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Mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dibidang akuntansi keuangan dan penerapan peraturan perpajakan untuk
menghadapi perkembangan DUDI.
Mampu menghasilkan penelitian yang berkualitas yang dapat diterapkan di dunia akuntansi dan bisnis industri.
Membekali mahasiswa dengan kualifikasi akuntansi dan perpajakan yang dibutuhkan dalam dunia praktek di bidang
akuntansi keuangan dan pepajakan yang berbasis manual maupun terkomputerisasi, serta memberikan dasar yang kuat
untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Deskripsi Mata Kuliah:

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang lebih mendalam tentang pemahaman fungsi akuntansi biaya untuk
membantu manajemen dalam perencanaan, pengendalian, serta pengambilan keputusan taktis aktivitas perusahaan. Pembahasan
ditekankan pada pemahaman biaya dan objek biaya, perhitungan tarif biaya overhead, biaya standar untuk bahan baku dan tenaga kerja
langsung, analisis varian, ABC system, Just in time, konsep biaya relevan, back flush costing, analisa biaya volume laba, variable dan
full costing, serta anggaran dan dasar penyusunannya.
Prasyarat: AKUNTANSI BIAYA
Minggu Pokok Bahasan Kompetensi
/Perte
Dasar
muan

Indikator

Materi

Kegiatan Belajar
Mengajar/Strategi

Dosen

Mahasiswa

Media

Evaluasi

Sumber

1,2

R uang Lingk up
Ak untansi
Manaje m e n

Memahami konsep yang
melatar belakangi
lahirnya akuntansi
manajemen.
Menjelaskan peranan
manajemen dalam
organisasi dan peranan
informasi bagi manajer
Mengetahui peran
akuntan Manajemen

Mahasiswa dapat
menjelaskan
perspektif
akanuntansi
manajemen dan
menjelaskan peranan
manajemen dalam
organisasi, juga
peranan informasi bagi
manajemen
Membedak
an antara akuntansi
manajemen dan
keuangan.
Menjelaskan peran
akuntan manajemen
dalam menghadapi
tantangan yang timbul
dimasa yang akan
datang

3

Klasifik asi,
Konse p dan
Te rm inologi Biaya

Menjelaskan
konsep biaya
Mengklasifikas
ikan biaya

Menjelaskan
pengertian biaya dan
dapat memberikan
contoh penerapan
konsep biaya dalam
operasional perushaan
Mengkasifikasikan
biaya pada berbagai
jenis bidang usaha dan
berbagai jenis
kebutuhan, khususnya
pengambilan keputusan



Perspektif
akuntansi



manajemen
Organisasi dan



tujuannya
Peran Akuntansi





Me nje lask an
Me nguaraik a
n
Me m be riak an
contoh
Be rtanya ttg
hal-hal yg
be lum je las

Me nde ngark
an
Be rtanya
Me m be rik an
tanggapan

W B,
Soal latihan
LCD,
Slide ,
Laptop/N
ote Book

Buk u
R e fe re nsi

Menjelaskan
Menguaraika
n
Memberiakan
contoh
Bertanya ttg
hal-hal yg
belum jelas

Mendengark
an
Bertanya
Memberiaka
n tanggapan

WB,
Soal latihan Buku
LCD,
Referensi
Slide,
Laptop/
Note
Book

Menjelaskan
Menguaraika
n
Memberiakan
contoh
Bertanya ttg
hal-hal yg
belum jelas

Mendengark
an
Bertanya
Memberiaka
n tanggapan

WB,
Soal latihan Buku
LCD,
Referensi
Slide,
Laptop/
Note
Book

Manajemen
Perbedaan
akuntansi
manajemen dan
keuangan
Perkembangan
akuntansi
manajemen dan
tantangan yang
dihadapi di masa
yang akan datang



Pengertian biaya



dan konsep biaya
Klasifikasi biaya
dalam berbagai



perusahaan
Teknik pemisahan
biaya campuran



Definisi Harga

Menjelaskan apa
metode pemisahan
biaya campuran
menjadi biaya tetap
dan variable

4

Sistem penentuan
harga pokok
variabel

Memahami konsep
Variabel Costing yang
sangat berfaedah bagi
manajemen dalam
mengambil keputusan
Membandingkan
metode Full Costing
dan Variabel costing
khususnya laporan rugi
laba

Mendefinisikan dan
menunjukkan letak
perbedaan antara
Metode Full
Absorption Costing
dan Variabel Costing



Menyusun format
laporan rugi laba
dengan metode Full
Absorption dan
Variabel Costing
Mengetahui kelemahan
dan kelebihan dari
kedua metode diatas
Menjelaskan manfaat
kedua metode bagi
manajemen dalam
menjalankan tugasnya.



pokok Variabel
Perbandingan
Harga pokok
variable dangan
harga pokok
penuh
Kelemahan dan
kelebihan Harga
pokok Variabel

5

Pe ne ntuan Harga
Pok ok pe nuh dan
pe ne ntuan harga
jual

Mahasiswa mampu :
Menghitung harga jual
produk dan jasa
dengan berbagai
variasi dan pendekatan
(teoritis dan
pragmatis)

Menjelaskan penentuan
harga jual barang dan
jasa dengan
pendekatan teoritis
dan berbagai jenis
pasar dan pendekatan
pragmatis beserta
dengan metodenya
Menyebutkan factor
yang mempengaruhi
kebijaksanaan harga
jual







Menjelaskan metode
penentuan harga jual
antara Full Cost
Pricing, Return on
Capital Employed
Pricing, Direct Cost
Pricing dll

6

Analisis Biaya –
Volum e – Laba

Membuat analisis biaya
volume laba sebagai
alat perencanaan laba
jangka pendek
perusahaan
Menjelaskan
bagaimana peruabahan
aktivtas dapat
mempengaruhi
kontribusi margin dan
laba berish.

Menjelaskan
pengertian dan asumsi
yang mendasari konsep
BEP
Menghitung titik BEP,
penjualan pada laba
tertentu yang
diinginkan manajemen
Menggambarkan
hubungan biayavolume-laba dalam
grafik dan
menjelaskan setiap
komponen di dalam
grafik tersebut
Menjelaskan
pendekatan BEP untuk
lebih dari satu produk
serta perhitungannya
Menjelaskan
bagaimana perubahan
aktivitas akan
memdpengaruhi
kontribusi margin dan
laba bersih
Menjelaskan definisi
MOS dan tuasan
operasi beserta
perhitungannya
Menunjukkan aplikasi
manajerial dari analisi
biaya-volume-laba.









Penentuan harga
jual barang dan
jasa
Faktor yang
mempengaruhi
harga jual barang

Menjelaskan
Menguaraika
n
Memberiakan
contoh
Bertanya ttg
hal-hal yg
belum jelas

Mendengark
an
Bertanya
Memberiaka
n tanggapan

WB,
Soal latihan Buku
LCD,
Referensi
Slide,
Laptop/
Note
Book

Menjelaskan
Menguaraika
n
Memberiakan
contoh
Bertanya ttg
hal-hal yg
belum jelas

Mendengark
an
Bertanya
Memberiaka
n tanggapan

WB,
Soal latihan Buku
LCD,
Referensi
Slide,
Laptop/
Note
Book

dan jasa
Metode Penentuan
Harga Jual

Definisi dan
asumsi yang
mendasari BEP
Perhitungan BEP,
laba, MOS,
Tuasan Operasi
BEP untuk produk
lebih dari Satu.
Aplikasi
manajerial dari
analisis biayavolume-laba

7

Analisis
Dife re nsial/k onse
p biaya re le van

Menjelaskan
konsep biaya
relevan
Menganalisa
alternatif yang
paling tepat di
dalam pengambilan
keputusan jangka
pendek.

Menjelaskan definisi
dan model informasi
akuntansi differensial
Melakukukan analisis
terhadap keputusan
menyewakan atau
menjual



Biaya relevan
Informasi



differensial
Menyewakan atau



Melakukan analisis
terhadap keputusan
menerima atau menolak
pesanan khusus



menjual
Menerima atau
menolak pesanan

Melakukan analisis
terhadap keputusan
mempertahankan
ataun menutup suatu
lini produk



khusus
Mempertahankan
atau menutup

Melakukan analisis
terhadap keputusan
menjual atau
memproses lebih lanjut

Mendengark
an
Bertanya
Memberiaka
n tanggapan

Menjual atau
memproses lebih



Membuat atau
membeli

UTS
Menjelaskan
tujuan dan
manfaat
penganggaran

Menjelaskan
pengertian, tujuan,
fungsi, jenis organisasi
dan proses penyusunan
anggaran

Menjelaskan
sustem
penganggaran
untuk Operasi
bisnis

Menjelaskan prosedur
penyusunan anggaran
penjualan, produksi,
bahan baku, tenaga
kerja, BOP, harga
pokok produksi dan
harga pokok penjualan,
biaya umum dan
administrasi, kas dan
piutang, pengeluaran
modal dan proyeksi
laporan keuangan

Menyusun master
budget

Buku
Referensi

janjut

8
Pe nganggaran

WB,
Soal
LCD,
latihan
Slide,
dan tugas
Laptop/
Note
Book

suatu lini produk


Melakukan analisis
terhadap keputusan
membuat sendiri atau
membeli.

9,10

Menjelaskan
Menguaraika
n
Memberiakan
contoh
Bertanya ttg
hal-hal yg
belum jelas







Tujuan dan
manfaat
Penganggaran
Sistem
Penganggaran
untuk Operasi
Bisnis
Penyusunan
Master Budget

Pe rt. 1 s/d 7

Menjelaskan
Menguaraika
n
Memberiakan
contoh
Bertanya ttg
hal-hal yg
belum jelas

Mendengark
an
Bertanya
Memberiaka
n tanggapan

WB,
Soal latihan Buku
LCD,
Referensi
Slide,
Laptop/
Note
Book

11,12

Activity Base d
C osting

Menjelaskan
SISTEM ABC
Menyebutkan
kelemahan sistem
konvensional

Menyebutkan
keterbatasan dan
kegagalan penentuan
harga pokok produk
secara konvensional
Menyebutkan definisi
sistem biaya
berdsarkan
aktivitasnya
Menjelaskan tahaptahap dalalam sistem
penentuan harga pokok
dengan konsep ABC







Menjelaskan
klasifikasi aktivitas
dalam konsep ABC
Menjelaskan factor
yang harus
dipertimbangkan
dalam penentuan cost
driver (pemicu biaya)



Kelemahan
penentuan harga
pokok produk
konvensional
Tahap dalam
penentuan harga
pokok dengan

Menjelaskan
Menguaraika
n
Memberiakan
contoh
Bertanya ttg
hal-hal yg
belum jelas

Mendengark
an
Bertanya
Memberiaka
n tanggapan

WB,
Soal latihan Buku
LCD,
Referensi
Slide,
Laptop/
Note
Book

Menjelaskan
Menguaraika
n
Memberiakan
contoh
Bertanya ttg
hal-hal yg
belum jelas

Mendengark
an
Bertanya
Memberiaka
n tanggapan

WB,
Soal latihan Buku
LCD,
Referensi
Slide,
Laptop/
Note
Book

Menjelaskan
Menguaraika
n
Memberiakan
contoh
Bertanya ttg
hal-hal yg
belum jelas

Mendengark
an
Bertanya
Memberiaka
n tanggapan

WB,
Soal latihan Buku
LCD,
Referensi
Slide,
Laptop/
Note
Book

konsep ABC
Klasifikasi
aktivitas didalam
konsep ABC
Faktor penentu
Cost Driver
(pemicu biaya)

Mahasiswa dapat
menghitung harga
pokok produk
berbasis aktivitas

13

Just In Tim e

Memahami
tujuan dan
keunggulan
Just In Time
guna
memangkas
biaya

Menjelaskan filosofi
dari JIT yang
menggantikan filosifi
barat, Just In Case



Sistem



Persediaan JIT
Elemen kunci

Menyebutkan factor
kunci keberhasilan JIT
Menjelaskan apa itu
produksi JIT dan
pembelian JIT dan
menjelaskan kelebihan
dan keterbatasannya
Menjelaskan beberapa
dampak dari penerapan
sistem
pemanufakturan JIT





keberhasilan JIT
Perbedaan JIT
dengan
pemanufakturan
JIT
Pembelian dan
Produksi Just In
Time

Menjelaskan
perbedaan antara JIT
dengan
pemanufakturan
tradisional.

14

Back Flush
C osting

Memahami
tujuan dan
keunggulan
BFC guna
menacatat
biaya produksi

Me nje lask an
BFC
Me ncatat by
produk si
de ngan
pe nde k atan
BFC

Pe nge rtian BFC
Pe ncatatan biaya
bahan bak u
 Pe ncatatan biaya
te naga k e rja
 Pe ncatatan biaya
ove rhe ad



15

Balance d
Score card

Menjelaskan
konsep dan sejarah
Balace Scorecard
Menjelaskan
Balance Scorecard
sebagai inti sistem
manajemen
Straterjik

Menjelaskan konsep
dan sejarah Balance
Scorecard
Menjelaskan
perkembangan terkini
implementasi Balance
Scorecard





Menjelaskan factor
yang memacu
perusahaan
mengimplementasikan
Balance Scorecard.


Menjelaskan konsep
manajemen stratejik
Menjelaskan
perbedaan manajemen
stratejik dalam
manajemen tradisional
dengan kontemporer.



Menjelaskan Balance
Scorecard sebagai inti
Siste Manajemen
Stratejik







Konsep dan
sejarah Balance
Scorecard
Perkembangan
terkini
implementasi
Balance

Menjelaskan
Menguaraika
n
Memberiakan
contoh
Bertanya ttg
hal-hal yg
belum jelas

Mendengark
an
Bertanya
Memberiaka
n tanggapan

WB,
Soal
LCD,
latihan
Slide,
dan tugas
Laptop/
Note
Book

Buku
Referensi

Scorecard
Keunggulan
Balance
Scorecard
Faktor yang
memacu
perusahaan
mengimplementasik
an Balance
Scorecard
Konsep
Manajemen
Stratejik
Beda Manajemen
stratejik dalam
manajemen
tradisional dan
kontemporer
Balance
Scorecard
sebagai inti
Sistem
Manajemen
Stratejik

16

UAS

Pe rt. 9 s/d 15

Referensi:
Pengarang

Judul Buku

Kota/Negara

Penerbit

1. Amin Wijaya Tunggal

Memahami Konsep Balanced Scorecard

Jakarta

Harvarindo

2. Henry Simamora

Akuntansi Manajemen

Jakarta

Salemba Empat

3. Mulyadi

Akuntansi Manajemen : Konsep, Manfaat dan Rekayasa

Yogyakarta

STIE YKPN

4. Supriyono

Akuntansi Biaya dan Akuntansi Manajemen Untuk
Teknologi Maju dan Globalisasi

Yogyakarta

BPFE

5. Mulyadi

Balanced Scorecard Alat Manajemen Kontemporer Untuk
Pelipat Ganda Kinerja Keuangan Perusahaan

Jakarta

Salemba Empat

Referensi:
Buku referensi yang digunakan adalah buku terbitan 5 (Lima) tahun terakhir.

