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Tinjauan Mata Kuliah 
 

ata kuliah Akuntansi Biaya dengan kode mata kuliah EKMA 4315 

merupakan salah satu mata kuliah lanjutan pada kelompok mata kuliah 

bidang keuangan pada program studi Manajemen di Universitas Terbuka. 

Mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa yang telah menempuh mata 

kuliah Pengantar Akuntansi dan memberikan dasar bagi mahasiswa dalam 

menghitung biaya-biaya dan tarif produksi serta menyajikannya dalam 

laporan produksi untuk memberikan informasi finansial bagi manajemen 

sehingga pengalokasian sumber daya dapat dilakukan dengan cara yang 

paling efisien dan efektif.  

Akuntansi Biaya memiliki bobot 3 satuan kredit semester (sks), yang 

bermakna bahwa mahasiswa harus mampu melaksanakan proses 

pembelajaran secara mandiri sebanyak 3 kali 3 jam dalam satu minggu. 

Mahasiswa yang mempelajari mata kuliah ini menggunakan sumber belajar 

utama, yaitu Buku Materi Pokok (BMP) Akuntansi Biaya (EKMA4315). 

BMP Akuntansi Biaya terdiri dari 9 modul, yang membahas hal-hal penting 

tentang Akuntansi Kos, mulai dari definisi kos, penerapan akuntansi kos 

dalam perusahaan, perlakuan akuntansi untuk job order costing maupun 

process costing, sampai dengan menghitung biaya produksi dan menyusun 

laporan produksi. Untuk mampu memahami mata kuliah ini dengan baik, 

mahasiswa harus dapat meluangkan waktu paling sedikit 9 jam dalam satu 

minggu, dengan alokasi waktu 3 jam untuk belajar mandiri, 3 jam untuk 

mengerjakan tugas terstruktur, baik melalui tutorial tatap muka maupun 

tutorial online, dan 3 jam untuk mengerjakan tugas mandiri.  

Setelah mempelajari BMP ini, diharapkan mahasiswa dapat menerapkan 

proses akuntansi kos mulai dari pencatatan sampai dengan penyusunan 

laporan produksi, serta mampu menerapkan standar dan analisis variansi dari 

proses produksi tersebut. Dengan demikian, mata kuliah ini akan menuntut 

mahasiswa untuk berpikir logis dan mampu melakukan perhitungan biaya 

dan menentukan tarif sehingga dapat menghasilkan laporan yang andal dan 

dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan.  
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Proses pembelajarannya yang harus dilakukan oleh mahasiswa untuk 

dapat memahami BMP ini dengan baik adalah dengan mengikuti alur 

sistematika BMP. Mahasiswa dianjurkan untuk belajar mulai dari modul 

kesatu, lalu kedua dan kemudian ketiga dan seterusnya untuk mendapatkan 

pemahaman yang runtut. Mahasiswa tidak diharapkan untuk langsung 

mempelajari modul kedua sebelum selesai mempelajari modul pertama, atau 

seterusnya. Mengingat modul ini menekankan pada penerapan akuntansi kos 

maka mahasiswa harus teliti dalam membaca dan banyak berlatih soal-soal  

hitungan dan kasus-kasus yang terkait dengan kos produksi. Untuk itu, 

beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mempelajari mata kuliah ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Berdoa sebelum belajar. 

2. Membaca peta kompetensi dan memahami kompetensi yang harus 

dicapai pada setiap kegiatan pembelajaran 

3. Memahami konsep-konsep dan istilah yang digunakan, dalam 

pembahasan, yang biasanya diajarkan di awal modul. 

4. Membaca sekaligus memahami isi pembahasan. Jika terdapat jurnal 

maka harus diingat penjurnalannya, jika soal hitungan maka harus 

memahami rumus dan cara menghitungnya.  

5. Melatih diri mengerjakan latihan-latihan soal pada setiap kegiatan 

pembelajaran, terutama soal yang mengandung hitungan karena 70% 

soal ujian akhir semester akan berbentuk soal hitungan. 

6. Berpartisipasi aktif dalam tutorial online, maupun layanan bantuan 

belajar lainnya yang disediakan oleh UT.  

7. Belajar secara rutin dan ikut Ujian Akhir Semester (UAS) dengan 

percaya diri. Sebagian besar soal UAS adalah hitungan sehingga 

mahasiswa harus memiliki kalkulator yang bagus.  

 

Selamat belajar dan sukses selalu! 
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