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Tinjauan Mata Kuliah 
  

uku Materi Pokok Akuntansi manajemen ini disusun untuk membantu 
pemahaman Anda mengenai mata kuliah Akuntansi Manajemen. Mata 

kuliah Akuntansi Manajemen membahas mengenai konsep-konsep akuntansi 
manajemen dan memberikan gambaran tentang bagaimana peran dan 
pekerjaan seorang akuntan manajemen dalam sebuah perusahaan yang mana 
berkaitan dengan fungsi perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan, 
dan lainnya. Konsep-konsep tersebut di antaranya adalah pengantar akuntansi 
manajemen, konsep perilaku kos, akuntansi berbasis aktivitas, analisis kos 
volume laba, penganggaran, anggaran fleksibel, kos standar, analisis kos 
diferensial, kos kualitas, dan evaluasi kinerja. 

Untuk memahami konsep-konsep yang ada pada akuntansi manajemen 
maka sebaiknya Anda telah memiliki pengetahuan yang cukup memadai 
tentang akuntansi biaya. Buku Materi Pokok Akuntansi Manajemen ini terdiri 
dari 9 Modul dengan total kegiatan belajar sebanyak 20. Berikut adalah tujuan 
instruksional yang diharapkan dapat Anda capai setelah mempelajari masing-
masing modul. 

 
MODUL 1 (Pengantar Akuntansi Manajemen) 
1. Menjelaskan sejarah perkembangan akuntansi manajemen. 
2. Menjelaskan pengaruh perkembangan teknologi terhadap akuntansi 

manajemen. 
3. Menjelaskan arah perkembangan akuntansi manajemen di masa yang akan 

datang. 
4. Menjelaskan proses manajemen dan peran akuntansi manajemen dalam 

perusahaan. 
5. Menjelaskan perbedaan akuntansi manajemen dengan akuntansi 

keuangan. 
6. Mampu menjelaskan hubungan antara akuntansi kos, akuntansi 

manajemen dan akuntansi keuangan. 
7. Memahami kode etik profesi akuntan manajemen serta berbagai perilaku 

etik. 
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MODUL 2 (Konsep Dasar Kos dan Perilaku Kos) 
1. Mengerti dan memahami terminologi dasar yang berkaitan dengan kos. 
2. Mengklasifikasikan berbagai jenis kos berdasarkan berbagai tujuan 

penggunaan oleh manajemen. 
3. Memahami konsep cost assignment (penetapan kos) pada suatu objek kos. 
4. Mendefinisikan perilaku kos aktivitas. 
5. Dapat menggunakan berbagai metode untuk memisahkan kos campuran. 
 
MODUL 3 (Akuntansi Berbasis Aktivitas) 
1. Menjelaskan sistem perhitungan kos produksi berdasarkan aktivitas 

(activity based cost system);. 
2. Menjelaskan mengapa overhead pabrik sebagai sumber masalah. 
3. Menghitung kos produksi dengan menggunakan sistem ABC. 
4. Menjelaskan kondisi-kondisi dimana ABC tepat diterapkan. 
5. Menjelaskan distorsi harga dan distorsi kuantitas dan konsep pemicu kos. 
6. Menjelaskan prosedur dua tahap dalam sistem kos konvensional dan 

dalam sistem ABC. 
7. Mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai jenis aktivitas. 
 
MODUL 4 (Analisis Kos Volume Laba) 
1. Menentukan jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai titik impas atau 

menghasilkan target laba. 
2. Menentukan jumlah pendapatan yang diperlukan untuk mencapai impas 

dan menetapkan target laba. 
3. Membuat dan menjelaskan arti grafik biaya-volume-laba. 
4. Menerapkan analisis biaya-volume-laba untuk multiproduk. 
5. Menganalisis perbedaan variable costing dan absorption costing. 
6. Menggunakan variable costing untuk tujuan evaluasi kinerja dengan 

menggunakan laporan laba rugi segmentasi. 
 
MODUL 5 (Penganggaran) 
1. Mengerti dan memahami konsep dasar serta manfaat anggaran. 
2. Mengerti dan memahami tentang aspek keperilakuan yang ada dalam 

penganggaran. 
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3. Mengerti konsep mengenai master anggaran, anggaran operasional, dan 
anggaran keuangan. 

4. Mampu menyusun anggaran operasional dan anggaran keuangan. 
 
MODUL 6 (Anggaran Fleksibel) 
1. Mengerti dan memahami perbedaan anggaran statis dan anggaran 

fleksibel. 
2. Menyusun anggaran statis dan anggaran fleksibel untuk penilaian kinerja. 
3. Menyiapkan anggaran fleksibel dengan pendekatan tradisional. 
4. Menyiapkan anggaran fleksibel dengan pendekatan berbasis aktivitas. 
 
MODUL 7 (Kos Standar) 
1. Menjelaskan tentang system kos standar. 
2. Menjelaskan bagaimana penyusunan kos standar per unit dan mengapa 

perusahaan perlu mengadopsi system kos standar. 
3. Menjelaskan tujuan pembuatan kartu kos standar. 
4. Menjelaskan konsep dasar yang melandasi analisis variansi, dan 

menjelaskan kapan suatu variansi (penyimpangan) harus diinvestigasi. 
5. Menghitung variansi bahan baku langsung, variansi tenaga kerja langsung, 

dan variansi kos overhead pabrik. 
6. Menyusun jurnal yang diperlukan dalam system kos standar. 
 
MODUL 8 (Analisis Kos Diferensial dan Kos Kualitas) 
1. Menjelaskan jenis-jenis keputusan dalam suatu perusahaan. 
2. Menggambarkan dan menjelaskan model keputusan taktis. 
3. Menjelaskan bagaimana model penggunaan sumber daya untuk menilai 

relevansi informasi. 
4. Menerapkan konsep pengambilan keputusan taktis untuk berbagai situasi 

bisnis. 
5. Memilih bauran produk yang optimal, ketika dihadapkan pada kendala 

sumber daya. 
6. Mendefinisikan kos kualitas. 
7. Mengidentifikasi dan menggambarkan empat tipe kos kualitas. 
8. Menyiapkan laporan kos kualitas.   



xii 

9. Menjelaskan bagaimana menghitung produktivitas dan pengaruh 
perubahan produktivitas terhadap laba.  

 
MODUL 9 (Pengukuran Kinerja dan Laporan Manajemen) 
1. Menjelaskan tentang alasan-alasan sebuah perusahaan melakukan 

desentralisasi. 
2. Menjelaskan dan membedakan jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. 
3. Menjelaskan perbedaan akuntansi pertanggungjawaban tradisional dan 

kontemporer. 
4. Menghitung dan menjelaskan tentang Return on Investment. 
5. Menghitung dan menjelaskan penghasilan residu (residual income) dan 

nilai tambah ekonomi. 
6. Menghitung dan menjelaskan harga transfer dalam perusahaan yang 

terdesentralisasi. 
7. Menjelaskan penggunaan Balance Score Card dalam pengukuran kinerja. 
8. Menjelaskan tujuan pembuatan laporan. 
9. Menjelaskan prinsip-prinsip dasar laporan. 
10. Menjelaskan proses penyusunan laporan. 
11. Menjelaskan jenis-jenis laporan manajemen. 
12. Menyusun laporan manajemen. 
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Peta Kompetensi 
Akuntansi Manajemen Mata Kuliah/EKMA4314 

 
 
 
 

Anda mampu mengaplikasikan konsep-
konsep akuntansi manajemen dan 
menerapkannya dalam lingkungan 

organisasi atau perusahaan 

M3. Anda 
mampu 

menjelaskan 
sistem 

perhitungan 
kos produksi 
berdasarkan 

aktivitas 

M2. Anda 
mampu 

menjelaskan 
terminology kos, 
konsep different 
cost for different 
purposes, serta 

konsep 
penetapan kos 
pada suatu kos 

objek. 

M2. Anda 
mampu 

menjelaskan 
konsep kos 
berdasarkan 
perilakunya, 
serta mampu 
memisahkan 

komponen pada 
kos campuran 

dengan 
menggunakan 

berbagai 
metode. 

M4. Anda mampu 
menjelaskan 

perbedaan variable 
costing dan 

absorption costing 
serta menyusun 
laporan laba rugi 

segmentasi 
 
 

M1. Anda mampu 
menjelaskan sejarah 

perkembangan 
akuntansi 

manajemen, 
pengaruh 

perkembangan 
teknologi, dan 

memperkirakan 
bagaimana arah 
perkembangan 

akuntansi 
manajemen di masa 

mendatang 

M1. Anda mampu 
menjelaskan peran 

akuntan manajemen 
dalam perusahaan, 

perbedaan 
akuntansi 

manajemen dengan 
akuntansi keuangan 
dan akuntansi biaya, 
memahami kode etik 

profesi akuntan 
manajemen 

M8. Anda mampu 
mendefinisikan dan 

memahami kos 
kualitas, 

menyiapkan laporan 
kos kualitas, dan 

menjelaskan 
bagaimana 
menghitung 

produktivitas serta 
pengaruhnya 

terhadap laba. 

M7. Anda mampu 
menjelaskan sistem 

kos standar, 
menghitung varians 

bahan baku 
langsung, tenaga 

kerja langsung, dan 
overhead untuk 

melakukan penilaian 
kinerja, menyusun 
jurnal-jurnal yang 

diperlukan 

M8. Anda mampu 
mendefinisikan dan 
memahami konsep 
kos relevan untuk 
menerapkannya 

dalam pengambilan 
keputusan taktis di 

berbagai situasi 
bisnis 

M4. Anda mampu 
melakukan 

penghitungan analisis 
kos volume laba untuk 
menentukan unit dan 
penjualan titik impas 

baik untuk single 
product maupun multi 

product 
 
 

M5. Anda mampu 
menjelaskan 

konsep mengenai 
anggaran, aspek 
keperilakuan di 
dalamnya, serta 

menyusun master 
anggaran 

M6. Anda mampu 
menjelaskan 

perbedaan anggaran 
statis dan anggaran 

fleksibel, serta mampu 
menyusun anggaran 
fleksibel baik dengan 

pendekatan tradisional 
maupun aktivitas. 

 
 

M9. Anda mampu 
mendefinisikan dan 
memahami konsep 

desentralisasi, 
pengukuran 
kinerja, dan 

pelaporan untuk 
manajemen serta 
menerapkannya 

dalam lingkungan 
organisasi dan 

perusahaan 
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