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Deskripsi 

Mata Kuliah 

: Mata kuliah Praktik Akuntansi Biaya dirancang agar mahasiswa dapat 

memahami aktivitas pencatatan, klasifikasian, membuat ikhtisar dan penyajian 

laporan terkait dengan biaya dan transaksi pembiayaan yang digunakan dalam 

proses produksi maupun distribusi produk suatu perusahaan. 

Capaian 

Pembelajaran  

: Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan: 

a. Pengetahuan 

 Mampu menjelaskan konsep dasar dan konsep kunci dalam Praktik 

Akuntansi Biaya. 

 Memahami aktivitas pencatatan, klasifikasian, membuat ikhtisar dan 

menyajikan laporan terkait dengan biaya dan transaksi pembiayaan. 

 Mampu mengintegrasikan aspek-aspek operasi bisnis dengan konsep-

konsep Akuntansi Biaya 

 Mampu menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan Praktik 

Akuntansi Biaya 

b. Sikap 

 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha dan mampu menunjukkan sikap 

religius, 

 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama, moral, dan etika, 

 Berkontibrusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 



berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradapan berdasarkan Pancasila 

dalam bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat, 

 Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa, 

 Menghadapi keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 

kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinil orang lain, 

 Bekerjasama, dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan, 

 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, 

 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, 

 Menunjukkan sikap bertanggungjawabatas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 

 Menginternalisasi prinsip-prinsip etika bisnis dan profesi akuntan. 

Soft Skill : 1. Kemampuan Analisis 

2. Kemampuan Komunikasi  

3. Kemampuan Presentasi 

4. Penyelesaian Tugas  

Referensi : 1. Cost Accounting, William K. Carter. Salemba Empat 

2. Akuntansi Biaya, Baldric Siregar dkk. Salemba Empat. 

3. Akuntansi Biaya, Mulyadi. UPP STIM YKPN. 

4. Akuntansi Biaya, Sofia Prima Dewi & Septian Bayu Kristanto. IN MEDIA 

5. Praktikum Akuntansi Biaya. Agus Purwaji dkk. Salemba Empat. 

6. Referensi Lain Yang Relevan 

Tugas : Dalam perkuliahan ini mahasiswa diwajibkan untuk membuat, mengumpulkan 

serta mempersentasikan Power Poin Kelompok sesuai Pembahasan dan Sub 

Pokok Pembahasan yang telah ditentukan.  

Penilaian : Untuk lulus mata kuliah Praktik Akuntansi Syariah, mahasiswa wajib 

mengikuti perkuliahan minimal 80% dari total pertemuan atau 13 kali dari total 

16 pertemuan. Nilai akan dihitung berdasarkan komponen berikut ini: 

1. Presensi/Kehadiran          20% 

2. Tugas/Keaktifan               20% 

3. Ujian Tengah Semester    30% 

4. Ujian Akhir Semester       30% 

Pembobotan 

Penilaian 

 80 – 100  : A 

76 – 79    : A- 

71 – 75    : B+ 

65 – 69    : B 

61 – 64    : B- 

60            : C 

Dst,.. 



 

 

 

RENCANA PERKULIAHAN SEMESTER 
Perkuliahan dilaksanakan berdasarkan urutan kegiatan sebagai berikut: 

 

No Pokok Pembahasan Sub Pokok Pembahasan Bentuk 

Pembelajaran 

Kriteria 

Penilaian 

1 Pengantar Perkuliahan  Penjelasan mengenai rencana  

pembelajaran semester dan 

kontrak perkuliahan  

Diskusi secara 

luring/daring 

Kehadiran 

2 Konsep Biaya Dan 

Peranan Akuntansi 

Biaya 

 Konsep dasar akuntansi biaya 

 Peranan akuntansi biaya 

 Anggaran 

 Alternatif yang ditimbulkan 

oleh akuntansi biaya 

 Objek biaya 

 Kemampuan untuk 

menelusuri  biaya ke objek 

biaya 

 Klasifikasi biaya 

Diskusi atau 

presentasi secara 

luring/daring 

Penguasaan 

materi, 

kemampuan 

komunikasi, 

penyelesaian 

tugas 

3 Perhitungan Dan 

Akumulasi Biaya 

 

 

 Perbedaan antara akuntansi 

perusahaan manufaktur dan 

perusahaan dagang 

 Harga pokok produksi (cost 

of goods manufactured) 

 Sistem biaya 

 Akumulasi biaya 

 Jurnal akuntansi 

Diskusi atau 

presentasi secara 

luring/daring 

Penguasaan 

materi, 

kemampuan 

komunikasi, 

penyelesaian 

tugas 

4 Metode Harga Pokok 

Pesanan 

 

 

 Karakteristik metode harga 

pokok pesanan (job order 

costing) 

 Manfaat informasi harga 

pokok produksi per pesanan 

 Sistem perhitungan biaya 

berdasarkan harga pokok 

pesanan 

 Kartu harga pokok (job order 

cost sheet) 

 Metode harga pokok pesanan 

Diskusi atau 

presentasi secara 

luring/daring 

Penguasaan 

materi, 

kemampuan 

komunikasi, 

penyelesaian 

tugas 

5   Biaya Bahan Baku 

 

 

 Perolehan dan penggunaan 

bahan baku 

 Pembelian bahan baku 

 Harga pokok bahan baku 

yang dibeli 

Diskusi atau 

presentasi secara 

luring/daring 

Penguasaan 

materi, 

kemampuan 

komunikasi, 

penyelesaian 



 Pencatatan harga pokok 

bahan baku yang dibeli 

 Pencatatan bahan baku 

 Perhitungan pemakaian bahan 

baku 

 Kuantitas pemesanan yang 

ekonomis (economic order 

quantity) 

tugas 

6 Biaya Tenaga Kerja 

 

 

 Penggolongan biaya tenaga 

kerja 

 Akuntansi biaya tenaga 

kerja 

 Gaji dan upah 

 Produktivitas dan biaya 

tenaga kerja 

 Rencana pemberian insentif 

 Pencatatan jurnal untuk 

biaya tenaga kerja 

Diskusi atau 

presentasi secara 

luring/daring 

Penguasaan 

materi, 

kemampuan 

komunikasi, 

penyelesaian 

tugas 

7 Biaya Overhead Pabrik 

 

 

 Pembebanan biaya overhead 

pabrik 

 Penentuan tarif biaya 

overhead pabrik 

 Menghitung tarif biaya 

overhead pabrik 

 Pengumpulan biaya 

overhead pabrik 

sesungguhnya 

 Perhitungan dan analisis 

selisih biaya overhead 

pabrik dengan metode full 

costing 

 Perlakuan terhadap selisih 

biaya overhead pabrik 

Diskusi atau 

presentasi secara 

luring/daring 

Penguasaan 

materi, 

kemampuan 

komunikasi, 

penyelesaian 

tugas 

8 MID TEST 

 

9 

Praktikum Konsep 

Biaya Dan Peranan 

Akuntansi Biaya 

 Mengerjakan kasus di buku 

peraktikum yang berkaitan 

dengan pokok pembahasan 

Penugasan 

Mahasiswa secara 

Individu 

Hasil 

penugasan 

dan 

ketepatan 

waktu 

penyelesaian 

10 Praktikum Konsep 

Biaya Dan Peranan 

Akuntansi Biaya 

 Mengerjakan kasus di buku 

peraktikum yang berkaitan 

dengan pokok pembahasan 

Penugasan 

Mahasiswa secara 

Individu 

Hasil 

penugasan 

dan 

ketepatan 

waktu 

penyelesaian 



11 Praktikum Perhitungan 

Dan Akumulasi Biaya 

 Mengerjakan kasus di buku 

peraktikum yang berkaitan 

dengan pokok pembahasan 

Penugasan 

Mahasiswa secara 

Individu 

Hasil 

penugasan 

dan 

ketepatan 

waktu 

penyelesaian 

12 Praktikum Metode 

Harga Pokok Pesanan 

 Mengerjakan kasus di buku 

peraktikum yang berkaitan 

dengan pokok pembahasan 

Penugasan 

Mahasiswa secara 

Individu 

Hasil 

penugasan 

dan 

ketepatan 

waktu 

penyelesaian 

13 Praktikum Biaya Bahan 

Baku 

 Mengerjakan kasus di buku 

peraktikum yang berkaitan 

dengan pokok pembahasan 

Penugasan 

Mahasiswa secara 

Individu 

Hasil 

penugasan 

dan 

ketepatan 

waktu 

penyelesaian 

14 Praktikum Biaya 

Tenaga Kerja 

 Mengerjakan kasus di buku 

peraktikum yang berkaitan 

dengan pokok pembahasan 

Penugasan 

Mahasiswa secara 

Individu 

Hasil 

penugasan 

dan 

ketepatan 

waktu 

penyelesaian 

15 Praktikum Biaya 

Overhead Pabrik 

 Mengerjakan kasus di buku 

peraktikum yang berkaitan 

dengan pokok pembahasan 

Penugasan 

Mahasiswa secara 

Individu 

Hasil 

penugasan 

dan 

ketepatan 

waktu 

penyelesaian 

16 FINAL TEST 

 

 

 

Menyetujui,         

Ka. Prodi D3 Akuntansi,      Dosen Pengampu Mata Kuliah, 

 

  

 

 

 

Ardiansyah Japlani, S.E., M.B.A           M. Ridho Al Amin, S.E., M.Ak. 

NIDN. 0231018702        NIDN. 0223109302 

 


