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Deskripsi 

Mata Kuliah 

: Mata kuliah akuntansi manajemen dirancang agar mahasiswa dapat memahami 

tentang pengambilan keputusan internal berdasarkan data akuntansi yang 

terintegrasi dalam proses manajemen, mulai dari perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan hingga pengawasan. 

Capaian 

Pembelajaran 

 a. Pengetahuan 

 Mampu menjelaskan konsep-konsep kunci dalam akuntansi manajemen 

 Mampu mengintegrasikan ke dalam aspek-aspek operasi bisnis  

 Mampu menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan akuntansi 

manajemen 

 Memahami pengambilan keputusan internal berdasarkan data akuntansi yang 

terintegrasi dalam proses manajemen 

 Memahami proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga 

pengawasan. 

b. Ketrampilan 

 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan 

bidang keahliannya 

 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur 

 Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai 

dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka 

menghasilkan solusi, gagasan, disain atau kritik seni 

 Mampu mempresentasikan informasi dan mengemukakan ide dengan jelas, baik 

secara lisan maupun tertulis, 

 Mampu menciptakan peluang serta membangun jaringan dengan kemampuan 

dan pengalaman dalam hal jasa konsultasi secara praktis 



c. 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 semangat kemandirian 

 Menginternalisasi prinsip-prinsip etika bisnis dan profesi akuntan. 

Soft Skill : 1. Kemampuan analisis 

2. Kemampuan komunikasi  

3. Kemampuan presentasi 

4. Kemampuan penyelesaian tugas  

Referensi : 1. Hansen and Mowen. Akuntansi Manajerial. Salemba Empat 

2. Baldric Siregar dkk. Akuntansi Manajemen. Salemba Empat 

3. Rudianto Akuntansi Manajemen “Informasi Untuk Pengambilan Keputusan 

Strategis”. Erlangga 

4. P.K. Pani et.al Cost and Management Accounting. Sahitya Bhawan 

Publications : AGRA 

5. Mulyadi. Akuntansi Manajemen. Konsep, Manfaat & Rekayasa. 

6. Refrensi lain yang relevan 

Penilaian : Untuk lulus mata kuliah ini, mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimal 

80% dari total pertemuan atau 13 kali dari total 16 pertemuan. Nilai akan 

dihitung berdasarkan komponen berikut ini: 

1. Tugas                                20% (Kelompok) 

2. Keaktifan                          20% (Individu) 

3. Ujian Tengah Semester    30% (Individu) 

4. Ujian Akhir Semester       30% (Individu) 

Pembobotan 

Penilaian 

: 80 – 100  : A 

76 – 79    : A- 

71 – 75    : B+ 



70 – 74    : B  

65 – 69    : B- 

61 – 64    : C+ 

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 

kontrak kuliah dan rencana  

perkuliahan semester 

Diskusi  Kehadiran 

2 Peran, sejarah dan 

arah akuntansi 

manajemen 

 Sistem informasi akuntansi 

manajemen 

 Akuntansi manajemen dan 

akuntansi keuangan 

 Sejarah akuntansi 

manajemen 

 Tema baru dalam akuntansi 

manajemen 

 Peran akuntan manajemen 

 Akuntansi manajemen dan 

prilaku etis 

 Sertifikasi 

Diskusi atau 

presentasi  

Kehadiaran 

3 Konsep-konsep dasar 

akuntansi manajemen 

 

 

 Pembebanan biaya 

 Harga Pokok Produk dan 

Jasa 

 Jenis jenis sistem akuntansi 

manajemen 

 Contoh kasus keputusan 

manajerial 

Diskusi atau 

presentasi 

Kehadiaran, 

Penguasaan 

materi, 

Keaktifan, 

Penyelesaian 

tugas 

4 Prilaku biaya aktivitas 

 

 

 Dasar-dasar perilaku biaya 

 Aktivitas, penggunaan 

sumber daya, dan perilaku 

biaya 

 Metode untuk memisahkan 

biaya campuran menjadi 

komponen tetap dan 

variabel 

 Regresi berganda 

 Penilaian manajerial 

Diskusi atau 

presentasi 

Kehadiaran, 

Penguasaan 

materi, 

Keaktifan, 

Penyelesaian 

tugas 



 

5 

Perhitungan biaya 

berdasarkan aktivitas 

 

 

 Biaya per unit 

 Perhitungan harga pokok 

berdasarkan fungsi 

 Keterbatasan sistem 

akuntansi biaya berdasarkan 

fungsi 

 Biaya overhead yang tidak 

berkaitan dengan jumlah 

unit 

 Perhitungan biaya produk 

berdasarkan aktivitas 

 Pembebanan biaya aktivitas 

pada aktivitas lain  

 Mengurangi ukuran dan 

kerumitan dari sistem 

perhitungan biaya 

berdasarkan aktivitas 

Diskusi atau 

presentasi 

Kehadiaran, 

Penguasaan 

materi, 

Keaktifan, 

Penyelesaian 

tugas 

6 Manajemen 

berdasarkan aktivitas 

 

 

 Gambaran umum 

konseptual 

 Analisis nilai proses 

 Perhitungan biaya 

pelanggan dan pemasok 

berdasarkan aktivitas 

 Contoh kasus keputusan 

manajerial 

Diskusi atau 

presentasi 

Kehadiaran, 

Penguasaan 

materi, 

Keaktifan, 

Penyelesaian 

tugas 

7 Perhitungan biaya 

pesanan dan biaya 

proses 

 

 

 Karakteristik lingkungan 

pesanan dan proses 

 Arus biaya yang berkaitan 

dengan perhitungan biaya 

pesanan 

 Lingkungan proses dan arus 

biaya 

 Dampak persediaan barang 

dalam proses perhitungan 

biaya proses  

 Perhitungan biaya rerata 

tertimbang 

Diskusi atau 

presentasi 

Kehadiaran, 

Penguasaan 

materi, 

Keaktifan, 

Penyelesaian 

tugas 

8 MID TEST 

9 Alokasi biaya 

departemen 

pendukung 

 

 

 Gambaran umum alokasi 

biaya 

 Mengalokasikan biaya 

suatu departemen ke 

departemen lain 

 Memilih metode alokasi 

biaya departemen 

pendukung 

Diskusi atau 

presentasi 

Kehadiaran, 

Penguasaan 

materi, 

Keaktifan, 

Penyelesaian 

tugas 



 Tarif overhead departemen 

dan perhitungan harga 

pokok produk 

10 Perencanaan dan 

pengendalian 

 

 

 Deskripsi anggaran 

 Menyiapkan anggaran 

induk 

 Menggunakan anggaran 

untuk evaluasi kinerja 

 Anggaran berdasarkan 

aktivitas 

Diskusi atau 

presentasi 

Kehadiaran, 

Penguasaan 

materi, 

Keaktifan, 

Penyelesaian 

tugas 

11 Biaya kualitas dan 

produktivitas 

 

 

 Pengukuran biaya kualitas 

 Pelaporan informasi biaya 

kualitas 

 Penggunaan informasi 

biaya kualitas 

 Produktivitas: pengukuran 

dan kontrol 

Diskusi atau 

presentasi 

Kehadiaran, 

Penguasaan 

materi, 

Keaktifan, 

Penyelesaian 

tugas 

12 Pengambilan 

keputusan taktis 

 

 

 Keputusan membuat atau 

membeli 

 Keputusan meneruskan atau 

menghentikan 

 Keputusan pesanan khusus 

 Keputusan menjual atau 

memproses lebih lanjut 

Diskusi atau 

presentasi 

Kehadiaran, 

Penguasaan 

materi, 

Keaktifan, 

Penyelesaian 

tugas  

13 Biaya standar 

 

 

 Standar unit  

 Biaya produk standar 

 Analisis variansi : deskripsi 

umum 

 Analisis variansi : bahan 

baku dan tenaga kerja  

 Analisis variansi : biaya 

overhead 

Diskusi atau 

presentasi 

Kehadiaran, 

Penguasaan 

materi, 

Keaktifan, 

Penyelesaian 

tugas 

14 Pelaporan segmen, 

evaluasi pusat 

investasi dan 

penetapan harga 

transfer 

 Desentralisasi dan pusat 

pertanggungjawaban 

 Pengukuran kinerja pusat 

investasi dengan 

menggunakan laporan laba 

rugi variabel dan absorpsi 

 Pengukuran pusat investasi 

dengan menggnakan ROI 

 Mengukur kenerja pusat 

investasi dengan 

menggunakan laba residu 

Diskusi atau 

presentasi 

Kehadiaran, 

Penguasaan 

materi, 

Keaktifan, 

Penyelesaian 

tugas 



dan nilai tambah ekonomi 

 Penetapan harga transfer 

15 Manajemen biaya 

lingkungan & isu 

internasional dalam 

akuntansi manajemen  

 Pengukuran, Penetapan 

Biaya, Penilaian Biaya 

Lingkungan 

 Tanggung Jawab 

Lingkungan Berbasis 

Strategi 

 Isu akuntansi manajemen 

dalam ligkungan 

internasional 

Diskusi atau 

presentasi 

Kehadiaran, 

Penguasaan 

materi, 

Keaktifan, 

Penyelesaian 

tugas 

16 FINAL TEST 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menyetujui,         

Ka. Prodi D3 Akuntansi,      Dosen Pengampu Mata Kuliah, 
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