedung D5 

BABAK SEMIFINAL 

Tanggal  : Sabtu, 16 November 2019 

Waktu  : 07.00 WIB – selesai 

Tempat  : Gedung D5 

BABAK FINAL 

Tanggal  : Sabtu, 16 November 2019 

Waktu   : 09.00 – selesai 

Tempat   : Gedung D5 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERATURAN LOMBA 

INTERNAL ACCOUNTING COMPETITION 2019 

 

A. PERATURAN UMUM  

1. Perlombaan Internal Accounting Competition 2019 diperlombakan per 

tim. Satu tim terdiri dari 3 peserta tanpa membedakan jenis kelamin dan 

berstatus mahasiswa  aktif angkatan 2018 dan 2019. 

2. Setiap tim harus berasal dari satu offering yang sama. 

3. Tim peserta Internal Accounting Competition adalah mahasiswa angkatan 

2018 dan 2019 yang telah terdaftar sebagai peserta Internal Accounting 

Competition 2019.  

4. Kategori lomba dibedakan antara mahasiswa angkatan 2018 dan 

mahasiswa angkatan 2019. 

5. Pergantian nama peserta dilakukan  maksimal 4 hari sebelum registrasi 

ulang pada hari dilaksanakan lomba, tepatnya maksimal tanggal 11 

November 2019. 

6. Apabila panitia menemukan kesalahan adanya anggota yang tidak sesuai 

dengan identitas yang diterima panitia, maka panitia berhak 

mendiskualifikasi dan menyatakan gugur. 

7. Setiap peserta wajib berpakaian sopan dan rapi selama mengikuti 

rangkaian Internal Accounting Competition 2019 dengan penjelasan 

sebagai berikut : 

Technical Meeting   : Bebas, rapi dan bersepatu 

Internal Accounting Competition : Bebas, rapi, bersepatu dan 

almamater 

8. Tim peserta wajib hadir 30 menit sebelum acara dimulai, untuk registrasi 

dan mengurus hal– hal lain sebelum perlombaan dimulai. 

9. Registrasi ulang akan dilaksanakan pada Technical Meeting. Yang akan 

dilaksanakan pada hari kamis, tanggal 14 November 2019 pukul 15.30 

WIB di Gedung D6 Lantai 3. 

 



10. Tim peserta wajib membawa alat tulis dan keperluannya sendiri. Panitia 

hanya menyediakan kertas buram. 

11. Tim peserta diperbolehkan membawa kalkulator dagang pada saat 

bertanding. 

12. Tim peserta tidak diperbolehkan membawa alfalink dan sejenisnya. 

13. Tim peserta tidak diperkenankan untuk meninggalkan ruangan selama 

perlombaan berlangsung tanpa izin panitia yang bertugas. 

14. Tim peserta tidak diperkenankan membawa handphone dan alat 

komunikasi lainnya saat perlombaan. 

15. Tim peserta tidak diperkenankan membawa buku dan atau catatan 

sejenisnya selama kegiatan perlombaan berlangsung. 

16. Antar tim peserta tidak diperkenankan untuk saling meminjam alat tulis. 

17. Handphone dan alat komunikasi lainnya diletakkan dalam tas masing- 

masing dan tas diletakkan di depan kelas. 

18. Peserta wajib mengikuti serangkaian acara perlombaan hingga selesai. 

19. Keputusan dewan juri bersifat MUTLAK dan TIDAK DAPAT 

DIGANGGU GUGAT. 

20. Apabila tim peserta melanggar segala ketertiban di atas, maka panitia 

berhak mendiskualifikasi tim peserta yang bersangkutan baik sebelum, 

selama maupun setelah perlombaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PETUNJUK TEKNIS PERLOMBAAN 

INTERNAL ACCOUNTING COMPETITION 2019 

 

A. BABAK PENYISIHAN 

 Sesi Start Up 

1) Sesi Start Up ini diikuti oleh seluruh tim yang berlomba di Internal 

Accounting Competition 2019.  

2) Sesi Start Up terdiri  dari  80  soal  pilihan ganda dan 10 soal true or 

false, yang terdiri dari 70% soal berbahasa Inggris dan 30% soal 

berbahasa Indonesia dengan alokasi waktu 60 menit. 

3) Pada tahap ini setiap  anggota tim  akan dipisah   dan  masing-masing  

peserta  akan  mendapat  satu paket  soal,  kemudian  mengerjakan  

soal  secara  individu. 

4) Pilihan jawaban untuk soal Multiple Choice terdiri dari A, B, C, D dan 

E. Pilihan jawaban untuk soal True False, jika TRUE memilih opsi A 

sedangkan jika FALSE memilih opsi B. 

5) Setiap peserta harus menulis jawaban pada Lembar Jawaban yang 

telah disediakan oleh panitia dengan menggunakan pensil 2B (tidak 

diperkenankan menggunakan bolpoin atau spidol). 

6) Jawaban diberikan dengan melingkari secara penuh pada pilihan 

lembar jawaban peserta yang telah tersedia. 

7) Setiap tim diperbolehkan melakukan perbaikan dengan cara 

menghapus pada jawaban yang salah dan apabila terjadi kerusakan 

pada lembar jawaban akibat kelalaian peserta maka bukan 

tanggungjawab panitia. 

8) Sistem penilaian pada sesi ini adalah: 

Benar   = +5 

Salah   = -1 

Tidak menjawab = -2 



9) Pada setiap soal tidak diperbolehkan terdapat lebih dari satu jawaban, 

apabila terdapat lebih dari satu jawaban maka jawaban dianggap salah 

atau (-1). 

10) Penilaian  pada  sesi Start Up  akan  diakumulasikan  untuk  setiap 

anggota  dalam  satu  tim. Nilai maksimal yang dapat diperoleh pada 

babak ini adalah 1.350 (nilai akumulasi).  

11) Jawaban yang benar atau salah ditentukan oleh dewan juri bersifat 

MUTLAK dan TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT. 

12) Nilai pada sesi ini akan diakumulasikan dengan sesi selanjutnya yaitu 

sesi Cross Word. 

 Sesi Cross Word 

1) Sesi Cross Word merupakan sesi kedua dari babak penyisihan yang 

diikuti oleh seluruh tim Internal Accounting Competition 2019.  

2) Pada sesi ini setiap tim akan mengerjakan soal teka teki silang dengan 

jumlah 10 soal. 

3) Pada sesi ini setiap tim akan mendapat soal yang sama.  

4) Setiap tim akan mengerjakan 5 soal mendatar dan 5 soal menurun. 

5) Soal yang akan dilombakan terdiri dari 70% berbahasa Inggris dan 

30% berbahasa Indonesia dengan alokasi waktu 10 menit.  

6) Setiap tim harus menulis jawaban pada lembar jawaban yang sudah 

disediakan oleh panitia. 

7) Sistem penilaian pada sesi ini adalah: 

Benar    = +5 

Salah    =  -1 

Tidak menjawab =  -1 

8) Nilai maksimal dari sesi ini adalah 50. Nilai tersebut akan 

diakumulasikan dengan sesi sebelumnya pada babak ini.  

9) Jawaban yang benar atau salah ditentukan oleh dewan juri bersifat 

MUTLAK dan TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT. 

  



B. BABAK SEMIFINAL 

 Accounting Cycle 

1) Tim  yang  mengikuti  Accounting Cycle  adalah  tim  yang  telah  lolos 

dari babak penyisihan. 

2) Jumlah tim yang akan berlomba adalah 12 tim yang terdiri dari 6 tim 

angkatan 2018 dan 6 tim angkatan 2019.  

3) Setiap tim akan mendapatkan satu paket soal siklus akuntansi 

perusahaan dagang. 

4) Siklus akuntansi perusahaan dagang yang akan dilombakan  

menggunakan 100% soal berbahasa Inggris. 

5) Setiap tim hanya akan mendapatkan satu lembar jawaban dan harus 

dikerjakan secara bersama-sama. 

6) Alokasi waktu untuk mengerjakan soal adalah 90 menit. 

7) Jawaban ditulis pada lembar jawaban yang telah disediakan oleh 

panitia, dengan  menggunakan  bolpoin  hitam  (tidak diperkenankan 

menggunakan pensil atau bolpoin warna lain). 

8) Apabila  terdapat  penggantian  jawaban  diperbolehkan menggunakan 

tipe-x. 

9) Total nilai pada sesi ini adalah 300 poin. 

10) Tiga tim dengan nilai tertinggi di masing – masing angkatan akan 

melaju ke babak final. 

11) Jika terdapat nilai yang sama akan diberi tambahan soal berupa 1 soal 

hitungan jawaban singkat. 

12) Tim yang akan maju ke babak final adalah tim yang menjawab soal 

terlebih dahulu dengan benar. 

13) Jawaban yang benar atau salah ditentukan oleh dewan juri bersifat 

MUTLAK dan TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT. 

  



C. BABAK FINAL 

 Sesi Open Mic 

1) Sesi ini merupakan sesi presentasi dan tanya jawab oleh peserta 

kepada dewan juri yang diikuti oleh tim yang telah lolos babak semi 

final yaitu 6 tim yang terdiri dari 3 tim angkatan 2018 dan 3 tim 

angkatan 2019.   

2) Presentasi dilakukan kepada dewan juri tanpa bantuan Powerpoint. 

3) Materi yang akan dipresentasikan terkait dengan isu terkini di bidang 

akuntansi, yaitu Fraud (Kecurangan). 

4) Setiap tim diberikan waktu selama 5 menit untuk mendiskusikan 

kasus yang didapatkan sebelum dipresentasikan di depan juri. 

5) Setiap tim diperbolehkan membawa materi maksimal 2 lembar kertas 

HVS A4 dan dilarang menggunakan alat komunikasi apapun selama 

berdiskusi. 

6) Panitia hanya menyediakan kertas buram sebanyak 3 lembar untuk 

setiap tim. 

7) Pada saat presentasi setiap tim hanya diperbolehkan membawa kertas 

buram yang telah diberikan oleh panitia. 

8) Materi presentasi akan diundi sebelum peserta melakukan presentasi 

9) Sesi Open Mic dibagi menjadi dua kloter. Dengan masing-masing 

kloter terdiri dari : 

a. Kloter I angkatan 2018 

b. Kloter II angkatan 2019 

10) Setiap tim mempresentasikan materi yang telah diperoleh dari hasil 

undian di depan dewan juri dalam waktu 10 menit. 5 menit pertama 

untuk sesi presentasi dan 5 menit berikutnya untuk sesi tanya jawab. 

11) Urutan tim yang akan membawakan presentasi akan dipilih secara 

acak dengan mengambil nomor undian yang telah disediakan oleh 

panitia. 



12) Sistem penilaian yang akan diberikan oleh para dewan juri yaitu range 

nilai antara 75-100 dengan bobot yang sama untuk masing-masing 

kriteria penilaian. Nilai maksimal pada sesi ini yaitu 400 poin. 

13) Empat kriteria penilaian :  

a. Penguasaan materi 

b. Kemampuan menjawab 

c. Penampilan 

d. Konsistensi 

14) Penilaian atas kriteria yang dimaksud ditentukan oleh dewan juri 

bersifat MUTLAK dan TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT. 

 Sesi Brain Force 

1) Sesi Brain Force merupakan sesi kedua di babak final yang diikuti oleh 

6 tim yang terdiri dari 3 tim angkatan 2018 dan 3 tim angkatan 2019.  

2) Sesi Brain Force  dibagi  menjadi  dua  kloter.  Dengan masing-masing 

kloter terdiri dari : 

a. Kloter I angkatan 2018  

b. Kloter II angkatan 2019 

3) Di sesi ini terdapat 2 tahap yaitu tahap penilaian tetap dan tahap 

penilaian trivia bertingkat. 

4) Untuk  tahap  pertama  terdiri  dari  6  soal  dengan  penilaian  tetap,  

yang terdiri dari soal teori dan soal hitungan.  

5) Dalam tahap pertama  setiap  tim  diharuskan  menjawab  masing-

masing  2 pertanyaan. Sistem penilaian pada tahap penilaian tetap, 

jawaban benar +50 dan jawaban salah 0. 

6) Dalam tahap pertama, setiap tim  diberi  kesempatan  untuk  menjawab 

pertanyaan dalam waktu 15 detik untuk soal teori dan 30 detik untuk 

soal hitungan. 

7) Apabila dalam waktu yang telah ditentukan tersebut tim tidak dapat 

menjawab maka jawaban dianggap salah, dan pertanyaan tidak dapat 

dilempar kepada tim lain. 

8) Soal hanya akan dibacakan maksimal 2 kali. 



9) Untuk  tahap kedua  terdiri  dari  10  soal  berebut,  dengan  penilaian  

trivia bertingkat yang terdiri dari soal teori dan hitungan. 

10) Setiap  tim  berhak  memperebutkan  setiap  pertanyaan  yang  

diberikan oleh panitia dengan menekan bel terlebih dahulu (yang 

terlebih dahulu menekan bel  akan  diberikan  kesempatan  untuk  

menjawab  pertanyaan  dengan benar). 

11) Dalam  tahap kedua,  setiap  tim  diberi  kesempatan  untuk  menjawab 

pertanyaan dalam waktu 20 detik untuk soal teori dan 60 detik untuk 

soal hitungan. Bila dalam waktu tersebut tim tidak dapat menjawab 

atau jawaban salah, maka pertanyaan dapat dilempar ke tim lain.  

12) Tim lawan bisa menjawab pertanyaan lemparan dengan cara menekan 

bel terlebih dahulu. 

13) Pelemparan pertanyaan hanya sekali kepada satu tim saja. 

14) Sistem  penilaian  pada  tahap  trivia  bertingkat  adalah  jawaban  

benar mendapat nilai kelipatan 5 di setiap soalnya, dengan rentang 5 

sampai 50, dan jawaban salah akan mendapat minus setengah dari 

nilai pada setiap soal. Setiap tim yang menjawab pertanyaan hasil 

lemparan dengan benar akan mendapat poin setengah dari nilai asli 

pada soal tersebut, sedangkan jika salah akan mendapatkan minus 

seperempat dari nilai asli. 

15) Soal hanya akan dibacakan maksimal 2 kali.  

16) Setiap  anggota  tim  hanya  dapat  menjawab  bila  telah  dipersilahkan  

oleh panitia perlombaan, bila ada anggota tim yang menjawab 

pertanyaan sebelum ditunjuk  maka akan  mendapat pengurangan  

nilai sebesar   10 dan pertanyaan tersebut dapat direbut oleh tim lain. 

17) Setiap  tim yang menjawab tidak diperbolehkan  mengganti dua 

jawaban atau lebih, apabila hal itu dilakukan maka nilai tim tersebut 

akan dikurangi sebesar 10 poin dan soal tersebut dianggap hangus. 

 

 



18) Nilai pada sesi ini akan diakumulasikan dengan sesi Open Mic dengan 

prosentase penilaian: 

Sesi Open Mic  = 40% 

Sesi Brain Force = 60% 

19) Jika terdapat nilai yang sama akan diberi tambahan soal berupa 1 soal 

hitungan jawaban singkat. 

20) Tim yang akan menjadi juara adalah tim yang menjawab soal terlebih 

dahulu dengan benar. 

21) Tim dengan nilai akhir tertinggi akan keluar sebagai Juara I, Juara II, 

dan Juara III.  

22) Jawaban  benar  atau  salah  ditentukan  oleh  Dewan  Juri,  bersifat 

MUTLAK dan TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT. 
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