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Tinjauan Mata Kuliah 
   

ahan ajar mata kuliah Akuntansi  Biaya 1 (PAJA3336) membahas 
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan dan peran akuntansi 

biaya dalam perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, dan perusahaan 
jasa, baik yang berskala besar maupun kecil. Akuntansi biaya sangat berguna 
untuk membantu manajemen perusahaan dalam merencanakan dan 
mengendalikan biaya-biaya usaha guna mendapatkan laba operasi yang 
maksimal dan juga akhirnya dapat menjamin keberlangsungan operasi 
perusahaan. 

Dalam membahas akuntansi biaya dan seluk-beluknya, Buku Materi 

Pokok ini dibagi dalam 12 materi pokok, yaitu: 

 

Modul 1 : Biaya : Akuntansi dan Klasifikasinya membahas mengenai 

definisi dan berbagai macam klasifikasi biaya serta 

menguraikan kedudukan dan peran akuntansi biaya dalam 

sebuah perusahaan.  

Modul 2  : Analisis Biaya – Volume – Laba (CVP) dan Break Even Point 

(BEP), menjelaskan tentang analisis CVP, BEP, serta seluk-

beluk sensitivity analysis dan cost planning.  

Modul 3  :  Job Costing dan Activity Based Costing membahas mengenai 

job costing dan activity based costing: perhitungan dan 

penerapannya.  

Modul 4  : Anggaran, Flexible Budget, dan Variance membahas tentang 

definisi, perhitungan dan penerapan anggaran, dan flexible 

budget, serta macam-macam variance dan perhitungannya.  

Modul 5  : Perilaku Biaya, Pengambilan Keputusan, dan Analisis 

Profitabilitas. Modul ini membahas mengenai perilaku, dan 

fungsi biaya, serta seluk-beluk pengambilan keputusan dengan 

menggunakan informasi biaya.  

Modul 6  :   Alokasi Biaya Antardepartemen, Biaya Bersama, dan Penda-

patan Bersama. Modul ini membahas mengenai alokasi biaya 

antardepartemen - perhitungan dan penerapannya, perhitungan 

biaya bersama, dan pendapatan bersama.  
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Modul 7  : Penilaian dan Manajemen Persediaan membahas mengenai 

penilaian persediaan dan penerapannya, manajemen per-

sediaan dan penerapannya, dan manajemen persedia-

an berbasis Just In Time (JIT).  

Modul 8   :  Process Costing, membahas mengenai definisi dan seluk-

beluk process costing, process costing dengan adanya 

standard costing dan transferred in cost.  

Modul 9   : Produk Gagal (Spoilage), membahas mengenai definisi 

spoilage dan penerapannya dalam perhitungan process costing 

dan job costing.  

Modul 10: Biaya Kualitas dan Joint Product, membahas mengenai definisi 

biaya-biaya kualitas dan  berbagai macam metode analisis 

untuk pengambilan keputusan, serta definisi joint product dan 

perhitungannya.  

Modul 11: Harga Jual dan Transfer Price, membahas tentang metode 

penentu harga jual dan perhitungannya serta seluk-beluk 

transfer price dan metode yang digunakan untuk menentukan 

nilai transfer price.  

Modul 12:  Capital Budgeting dan Pengukuran Performa. Modul terakhir 

ini berisikan definisi, perhitungan, dan penerapan capital 

budgeting, serta berbagai macam pengukuran performa.  

  

Setelah mempelajari keseluruhan materi dalam Buku Materi Pokok Mata 

Kuliah Akuntansi Biaya 1, Anda diharapkan mampu menerapkan akuntansi 

biaya dalam menganalisis biaya guna membantu manajemen perusahaan 

dalam perencanaan dan pengendalian biaya dengan menggunakan berbagai 

macam metode yang ada. 


