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Referensi: 

  

Referensi: 

Kode Mata Kuliah : 
 EKA2320

Nama Mata Kuliah : 
 AKUNTANSI BIAYA

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 memberikan pengetahuan dasar mengenai konsep biaya dan beban, siklus akuntansi biaya dan fungsi akuntansi biaya 
untuk membantu manajemen dalam perencanaan dan pengendalian kegiatan perusahaan. Pembahasan ditekankan pada pemahaman 
konsep biaya, beban, perilaku dan estimasi biaya, alokasi biaya, penetapan harga pokok untuk proses produksi pesanan (job order 
costing) dan penetapan harga pokok untuk proses produksi massa (process costing), joint produk dan produk sampingan, serta analisis 
selisih biaya aktual dengan biaya standar. 
Prasyarat: PENGANTAR AKUNTANSI I 

Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

01,02 Akuntansi Biaya 
dan Konsep Biaya

Menjelaskan 
Konsep 
akuntansi 
Biaya

Menjelaskan 
dan 
mengidentifika
sikan 
konsep biaya 
vs beban 
Menjelaskan 
definisi 
akuntansi 
biaya 
Menjelaskan 
sistembiaya 
dan 
penentuan 
harga pokok 
produk/jasa 

1. Konsep biaya vs 
beban  

2. Definisi 
akuntansi biaya 
dan fungsi 
akuntansi biaya  

3. Klassifikasi biaya 
dalam 
perusahaan 
manufaktur  

4. Sistembiaya  
5. Pendekatan full 

costing vs 
variable costing  

6. Prosedur 
penentuan harga 
pokok produk  

7. Struktur biaya 
dalam laporan 
laba rugi 

Menjelaskan 
Bertanya 
tentang hal-
hal yang 
belum jelas 
Ilustrasi 
klasifikasi 
biaya dan 
struktur 
biaya dalam 
laporan laba 
rugi 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Menanggapi 
Mencatat 
Latihan 
menyusun 
struktur 
biaya dalam 
laporan 
laba rugi 

White 
board 
LCD 
Slide 
Laptop/ 
note 
book 

Soal formatif 
dan tugas 
menyusun 
struktur 
biaya dalam 
laporan laba 
rugi

Buku 
referensi

03,04 Siklus Akuntansi 
Biaya dan Aliran 
Biaya dalam 
perusahaan 
manufaktur

Menjelaskan 
siklus 
akuntansi 
biaya

Mengidentifika
si akun biaya 
Menjelaskan 
hubungan 
akun umum 
dengan akun 
biaya 
Mencatat 
biaya bahan, 
tenaga kerja, 
dan biaya 
overhead 

1. Aliran biaya 
dalam 
perusahaan 
manufaktur  

2. Jurnal transaksi 
biaya bahan  

3. Jurnal transaksi 
biaya tenaga 
kerja  

4. Jurnal transaksi 
biaya overhead  

5. Jurnal transaksi 
produk selesai  

6. Jurnal transaksi 
penjualan produk 

Menjelaskan 
Bertanya 
tentang hal-
hal yang 
belum jelas 
Ilustrasi 
siklus 
akuntansi 
biaya dan 
aliran biaya 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Menanggapi 
Mencatat 
Latihan 
menyelesaai
kan siklus 
akuntansi 
biaya 

White 
board 
LCD 
Slide 
Laptop/ 
note 
book 
  

Tugas 
menyelesaik
an siklus 
akuntansi 
biaya

Buku 
referensi

05,06 Penetapan Harga 
Pokok Pesanan

Menjelaskan 
penentuan 
harga pokok 
produk yang 
ditentukan 
atas dasar 
pesanan 
dengan 
pendekatan 
full costing

Menjelaskan 
prosedur 
pengumpulan 
biaya 
Menjelaskan 
sistem biaya 
dalam job 
order 
Membuat 
kartu harga 
pokok 
pesanan 
Membuat 
jurnal 
pencatatan 
biaya dalam 
job order 

1. Prosedur 
pengumpulan 
biaya  

2. Job order costing 
dan karakteristik 
perusahaan yang 
menggunakan 
job order  

3. Sistem 
pencatatan biaya 
ke dalam kartu 
harga pokok 
pesanan dengan 
pendekatan full 
costing  

4. Teknik 
pencatatan biaya 
dalam job order 
costing 

Menjelaskan 
Bertanya 
tentang hal-
hal yang 
belum jelas 
Ilustrasi 
penetapan 
harga pokok 
pesanan 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Menanggapi 
Mencatat 
Latihan 
pencatatan 
harga 
pokok 
pesanan 

White 
board 
LCD 
Slide 
Laptop/ 
note 
book 
  

Tugas 
menyelesaik
an kartu 
harga pokok 
pesanan dan 
jurnal 
akuntansinya

Buku 
referensi

07 Pembebanan 
BOP dalam Job 
Order Costing

Menjelaskan 
pembebanan 
biaya 
overhead 
dalam job 
order costing

Menjelaskan 
jenis dan 
dasar 
perhitungan 
tarif BOP 
Mengestimasi 
biaya 
overhead 
Menyusun 
anggaran 
biaya 
overhead 
menghitung 
tarif BOP 
Menghitung 
selisih BOP 
dibebankan 
dengan BOP 
sebesarnya 
Menjelaskan 
perlakuan 
akuntansi 
atas selisih 
BOP 

1. Pengertian 
kapasitas normal 
vs kapasitas 
sebenarnya  

2. Estimasi dan 
anggaran BOP  

3. Perhitungan tarif 
BOP atas dasar 
kapasitas normal  

4. Pembebanan 
BOP  

5. Perhitungan 
selisih BOP yang 
dibebankan 
dengan BOP 
sebenarnya  

6. Perlakuan 
akuntansi 
terhadap selisih 
BOP 

Menjelaskan 
Bertanya 
tentang hal-
hal yang 
belum jelas 
Ilustrasi 
penentuan 
tarif BOP 
dan 
pembebanan
BOP ke akun 
BDP 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Menanggapi 
Mencatat 
Latihan 
menentukan
tarif BOP 
dan 
membebank
an BOP ke 
akun BDP 

White 
board 
LCD 
Slide 
Laptop/ 
note 
book 

Tugas 
penentuan 
tarif BOP 
dan 
pembebanan
BOP ke akun 
BDP

Buku 
referensi

08 UTS Pertemuan 1 
s/d 7

09 Penetapan Harga 
Pokok Proses

Menjelaskan 
penentuan 
harga pokok 
proses

Menjelaskan 
karakteristik 
harga pokok 
proses 
Menjelaskan 
perhitungan 
unit ekuivalen 
Menghitung 
harga pokok 
per unit 
Menghitung 
biaya produk 
selesai dan 
biaya produk 
yang masih 
dalam proses 

1. Karakteristik 
harga pokok 
proses  

2. Laporan biaya 
produksi  

3. Unit Ekuivalen  
4. Perhitungan 

harga pokok per 
unit per proses  

5. Perhitungan 
biaya produk 
selesai dan biaya 
produk yang 
masih dalam 
proses 

Menjelaskan 
Bertanya 
tentang hal-
hal yang 
belum jelas 
Ilustrasi 
penentuan 
unit 
ekuivalen 
dan 
perhitungan 
harga pokok 
per 
unit ,harga 
pokok 
produk 
selesai dan 
produk 
dalam proses 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Menanggapi 
Mencatat 
Latihan 
menentukan
unit 
ekuivalen 
dan 
perhitungan 
harga 
pokok per 
unit , harga 
pokok 
produk 
selesai dan 
produk 
yang masih 
dalam 
proses 

White 
board 
LCD 
Slide 
Laptop/ 
note 
book 
  

Tugas 
menyelesai 
kan Jurnal 
dan laporan 
biaya 
produksi  

Buku 
referensi

10,11 Harga Pokok 
Proses per 
Departemen 
Produksi

Menjelaskan 
dan membuat 
kalkulasi 
biaya proses
(kasus 2 
departemen 
produksi)

Menjelaskan 
dan membuat 
kalkulasi 
biaya proses 
Menjelaskan 
pengaruh unit 
hilang 
terhadap unit 
cost pada 
departemen 
pertama dan 
ke dua 
Menjurnal 
transaksi biaya 
Menyusun 
laporan biaya 
produksi 

1. Perhitungan unit 
ekuivalen pada 
departemen 
pertama  

2. Kalkulasi biaya 
pada 
departemen 
pertama  

3. Jurnal transaksi 
biaya pada 
departemen 
pertama  

4. Laporan biaya 
produksi 
departemen 
pertama  

5. Perhitungan unit 
ekuivalen pada 
departemen ke 
dua  

6. Kalkulasi biaya 
pada 
departemen ke 
dua dan 
penyesuaian 
biaya per unit 
karena unit 
hilang  

7. Jurnal transaksi 
biaya pada 
departemen ke 
dua  

8. Laporan biaya 
produksi 
departemen 
kedua 

Menjelaskan 
Bertanya 
tentang hal-
hal yang 
belum jelas 
Ilustrasi 
penentuan 
unit 
ekuivalen 
dan 
perhitungan 
harga pokok 
per unit 
departemen,
harga pokok 
produk 
selesai dan 
produk 
dalam proses 
  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Menanggapi 
Mencatat 
Latihan 
menentukan
unit 
ekuivalen 
dan 
perhitungan 
harga 
pokok per 
unit departe
men, harga 
pokok 
produk 
selesai dan 
produk 
yang masih 
dalam 
proses 

White 
board 
LCD 
Slide 
Laptop/ 
note 
book 
  

Tugas 
menyelesai 
kan jurnal 
dan laporan 
biaya 
produksi per 
departemen 

Buku 
referensi

12,13 BDP Awal dan 
Harga Pokok 
Proses per 
Departemen

Menjelaskan 
perlakuan 
akuntansi 
atas biaya 
BDP awal
(kasus 2 
departemen)

Menjelaskan 
perlakuan 
akuntansi 
atas biaya 
BDP awal 
dengan 
metode rata-
rata dan/atau 
metode 
masuk 
pertama 
keluar 
pertama. 
Membuat 
kalkulasi 
biaya, jurnal, 
dan laporan 
biaya produksi 

1. Kalkulasi biaya 
dengan metode 
rata-rata
(departemen 
pertama dan 
kedua)  

2. Kalkulasi biaya 
dengan metode 
masuk pertama 
keluar pertama
(departemen 
pertama dan ke 
dua)  

3. Jurnal dan 
laporan biaya 
produksi
(departemen 
pertama dan ke 
dua) 

Menjelaskan 
Bertanya 
tentang hal-
hal yang 
belum jelas 
Ilustrasi 
penentuan 
unit 
ekuivalen 
dan 
perhitungan 
harga pokok 
per unit 
departemen 
dengan 
metode rata-
rata dan 
MPKP 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Menanggapi 
Mencatat 
Latihan 
menentukan
unit 
ekuivalen 
dan 
perhitungan 
harga 
pokok per 
unit departe
men 
dengan 
metode 
rata-rata 
dan MPKP 

White 
board 
LCD 
Slide 
Laptop/ 
note 
book 
  

Tugas 
menyelesaik
an 
perhitungan 
harga pokok 
per unit 
dengan 
metode rata-
rata dan 
MPKP

Buku 
referensi

14 Produk Bersama 
dan Produk 
Sampingan

Menjelaskan 
harga pokok 
produk 
bersama dan 
produk 
sampingan

Menjelaskan 
akuntansi 
harga pokok 
produk 
bersama 
Menjelaskan 
akuntansi 
harga pokok 
produk 
sampingan 

1. Pengertian 
produk bersama 
dan sampingan  

2. Alokasi biaya 
terhadap produk 
bersama  

3. Perlakuan 
akuntansi atas 
produk 
saampingan 

Menjelaskan 
Bertanya 
tentang hal-
hal yang 
belum jelas 
Ilustrasi 
akuntansi 
produk 
bersama 
dan produk 
sampingan 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Menanggapi 
Mencatat 
Latihan 
menentukan
harga 
pokok 
produk 
bersama 
dan produk 
sampingan 

White 
board 
LCD 
Slide 
Laptop/ 
note 
book 
  

Tugas 
mengalokasi
kan harga 
pokok 
produk 
bersama ke 
setiap produk

Buku 
referensi

15 Sistem Harga 
Pokok Standar

Menjelaskan 
sistem harga 
pokok standar 
dan analisa 
selisih, serta 
prosedur 
pencatatan 
dengan 
pendekatan 
Single Plan 
dan Partial 
Plan

Menjelaskan 
sistem harga 
pokok standar 
Membuat 
analisa selisih 
biaya bahan 
baku, tenaga 
kerja, dan BOP 
Menjurnal 
selisih biaya 
bahan baku, 
tenaga kerja, 
dan BOP 
dengan 
pendekatan 
single plan 
dan/atau 
partial plan. 

1. Pengertian 
sistem biaya 
standar  

2. Analisa selisih 
biaya bahan 
baku, tenaga 
kerja, dan BOP
(selisih input dan 
selisih hasil)  

3. Pencatatan 
analisa selisih 
biaya bahan 
baku, tenaga 
kerja, dan BOP 
dengan 
pendekatan 
single plan 
dan/atau partial 
plan 

Menjelaskan 
Bertanya 
tentang hal-
hal yang 
belum jelas 
Ilustrasi 
akuntansi 
dan analisa 
selisih biaya 
standar dan 
biaya 
sebenarnya 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Menanggapi 
Mencatat 
Latihan 
menentukan
selisih biaya 
standar 
dengan 
biaya 
sebenarnya 
dan jurnal 
dengan 
pendekatan 
single plan 
dan/atau 
partial plan 

White 
board 
LCD 
Slide 
Laptop/ 
note 
book 

Tugas 
menganalisa 
selisih biaya 
standar 
dengan 
biaya 
sebenarnya 
dan 
mencatat 
selisih 
dengan 
pendekatan 
single plan 
dan partial 
plan

Buku 
referensi

16 UAS Pertemuan 9 
s/d 15

Pengarang Judul Buku Kota/Negara Penerbit 

Suprioyono, RA., Drs., SU., Akt. Akuntansi Biaya Yogyakarta BPFE

Hansen-Mowen Manajemen Biaya Jakarta Salemba Empat

Horngren CT., Foster G., Datar SM Akuntansi Biaya Jakarta Salemba Empat

Mulyadi, Drs., Akt Akuntansi Biaya Yogyakarta Aditya Media

Ikatan Akuntan Indonesia Standar Akuntansi Keuangan Jakarta Salemba Empat

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

  

Referensi: 

Kode Mata Kuliah : 
 EKA2320

Nama Mata Kuliah : 
 AKUNTANSI BIAYA

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 memberikan pengetahuan dasar mengenai konsep biaya dan beban, siklus akuntansi biaya dan fungsi akuntansi biaya 
untuk membantu manajemen dalam perencanaan dan pengendalian kegiatan perusahaan. Pembahasan ditekankan pada pemahaman 
konsep biaya, beban, perilaku dan estimasi biaya, alokasi biaya, penetapan harga pokok untuk proses produksi pesanan (job order 
costing) dan penetapan harga pokok untuk proses produksi massa (process costing), joint produk dan produk sampingan, serta analisis 
selisih biaya aktual dengan biaya standar. 
Prasyarat: PENGANTAR AKUNTANSI I 

Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

01,02 Akuntansi Biaya 
dan Konsep Biaya

Menjelaskan 
Konsep 
akuntansi 
Biaya

Menjelaskan 
dan 
mengidentifika
sikan 
konsep biaya 
vs beban 
Menjelaskan 
definisi 
akuntansi 
biaya 
Menjelaskan 
sistembiaya 
dan 
penentuan 
harga pokok 
produk/jasa 

1. Konsep biaya vs 
beban  

2. Definisi 
akuntansi biaya 
dan fungsi 
akuntansi biaya  

3. Klassifikasi biaya 
dalam 
perusahaan 
manufaktur  

4. Sistembiaya  
5. Pendekatan full 

costing vs 
variable costing  

6. Prosedur 
penentuan harga 
pokok produk  

7. Struktur biaya 
dalam laporan 
laba rugi 

Menjelaskan 
Bertanya 
tentang hal-
hal yang 
belum jelas 
Ilustrasi 
klasifikasi 
biaya dan 
struktur 
biaya dalam 
laporan laba 
rugi 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Menanggapi 
Mencatat 
Latihan 
menyusun 
struktur 
biaya dalam 
laporan 
laba rugi 

White 
board 
LCD 
Slide 
Laptop/ 
note 
book 

Soal formatif 
dan tugas 
menyusun 
struktur 
biaya dalam 
laporan laba 
rugi

Buku 
referensi

03,04 Siklus Akuntansi 
Biaya dan Aliran 
Biaya dalam 
perusahaan 
manufaktur

Menjelaskan 
siklus 
akuntansi 
biaya

Mengidentifika
si akun biaya 
Menjelaskan 
hubungan 
akun umum 
dengan akun 
biaya 
Mencatat 
biaya bahan, 
tenaga kerja, 
dan biaya 
overhead 

1. Aliran biaya 
dalam 
perusahaan 
manufaktur  

2. Jurnal transaksi 
biaya bahan  

3. Jurnal transaksi 
biaya tenaga 
kerja  

4. Jurnal transaksi 
biaya overhead  

5. Jurnal transaksi 
produk selesai  

6. Jurnal transaksi 
penjualan produk 

Menjelaskan 
Bertanya 
tentang hal-
hal yang 
belum jelas 
Ilustrasi 
siklus 
akuntansi 
biaya dan 
aliran biaya 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Menanggapi 
Mencatat 
Latihan 
menyelesaai
kan siklus 
akuntansi 
biaya 

White 
board 
LCD 
Slide 
Laptop/ 
note 
book 
  

Tugas 
menyelesaik
an siklus 
akuntansi 
biaya

Buku 
referensi

05,06 Penetapan Harga 
Pokok Pesanan

Menjelaskan 
penentuan 
harga pokok 
produk yang 
ditentukan 
atas dasar 
pesanan 
dengan 
pendekatan 
full costing

Menjelaskan 
prosedur 
pengumpulan 
biaya 
Menjelaskan 
sistem biaya 
dalam job 
order 
Membuat 
kartu harga 
pokok 
pesanan 
Membuat 
jurnal 
pencatatan 
biaya dalam 
job order 

1. Prosedur 
pengumpulan 
biaya  

2. Job order costing 
dan karakteristik 
perusahaan yang 
menggunakan 
job order  

3. Sistem 
pencatatan biaya 
ke dalam kartu 
harga pokok 
pesanan dengan 
pendekatan full 
costing  

4. Teknik 
pencatatan biaya 
dalam job order 
costing 

Menjelaskan 
Bertanya 
tentang hal-
hal yang 
belum jelas 
Ilustrasi 
penetapan 
harga pokok 
pesanan 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Menanggapi 
Mencatat 
Latihan 
pencatatan 
harga 
pokok 
pesanan 

White 
board 
LCD 
Slide 
Laptop/ 
note 
book 
  

Tugas 
menyelesaik
an kartu 
harga pokok 
pesanan dan 
jurnal 
akuntansinya

Buku 
referensi

07 Pembebanan 
BOP dalam Job 
Order Costing

Menjelaskan 
pembebanan 
biaya 
overhead 
dalam job 
order costing

Menjelaskan 
jenis dan 
dasar 
perhitungan 
tarif BOP 
Mengestimasi 
biaya 
overhead 
Menyusun 
anggaran 
biaya 
overhead 
menghitung 
tarif BOP 
Menghitung 
selisih BOP 
dibebankan 
dengan BOP 
sebesarnya 
Menjelaskan 
perlakuan 
akuntansi 
atas selisih 
BOP 

1. Pengertian 
kapasitas normal 
vs kapasitas 
sebenarnya  

2. Estimasi dan 
anggaran BOP  

3. Perhitungan tarif 
BOP atas dasar 
kapasitas normal  

4. Pembebanan 
BOP  

5. Perhitungan 
selisih BOP yang 
dibebankan 
dengan BOP 
sebenarnya  

6. Perlakuan 
akuntansi 
terhadap selisih 
BOP 

Menjelaskan 
Bertanya 
tentang hal-
hal yang 
belum jelas 
Ilustrasi 
penentuan 
tarif BOP 
dan 
pembebanan
BOP ke akun 
BDP 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Menanggapi 
Mencatat 
Latihan 
menentukan
tarif BOP 
dan 
membebank
an BOP ke 
akun BDP 

White 
board 
LCD 
Slide 
Laptop/ 
note 
book 

Tugas 
penentuan 
tarif BOP 
dan 
pembebanan
BOP ke akun 
BDP

Buku 
referensi

08 UTS Pertemuan 1 
s/d 7

09 Penetapan Harga 
Pokok Proses

Menjelaskan 
penentuan 
harga pokok 
proses

Menjelaskan 
karakteristik 
harga pokok 
proses 
Menjelaskan 
perhitungan 
unit ekuivalen 
Menghitung 
harga pokok 
per unit 
Menghitung 
biaya produk 
selesai dan 
biaya produk 
yang masih 
dalam proses 

1. Karakteristik 
harga pokok 
proses  

2. Laporan biaya 
produksi  

3. Unit Ekuivalen  
4. Perhitungan 

harga pokok per 
unit per proses  

5. Perhitungan 
biaya produk 
selesai dan biaya 
produk yang 
masih dalam 
proses 

Menjelaskan 
Bertanya 
tentang hal-
hal yang 
belum jelas 
Ilustrasi 
penentuan 
unit 
ekuivalen 
dan 
perhitungan 
harga pokok 
per 
unit ,harga 
pokok 
produk 
selesai dan 
produk 
dalam proses 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Menanggapi 
Mencatat 
Latihan 
menentukan
unit 
ekuivalen 
dan 
perhitungan 
harga 
pokok per 
unit , harga 
pokok 
produk 
selesai dan 
produk 
yang masih 
dalam 
proses 

White 
board 
LCD 
Slide 
Laptop/ 
note 
book 
  

Tugas 
menyelesai 
kan Jurnal 
dan laporan 
biaya 
produksi  

Buku 
referensi

10,11 Harga Pokok 
Proses per 
Departemen 
Produksi

Menjelaskan 
dan membuat 
kalkulasi 
biaya proses
(kasus 2 
departemen 
produksi)

Menjelaskan 
dan membuat 
kalkulasi 
biaya proses 
Menjelaskan 
pengaruh unit 
hilang 
terhadap unit 
cost pada 
departemen 
pertama dan 
ke dua 
Menjurnal 
transaksi biaya 
Menyusun 
laporan biaya 
produksi 

1. Perhitungan unit 
ekuivalen pada 
departemen 
pertama  

2. Kalkulasi biaya 
pada 
departemen 
pertama  

3. Jurnal transaksi 
biaya pada 
departemen 
pertama  

4. Laporan biaya 
produksi 
departemen 
pertama  

5. Perhitungan unit 
ekuivalen pada 
departemen ke 
dua  

6. Kalkulasi biaya 
pada 
departemen ke 
dua dan 
penyesuaian 
biaya per unit 
karena unit 
hilang  

7. Jurnal transaksi 
biaya pada 
departemen ke 
dua  

8. Laporan biaya 
produksi 
departemen 
kedua 

Menjelaskan 
Bertanya 
tentang hal-
hal yang 
belum jelas 
Ilustrasi 
penentuan 
unit 
ekuivalen 
dan 
perhitungan 
harga pokok 
per unit 
departemen,
harga pokok 
produk 
selesai dan 
produk 
dalam proses 
  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Menanggapi 
Mencatat 
Latihan 
menentukan
unit 
ekuivalen 
dan 
perhitungan 
harga 
pokok per 
unit departe
men, harga 
pokok 
produk 
selesai dan 
produk 
yang masih 
dalam 
proses 

White 
board 
LCD 
Slide 
Laptop/ 
note 
book 
  

Tugas 
menyelesai 
kan jurnal 
dan laporan 
biaya 
produksi per 
departemen 

Buku 
referensi

12,13 BDP Awal dan 
Harga Pokok 
Proses per 
Departemen

Menjelaskan 
perlakuan 
akuntansi 
atas biaya 
BDP awal
(kasus 2 
departemen)

Menjelaskan 
perlakuan 
akuntansi 
atas biaya 
BDP awal 
dengan 
metode rata-
rata dan/atau 
metode 
masuk 
pertama 
keluar 
pertama. 
Membuat 
kalkulasi 
biaya, jurnal, 
dan laporan 
biaya produksi 

1. Kalkulasi biaya 
dengan metode 
rata-rata
(departemen 
pertama dan 
kedua)  

2. Kalkulasi biaya 
dengan metode 
masuk pertama 
keluar pertama
(departemen 
pertama dan ke 
dua)  

3. Jurnal dan 
laporan biaya 
produksi
(departemen 
pertama dan ke 
dua) 

Menjelaskan 
Bertanya 
tentang hal-
hal yang 
belum jelas 
Ilustrasi 
penentuan 
unit 
ekuivalen 
dan 
perhitungan 
harga pokok 
per unit 
departemen 
dengan 
metode rata-
rata dan 
MPKP 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Menanggapi 
Mencatat 
Latihan 
menentukan
unit 
ekuivalen 
dan 
perhitungan 
harga 
pokok per 
unit departe
men 
dengan 
metode 
rata-rata 
dan MPKP 

White 
board 
LCD 
Slide 
Laptop/ 
note 
book 
  

Tugas 
menyelesaik
an 
perhitungan 
harga pokok 
per unit 
dengan 
metode rata-
rata dan 
MPKP

Buku 
referensi

14 Produk Bersama 
dan Produk 
Sampingan

Menjelaskan 
harga pokok 
produk 
bersama dan 
produk 
sampingan

Menjelaskan 
akuntansi 
harga pokok 
produk 
bersama 
Menjelaskan 
akuntansi 
harga pokok 
produk 
sampingan 

1. Pengertian 
produk bersama 
dan sampingan  

2. Alokasi biaya 
terhadap produk 
bersama  

3. Perlakuan 
akuntansi atas 
produk 
saampingan 

Menjelaskan 
Bertanya 
tentang hal-
hal yang 
belum jelas 
Ilustrasi 
akuntansi 
produk 
bersama 
dan produk 
sampingan 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Menanggapi 
Mencatat 
Latihan 
menentukan
harga 
pokok 
produk 
bersama 
dan produk 
sampingan 

White 
board 
LCD 
Slide 
Laptop/ 
note 
book 
  

Tugas 
mengalokasi
kan harga 
pokok 
produk 
bersama ke 
setiap produk

Buku 
referensi

15 Sistem Harga 
Pokok Standar

Menjelaskan 
sistem harga 
pokok standar 
dan analisa 
selisih, serta 
prosedur 
pencatatan 
dengan 
pendekatan 
Single Plan 
dan Partial 
Plan

Menjelaskan 
sistem harga 
pokok standar 
Membuat 
analisa selisih 
biaya bahan 
baku, tenaga 
kerja, dan BOP 
Menjurnal 
selisih biaya 
bahan baku, 
tenaga kerja, 
dan BOP 
dengan 
pendekatan 
single plan 
dan/atau 
partial plan. 

1. Pengertian 
sistem biaya 
standar  

2. Analisa selisih 
biaya bahan 
baku, tenaga 
kerja, dan BOP
(selisih input dan 
selisih hasil)  

3. Pencatatan 
analisa selisih 
biaya bahan 
baku, tenaga 
kerja, dan BOP 
dengan 
pendekatan 
single plan 
dan/atau partial 
plan 

Menjelaskan 
Bertanya 
tentang hal-
hal yang 
belum jelas 
Ilustrasi 
akuntansi 
dan analisa 
selisih biaya 
standar dan 
biaya 
sebenarnya 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Menanggapi 
Mencatat 
Latihan 
menentukan
selisih biaya 
standar 
dengan 
biaya 
sebenarnya 
dan jurnal 
dengan 
pendekatan 
single plan 
dan/atau 
partial plan 

White 
board 
LCD 
Slide 
Laptop/ 
note 
book 

Tugas 
menganalisa 
selisih biaya 
standar 
dengan 
biaya 
sebenarnya 
dan 
mencatat 
selisih 
dengan 
pendekatan 
single plan 
dan partial 
plan

Buku 
referensi

16 UAS Pertemuan 9 
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Referensi: 

Kode Mata Kuliah : 
 EKA2320

Nama Mata Kuliah : 
 AKUNTANSI BIAYA

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 memberikan pengetahuan dasar mengenai konsep biaya dan beban, siklus akuntansi biaya dan fungsi akuntansi biaya 
untuk membantu manajemen dalam perencanaan dan pengendalian kegiatan perusahaan. Pembahasan ditekankan pada pemahaman 
konsep biaya, beban, perilaku dan estimasi biaya, alokasi biaya, penetapan harga pokok untuk proses produksi pesanan (job order 
costing) dan penetapan harga pokok untuk proses produksi massa (process costing), joint produk dan produk sampingan, serta analisis 
selisih biaya aktual dengan biaya standar. 
Prasyarat: PENGANTAR AKUNTANSI I 

Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

01,02 Akuntansi Biaya 
dan Konsep Biaya

Menjelaskan 
Konsep 
akuntansi 
Biaya

Menjelaskan 
dan 
mengidentifika
sikan 
konsep biaya 
vs beban 
Menjelaskan 
definisi 
akuntansi 
biaya 
Menjelaskan 
sistembiaya 
dan 
penentuan 
harga pokok 
produk/jasa 

1. Konsep biaya vs 
beban  

2. Definisi 
akuntansi biaya 
dan fungsi 
akuntansi biaya  

3. Klassifikasi biaya 
dalam 
perusahaan 
manufaktur  

4. Sistembiaya  
5. Pendekatan full 

costing vs 
variable costing  

6. Prosedur 
penentuan harga 
pokok produk  

7. Struktur biaya 
dalam laporan 
laba rugi 

Menjelaskan 
Bertanya 
tentang hal-
hal yang 
belum jelas 
Ilustrasi 
klasifikasi 
biaya dan 
struktur 
biaya dalam 
laporan laba 
rugi 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Menanggapi 
Mencatat 
Latihan 
menyusun 
struktur 
biaya dalam 
laporan 
laba rugi 

White 
board 
LCD 
Slide 
Laptop/ 
note 
book 

Soal formatif 
dan tugas 
menyusun 
struktur 
biaya dalam 
laporan laba 
rugi

Buku 
referensi

03,04 Siklus Akuntansi 
Biaya dan Aliran 
Biaya dalam 
perusahaan 
manufaktur

Menjelaskan 
siklus 
akuntansi 
biaya

Mengidentifika
si akun biaya 
Menjelaskan 
hubungan 
akun umum 
dengan akun 
biaya 
Mencatat 
biaya bahan, 
tenaga kerja, 
dan biaya 
overhead 

1. Aliran biaya 
dalam 
perusahaan 
manufaktur  

2. Jurnal transaksi 
biaya bahan  

3. Jurnal transaksi 
biaya tenaga 
kerja  

4. Jurnal transaksi 
biaya overhead  

5. Jurnal transaksi 
produk selesai  

6. Jurnal transaksi 
penjualan produk 

Menjelaskan 
Bertanya 
tentang hal-
hal yang 
belum jelas 
Ilustrasi 
siklus 
akuntansi 
biaya dan 
aliran biaya 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Menanggapi 
Mencatat 
Latihan 
menyelesaai
kan siklus 
akuntansi 
biaya 

White 
board 
LCD 
Slide 
Laptop/ 
note 
book 
  

Tugas 
menyelesaik
an siklus 
akuntansi 
biaya

Buku 
referensi

05,06 Penetapan Harga 
Pokok Pesanan

Menjelaskan 
penentuan 
harga pokok 
produk yang 
ditentukan 
atas dasar 
pesanan 
dengan 
pendekatan 
full costing

Menjelaskan 
prosedur 
pengumpulan 
biaya 
Menjelaskan 
sistem biaya 
dalam job 
order 
Membuat 
kartu harga 
pokok 
pesanan 
Membuat 
jurnal 
pencatatan 
biaya dalam 
job order 

1. Prosedur 
pengumpulan 
biaya  

2. Job order costing 
dan karakteristik 
perusahaan yang 
menggunakan 
job order  

3. Sistem 
pencatatan biaya 
ke dalam kartu 
harga pokok 
pesanan dengan 
pendekatan full 
costing  

4. Teknik 
pencatatan biaya 
dalam job order 
costing 

Menjelaskan 
Bertanya 
tentang hal-
hal yang 
belum jelas 
Ilustrasi 
penetapan 
harga pokok 
pesanan 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Menanggapi 
Mencatat 
Latihan 
pencatatan 
harga 
pokok 
pesanan 

White 
board 
LCD 
Slide 
Laptop/ 
note 
book 
  

Tugas 
menyelesaik
an kartu 
harga pokok 
pesanan dan 
jurnal 
akuntansinya

Buku 
referensi

07 Pembebanan 
BOP dalam Job 
Order Costing

Menjelaskan 
pembebanan 
biaya 
overhead 
dalam job 
order costing

Menjelaskan 
jenis dan 
dasar 
perhitungan 
tarif BOP 
Mengestimasi 
biaya 
overhead 
Menyusun 
anggaran 
biaya 
overhead 
menghitung 
tarif BOP 
Menghitung 
selisih BOP 
dibebankan 
dengan BOP 
sebesarnya 
Menjelaskan 
perlakuan 
akuntansi 
atas selisih 
BOP 

1. Pengertian 
kapasitas normal 
vs kapasitas 
sebenarnya  

2. Estimasi dan 
anggaran BOP  

3. Perhitungan tarif 
BOP atas dasar 
kapasitas normal  

4. Pembebanan 
BOP  

5. Perhitungan 
selisih BOP yang 
dibebankan 
dengan BOP 
sebenarnya  

6. Perlakuan 
akuntansi 
terhadap selisih 
BOP 

Menjelaskan 
Bertanya 
tentang hal-
hal yang 
belum jelas 
Ilustrasi 
penentuan 
tarif BOP 
dan 
pembebanan
BOP ke akun 
BDP 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Menanggapi 
Mencatat 
Latihan 
menentukan
tarif BOP 
dan 
membebank
an BOP ke 
akun BDP 

White 
board 
LCD 
Slide 
Laptop/ 
note 
book 

Tugas 
penentuan 
tarif BOP 
dan 
pembebanan
BOP ke akun 
BDP

Buku 
referensi

08 UTS Pertemuan 1 
s/d 7

09 Penetapan Harga 
Pokok Proses

Menjelaskan 
penentuan 
harga pokok 
proses

Menjelaskan 
karakteristik 
harga pokok 
proses 
Menjelaskan 
perhitungan 
unit ekuivalen 
Menghitung 
harga pokok 
per unit 
Menghitung 
biaya produk 
selesai dan 
biaya produk 
yang masih 
dalam proses 

1. Karakteristik 
harga pokok 
proses  

2. Laporan biaya 
produksi  

3. Unit Ekuivalen  
4. Perhitungan 

harga pokok per 
unit per proses  

5. Perhitungan 
biaya produk 
selesai dan biaya 
produk yang 
masih dalam 
proses 

Menjelaskan 
Bertanya 
tentang hal-
hal yang 
belum jelas 
Ilustrasi 
penentuan 
unit 
ekuivalen 
dan 
perhitungan 
harga pokok 
per 
unit ,harga 
pokok 
produk 
selesai dan 
produk 
dalam proses 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Menanggapi 
Mencatat 
Latihan 
menentukan
unit 
ekuivalen 
dan 
perhitungan 
harga 
pokok per 
unit , harga 
pokok 
produk 
selesai dan 
produk 
yang masih 
dalam 
proses 

White 
board 
LCD 
Slide 
Laptop/ 
note 
book 
  

Tugas 
menyelesai 
kan Jurnal 
dan laporan 
biaya 
produksi  

Buku 
referensi

10,11 Harga Pokok 
Proses per 
Departemen 
Produksi

Menjelaskan 
dan membuat 
kalkulasi 
biaya proses
(kasus 2 
departemen 
produksi)

Menjelaskan 
dan membuat 
kalkulasi 
biaya proses 
Menjelaskan 
pengaruh unit 
hilang 
terhadap unit 
cost pada 
departemen 
pertama dan 
ke dua 
Menjurnal 
transaksi biaya 
Menyusun 
laporan biaya 
produksi 

1. Perhitungan unit 
ekuivalen pada 
departemen 
pertama  

2. Kalkulasi biaya 
pada 
departemen 
pertama  

3. Jurnal transaksi 
biaya pada 
departemen 
pertama  

4. Laporan biaya 
produksi 
departemen 
pertama  

5. Perhitungan unit 
ekuivalen pada 
departemen ke 
dua  

6. Kalkulasi biaya 
pada 
departemen ke 
dua dan 
penyesuaian 
biaya per unit 
karena unit 
hilang  

7. Jurnal transaksi 
biaya pada 
departemen ke 
dua  

8. Laporan biaya 
produksi 
departemen 
kedua 

Menjelaskan 
Bertanya 
tentang hal-
hal yang 
belum jelas 
Ilustrasi 
penentuan 
unit 
ekuivalen 
dan 
perhitungan 
harga pokok 
per unit 
departemen,
harga pokok 
produk 
selesai dan 
produk 
dalam proses 
  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Menanggapi 
Mencatat 
Latihan 
menentukan
unit 
ekuivalen 
dan 
perhitungan 
harga 
pokok per 
unit departe
men, harga 
pokok 
produk 
selesai dan 
produk 
yang masih 
dalam 
proses 

White 
board 
LCD 
Slide 
Laptop/ 
note 
book 
  

Tugas 
menyelesai 
kan jurnal 
dan laporan 
biaya 
produksi per 
departemen 

Buku 
referensi

12,13 BDP Awal dan 
Harga Pokok 
Proses per 
Departemen

Menjelaskan 
perlakuan 
akuntansi 
atas biaya 
BDP awal
(kasus 2 
departemen)

Menjelaskan 
perlakuan 
akuntansi 
atas biaya 
BDP awal 
dengan 
metode rata-
rata dan/atau 
metode 
masuk 
pertama 
keluar 
pertama. 
Membuat 
kalkulasi 
biaya, jurnal, 
dan laporan 
biaya produksi 

1. Kalkulasi biaya 
dengan metode 
rata-rata
(departemen 
pertama dan 
kedua)  

2. Kalkulasi biaya 
dengan metode 
masuk pertama 
keluar pertama
(departemen 
pertama dan ke 
dua)  

3. Jurnal dan 
laporan biaya 
produksi
(departemen 
pertama dan ke 
dua) 

Menjelaskan 
Bertanya 
tentang hal-
hal yang 
belum jelas 
Ilustrasi 
penentuan 
unit 
ekuivalen 
dan 
perhitungan 
harga pokok 
per unit 
departemen 
dengan 
metode rata-
rata dan 
MPKP 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Menanggapi 
Mencatat 
Latihan 
menentukan
unit 
ekuivalen 
dan 
perhitungan 
harga 
pokok per 
unit departe
men 
dengan 
metode 
rata-rata 
dan MPKP 

White 
board 
LCD 
Slide 
Laptop/ 
note 
book 
  

Tugas 
menyelesaik
an 
perhitungan 
harga pokok 
per unit 
dengan 
metode rata-
rata dan 
MPKP

Buku 
referensi

14 Produk Bersama 
dan Produk 
Sampingan

Menjelaskan 
harga pokok 
produk 
bersama dan 
produk 
sampingan

Menjelaskan 
akuntansi 
harga pokok 
produk 
bersama 
Menjelaskan 
akuntansi 
harga pokok 
produk 
sampingan 

1. Pengertian 
produk bersama 
dan sampingan  

2. Alokasi biaya 
terhadap produk 
bersama  

3. Perlakuan 
akuntansi atas 
produk 
saampingan 

Menjelaskan 
Bertanya 
tentang hal-
hal yang 
belum jelas 
Ilustrasi 
akuntansi 
produk 
bersama 
dan produk 
sampingan 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Menanggapi 
Mencatat 
Latihan 
menentukan
harga 
pokok 
produk 
bersama 
dan produk 
sampingan 

White 
board 
LCD 
Slide 
Laptop/ 
note 
book 
  

Tugas 
mengalokasi
kan harga 
pokok 
produk 
bersama ke 
setiap produk

Buku 
referensi

15 Sistem Harga 
Pokok Standar

Menjelaskan 
sistem harga 
pokok standar 
dan analisa 
selisih, serta 
prosedur 
pencatatan 
dengan 
pendekatan 
Single Plan 
dan Partial 
Plan

Menjelaskan 
sistem harga 
pokok standar 
Membuat 
analisa selisih 
biaya bahan 
baku, tenaga 
kerja, dan BOP 
Menjurnal 
selisih biaya 
bahan baku, 
tenaga kerja, 
dan BOP 
dengan 
pendekatan 
single plan 
dan/atau 
partial plan. 

1. Pengertian 
sistem biaya 
standar  

2. Analisa selisih 
biaya bahan 
baku, tenaga 
kerja, dan BOP
(selisih input dan 
selisih hasil)  

3. Pencatatan 
analisa selisih 
biaya bahan 
baku, tenaga 
kerja, dan BOP 
dengan 
pendekatan 
single plan 
dan/atau partial 
plan 

Menjelaskan 
Bertanya 
tentang hal-
hal yang 
belum jelas 
Ilustrasi 
akuntansi 
dan analisa 
selisih biaya 
standar dan 
biaya 
sebenarnya 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Menanggapi 
Mencatat 
Latihan 
menentukan
selisih biaya 
standar 
dengan 
biaya 
sebenarnya 
dan jurnal 
dengan 
pendekatan 
single plan 
dan/atau 
partial plan 

White 
board 
LCD 
Slide 
Laptop/ 
note 
book 

Tugas 
menganalisa 
selisih biaya 
standar 
dengan 
biaya 
sebenarnya 
dan 
mencatat 
selisih 
dengan 
pendekatan 
single plan 
dan partial 
plan

Buku 
referensi

16 UAS Pertemuan 9 
s/d 15
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Suprioyono, RA., Drs., SU., Akt. Akuntansi Biaya Yogyakarta BPFE

Hansen-Mowen Manajemen Biaya Jakarta Salemba Empat

Horngren CT., Foster G., Datar SM Akuntansi Biaya Jakarta Salemba Empat
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Tujuan Kurikuler: 

  

  

  

Referensi: 

  

Referensi: 

Kode Mata Kuliah : 
 EKA2320

Nama Mata Kuliah : 
 AKUNTANSI BIAYA

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 memberikan pengetahuan dasar mengenai konsep biaya dan beban, siklus akuntansi biaya dan fungsi akuntansi biaya 
untuk membantu manajemen dalam perencanaan dan pengendalian kegiatan perusahaan. Pembahasan ditekankan pada pemahaman 
konsep biaya, beban, perilaku dan estimasi biaya, alokasi biaya, penetapan harga pokok untuk proses produksi pesanan (job order 
costing) dan penetapan harga pokok untuk proses produksi massa (process costing), joint produk dan produk sampingan, serta analisis 
selisih biaya aktual dengan biaya standar. 
Prasyarat: PENGANTAR AKUNTANSI I 

Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

01,02 Akuntansi Biaya 
dan Konsep Biaya

Menjelaskan 
Konsep 
akuntansi 
Biaya

Menjelaskan 
dan 
mengidentifika
sikan 
konsep biaya 
vs beban 
Menjelaskan 
definisi 
akuntansi 
biaya 
Menjelaskan 
sistembiaya 
dan 
penentuan 
harga pokok 
produk/jasa 

1. Konsep biaya vs 
beban  

2. Definisi 
akuntansi biaya 
dan fungsi 
akuntansi biaya  

3. Klassifikasi biaya 
dalam 
perusahaan 
manufaktur  

4. Sistembiaya  
5. Pendekatan full 

costing vs 
variable costing  

6. Prosedur 
penentuan harga 
pokok produk  

7. Struktur biaya 
dalam laporan 
laba rugi 

Menjelaskan 
Bertanya 
tentang hal-
hal yang 
belum jelas 
Ilustrasi 
klasifikasi 
biaya dan 
struktur 
biaya dalam 
laporan laba 
rugi 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Menanggapi 
Mencatat 
Latihan 
menyusun 
struktur 
biaya dalam 
laporan 
laba rugi 

White 
board 
LCD 
Slide 
Laptop/ 
note 
book 

Soal formatif 
dan tugas 
menyusun 
struktur 
biaya dalam 
laporan laba 
rugi

Buku 
referensi

03,04 Siklus Akuntansi 
Biaya dan Aliran 
Biaya dalam 
perusahaan 
manufaktur

Menjelaskan 
siklus 
akuntansi 
biaya

Mengidentifika
si akun biaya 
Menjelaskan 
hubungan 
akun umum 
dengan akun 
biaya 
Mencatat 
biaya bahan, 
tenaga kerja, 
dan biaya 
overhead 

1. Aliran biaya 
dalam 
perusahaan 
manufaktur  

2. Jurnal transaksi 
biaya bahan  

3. Jurnal transaksi 
biaya tenaga 
kerja  

4. Jurnal transaksi 
biaya overhead  

5. Jurnal transaksi 
produk selesai  

6. Jurnal transaksi 
penjualan produk 

Menjelaskan 
Bertanya 
tentang hal-
hal yang 
belum jelas 
Ilustrasi 
siklus 
akuntansi 
biaya dan 
aliran biaya 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Menanggapi 
Mencatat 
Latihan 
menyelesaai
kan siklus 
akuntansi 
biaya 

White 
board 
LCD 
Slide 
Laptop/ 
note 
book 
  

Tugas 
menyelesaik
an siklus 
akuntansi 
biaya

Buku 
referensi

05,06 Penetapan Harga 
Pokok Pesanan

Menjelaskan 
penentuan 
harga pokok 
produk yang 
ditentukan 
atas dasar 
pesanan 
dengan 
pendekatan 
full costing

Menjelaskan 
prosedur 
pengumpulan 
biaya 
Menjelaskan 
sistem biaya 
dalam job 
order 
Membuat 
kartu harga 
pokok 
pesanan 
Membuat 
jurnal 
pencatatan 
biaya dalam 
job order 

1. Prosedur 
pengumpulan 
biaya  

2. Job order costing 
dan karakteristik 
perusahaan yang 
menggunakan 
job order  

3. Sistem 
pencatatan biaya 
ke dalam kartu 
harga pokok 
pesanan dengan 
pendekatan full 
costing  

4. Teknik 
pencatatan biaya 
dalam job order 
costing 

Menjelaskan 
Bertanya 
tentang hal-
hal yang 
belum jelas 
Ilustrasi 
penetapan 
harga pokok 
pesanan 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Menanggapi 
Mencatat 
Latihan 
pencatatan 
harga 
pokok 
pesanan 

White 
board 
LCD 
Slide 
Laptop/ 
note 
book 
  

Tugas 
menyelesaik
an kartu 
harga pokok 
pesanan dan 
jurnal 
akuntansinya

Buku 
referensi

07 Pembebanan 
BOP dalam Job 
Order Costing

Menjelaskan 
pembebanan 
biaya 
overhead 
dalam job 
order costing

Menjelaskan 
jenis dan 
dasar 
perhitungan 
tarif BOP 
Mengestimasi 
biaya 
overhead 
Menyusun 
anggaran 
biaya 
overhead 
menghitung 
tarif BOP 
Menghitung 
selisih BOP 
dibebankan 
dengan BOP 
sebesarnya 
Menjelaskan 
perlakuan 
akuntansi 
atas selisih 
BOP 

1. Pengertian 
kapasitas normal 
vs kapasitas 
sebenarnya  

2. Estimasi dan 
anggaran BOP  

3. Perhitungan tarif 
BOP atas dasar 
kapasitas normal  

4. Pembebanan 
BOP  

5. Perhitungan 
selisih BOP yang 
dibebankan 
dengan BOP 
sebenarnya  

6. Perlakuan 
akuntansi 
terhadap selisih 
BOP 

Menjelaskan 
Bertanya 
tentang hal-
hal yang 
belum jelas 
Ilustrasi 
penentuan 
tarif BOP 
dan 
pembebanan
BOP ke akun 
BDP 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Menanggapi 
Mencatat 
Latihan 
menentukan
tarif BOP 
dan 
membebank
an BOP ke 
akun BDP 

White 
board 
LCD 
Slide 
Laptop/ 
note 
book 

Tugas 
penentuan 
tarif BOP 
dan 
pembebanan
BOP ke akun 
BDP

Buku 
referensi

08 UTS Pertemuan 1 
s/d 7

09 Penetapan Harga 
Pokok Proses

Menjelaskan 
penentuan 
harga pokok 
proses

Menjelaskan 
karakteristik 
harga pokok 
proses 
Menjelaskan 
perhitungan 
unit ekuivalen 
Menghitung 
harga pokok 
per unit 
Menghitung 
biaya produk 
selesai dan 
biaya produk 
yang masih 
dalam proses 

1. Karakteristik 
harga pokok 
proses  

2. Laporan biaya 
produksi  

3. Unit Ekuivalen  
4. Perhitungan 

harga pokok per 
unit per proses  

5. Perhitungan 
biaya produk 
selesai dan biaya 
produk yang 
masih dalam 
proses 

Menjelaskan 
Bertanya 
tentang hal-
hal yang 
belum jelas 
Ilustrasi 
penentuan 
unit 
ekuivalen 
dan 
perhitungan 
harga pokok 
per 
unit ,harga 
pokok 
produk 
selesai dan 
produk 
dalam proses 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Menanggapi 
Mencatat 
Latihan 
menentukan
unit 
ekuivalen 
dan 
perhitungan 
harga 
pokok per 
unit , harga 
pokok 
produk 
selesai dan 
produk 
yang masih 
dalam 
proses 

White 
board 
LCD 
Slide 
Laptop/ 
note 
book 
  

Tugas 
menyelesai 
kan Jurnal 
dan laporan 
biaya 
produksi  

Buku 
referensi

10,11 Harga Pokok 
Proses per 
Departemen 
Produksi

Menjelaskan 
dan membuat 
kalkulasi 
biaya proses
(kasus 2 
departemen 
produksi)

Menjelaskan 
dan membuat 
kalkulasi 
biaya proses 
Menjelaskan 
pengaruh unit 
hilang 
terhadap unit 
cost pada 
departemen 
pertama dan 
ke dua 
Menjurnal 
transaksi biaya 
Menyusun 
laporan biaya 
produksi 

1. Perhitungan unit 
ekuivalen pada 
departemen 
pertama  

2. Kalkulasi biaya 
pada 
departemen 
pertama  

3. Jurnal transaksi 
biaya pada 
departemen 
pertama  

4. Laporan biaya 
produksi 
departemen 
pertama  

5. Perhitungan unit 
ekuivalen pada 
departemen ke 
dua  

6. Kalkulasi biaya 
pada 
departemen ke 
dua dan 
penyesuaian 
biaya per unit 
karena unit 
hilang  

7. Jurnal transaksi 
biaya pada 
departemen ke 
dua  

8. Laporan biaya 
produksi 
departemen 
kedua 

Menjelaskan 
Bertanya 
tentang hal-
hal yang 
belum jelas 
Ilustrasi 
penentuan 
unit 
ekuivalen 
dan 
perhitungan 
harga pokok 
per unit 
departemen,
harga pokok 
produk 
selesai dan 
produk 
dalam proses 
  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Menanggapi 
Mencatat 
Latihan 
menentukan
unit 
ekuivalen 
dan 
perhitungan 
harga 
pokok per 
unit departe
men, harga 
pokok 
produk 
selesai dan 
produk 
yang masih 
dalam 
proses 

White 
board 
LCD 
Slide 
Laptop/ 
note 
book 
  

Tugas 
menyelesai 
kan jurnal 
dan laporan 
biaya 
produksi per 
departemen 

Buku 
referensi

12,13 BDP Awal dan 
Harga Pokok 
Proses per 
Departemen

Menjelaskan 
perlakuan 
akuntansi 
atas biaya 
BDP awal
(kasus 2 
departemen)

Menjelaskan 
perlakuan 
akuntansi 
atas biaya 
BDP awal 
dengan 
metode rata-
rata dan/atau 
metode 
masuk 
pertama 
keluar 
pertama. 
Membuat 
kalkulasi 
biaya, jurnal, 
dan laporan 
biaya produksi 

1. Kalkulasi biaya 
dengan metode 
rata-rata
(departemen 
pertama dan 
kedua)  

2. Kalkulasi biaya 
dengan metode 
masuk pertama 
keluar pertama
(departemen 
pertama dan ke 
dua)  

3. Jurnal dan 
laporan biaya 
produksi
(departemen 
pertama dan ke 
dua) 

Menjelaskan 
Bertanya 
tentang hal-
hal yang 
belum jelas 
Ilustrasi 
penentuan 
unit 
ekuivalen 
dan 
perhitungan 
harga pokok 
per unit 
departemen 
dengan 
metode rata-
rata dan 
MPKP 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Menanggapi 
Mencatat 
Latihan 
menentukan
unit 
ekuivalen 
dan 
perhitungan 
harga 
pokok per 
unit departe
men 
dengan 
metode 
rata-rata 
dan MPKP 

White 
board 
LCD 
Slide 
Laptop/ 
note 
book 
  

Tugas 
menyelesaik
an 
perhitungan 
harga pokok 
per unit 
dengan 
metode rata-
rata dan 
MPKP

Buku 
referensi

14 Produk Bersama 
dan Produk 
Sampingan

Menjelaskan 
harga pokok 
produk 
bersama dan 
produk 
sampingan

Menjelaskan 
akuntansi 
harga pokok 
produk 
bersama 
Menjelaskan 
akuntansi 
harga pokok 
produk 
sampingan 

1. Pengertian 
produk bersama 
dan sampingan  

2. Alokasi biaya 
terhadap produk 
bersama  

3. Perlakuan 
akuntansi atas 
produk 
saampingan 

Menjelaskan 
Bertanya 
tentang hal-
hal yang 
belum jelas 
Ilustrasi 
akuntansi 
produk 
bersama 
dan produk 
sampingan 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Menanggapi 
Mencatat 
Latihan 
menentukan
harga 
pokok 
produk 
bersama 
dan produk 
sampingan 

White 
board 
LCD 
Slide 
Laptop/ 
note 
book 
  

Tugas 
mengalokasi
kan harga 
pokok 
produk 
bersama ke 
setiap produk

Buku 
referensi

15 Sistem Harga 
Pokok Standar

Menjelaskan 
sistem harga 
pokok standar 
dan analisa 
selisih, serta 
prosedur 
pencatatan 
dengan 
pendekatan 
Single Plan 
dan Partial 
Plan

Menjelaskan 
sistem harga 
pokok standar 
Membuat 
analisa selisih 
biaya bahan 
baku, tenaga 
kerja, dan BOP 
Menjurnal 
selisih biaya 
bahan baku, 
tenaga kerja, 
dan BOP 
dengan 
pendekatan 
single plan 
dan/atau 
partial plan. 

1. Pengertian 
sistem biaya 
standar  

2. Analisa selisih 
biaya bahan 
baku, tenaga 
kerja, dan BOP
(selisih input dan 
selisih hasil)  

3. Pencatatan 
analisa selisih 
biaya bahan 
baku, tenaga 
kerja, dan BOP 
dengan 
pendekatan 
single plan 
dan/atau partial 
plan 

Menjelaskan 
Bertanya 
tentang hal-
hal yang 
belum jelas 
Ilustrasi 
akuntansi 
dan analisa 
selisih biaya 
standar dan 
biaya 
sebenarnya 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Menanggapi 
Mencatat 
Latihan 
menentukan
selisih biaya 
standar 
dengan 
biaya 
sebenarnya 
dan jurnal 
dengan 
pendekatan 
single plan 
dan/atau 
partial plan 

White 
board 
LCD 
Slide 
Laptop/ 
note 
book 

Tugas 
menganalisa 
selisih biaya 
standar 
dengan 
biaya 
sebenarnya 
dan 
mencatat 
selisih 
dengan 
pendekatan 
single plan 
dan partial 
plan

Buku 
referensi

16 UAS Pertemuan 9 
s/d 15
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Tujuan Kurikuler: 

  

  

  

Referensi: 

  

Referensi: 

Kode Mata Kuliah : 
 EKA2320

Nama Mata Kuliah : 
 AKUNTANSI BIAYA

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 memberikan pengetahuan dasar mengenai konsep biaya dan beban, siklus akuntansi biaya dan fungsi akuntansi biaya 
untuk membantu manajemen dalam perencanaan dan pengendalian kegiatan perusahaan. Pembahasan ditekankan pada pemahaman 
konsep biaya, beban, perilaku dan estimasi biaya, alokasi biaya, penetapan harga pokok untuk proses produksi pesanan (job order 
costing) dan penetapan harga pokok untuk proses produksi massa (process costing), joint produk dan produk sampingan, serta analisis 
selisih biaya aktual dengan biaya standar. 
Prasyarat: PENGANTAR AKUNTANSI I 

Minggu
/Perte
muan 

Pokok Bahasan Kompetensi 
Dasar 

Indikator Materi Kegiatan Belajar 
Mengajar/Strategi 

Media Evaluasi Sumber 

Dosen Mahasiswa 

01,02 Akuntansi Biaya 
dan Konsep Biaya

Menjelaskan 
Konsep 
akuntansi 
Biaya

Menjelaskan 
dan 
mengidentifika
sikan 
konsep biaya 
vs beban 
Menjelaskan 
definisi 
akuntansi 
biaya 
Menjelaskan 
sistembiaya 
dan 
penentuan 
harga pokok 
produk/jasa 

1. Konsep biaya vs 
beban  

2. Definisi 
akuntansi biaya 
dan fungsi 
akuntansi biaya  

3. Klassifikasi biaya 
dalam 
perusahaan 
manufaktur  

4. Sistembiaya  
5. Pendekatan full 

costing vs 
variable costing  

6. Prosedur 
penentuan harga 
pokok produk  

7. Struktur biaya 
dalam laporan 
laba rugi 

Menjelaskan 
Bertanya 
tentang hal-
hal yang 
belum jelas 
Ilustrasi 
klasifikasi 
biaya dan 
struktur 
biaya dalam 
laporan laba 
rugi 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Menanggapi 
Mencatat 
Latihan 
menyusun 
struktur 
biaya dalam 
laporan 
laba rugi 

White 
board 
LCD 
Slide 
Laptop/ 
note 
book 

Soal formatif 
dan tugas 
menyusun 
struktur 
biaya dalam 
laporan laba 
rugi

Buku 
referensi

03,04 Siklus Akuntansi 
Biaya dan Aliran 
Biaya dalam 
perusahaan 
manufaktur

Menjelaskan 
siklus 
akuntansi 
biaya

Mengidentifika
si akun biaya 
Menjelaskan 
hubungan 
akun umum 
dengan akun 
biaya 
Mencatat 
biaya bahan, 
tenaga kerja, 
dan biaya 
overhead 

1. Aliran biaya 
dalam 
perusahaan 
manufaktur  

2. Jurnal transaksi 
biaya bahan  

3. Jurnal transaksi 
biaya tenaga 
kerja  

4. Jurnal transaksi 
biaya overhead  

5. Jurnal transaksi 
produk selesai  

6. Jurnal transaksi 
penjualan produk 

Menjelaskan 
Bertanya 
tentang hal-
hal yang 
belum jelas 
Ilustrasi 
siklus 
akuntansi 
biaya dan 
aliran biaya 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Menanggapi 
Mencatat 
Latihan 
menyelesaai
kan siklus 
akuntansi 
biaya 

White 
board 
LCD 
Slide 
Laptop/ 
note 
book 
  

Tugas 
menyelesaik
an siklus 
akuntansi 
biaya

Buku 
referensi

05,06 Penetapan Harga 
Pokok Pesanan

Menjelaskan 
penentuan 
harga pokok 
produk yang 
ditentukan 
atas dasar 
pesanan 
dengan 
pendekatan 
full costing

Menjelaskan 
prosedur 
pengumpulan 
biaya 
Menjelaskan 
sistem biaya 
dalam job 
order 
Membuat 
kartu harga 
pokok 
pesanan 
Membuat 
jurnal 
pencatatan 
biaya dalam 
job order 

1. Prosedur 
pengumpulan 
biaya  

2. Job order costing 
dan karakteristik 
perusahaan yang 
menggunakan 
job order  

3. Sistem 
pencatatan biaya 
ke dalam kartu 
harga pokok 
pesanan dengan 
pendekatan full 
costing  

4. Teknik 
pencatatan biaya 
dalam job order 
costing 

Menjelaskan 
Bertanya 
tentang hal-
hal yang 
belum jelas 
Ilustrasi 
penetapan 
harga pokok 
pesanan 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Menanggapi 
Mencatat 
Latihan 
pencatatan 
harga 
pokok 
pesanan 

White 
board 
LCD 
Slide 
Laptop/ 
note 
book 
  

Tugas 
menyelesaik
an kartu 
harga pokok 
pesanan dan 
jurnal 
akuntansinya

Buku 
referensi

07 Pembebanan 
BOP dalam Job 
Order Costing

Menjelaskan 
pembebanan 
biaya 
overhead 
dalam job 
order costing

Menjelaskan 
jenis dan 
dasar 
perhitungan 
tarif BOP 
Mengestimasi 
biaya 
overhead 
Menyusun 
anggaran 
biaya 
overhead 
menghitung 
tarif BOP 
Menghitung 
selisih BOP 
dibebankan 
dengan BOP 
sebesarnya 
Menjelaskan 
perlakuan 
akuntansi 
atas selisih 
BOP 

1. Pengertian 
kapasitas normal 
vs kapasitas 
sebenarnya  

2. Estimasi dan 
anggaran BOP  

3. Perhitungan tarif 
BOP atas dasar 
kapasitas normal  

4. Pembebanan 
BOP  

5. Perhitungan 
selisih BOP yang 
dibebankan 
dengan BOP 
sebenarnya  

6. Perlakuan 
akuntansi 
terhadap selisih 
BOP 

Menjelaskan 
Bertanya 
tentang hal-
hal yang 
belum jelas 
Ilustrasi 
penentuan 
tarif BOP 
dan 
pembebanan
BOP ke akun 
BDP 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Menanggapi 
Mencatat 
Latihan 
menentukan
tarif BOP 
dan 
membebank
an BOP ke 
akun BDP 

White 
board 
LCD 
Slide 
Laptop/ 
note 
book 

Tugas 
penentuan 
tarif BOP 
dan 
pembebanan
BOP ke akun 
BDP
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referensi
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09 Penetapan Harga 
Pokok Proses

Menjelaskan 
penentuan 
harga pokok 
proses

Menjelaskan 
karakteristik 
harga pokok 
proses 
Menjelaskan 
perhitungan 
unit ekuivalen 
Menghitung 
harga pokok 
per unit 
Menghitung 
biaya produk 
selesai dan 
biaya produk 
yang masih 
dalam proses 

1. Karakteristik 
harga pokok 
proses  

2. Laporan biaya 
produksi  

3. Unit Ekuivalen  
4. Perhitungan 

harga pokok per 
unit per proses  

5. Perhitungan 
biaya produk 
selesai dan biaya 
produk yang 
masih dalam 
proses 

Menjelaskan 
Bertanya 
tentang hal-
hal yang 
belum jelas 
Ilustrasi 
penentuan 
unit 
ekuivalen 
dan 
perhitungan 
harga pokok 
per 
unit ,harga 
pokok 
produk 
selesai dan 
produk 
dalam proses 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Menanggapi 
Mencatat 
Latihan 
menentukan
unit 
ekuivalen 
dan 
perhitungan 
harga 
pokok per 
unit , harga 
pokok 
produk 
selesai dan 
produk 
yang masih 
dalam 
proses 
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LCD 
Slide 
Laptop/ 
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book 
  

Tugas 
menyelesai 
kan Jurnal 
dan laporan 
biaya 
produksi  

Buku 
referensi

10,11 Harga Pokok 
Proses per 
Departemen 
Produksi

Menjelaskan 
dan membuat 
kalkulasi 
biaya proses
(kasus 2 
departemen 
produksi)

Menjelaskan 
dan membuat 
kalkulasi 
biaya proses 
Menjelaskan 
pengaruh unit 
hilang 
terhadap unit 
cost pada 
departemen 
pertama dan 
ke dua 
Menjurnal 
transaksi biaya 
Menyusun 
laporan biaya 
produksi 

1. Perhitungan unit 
ekuivalen pada 
departemen 
pertama  

2. Kalkulasi biaya 
pada 
departemen 
pertama  

3. Jurnal transaksi 
biaya pada 
departemen 
pertama  

4. Laporan biaya 
produksi 
departemen 
pertama  

5. Perhitungan unit 
ekuivalen pada 
departemen ke 
dua  

6. Kalkulasi biaya 
pada 
departemen ke 
dua dan 
penyesuaian 
biaya per unit 
karena unit 
hilang  

7. Jurnal transaksi 
biaya pada 
departemen ke 
dua  

8. Laporan biaya 
produksi 
departemen 
kedua 

Menjelaskan 
Bertanya 
tentang hal-
hal yang 
belum jelas 
Ilustrasi 
penentuan 
unit 
ekuivalen 
dan 
perhitungan 
harga pokok 
per unit 
departemen,
harga pokok 
produk 
selesai dan 
produk 
dalam proses 
  

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Menanggapi 
Mencatat 
Latihan 
menentukan
unit 
ekuivalen 
dan 
perhitungan 
harga 
pokok per 
unit departe
men, harga 
pokok 
produk 
selesai dan 
produk 
yang masih 
dalam 
proses 
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book 
  

Tugas 
menyelesai 
kan jurnal 
dan laporan 
biaya 
produksi per 
departemen 

Buku 
referensi

12,13 BDP Awal dan 
Harga Pokok 
Proses per 
Departemen

Menjelaskan 
perlakuan 
akuntansi 
atas biaya 
BDP awal
(kasus 2 
departemen)

Menjelaskan 
perlakuan 
akuntansi 
atas biaya 
BDP awal 
dengan 
metode rata-
rata dan/atau 
metode 
masuk 
pertama 
keluar 
pertama. 
Membuat 
kalkulasi 
biaya, jurnal, 
dan laporan 
biaya produksi 

1. Kalkulasi biaya 
dengan metode 
rata-rata
(departemen 
pertama dan 
kedua)  

2. Kalkulasi biaya 
dengan metode 
masuk pertama 
keluar pertama
(departemen 
pertama dan ke 
dua)  

3. Jurnal dan 
laporan biaya 
produksi
(departemen 
pertama dan ke 
dua) 

Menjelaskan 
Bertanya 
tentang hal-
hal yang 
belum jelas 
Ilustrasi 
penentuan 
unit 
ekuivalen 
dan 
perhitungan 
harga pokok 
per unit 
departemen 
dengan 
metode rata-
rata dan 
MPKP 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Menanggapi 
Mencatat 
Latihan 
menentukan
unit 
ekuivalen 
dan 
perhitungan 
harga 
pokok per 
unit departe
men 
dengan 
metode 
rata-rata 
dan MPKP 
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Tugas 
menyelesaik
an 
perhitungan 
harga pokok 
per unit 
dengan 
metode rata-
rata dan 
MPKP

Buku 
referensi

14 Produk Bersama 
dan Produk 
Sampingan

Menjelaskan 
harga pokok 
produk 
bersama dan 
produk 
sampingan

Menjelaskan 
akuntansi 
harga pokok 
produk 
bersama 
Menjelaskan 
akuntansi 
harga pokok 
produk 
sampingan 

1. Pengertian 
produk bersama 
dan sampingan  

2. Alokasi biaya 
terhadap produk 
bersama  

3. Perlakuan 
akuntansi atas 
produk 
saampingan 

Menjelaskan 
Bertanya 
tentang hal-
hal yang 
belum jelas 
Ilustrasi 
akuntansi 
produk 
bersama 
dan produk 
sampingan 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Menanggapi 
Mencatat 
Latihan 
menentukan
harga 
pokok 
produk 
bersama 
dan produk 
sampingan 
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Tugas 
mengalokasi
kan harga 
pokok 
produk 
bersama ke 
setiap produk

Buku 
referensi

15 Sistem Harga 
Pokok Standar

Menjelaskan 
sistem harga 
pokok standar 
dan analisa 
selisih, serta 
prosedur 
pencatatan 
dengan 
pendekatan 
Single Plan 
dan Partial 
Plan

Menjelaskan 
sistem harga 
pokok standar 
Membuat 
analisa selisih 
biaya bahan 
baku, tenaga 
kerja, dan BOP 
Menjurnal 
selisih biaya 
bahan baku, 
tenaga kerja, 
dan BOP 
dengan 
pendekatan 
single plan 
dan/atau 
partial plan. 

1. Pengertian 
sistem biaya 
standar  

2. Analisa selisih 
biaya bahan 
baku, tenaga 
kerja, dan BOP
(selisih input dan 
selisih hasil)  

3. Pencatatan 
analisa selisih 
biaya bahan 
baku, tenaga 
kerja, dan BOP 
dengan 
pendekatan 
single plan 
dan/atau partial 
plan 

Menjelaskan 
Bertanya 
tentang hal-
hal yang 
belum jelas 
Ilustrasi 
akuntansi 
dan analisa 
selisih biaya 
standar dan 
biaya 
sebenarnya 

Mendengar 
kan 
Bertanya 
Menanggapi 
Mencatat 
Latihan 
menentukan
selisih biaya 
standar 
dengan 
biaya 
sebenarnya 
dan jurnal 
dengan 
pendekatan 
single plan 
dan/atau 
partial plan 
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Tugas 
menganalisa 
selisih biaya 
standar 
dengan 
biaya 
sebenarnya 
dan 
mencatat 
selisih 
dengan 
pendekatan 
single plan 
dan partial 
plan

Buku 
referensi
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