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SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) 
PROGRAM STUDI MANAJEMEN 

  

  

  

  

Tujuan Kurikuler: 

  

  

  

Referensi: 

  

Referensi: 

Kode Mata Kuliah : 
 EKM 3323

Nama Mata Kuliah : 
 AKUNTANSI MANAJEMEN

Kelompok Mata Kuliah :  MKB Mata kuliah keahlian berkarya

Jumlah SKS : 3 SKS

 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 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. 

Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1 & 2 akuntansi 
manajemen 
suatu perspektif

mahasiswa 
memahami 
peran 
akuntansi 
manajemen 
dalam 
organisasi

mahasiswa 
dapat 
memahami: 
peran 
manajemen 
akuntansi, 
pentingya 
informasi bagi 
manajer, 
pengertian 
akuntansi 
manajemen. 

menjelaskan: 
a. organisasi dan 

tujuan-tujuannya  
b. kebutuhan 

manajer akan 
informasi  

c. pengertian 
akuntansi 
manajemen  

d. peran akuntansi 
manajemen  

e. akuntansi 
manajemen 
dalam 
lingkungan bisnis 
yang berubah 

ceramah mendengark
an, diskusi

LCD, 
white 
board

mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
peran 
manajemen 
akuntansi, 
pentingya 
informasi 
bagi 
manajer, 
pengertian 
akuntansi 
manajemen

Buku 
referensi

3 klasifikasi 
konsep & 
terminologi biaya

mahasiswa 
memahami 
konsep biaya 
dan 
mengklasifikas
ikan biaya

mahasiswa 
dapat 
memahami 
konsep dasar 
biaya dalam 
operasional 
perusahaan 
dan 
mengklasifikas
ikan biaya 
pada berbagai 
jenis bidang 
usaha

menjelaskan: 
a. konsep biaya 
b. klasifikasi biaya 

dalam 
perusahaan 
pabrikasi 

c. klasifikasi biaya 
dalam 
perusahaan 
dagang 

d. klasifikasi biaya 
dalam 
perusahaan jasa 

  

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
klasifikasi 
konsep dan 
terminologi 
biaya

idem

4 & 5 sistem just in 
time (JIT) & 
sistem activity 
based costing 
(ABC)

mahasiswa 
memahami 
sistem JIT, 
ABC, Activity 
Base 
Management 
(ABM)

mahasiswa 
dapat 
memahami 
sistem JIT, 
ABC, Activity 
Base 
Management 
(ABM)

menjelaskan: 
a. sistem 

persediaan JIT 
b. elemen-elemen 

kunci sistem JIT 
c. penentuan harga 

pokok - metode 
konvensional 

d. sistem ABC 
e. Activity based 

management 
  

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
sistem JIT, 
ABC, activity 
Base 
Management 
(ABM)

idem

6 perilaku biaya 
analisis dan 
penggunaan

mahasiswa 
memahami 
pemicu biaya, 
jenis-jenis 
pola perilaku 
biaya dan 
estimasi biaya

mahaiswa 
dapat 
memahami 
pemicu biaya, 
jenis-jenis 
pola perilaku 
biaya dan 
estimasi biaya

menjelaskan: 
a. Pemicu biaya  
b. jenis-jenis pola 

perilaku biaya  
c. estimasi biaya 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
pemicu 
biaya, jenis-
jenis pola 
perilaku 
biaya, 
estimasi 
biaya, dan 
pertimbanga
n dalam 
analisis biaya

idem

7 penentuan harga 
pokok variabel

mahasiswa 
memahami 
harga pokok 
variabel, 
membandingk
an harga 
pokok 
variabel dan 
harga pokok 
penuh

mahasiswa 
dapat 
memahami 
harga pokok 
variabel, 
membandingk
an harga 
pokok 
variabel dan 
harga pokok 
penuh

menjelaskan: 
a. definisi harga 

pokok variabel  
b. perbandingan 

harga pokok 
variabel dengan 
harga pokok 
penuh  

c. harga pokok 
variabel dan 
evaluasi kinerja 
manajer 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
harga pokok 
variabel, 
membanding
kan harga 
pokok 
variabel dan 
harga pokok 
penuh

idem

8 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UTS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UTS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UTS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 1-7

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

lembar 
jawaban 

9 penganggaran mahasiswa 
memahami 
tujuan dan 
manfaat 
penganggaran,
sistem 
penganggaran 
untuk operasi 
bisnis dan 
menyusun 
master budget

mahasiswa 
dapat 
memahami 
tujuan dan 
manfaat 
penganggaran,
sistem 
penganggaran 
untuk operasi 
bisnis dan 
menyusun 
master budget

menjelaskan: 
a. tujuan 

penganggaran  
b. manfaat 

penganggaran  
c. sistem 

penganggaran 
untuk operasi 
bisnis  

d. penyusunan 
master bugdet 

ceramah mendengark
an dan 
diskusi

LCD dan 
white 
board

mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
tujuan dan 
manfaat 
penganggara
n, sistem 
penganggara
n untuk 
operasi 
bisnis dan 
menyusun 
master 
budget 

buku 
referensi

11&12 analisis 
diferensial biaya 
relevan dan 
keputusan 
manajemen

mahasiswa 
memahami 
konsep biaya 
relevan dan 
macam-
macam 
keputusan 
manajemen

mahasiswa 
dapat 
memahami 
konsep biaya 
relevan dan 
macam-
macam 
keputusan 
manajemen

menjelaskan: 
a. biaya relevan 
b. biaya terbenam 
c. menyewakan 

atau mnejual 
d. pesanan 

penjualan khusus 
e. penambahan 

atau 
penghapusan lini 
pokok 

f. menjual atau 
memperoses 
lebih lanjut 

g. membuat atau 
membeli 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
konsep 
biaya 
relevan dan 
macam-
macam 
keputusan 
manajemen

idem

13 pengganggaran 
modal

mahasiswa 
memahami 
definisi 
penganggaran 
modal, model 
tanpa 
pendiskontoan
arus kas, 
model arus 
kas 
diskontoan, 
perluasan 
model net 
present value, 
pertimbangan 
kualitataif 
dalam analisis 
investasi 
modal 

mahasiswa 
dapat 
memahami  

definisi 
penganggaran
modal, model 
tanpa 
pendiskontoan
arus kas, 
model arus 
kas 
diskontoan, 
perluasan 
model net 
present value, 
pertimbangan 
kualitataif 
dalam analisis 
investasi 
modal 

menjelaskan: 
a. definisi 

penganggaran 
modal  

b. model tanpa 
pendiskontoan 
arus kas  

c. arus kas 
diskontoan  

d. perluasan model 
net present value  

e. pertimbangan 
kualitatif dalam 
analisis investasi 
modal 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 

definisi 
penganggara
n modal, 
model tanpa 
pendiskontoa
n arus kas, 
model arus 
kas 
diskontoan, 
perluasan 
model net 
present 
value, 
pertimbanga
n kualitataif 
dalam 
analisis 
investasi 
modal 

idem

14&15 balanced 
scorecard

mahasiswa  
memahami 
konsep dan 
sejarah 
balance 
scorecard 
sebagai inti 
manajemen 
strategik 

mahasiswa 
dapat 
memahami 
konsep dan 
sejarah 
balance 
scorecard 
sebagai inti 
manajemen 
strategik

menjelaskan: 
a. konsep balance 

scorecard  
b. sejarah balance 

scorecard  
c. perkembangan 

terkini 
implementasi 
balance 
scorecard  

d. keunggulan 
balance 
scorecard  

e. faktor yang 
memacu 
perusahaan 
mengimplemanta
sikan balance 
scorecard  

f. perubahan 
lingkungan bisnis 
untuk perubahan 
tipe perencanaan 
yang digunakan 
oleh organisasi  

g. konsep 
manajemen 
strategik  

h. beda 
manajemen 
strategik dalam 
manajemen 
tradisional 
dengan 
manajemen 
strategik dalam 
manajemen 
kontemporer  

i. balance 
scorecard 
sebagai inti 
sistem 
manajemen 
strategik  

j. keunggulan 
balance scorecard 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
sejarah 
balance 
scorecard 
sebagai inti 
manajemen 
strategik

idem

16 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UAS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UAS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UAS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 9 - 15

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

lembar 
jawaban

Pengarang Judul Buku Kota/Negara Penerbit 

Ray H. Garrison Managerial Accounting: concepts for 
planning, control, & decision making

Boston Irwin

Ray H. Garrison Akuntansi Manajemen Yogyakarta AK Group

Henry Simamora Akuntansi Manajemen Jakarta Salemba Empat

RA Supriyono Akuntansi Biaya & Akuntansi Manajemen 
untuk Teknologi Maju dan Globalisasi

Yogyakarta BPFE

Mulyadi Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat 
dan Rekayasa

Yogyakarta STIE YKPN

Sudarto Akuntansi Manajemen Jakarta Gunadarma

Mulyadi Balanced Scorecard: Alat Manajemen 
Kontemporer untuk pelipat ganda Kinerja 
Keuangan Perusahaan

Jakarta Salemba Empat

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

Kode Mata Kuliah : 
 EKM 3323

Nama Mata Kuliah : 
 AKUNTANSI MANAJEMEN

Kelompok Mata Kuliah :  MKB Mata kuliah keahlian berkarya

Jumlah SKS : 3 SKS

 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 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. 

Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1 & 2 akuntansi 
manajemen 
suatu perspektif

mahasiswa 
memahami 
peran 
akuntansi 
manajemen 
dalam 
organisasi

mahasiswa 
dapat 
memahami: 
peran 
manajemen 
akuntansi, 
pentingya 
informasi bagi 
manajer, 
pengertian 
akuntansi 
manajemen. 

menjelaskan: 
a. organisasi dan 

tujuan-tujuannya  
b. kebutuhan 

manajer akan 
informasi  

c. pengertian 
akuntansi 
manajemen  

d. peran akuntansi 
manajemen  

e. akuntansi 
manajemen 
dalam 
lingkungan bisnis 
yang berubah 

ceramah mendengark
an, diskusi

LCD, 
white 
board

mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
peran 
manajemen 
akuntansi, 
pentingya 
informasi 
bagi 
manajer, 
pengertian 
akuntansi 
manajemen

Buku 
referensi

3 klasifikasi 
konsep & 
terminologi biaya

mahasiswa 
memahami 
konsep biaya 
dan 
mengklasifikas
ikan biaya

mahasiswa 
dapat 
memahami 
konsep dasar 
biaya dalam 
operasional 
perusahaan 
dan 
mengklasifikas
ikan biaya 
pada berbagai 
jenis bidang 
usaha

menjelaskan: 
a. konsep biaya 
b. klasifikasi biaya 

dalam 
perusahaan 
pabrikasi 

c. klasifikasi biaya 
dalam 
perusahaan 
dagang 

d. klasifikasi biaya 
dalam 
perusahaan jasa 

  

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
klasifikasi 
konsep dan 
terminologi 
biaya

idem

4 & 5 sistem just in 
time (JIT) & 
sistem activity 
based costing 
(ABC)

mahasiswa 
memahami 
sistem JIT, 
ABC, Activity 
Base 
Management 
(ABM)

mahasiswa 
dapat 
memahami 
sistem JIT, 
ABC, Activity 
Base 
Management 
(ABM)

menjelaskan: 
a. sistem 

persediaan JIT 
b. elemen-elemen 

kunci sistem JIT 
c. penentuan harga 

pokok - metode 
konvensional 

d. sistem ABC 
e. Activity based 

management 
  

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
sistem JIT, 
ABC, activity 
Base 
Management 
(ABM)

idem

6 perilaku biaya 
analisis dan 
penggunaan

mahasiswa 
memahami 
pemicu biaya, 
jenis-jenis 
pola perilaku 
biaya dan 
estimasi biaya

mahaiswa 
dapat 
memahami 
pemicu biaya, 
jenis-jenis 
pola perilaku 
biaya dan 
estimasi biaya

menjelaskan: 
a. Pemicu biaya  
b. jenis-jenis pola 

perilaku biaya  
c. estimasi biaya 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
pemicu 
biaya, jenis-
jenis pola 
perilaku 
biaya, 
estimasi 
biaya, dan 
pertimbanga
n dalam 
analisis biaya

idem

7 penentuan harga 
pokok variabel

mahasiswa 
memahami 
harga pokok 
variabel, 
membandingk
an harga 
pokok 
variabel dan 
harga pokok 
penuh

mahasiswa 
dapat 
memahami 
harga pokok 
variabel, 
membandingk
an harga 
pokok 
variabel dan 
harga pokok 
penuh

menjelaskan: 
a. definisi harga 

pokok variabel  
b. perbandingan 

harga pokok 
variabel dengan 
harga pokok 
penuh  

c. harga pokok 
variabel dan 
evaluasi kinerja 
manajer 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
harga pokok 
variabel, 
membanding
kan harga 
pokok 
variabel dan 
harga pokok 
penuh

idem

8 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UTS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UTS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UTS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 1-7

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

lembar 
jawaban 

9 penganggaran mahasiswa 
memahami 
tujuan dan 
manfaat 
penganggaran,
sistem 
penganggaran 
untuk operasi 
bisnis dan 
menyusun 
master budget

mahasiswa 
dapat 
memahami 
tujuan dan 
manfaat 
penganggaran,
sistem 
penganggaran 
untuk operasi 
bisnis dan 
menyusun 
master budget

menjelaskan: 
a. tujuan 

penganggaran  
b. manfaat 

penganggaran  
c. sistem 

penganggaran 
untuk operasi 
bisnis  

d. penyusunan 
master bugdet 

ceramah mendengark
an dan 
diskusi

LCD dan 
white 
board

mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
tujuan dan 
manfaat 
penganggara
n, sistem 
penganggara
n untuk 
operasi 
bisnis dan 
menyusun 
master 
budget 

buku 
referensi

11&12 analisis 
diferensial biaya 
relevan dan 
keputusan 
manajemen

mahasiswa 
memahami 
konsep biaya 
relevan dan 
macam-
macam 
keputusan 
manajemen

mahasiswa 
dapat 
memahami 
konsep biaya 
relevan dan 
macam-
macam 
keputusan 
manajemen

menjelaskan: 
a. biaya relevan 
b. biaya terbenam 
c. menyewakan 

atau mnejual 
d. pesanan 

penjualan khusus 
e. penambahan 

atau 
penghapusan lini 
pokok 

f. menjual atau 
memperoses 
lebih lanjut 

g. membuat atau 
membeli 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
konsep 
biaya 
relevan dan 
macam-
macam 
keputusan 
manajemen

idem

13 pengganggaran 
modal

mahasiswa 
memahami 
definisi 
penganggaran 
modal, model 
tanpa 
pendiskontoan
arus kas, 
model arus 
kas 
diskontoan, 
perluasan 
model net 
present value, 
pertimbangan 
kualitataif 
dalam analisis 
investasi 
modal 

mahasiswa 
dapat 
memahami  

definisi 
penganggaran
modal, model 
tanpa 
pendiskontoan
arus kas, 
model arus 
kas 
diskontoan, 
perluasan 
model net 
present value, 
pertimbangan 
kualitataif 
dalam analisis 
investasi 
modal 

menjelaskan: 
a. definisi 

penganggaran 
modal  

b. model tanpa 
pendiskontoan 
arus kas  

c. arus kas 
diskontoan  

d. perluasan model 
net present value  

e. pertimbangan 
kualitatif dalam 
analisis investasi 
modal 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 

definisi 
penganggara
n modal, 
model tanpa 
pendiskontoa
n arus kas, 
model arus 
kas 
diskontoan, 
perluasan 
model net 
present 
value, 
pertimbanga
n kualitataif 
dalam 
analisis 
investasi 
modal 

idem

14&15 balanced 
scorecard

mahasiswa  
memahami 
konsep dan 
sejarah 
balance 
scorecard 
sebagai inti 
manajemen 
strategik 

mahasiswa 
dapat 
memahami 
konsep dan 
sejarah 
balance 
scorecard 
sebagai inti 
manajemen 
strategik

menjelaskan: 
a. konsep balance 

scorecard  
b. sejarah balance 

scorecard  
c. perkembangan 

terkini 
implementasi 
balance 
scorecard  

d. keunggulan 
balance 
scorecard  

e. faktor yang 
memacu 
perusahaan 
mengimplemanta
sikan balance 
scorecard  

f. perubahan 
lingkungan bisnis 
untuk perubahan 
tipe perencanaan 
yang digunakan 
oleh organisasi  

g. konsep 
manajemen 
strategik  

h. beda 
manajemen 
strategik dalam 
manajemen 
tradisional 
dengan 
manajemen 
strategik dalam 
manajemen 
kontemporer  

i. balance 
scorecard 
sebagai inti 
sistem 
manajemen 
strategik  

j. keunggulan 
balance scorecard 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
sejarah 
balance 
scorecard 
sebagai inti 
manajemen 
strategik

idem

16 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UAS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UAS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UAS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 9 - 15

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

lembar 
jawaban

Pengarang Judul Buku Kota/Negara Penerbit 

Ray H. Garrison Managerial Accounting: concepts for 
planning, control, & decision making

Boston Irwin

Ray H. Garrison Akuntansi Manajemen Yogyakarta AK Group

Henry Simamora Akuntansi Manajemen Jakarta Salemba Empat

RA Supriyono Akuntansi Biaya & Akuntansi Manajemen 
untuk Teknologi Maju dan Globalisasi

Yogyakarta BPFE

Mulyadi Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat 
dan Rekayasa

Yogyakarta STIE YKPN

Sudarto Akuntansi Manajemen Jakarta Gunadarma

Mulyadi Balanced Scorecard: Alat Manajemen 
Kontemporer untuk pelipat ganda Kinerja 
Keuangan Perusahaan

Jakarta Salemba Empat

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



  

  

STIE Bisma Lepisi 
Jl. Ks. Tubun No. 11 Tangerang 15112 

Telp.:(021) 558 9161-62. Fax.:(021) 558 9163 
  

  

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) 
PROGRAM STUDI MANAJEMEN 

  

  

  

  

Tujuan Kurikuler: 

  

  

  

Referensi: 

  

Referensi: 

Kode Mata Kuliah : 
 EKM 3323

Nama Mata Kuliah : 
 AKUNTANSI MANAJEMEN

Kelompok Mata Kuliah :  MKB Mata kuliah keahlian berkarya

Jumlah SKS : 3 SKS

 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 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. 

Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1 & 2 akuntansi 
manajemen 
suatu perspektif

mahasiswa 
memahami 
peran 
akuntansi 
manajemen 
dalam 
organisasi

mahasiswa 
dapat 
memahami: 
peran 
manajemen 
akuntansi, 
pentingya 
informasi bagi 
manajer, 
pengertian 
akuntansi 
manajemen. 

menjelaskan: 
a. organisasi dan 

tujuan-tujuannya  
b. kebutuhan 

manajer akan 
informasi  

c. pengertian 
akuntansi 
manajemen  

d. peran akuntansi 
manajemen  

e. akuntansi 
manajemen 
dalam 
lingkungan bisnis 
yang berubah 

ceramah mendengark
an, diskusi

LCD, 
white 
board

mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
peran 
manajemen 
akuntansi, 
pentingya 
informasi 
bagi 
manajer, 
pengertian 
akuntansi 
manajemen

Buku 
referensi

3 klasifikasi 
konsep & 
terminologi biaya

mahasiswa 
memahami 
konsep biaya 
dan 
mengklasifikas
ikan biaya

mahasiswa 
dapat 
memahami 
konsep dasar 
biaya dalam 
operasional 
perusahaan 
dan 
mengklasifikas
ikan biaya 
pada berbagai 
jenis bidang 
usaha

menjelaskan: 
a. konsep biaya 
b. klasifikasi biaya 

dalam 
perusahaan 
pabrikasi 

c. klasifikasi biaya 
dalam 
perusahaan 
dagang 

d. klasifikasi biaya 
dalam 
perusahaan jasa 

  

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
klasifikasi 
konsep dan 
terminologi 
biaya

idem

4 & 5 sistem just in 
time (JIT) & 
sistem activity 
based costing 
(ABC)

mahasiswa 
memahami 
sistem JIT, 
ABC, Activity 
Base 
Management 
(ABM)

mahasiswa 
dapat 
memahami 
sistem JIT, 
ABC, Activity 
Base 
Management 
(ABM)

menjelaskan: 
a. sistem 

persediaan JIT 
b. elemen-elemen 

kunci sistem JIT 
c. penentuan harga 

pokok - metode 
konvensional 

d. sistem ABC 
e. Activity based 

management 
  

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
sistem JIT, 
ABC, activity 
Base 
Management 
(ABM)

idem

6 perilaku biaya 
analisis dan 
penggunaan

mahasiswa 
memahami 
pemicu biaya, 
jenis-jenis 
pola perilaku 
biaya dan 
estimasi biaya

mahaiswa 
dapat 
memahami 
pemicu biaya, 
jenis-jenis 
pola perilaku 
biaya dan 
estimasi biaya

menjelaskan: 
a. Pemicu biaya  
b. jenis-jenis pola 

perilaku biaya  
c. estimasi biaya 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
pemicu 
biaya, jenis-
jenis pola 
perilaku 
biaya, 
estimasi 
biaya, dan 
pertimbanga
n dalam 
analisis biaya

idem

7 penentuan harga 
pokok variabel

mahasiswa 
memahami 
harga pokok 
variabel, 
membandingk
an harga 
pokok 
variabel dan 
harga pokok 
penuh

mahasiswa 
dapat 
memahami 
harga pokok 
variabel, 
membandingk
an harga 
pokok 
variabel dan 
harga pokok 
penuh

menjelaskan: 
a. definisi harga 

pokok variabel  
b. perbandingan 

harga pokok 
variabel dengan 
harga pokok 
penuh  

c. harga pokok 
variabel dan 
evaluasi kinerja 
manajer 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
harga pokok 
variabel, 
membanding
kan harga 
pokok 
variabel dan 
harga pokok 
penuh

idem

8 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UTS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UTS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UTS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 1-7

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

lembar 
jawaban 

9 penganggaran mahasiswa 
memahami 
tujuan dan 
manfaat 
penganggaran,
sistem 
penganggaran 
untuk operasi 
bisnis dan 
menyusun 
master budget

mahasiswa 
dapat 
memahami 
tujuan dan 
manfaat 
penganggaran,
sistem 
penganggaran 
untuk operasi 
bisnis dan 
menyusun 
master budget

menjelaskan: 
a. tujuan 

penganggaran  
b. manfaat 

penganggaran  
c. sistem 

penganggaran 
untuk operasi 
bisnis  

d. penyusunan 
master bugdet 

ceramah mendengark
an dan 
diskusi

LCD dan 
white 
board

mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
tujuan dan 
manfaat 
penganggara
n, sistem 
penganggara
n untuk 
operasi 
bisnis dan 
menyusun 
master 
budget 

buku 
referensi

11&12 analisis 
diferensial biaya 
relevan dan 
keputusan 
manajemen

mahasiswa 
memahami 
konsep biaya 
relevan dan 
macam-
macam 
keputusan 
manajemen

mahasiswa 
dapat 
memahami 
konsep biaya 
relevan dan 
macam-
macam 
keputusan 
manajemen

menjelaskan: 
a. biaya relevan 
b. biaya terbenam 
c. menyewakan 

atau mnejual 
d. pesanan 

penjualan khusus 
e. penambahan 

atau 
penghapusan lini 
pokok 

f. menjual atau 
memperoses 
lebih lanjut 

g. membuat atau 
membeli 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
konsep 
biaya 
relevan dan 
macam-
macam 
keputusan 
manajemen

idem

13 pengganggaran 
modal

mahasiswa 
memahami 
definisi 
penganggaran 
modal, model 
tanpa 
pendiskontoan
arus kas, 
model arus 
kas 
diskontoan, 
perluasan 
model net 
present value, 
pertimbangan 
kualitataif 
dalam analisis 
investasi 
modal 

mahasiswa 
dapat 
memahami  

definisi 
penganggaran
modal, model 
tanpa 
pendiskontoan
arus kas, 
model arus 
kas 
diskontoan, 
perluasan 
model net 
present value, 
pertimbangan 
kualitataif 
dalam analisis 
investasi 
modal 

menjelaskan: 
a. definisi 

penganggaran 
modal  

b. model tanpa 
pendiskontoan 
arus kas  

c. arus kas 
diskontoan  

d. perluasan model 
net present value  

e. pertimbangan 
kualitatif dalam 
analisis investasi 
modal 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 

definisi 
penganggara
n modal, 
model tanpa 
pendiskontoa
n arus kas, 
model arus 
kas 
diskontoan, 
perluasan 
model net 
present 
value, 
pertimbanga
n kualitataif 
dalam 
analisis 
investasi 
modal 

idem

14&15 balanced 
scorecard

mahasiswa  
memahami 
konsep dan 
sejarah 
balance 
scorecard 
sebagai inti 
manajemen 
strategik 

mahasiswa 
dapat 
memahami 
konsep dan 
sejarah 
balance 
scorecard 
sebagai inti 
manajemen 
strategik

menjelaskan: 
a. konsep balance 

scorecard  
b. sejarah balance 

scorecard  
c. perkembangan 

terkini 
implementasi 
balance 
scorecard  

d. keunggulan 
balance 
scorecard  

e. faktor yang 
memacu 
perusahaan 
mengimplemanta
sikan balance 
scorecard  

f. perubahan 
lingkungan bisnis 
untuk perubahan 
tipe perencanaan 
yang digunakan 
oleh organisasi  

g. konsep 
manajemen 
strategik  

h. beda 
manajemen 
strategik dalam 
manajemen 
tradisional 
dengan 
manajemen 
strategik dalam 
manajemen 
kontemporer  

i. balance 
scorecard 
sebagai inti 
sistem 
manajemen 
strategik  

j. keunggulan 
balance scorecard 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
sejarah 
balance 
scorecard 
sebagai inti 
manajemen 
strategik

idem

16 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UAS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UAS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UAS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 9 - 15

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

lembar 
jawaban

Pengarang Judul Buku Kota/Negara Penerbit 

Ray H. Garrison Managerial Accounting: concepts for 
planning, control, & decision making

Boston Irwin

Ray H. Garrison Akuntansi Manajemen Yogyakarta AK Group

Henry Simamora Akuntansi Manajemen Jakarta Salemba Empat

RA Supriyono Akuntansi Biaya & Akuntansi Manajemen 
untuk Teknologi Maju dan Globalisasi

Yogyakarta BPFE

Mulyadi Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat 
dan Rekayasa

Yogyakarta STIE YKPN

Sudarto Akuntansi Manajemen Jakarta Gunadarma

Mulyadi Balanced Scorecard: Alat Manajemen 
Kontemporer untuk pelipat ganda Kinerja 
Keuangan Perusahaan

Jakarta Salemba Empat

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



  

  

STIE Bisma Lepisi 
Jl. Ks. Tubun No. 11 Tangerang 15112 

Telp.:(021) 558 9161-62. Fax.:(021) 558 9163 
  

  

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) 
PROGRAM STUDI MANAJEMEN 

  

  

  

  

Tujuan Kurikuler: 

  

  

  

Referensi: 

  

Referensi: 

Kode Mata Kuliah : 
 EKM 3323

Nama Mata Kuliah : 
 AKUNTANSI MANAJEMEN

Kelompok Mata Kuliah :  MKB Mata kuliah keahlian berkarya

Jumlah SKS : 3 SKS

 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 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. 

Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1 & 2 akuntansi 
manajemen 
suatu perspektif

mahasiswa 
memahami 
peran 
akuntansi 
manajemen 
dalam 
organisasi

mahasiswa 
dapat 
memahami: 
peran 
manajemen 
akuntansi, 
pentingya 
informasi bagi 
manajer, 
pengertian 
akuntansi 
manajemen. 

menjelaskan: 
a. organisasi dan 

tujuan-tujuannya  
b. kebutuhan 

manajer akan 
informasi  

c. pengertian 
akuntansi 
manajemen  

d. peran akuntansi 
manajemen  

e. akuntansi 
manajemen 
dalam 
lingkungan bisnis 
yang berubah 

ceramah mendengark
an, diskusi

LCD, 
white 
board

mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
peran 
manajemen 
akuntansi, 
pentingya 
informasi 
bagi 
manajer, 
pengertian 
akuntansi 
manajemen

Buku 
referensi

3 klasifikasi 
konsep & 
terminologi biaya

mahasiswa 
memahami 
konsep biaya 
dan 
mengklasifikas
ikan biaya

mahasiswa 
dapat 
memahami 
konsep dasar 
biaya dalam 
operasional 
perusahaan 
dan 
mengklasifikas
ikan biaya 
pada berbagai 
jenis bidang 
usaha

menjelaskan: 
a. konsep biaya 
b. klasifikasi biaya 

dalam 
perusahaan 
pabrikasi 

c. klasifikasi biaya 
dalam 
perusahaan 
dagang 

d. klasifikasi biaya 
dalam 
perusahaan jasa 

  

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
klasifikasi 
konsep dan 
terminologi 
biaya

idem

4 & 5 sistem just in 
time (JIT) & 
sistem activity 
based costing 
(ABC)

mahasiswa 
memahami 
sistem JIT, 
ABC, Activity 
Base 
Management 
(ABM)

mahasiswa 
dapat 
memahami 
sistem JIT, 
ABC, Activity 
Base 
Management 
(ABM)

menjelaskan: 
a. sistem 

persediaan JIT 
b. elemen-elemen 

kunci sistem JIT 
c. penentuan harga 

pokok - metode 
konvensional 

d. sistem ABC 
e. Activity based 

management 
  

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
sistem JIT, 
ABC, activity 
Base 
Management 
(ABM)

idem

6 perilaku biaya 
analisis dan 
penggunaan

mahasiswa 
memahami 
pemicu biaya, 
jenis-jenis 
pola perilaku 
biaya dan 
estimasi biaya

mahaiswa 
dapat 
memahami 
pemicu biaya, 
jenis-jenis 
pola perilaku 
biaya dan 
estimasi biaya

menjelaskan: 
a. Pemicu biaya  
b. jenis-jenis pola 

perilaku biaya  
c. estimasi biaya 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
pemicu 
biaya, jenis-
jenis pola 
perilaku 
biaya, 
estimasi 
biaya, dan 
pertimbanga
n dalam 
analisis biaya

idem

7 penentuan harga 
pokok variabel

mahasiswa 
memahami 
harga pokok 
variabel, 
membandingk
an harga 
pokok 
variabel dan 
harga pokok 
penuh

mahasiswa 
dapat 
memahami 
harga pokok 
variabel, 
membandingk
an harga 
pokok 
variabel dan 
harga pokok 
penuh

menjelaskan: 
a. definisi harga 

pokok variabel  
b. perbandingan 

harga pokok 
variabel dengan 
harga pokok 
penuh  

c. harga pokok 
variabel dan 
evaluasi kinerja 
manajer 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
harga pokok 
variabel, 
membanding
kan harga 
pokok 
variabel dan 
harga pokok 
penuh

idem

8 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UTS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UTS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UTS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 1-7

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

lembar 
jawaban 

9 penganggaran mahasiswa 
memahami 
tujuan dan 
manfaat 
penganggaran,
sistem 
penganggaran 
untuk operasi 
bisnis dan 
menyusun 
master budget

mahasiswa 
dapat 
memahami 
tujuan dan 
manfaat 
penganggaran,
sistem 
penganggaran 
untuk operasi 
bisnis dan 
menyusun 
master budget

menjelaskan: 
a. tujuan 

penganggaran  
b. manfaat 

penganggaran  
c. sistem 

penganggaran 
untuk operasi 
bisnis  

d. penyusunan 
master bugdet 

ceramah mendengark
an dan 
diskusi

LCD dan 
white 
board

mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
tujuan dan 
manfaat 
penganggara
n, sistem 
penganggara
n untuk 
operasi 
bisnis dan 
menyusun 
master 
budget 

buku 
referensi

11&12 analisis 
diferensial biaya 
relevan dan 
keputusan 
manajemen

mahasiswa 
memahami 
konsep biaya 
relevan dan 
macam-
macam 
keputusan 
manajemen

mahasiswa 
dapat 
memahami 
konsep biaya 
relevan dan 
macam-
macam 
keputusan 
manajemen

menjelaskan: 
a. biaya relevan 
b. biaya terbenam 
c. menyewakan 

atau mnejual 
d. pesanan 

penjualan khusus 
e. penambahan 

atau 
penghapusan lini 
pokok 

f. menjual atau 
memperoses 
lebih lanjut 

g. membuat atau 
membeli 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
konsep 
biaya 
relevan dan 
macam-
macam 
keputusan 
manajemen

idem

13 pengganggaran 
modal

mahasiswa 
memahami 
definisi 
penganggaran 
modal, model 
tanpa 
pendiskontoan
arus kas, 
model arus 
kas 
diskontoan, 
perluasan 
model net 
present value, 
pertimbangan 
kualitataif 
dalam analisis 
investasi 
modal 

mahasiswa 
dapat 
memahami  

definisi 
penganggaran
modal, model 
tanpa 
pendiskontoan
arus kas, 
model arus 
kas 
diskontoan, 
perluasan 
model net 
present value, 
pertimbangan 
kualitataif 
dalam analisis 
investasi 
modal 

menjelaskan: 
a. definisi 

penganggaran 
modal  

b. model tanpa 
pendiskontoan 
arus kas  

c. arus kas 
diskontoan  

d. perluasan model 
net present value  

e. pertimbangan 
kualitatif dalam 
analisis investasi 
modal 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 

definisi 
penganggara
n modal, 
model tanpa 
pendiskontoa
n arus kas, 
model arus 
kas 
diskontoan, 
perluasan 
model net 
present 
value, 
pertimbanga
n kualitataif 
dalam 
analisis 
investasi 
modal 

idem

14&15 balanced 
scorecard

mahasiswa  
memahami 
konsep dan 
sejarah 
balance 
scorecard 
sebagai inti 
manajemen 
strategik 

mahasiswa 
dapat 
memahami 
konsep dan 
sejarah 
balance 
scorecard 
sebagai inti 
manajemen 
strategik

menjelaskan: 
a. konsep balance 

scorecard  
b. sejarah balance 

scorecard  
c. perkembangan 

terkini 
implementasi 
balance 
scorecard  

d. keunggulan 
balance 
scorecard  

e. faktor yang 
memacu 
perusahaan 
mengimplemanta
sikan balance 
scorecard  

f. perubahan 
lingkungan bisnis 
untuk perubahan 
tipe perencanaan 
yang digunakan 
oleh organisasi  

g. konsep 
manajemen 
strategik  

h. beda 
manajemen 
strategik dalam 
manajemen 
tradisional 
dengan 
manajemen 
strategik dalam 
manajemen 
kontemporer  

i. balance 
scorecard 
sebagai inti 
sistem 
manajemen 
strategik  

j. keunggulan 
balance scorecard 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
sejarah 
balance 
scorecard 
sebagai inti 
manajemen 
strategik

idem

16 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UAS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UAS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UAS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 9 - 15

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

lembar 
jawaban

Pengarang Judul Buku Kota/Negara Penerbit 

Ray H. Garrison Managerial Accounting: concepts for 
planning, control, & decision making

Boston Irwin

Ray H. Garrison Akuntansi Manajemen Yogyakarta AK Group

Henry Simamora Akuntansi Manajemen Jakarta Salemba Empat

RA Supriyono Akuntansi Biaya & Akuntansi Manajemen 
untuk Teknologi Maju dan Globalisasi

Yogyakarta BPFE

Mulyadi Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat 
dan Rekayasa

Yogyakarta STIE YKPN

Sudarto Akuntansi Manajemen Jakarta Gunadarma

Mulyadi Balanced Scorecard: Alat Manajemen 
Kontemporer untuk pelipat ganda Kinerja 
Keuangan Perusahaan

Jakarta Salemba Empat

 Buku referensi yang digunakan adalah buku terbitan  5 (Lima) tahun terakhir.
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SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) 
PROGRAM STUDI MANAJEMEN 

  

  

  

  

Tujuan Kurikuler: 

  

  

  

Referensi: 

  

Referensi: 

Kode Mata Kuliah : 
 EKM 3323

Nama Mata Kuliah : 
 AKUNTANSI MANAJEMEN

Kelompok Mata Kuliah :  MKB Mata kuliah keahlian berkarya

Jumlah SKS : 3 SKS

 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 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. 

Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1 & 2 akuntansi 
manajemen 
suatu perspektif

mahasiswa 
memahami 
peran 
akuntansi 
manajemen 
dalam 
organisasi

mahasiswa 
dapat 
memahami: 
peran 
manajemen 
akuntansi, 
pentingya 
informasi bagi 
manajer, 
pengertian 
akuntansi 
manajemen. 

menjelaskan: 
a. organisasi dan 

tujuan-tujuannya  
b. kebutuhan 

manajer akan 
informasi  

c. pengertian 
akuntansi 
manajemen  

d. peran akuntansi 
manajemen  

e. akuntansi 
manajemen 
dalam 
lingkungan bisnis 
yang berubah 

ceramah mendengark
an, diskusi

LCD, 
white 
board

mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
peran 
manajemen 
akuntansi, 
pentingya 
informasi 
bagi 
manajer, 
pengertian 
akuntansi 
manajemen

Buku 
referensi

3 klasifikasi 
konsep & 
terminologi biaya

mahasiswa 
memahami 
konsep biaya 
dan 
mengklasifikas
ikan biaya

mahasiswa 
dapat 
memahami 
konsep dasar 
biaya dalam 
operasional 
perusahaan 
dan 
mengklasifikas
ikan biaya 
pada berbagai 
jenis bidang 
usaha

menjelaskan: 
a. konsep biaya 
b. klasifikasi biaya 

dalam 
perusahaan 
pabrikasi 

c. klasifikasi biaya 
dalam 
perusahaan 
dagang 

d. klasifikasi biaya 
dalam 
perusahaan jasa 

  

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
klasifikasi 
konsep dan 
terminologi 
biaya

idem

4 & 5 sistem just in 
time (JIT) & 
sistem activity 
based costing 
(ABC)

mahasiswa 
memahami 
sistem JIT, 
ABC, Activity 
Base 
Management 
(ABM)

mahasiswa 
dapat 
memahami 
sistem JIT, 
ABC, Activity 
Base 
Management 
(ABM)

menjelaskan: 
a. sistem 

persediaan JIT 
b. elemen-elemen 

kunci sistem JIT 
c. penentuan harga 

pokok - metode 
konvensional 

d. sistem ABC 
e. Activity based 

management 
  

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
sistem JIT, 
ABC, activity 
Base 
Management 
(ABM)

idem

6 perilaku biaya 
analisis dan 
penggunaan

mahasiswa 
memahami 
pemicu biaya, 
jenis-jenis 
pola perilaku 
biaya dan 
estimasi biaya

mahaiswa 
dapat 
memahami 
pemicu biaya, 
jenis-jenis 
pola perilaku 
biaya dan 
estimasi biaya

menjelaskan: 
a. Pemicu biaya  
b. jenis-jenis pola 

perilaku biaya  
c. estimasi biaya 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
pemicu 
biaya, jenis-
jenis pola 
perilaku 
biaya, 
estimasi 
biaya, dan 
pertimbanga
n dalam 
analisis biaya

idem

7 penentuan harga 
pokok variabel

mahasiswa 
memahami 
harga pokok 
variabel, 
membandingk
an harga 
pokok 
variabel dan 
harga pokok 
penuh

mahasiswa 
dapat 
memahami 
harga pokok 
variabel, 
membandingk
an harga 
pokok 
variabel dan 
harga pokok 
penuh

menjelaskan: 
a. definisi harga 

pokok variabel  
b. perbandingan 

harga pokok 
variabel dengan 
harga pokok 
penuh  

c. harga pokok 
variabel dan 
evaluasi kinerja 
manajer 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
harga pokok 
variabel, 
membanding
kan harga 
pokok 
variabel dan 
harga pokok 
penuh

idem

8 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UTS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UTS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UTS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 1-7

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

lembar 
jawaban 

9 penganggaran mahasiswa 
memahami 
tujuan dan 
manfaat 
penganggaran,
sistem 
penganggaran 
untuk operasi 
bisnis dan 
menyusun 
master budget

mahasiswa 
dapat 
memahami 
tujuan dan 
manfaat 
penganggaran,
sistem 
penganggaran 
untuk operasi 
bisnis dan 
menyusun 
master budget

menjelaskan: 
a. tujuan 

penganggaran  
b. manfaat 

penganggaran  
c. sistem 

penganggaran 
untuk operasi 
bisnis  

d. penyusunan 
master bugdet 

ceramah mendengark
an dan 
diskusi

LCD dan 
white 
board

mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
tujuan dan 
manfaat 
penganggara
n, sistem 
penganggara
n untuk 
operasi 
bisnis dan 
menyusun 
master 
budget 

buku 
referensi

11&12 analisis 
diferensial biaya 
relevan dan 
keputusan 
manajemen

mahasiswa 
memahami 
konsep biaya 
relevan dan 
macam-
macam 
keputusan 
manajemen

mahasiswa 
dapat 
memahami 
konsep biaya 
relevan dan 
macam-
macam 
keputusan 
manajemen

menjelaskan: 
a. biaya relevan 
b. biaya terbenam 
c. menyewakan 

atau mnejual 
d. pesanan 

penjualan khusus 
e. penambahan 

atau 
penghapusan lini 
pokok 

f. menjual atau 
memperoses 
lebih lanjut 

g. membuat atau 
membeli 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
konsep 
biaya 
relevan dan 
macam-
macam 
keputusan 
manajemen

idem

13 pengganggaran 
modal

mahasiswa 
memahami 
definisi 
penganggaran 
modal, model 
tanpa 
pendiskontoan
arus kas, 
model arus 
kas 
diskontoan, 
perluasan 
model net 
present value, 
pertimbangan 
kualitataif 
dalam analisis 
investasi 
modal 

mahasiswa 
dapat 
memahami  

definisi 
penganggaran
modal, model 
tanpa 
pendiskontoan
arus kas, 
model arus 
kas 
diskontoan, 
perluasan 
model net 
present value, 
pertimbangan 
kualitataif 
dalam analisis 
investasi 
modal 

menjelaskan: 
a. definisi 

penganggaran 
modal  

b. model tanpa 
pendiskontoan 
arus kas  

c. arus kas 
diskontoan  

d. perluasan model 
net present value  

e. pertimbangan 
kualitatif dalam 
analisis investasi 
modal 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 

definisi 
penganggara
n modal, 
model tanpa 
pendiskontoa
n arus kas, 
model arus 
kas 
diskontoan, 
perluasan 
model net 
present 
value, 
pertimbanga
n kualitataif 
dalam 
analisis 
investasi 
modal 

idem

14&15 balanced 
scorecard

mahasiswa  
memahami 
konsep dan 
sejarah 
balance 
scorecard 
sebagai inti 
manajemen 
strategik 

mahasiswa 
dapat 
memahami 
konsep dan 
sejarah 
balance 
scorecard 
sebagai inti 
manajemen 
strategik

menjelaskan: 
a. konsep balance 

scorecard  
b. sejarah balance 

scorecard  
c. perkembangan 

terkini 
implementasi 
balance 
scorecard  

d. keunggulan 
balance 
scorecard  

e. faktor yang 
memacu 
perusahaan 
mengimplemanta
sikan balance 
scorecard  

f. perubahan 
lingkungan bisnis 
untuk perubahan 
tipe perencanaan 
yang digunakan 
oleh organisasi  

g. konsep 
manajemen 
strategik  

h. beda 
manajemen 
strategik dalam 
manajemen 
tradisional 
dengan 
manajemen 
strategik dalam 
manajemen 
kontemporer  

i. balance 
scorecard 
sebagai inti 
sistem 
manajemen 
strategik  

j. keunggulan 
balance scorecard 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
sejarah 
balance 
scorecard 
sebagai inti 
manajemen 
strategik

idem

16 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UAS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UAS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UAS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 9 - 15

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

lembar 
jawaban

Pengarang Judul Buku Kota/Negara Penerbit 

Ray H. Garrison Managerial Accounting: concepts for 
planning, control, & decision making

Boston Irwin

Ray H. Garrison Akuntansi Manajemen Yogyakarta AK Group

Henry Simamora Akuntansi Manajemen Jakarta Salemba Empat

RA Supriyono Akuntansi Biaya & Akuntansi Manajemen 
untuk Teknologi Maju dan Globalisasi

Yogyakarta BPFE

Mulyadi Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat 
dan Rekayasa

Yogyakarta STIE YKPN

Sudarto Akuntansi Manajemen Jakarta Gunadarma

Mulyadi Balanced Scorecard: Alat Manajemen 
Kontemporer untuk pelipat ganda Kinerja 
Keuangan Perusahaan

Jakarta Salemba Empat

 Buku referensi yang digunakan adalah buku terbitan  5 (Lima) tahun terakhir.
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SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) 
PROGRAM STUDI MANAJEMEN 

  

  

  

  

Tujuan Kurikuler: 

  

  

  

Referensi: 

  

Referensi: 

Kode Mata Kuliah : 
 EKM 3323

Nama Mata Kuliah : 
 AKUNTANSI MANAJEMEN

Kelompok Mata Kuliah :  MKB Mata kuliah keahlian berkarya

Jumlah SKS : 3 SKS

 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 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. 

Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

1 & 2 akuntansi 
manajemen 
suatu perspektif

mahasiswa 
memahami 
peran 
akuntansi 
manajemen 
dalam 
organisasi

mahasiswa 
dapat 
memahami: 
peran 
manajemen 
akuntansi, 
pentingya 
informasi bagi 
manajer, 
pengertian 
akuntansi 
manajemen. 

menjelaskan: 
a. organisasi dan 

tujuan-tujuannya  
b. kebutuhan 

manajer akan 
informasi  

c. pengertian 
akuntansi 
manajemen  

d. peran akuntansi 
manajemen  

e. akuntansi 
manajemen 
dalam 
lingkungan bisnis 
yang berubah 

ceramah mendengark
an, diskusi

LCD, 
white 
board

mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
peran 
manajemen 
akuntansi, 
pentingya 
informasi 
bagi 
manajer, 
pengertian 
akuntansi 
manajemen

Buku 
referensi

3 klasifikasi 
konsep & 
terminologi biaya

mahasiswa 
memahami 
konsep biaya 
dan 
mengklasifikas
ikan biaya

mahasiswa 
dapat 
memahami 
konsep dasar 
biaya dalam 
operasional 
perusahaan 
dan 
mengklasifikas
ikan biaya 
pada berbagai 
jenis bidang 
usaha

menjelaskan: 
a. konsep biaya 
b. klasifikasi biaya 

dalam 
perusahaan 
pabrikasi 

c. klasifikasi biaya 
dalam 
perusahaan 
dagang 

d. klasifikasi biaya 
dalam 
perusahaan jasa 

  

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
klasifikasi 
konsep dan 
terminologi 
biaya

idem

4 & 5 sistem just in 
time (JIT) & 
sistem activity 
based costing 
(ABC)

mahasiswa 
memahami 
sistem JIT, 
ABC, Activity 
Base 
Management 
(ABM)

mahasiswa 
dapat 
memahami 
sistem JIT, 
ABC, Activity 
Base 
Management 
(ABM)

menjelaskan: 
a. sistem 

persediaan JIT 
b. elemen-elemen 

kunci sistem JIT 
c. penentuan harga 

pokok - metode 
konvensional 

d. sistem ABC 
e. Activity based 

management 
  

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
sistem JIT, 
ABC, activity 
Base 
Management 
(ABM)

idem

6 perilaku biaya 
analisis dan 
penggunaan

mahasiswa 
memahami 
pemicu biaya, 
jenis-jenis 
pola perilaku 
biaya dan 
estimasi biaya

mahaiswa 
dapat 
memahami 
pemicu biaya, 
jenis-jenis 
pola perilaku 
biaya dan 
estimasi biaya

menjelaskan: 
a. Pemicu biaya  
b. jenis-jenis pola 

perilaku biaya  
c. estimasi biaya 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
pemicu 
biaya, jenis-
jenis pola 
perilaku 
biaya, 
estimasi 
biaya, dan 
pertimbanga
n dalam 
analisis biaya

idem

7 penentuan harga 
pokok variabel

mahasiswa 
memahami 
harga pokok 
variabel, 
membandingk
an harga 
pokok 
variabel dan 
harga pokok 
penuh

mahasiswa 
dapat 
memahami 
harga pokok 
variabel, 
membandingk
an harga 
pokok 
variabel dan 
harga pokok 
penuh

menjelaskan: 
a. definisi harga 

pokok variabel  
b. perbandingan 

harga pokok 
variabel dengan 
harga pokok 
penuh  

c. harga pokok 
variabel dan 
evaluasi kinerja 
manajer 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
harga pokok 
variabel, 
membanding
kan harga 
pokok 
variabel dan 
harga pokok 
penuh

idem

8 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UTS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UTS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UTS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 1-7

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

lembar 
jawaban 

9 penganggaran mahasiswa 
memahami 
tujuan dan 
manfaat 
penganggaran,
sistem 
penganggaran 
untuk operasi 
bisnis dan 
menyusun 
master budget

mahasiswa 
dapat 
memahami 
tujuan dan 
manfaat 
penganggaran,
sistem 
penganggaran 
untuk operasi 
bisnis dan 
menyusun 
master budget

menjelaskan: 
a. tujuan 

penganggaran  
b. manfaat 

penganggaran  
c. sistem 

penganggaran 
untuk operasi 
bisnis  

d. penyusunan 
master bugdet 

ceramah mendengark
an dan 
diskusi

LCD dan 
white 
board

mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
tujuan dan 
manfaat 
penganggara
n, sistem 
penganggara
n untuk 
operasi 
bisnis dan 
menyusun 
master 
budget 

buku 
referensi

11&12 analisis 
diferensial biaya 
relevan dan 
keputusan 
manajemen

mahasiswa 
memahami 
konsep biaya 
relevan dan 
macam-
macam 
keputusan 
manajemen

mahasiswa 
dapat 
memahami 
konsep biaya 
relevan dan 
macam-
macam 
keputusan 
manajemen

menjelaskan: 
a. biaya relevan 
b. biaya terbenam 
c. menyewakan 

atau mnejual 
d. pesanan 

penjualan khusus 
e. penambahan 

atau 
penghapusan lini 
pokok 

f. menjual atau 
memperoses 
lebih lanjut 

g. membuat atau 
membeli 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
konsep 
biaya 
relevan dan 
macam-
macam 
keputusan 
manajemen

idem

13 pengganggaran 
modal

mahasiswa 
memahami 
definisi 
penganggaran 
modal, model 
tanpa 
pendiskontoan
arus kas, 
model arus 
kas 
diskontoan, 
perluasan 
model net 
present value, 
pertimbangan 
kualitataif 
dalam analisis 
investasi 
modal 

mahasiswa 
dapat 
memahami  

definisi 
penganggaran
modal, model 
tanpa 
pendiskontoan
arus kas, 
model arus 
kas 
diskontoan, 
perluasan 
model net 
present value, 
pertimbangan 
kualitataif 
dalam analisis 
investasi 
modal 

menjelaskan: 
a. definisi 

penganggaran 
modal  

b. model tanpa 
pendiskontoan 
arus kas  

c. arus kas 
diskontoan  

d. perluasan model 
net present value  

e. pertimbangan 
kualitatif dalam 
analisis investasi 
modal 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 

definisi 
penganggara
n modal, 
model tanpa 
pendiskontoa
n arus kas, 
model arus 
kas 
diskontoan, 
perluasan 
model net 
present 
value, 
pertimbanga
n kualitataif 
dalam 
analisis 
investasi 
modal 

idem

14&15 balanced 
scorecard

mahasiswa  
memahami 
konsep dan 
sejarah 
balance 
scorecard 
sebagai inti 
manajemen 
strategik 

mahasiswa 
dapat 
memahami 
konsep dan 
sejarah 
balance 
scorecard 
sebagai inti 
manajemen 
strategik

menjelaskan: 
a. konsep balance 

scorecard  
b. sejarah balance 

scorecard  
c. perkembangan 

terkini 
implementasi 
balance 
scorecard  

d. keunggulan 
balance 
scorecard  

e. faktor yang 
memacu 
perusahaan 
mengimplemanta
sikan balance 
scorecard  

f. perubahan 
lingkungan bisnis 
untuk perubahan 
tipe perencanaan 
yang digunakan 
oleh organisasi  

g. konsep 
manajemen 
strategik  

h. beda 
manajemen 
strategik dalam 
manajemen 
tradisional 
dengan 
manajemen 
strategik dalam 
manajemen 
kontemporer  

i. balance 
scorecard 
sebagai inti 
sistem 
manajemen 
strategik  

j. keunggulan 
balance scorecard 

idem idem idem mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
sejarah 
balance 
scorecard 
sebagai inti 
manajemen 
strategik

idem

16 Mahasiswa dapat 
menjawab soal 
UAS

Mahasiswa 
dapat 
menjawab 
dengan 
sempurna 
seluruh soal 
UAS

Mahasiswa 
merasa puas 
dapat 
menjawab 
semua soal 
UAS

Materi ujian meliputi 
materi yang telah 
diberikan pada 
pertemuan 9 - 15

mengawas mengerjakan soal 
ujian 
dan 
lembar 
jawaban

lembar 
jawaban

Pengarang Judul Buku Kota/Negara Penerbit 

Ray H. Garrison Managerial Accounting: concepts for 
planning, control, & decision making

Boston Irwin

Ray H. Garrison Akuntansi Manajemen Yogyakarta AK Group

Henry Simamora Akuntansi Manajemen Jakarta Salemba Empat

RA Supriyono Akuntansi Biaya & Akuntansi Manajemen 
untuk Teknologi Maju dan Globalisasi

Yogyakarta BPFE

Mulyadi Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat 
dan Rekayasa

Yogyakarta STIE YKPN

Sudarto Akuntansi Manajemen Jakarta Gunadarma

Mulyadi Balanced Scorecard: Alat Manajemen 
Kontemporer untuk pelipat ganda Kinerja 
Keuangan Perusahaan

Jakarta Salemba Empat

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


