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JAKA DARMAWAN



GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PEMBELAJARAN


Mata Ajar		:  MANAJEMEN BIAYA
Nomor Kode / SKS	:  
Deskripsi	: Mata ajar ini berisikan memberikan pemahaman konseptual kepada mahasiswa tentang penggunaan informasi biaya dalam lingkungan perkembangan teknologi untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan strategis perusahaan untuk menciptakan keunggulan bersaing.
Tujuan Mata Ajar	: Diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan perbedaan sistem manajemen biaya tradisional dengan kontemporer, menganalisa struktur biaya suatu perusahaan dalam perkembangan teknologi informasi, mengukur dan mengendalikan biaya kualitas dan produktifitas, menjelaskan isu-isu internasional dalam lingkup perusahaan multinasional 
No

TIU
Pokok
Bahasan
Sub Pokok Bahasan

Est
WAKTU
Sumber Kepustakaan 
1
Pembukaan dan Penjelasan silabus
	
2
Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami perbedaan antara akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen dan isu-isu terkini dalam manajemen biaya
Memperkenalkan manajemen biaya.
2.1. Perbedaan antara akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen
2.2. isu-isu terkini dalam manajemen biaya.
2.3. Pengaruh perkembangan teknologi informasi terhadap struktur biaya.
4 x 50
menit
Cost management: Accounting and control, Edisi 3, Don R Hansen and Maryanne M Mowen, 2000, Ch.1
3

Mahasiswa dapat menjelaskan konsep manajemen biaya sebagai suatu system manajemen biaya kontemporer dan sekaligus dapat menjelaskan perbedaannya dengan system manajemen biaya tradisional.

Konsep dasar manajemen biaya
3.1. Sistem informasi manajemen biaya.
3.2. Klasifikasi sistem informasi
3.3. Penempatan biaya dan pemicu biaya.
3.4. Perbedaan sistem manajemen biaya tradisional dan kontemporer.
4 x 50
menit
Cost management: Accounting and control, Edisi 3, Don R Hansen and Maryanne M Mowen, 2000, Ch.2
4
Mahasiswa dapat menjelaskan konsep perhitungan harga pokok dengan berdasarkan aktivitas
Activity Based Costing
4.1. Activity 
4.2. Cost Driver and Activity Tracing

4 x 50 
Menit
Cost management: Accounting and control, Edisi 3, Don R Hansen and Maryanne M Mowen, 2000, Ch.12
5
Mahasiswa dapat menjelaskan konsep manajemen biaya strategis dalam menciptakan ini dan mempertahankan keunggulan bersaing
Manajemen Biaya Strategis
	Konsep Manajemen strategis dan manajemen biaya strategis
	Jenis-jenis strategis

Penyusunan Anggaran

4 x 50 menit
Cost management: Accounting and control, Edisi 3, Don R Hansen and Maryanne M Mowen, 2000, Ch.13
6
Mahasiswa dapat menjelaskan konsep manajemen biaya strategis dalam menciptakan dan mempertahankan keunggulan
Manajemen Biaya Strategis
	Aktivitas organisasi

Pemicu biaya aktivitas organisasi
Analisis Rantai Nilai

4 x 50 Menit
Cost management: Accounting and control, Edisi 3, Don R Hansen and Maryanne M Mowen, 2000, Ch.13
7
Mahasiswa dapat menjelaskan manajemen persediaan dengan pendekatan tradisional
Invetory Management
	Pendekatan tradisional dalam manajemen persediaan
	Economic Order Quantity

Safety Stock
Reorder Point
Maximun and Minimum Stock
4 x 50 Menit
Cost management: Accounting and control, Edisi 3, Don R Hansen and Maryanne M Mowen, 2000, Ch.22
8
Mahasiswa dapat menjelaskan manajemen persediaan dengan pendekatan kontemporer
Inventory Mangement
	Pendekatan kontemporer dalam manajemen persediaan.
	Just In Time and Backflush Accounting

4 x 50 Menit
Cost management: Accounting and control, Edisi 3, Don R Hansen and Maryanne M Mowen, 2000, Ch.22
9
UJIAN TENGAH SEMESTER
10
Mahasiswa dapat menjelaskan pengukuran kinerja dengan pendekatan tradisional dan kontemporer
Balance Scorecard
	Perspektif keuangan
	Perspektif konsumen
	Perspektif proses bisnis intern
	Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran  


4 x 50 Menit
Cost management: Accounting and control, Edisi 3, Don R Hansen and Maryanne M Mowen, 2000, Ch.14
11
Mahasiswa dapat menjelaskan pentingnya pengukuran dan pengendalian biaya kualitas bagi perusahaan
Biaya Kualitas: Pengukuran dan Pengendalian
	Pengukuran biaya kualitas.
	Pelaporan biaya kualitas
	Penggunaan informasi biaya kualitas
	Pengendalian biaya kualitas 


4 x 50 Menit
Cost management: Accounting and control, Edisi 3, Don R Hansen and Maryanne M Mowen, 2000, Ch.15
12
Mahasiswa dapat menjelaskan analisis profitabilitas dan harga
Analisis profitabilitas dan harga
	Konsep dasar harga jual
	Pengukuran Laba
	Profitabilitas Segmen
	Analisis varians berhubungan dengan profit
	Daur hidup produk
	Keterbatasan pengukuran laba

4 x 50 Menit
Cost management: Accounting and control, Edisi 3, Don R Hansen and Maryanne M Mowen, 2000, Ch.20
13
Mahasiwa dapat menjelaskan akuntansi pertanggungjawaban kontemporer
Akuntansi pertanggungjawaban kontemporer
	Pengukuran dan pengendalian tradisional
	Pengukuran dan pengendalian kontemporer
	Analisis Nilai Proses
	Activity Flexible Budgeting
	Pengedalian pada tingkat operasi
	Activity Based Budgeting

4 x 50 Menit
Cost management: Accounting and control, Edisi 3, Don R Hansen and Maryanne M Mowen, 2000, Ch.14
14
Mahasiswa dapat menjelaskan pengukuran dan pengedalian produktifitas
Produktifitas : Pengukuran dan Pengedalian
	Pengukuran produktifitas Parsial
	Pengukuran Produktifitas total

4 x 0 Menit
Cost management: Accounting and control, Edisi 3, Don R Hansen and Maryanne M Mowen, 2000, Ch.16
15
Mahasiswa dapat menjelaskan isu-isu internasional dalam manajemen biaya
Internasional dalam Manajemen biaya
	Valuta Asing
	Desentralisai
	Pengukuran Kinerja perusahaan
	Tranfer Fricing perusahaan multinasional.

4 x 50 Menit
Cost management: Accounting and control, Edisi 3, Don R Hansen and Maryanne M Mowen, 2000, Ch.21













SATUAN  ACARA  PEMBELAJARAN 

Mata Ajar 		: MANAJEMEN BIAYA
Kode Mata Ajar		: 
Sks			: 4 Sks 
Pertemuan Ke		: 2 / 200 Menit

(a) Pokok Bahasan		: Memperkenalkan Manajemen Biaya
(b) Sub Pokok Bahasan	     : 1. Perbedaan antara akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen
2. Isu-isu terkini dalam manajemen biaya
3. Pengaruh perkembangan teknologi informasi terhadap struktur biaya

( c) Tujuan 
	1. TIU 		: Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami perbedaan antara akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen dan isu-isu terkini dalam manajemen biaya.
	2. TIK		:  2.1 Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami perbedaan antara akuntansi
			2.2 Mahasiswa dapat menjelaskan isu-isu terkini dalam manajemen biaya dan
				  pengaruhnya terhadap struktur biaya suatu perusahaan. 
			2.3 Mahasiswa dapat menjelaskan pengaruh kerkembangan teknologi
				  informasi terhadap struktur biaya.

(d). Kegiatan Belajar Mengajar 

Tahap Kegiatan
Kegiatan Pengajaran
Kegiatan
Mahasiswa
Media dan Alat Pengajaran 
Pendahuluan
-	Memberikan gambaran umum tentang manajemen biaya, lingkup manajemen biaya, dan pengaruh kemajuan teknologi informasi terhadap aktivitas perusahaan.
-	Mereview materi yang dijelaskan pada pertemuan sebelumnya
-	Mencatat 
-	Mendengarkan
-	Bertanya 
Media :
-	White board 
-	Buku panduan dan bahan cetak
Alat
-	Spidol
-	Laptop
-	Infocus
      
Penyajian 
-	Menjelaskan definisi akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen
-	Menjelaskan perbedaan dan persamaan akuntansi keuangan dengan akuntansi manajemen
-	Menjelaskan isu-isu terkini dalam manajemen biaya.
-	Menjelaskan pengaruh perkembangan teknologi informasi terhadap struktur biaya suatu perusahaan.
-	Mencatat 
-	Mendengarkan 
-	Bertanya 
Media :
-	White board 
-	Buku panduan dan bahan cetak
Alat
-	Spidol
-	Laptop
-	Infocus


Penutup 
-	Menyimpulkan bahasan sesi ini
-	Memberikan tugas untuk dikerjakan dirumah.
-	Tanya Jawab.
-	Memberikan gambaran mengenai kuliah berikutnya.
-	Memberikan tugas membaca kuliah berikutnya


-	Mencatat 
-	Mendengarkan
-	mengerjakan
-	Bertanya 
Media :
-	White board 
-	Buku panduan dan bahan cetak
Alat
-	Spidol
-	Laptop
-	Infocus




(e).  Evaluasi
	Tanya Jawab
(f).  Referensi
Cost management: Accounting and control, Edisi 3, Don R Hansen and Maryanne M Mowen, 2000, Ch.1
	
























SATUAN  ACARA  PEMBELAJARAN 

Mata Ajar 		: Manajemen Biaya
Kode Mata Ajar		: 
Sks			: 4 Sks 
Pertemuan Ke		: 3 / 200 Menit

(a) Pokok Bahasan		:  Konsep dasar manajemen biaya 
(b) Sub Pokok Bahasan		:  1.Sistem informasi manajemen biaya
2. Klasifikasi sistem informasi
3. penempatan biaya dan pemicu biaya
4. perbedaan sistem manajemen biaya tradisional dan kontemporer
( c) Tujuan 
	1. TIU 		: Mahasiswa dapat menjelaskan konsep manajemen biaya sebagai sistem manajemen biaya kontemporer dan sekaligus dapat menjelaskan perbedaannya dengan sistem manajemen biaya tradisional 
	2. TIK		: 	2.1. Mahasiswa dapat menyebutkandan menjelaskan biaya sebagai suatu sistem
2.2. Mahasiswa mampu mengklasifikasikan sistem sesuai dengan tujuannya
2.3. Mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana penempatan biaya dan mengidentifikasikan aktivitas pemicu yang tepat.

			   
(d). Kegiatan Belajar Mengajar 

Tahap Kegiatan
Kegiatan Pengajaran
Kegiatan
Mahasiswa
Media dan Alat Pengajaran 
Pendahuluan
-	Memberikan penjelasan mengenai konsep manajemen biaya sebagai suatu sistem informasi
-	Mereview materi yang dijelaskan pada pertemuan sebelumnya
-	Mencatat 
-	Mendengarkan
-	Bertanya 
Media :
-	White board 
-	Buku panduan dan bahan cetak

Alat
-	Spidol
-	Laptop
-	Infocus

      

Penyajian 
-	Menjelaskan defenisi system informasi
-	Menjelaskan klasifikasi system informasi
-	Menjelaskan penempatan biaya dan faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan aktivitas pemicu biaya.
-	Menjelaskan menjelaskan  perbedaan antara sistem manajemen biaya yang tradisional dengan kontemporer.
-	Mencatat 
-	Mendengarkan 
-	Bertanya 
Media :
-	White board 
-	Buku panduan dan bahan cetak

Alat
-	Spidol
-	Laptop
-	Infocus


Penutup 
-	Menyimpulkan bahan sesi ini
-	Memberikan tugas untuk dikerjakan dirumah
-	Memberikan gambaran mengenai kuliah berikutnya
-	Memberikan tugas membaca kuliah berikutnya.


-	Mencatat 
-	Mendengarkan
-	Mengerjakan.
-	Bertanya 
Media :
-	White board 
-	Buku panduan dan bahan cetak

Alat
-	Spidol
-	Laptop
-	Infocus





(e).  Evaluasi
	Tanya jawab
(f).  Referensi
Cost Management:  Accounting and Control. Ed 3. Don R Hansen and Maryanne M Mowen, 2000,     Ch 2.




















SATUAN  ACARA  PEMBELAJARAN 

Mata Ajar 		: MANAJEMEN BIAYA
Kode Mata Ajar		: 
Sks			: 4 Sks 
Pertemuan Ke		: 4 / 200 Menit

(a) Pokok Bahasan		:  Activity Based Costing
(b) Sub Pokok Bahasan		: 1. Activity.
2. Cost driver and activity tracing

(c) Tujuan 
	1. TIU 		:  Mahasiswa dapat menjelaskan konsep perhitungan harga pokok dengan berdasarkan aktivitas
	2. TIK		: 	2.1.Mahasiswa dapat menyebutkan dan menjelaskan kelemahan perhitungan harga pokok tradisional
2.2.Mahasiswa dapat mengklasifikasikan aktivitas
			   2.3.Mahasiswa dapat mengidentifikasikan aktivitas pemicu biaya dengan tepat
			   2.4.Mahasiswa dapat menjelaskan perhitungan harga pokok dengan berdasarkan aktivitas

			   
(d). Kegiatan Belajar Mengajar 

Tahap Kegiatan
Kegiatan Pengajaran
Kegiatan
Mahasiswa
Media dan Alat Pengajaran 
Pendahuluan
-	Mereview materi yang dijelaskan pada pertemuan sebelumnya
-	Memberikan penjelasan mengenai konsep perhitungan harga pokok antara traditional dan kontemporer
-	Mencatat 
-	Mendengarkan
-	Bertanya 
Media :
-	White board 
-	Buku panduan dan bahan cetak
Alat
-	Spidol
-	Laptop
-	Infocus

      
Penyajian 
-	Menjelaskan pengertian dan cara penyusunan laporan laba-rugi.
-	Menjelaskan pengertian dan cara penyusunan laporan perubahan modal.
-	Menjelaskan pengertian dan cara penyusunan neraca.
-	Menjelaskan pengertian dan cara penyusunan laporan arus kas.
-	Mencatat 
-	Mendengarkan 
-	Bertanya 
Media :
-	White board 
-	Buku panduan dan bahan cetak
Alat
-	Spidol
-	Laptop
-	Infocus



Penutup 
-	
-	Contoh-contoh soal beserta pembahasannya.
-	Latihan mengerjakan soal
-	Tanya Jawab.


-	
-	Mencatat 
-	Mendengarkan
-	mengerjakan
-	Bertanya 

Media :
-	White board 
-	Buku panduan dan bahan cetak
Alat
-	Spidol
-	Laptop
-	Infocus



(e).  Evaluasi
	Mengerjakan soal/kasus yang berhubungan dengan Laporan keuangan
 (f).  Referensi
	Diktat Ajar Akuntansi,UBD,Thn 2001, hal 15-21





























SATUAN  ACARA  PEMBELAJARAN 

Mata Ajar 		: MANAJEMEN BIAYA
Kode Mata Ajar		: 
Sks			: 4 Sks 
Pertemuan Ke		: 5 / 200 Menit

(a) Pokok Bahasan		:  Manajemen biaya strategis
(b) Sub Pokok Bahasan	 : 	1. Konsep manajemen strategis dan manajemen biaya strategis
	2. Jenis-jenis strategis
	3. Penyusunan anggaran

( c) Tujuan 
	1. TIU 		: Mahasiswa mampu menjelaskan konsep manajemen biaya strategis dalam menciptakan dan mempertahankan keunggulan bersaing 
	2. TIK		: 	2.1.Mahasiswa dapat menjelaskan konsep manajemen strategis dan manajemen biaya strategis
				2.2.Mahasiswa dapat menjelaskan jenis-jenis strategis
			   2.3.Mahasiswa dapat menjelaskan defenisi, pendekatan penyususnan dan jenis-jenis anggaran
		        				   
(d). Kegiatan Belajar Mengajar 

Tahap 
Kegiatan
Kegiatan Pengajaran
Kegiatan
Mahasiswa
Media dan Alat Pengajaran 
Pendahuluan
-	Menjelaskan secara umum proses jurnal umum.
-	Mencatat 
-	Mendengarkan
-	Bertanya 
Media :
-	White board 
-	Buku panduan dan bahan cetak
Alat
- Spidol
      
Penyajian 
-	Menjelaskan pengertian dan bentu jurnal umum
-	Menjelaskan pengertian dan cara pencatatan potongan-potongan harga
-	Menjelaskan pengertian dan cara pencatatan syarat-syarat penyerahan barang
-	Menjelaskan cara menyusun kode perkiraan
-	Mencatat 
-	Mendengarkan 
-	Bertanya 
Media :
-	White board 
-	Buku panduan dan bahan cetak
Alat
- Spidol

Penutup 
-	Contoh-contoh soal beserta pembahasannya.
-	Latihan mengerjakan soal
-	Tanya Jawab.


-	Mencatat 
-	Mendengarkan
-	mengerjakan
-	Bertanya 
Media :
-	White board 
-	Buku panduan dan bahan cetak
Alat
- Spidol



(e).  Evaluasi
	Mengerjakan soal/kasus yang berhubungan dengan jurnal umum 
 (f).  Referensi
	Diktat Ajar Akuntansi,UBD,Thn 2001, hal 25-29







































SATUAN  ACARA  PEMBELAJARAN 

Mata Ajar 		: PENGANTAR AKUNTANSI I
Kode Mata Ajar		: 
Sks			: 3 Sks 
Pertemuan Ke		: Ke Enam / 150 Menit

(a) Pokok Bahasan		:  Proses Posting
 (b) Sub Pokok Bahasan		: 1. Buku Besar.
			  2. Neraca Saldo.

( c) Tujuan 
	1. TIU 		: Mahasiswa mampu memahami proses posting dan penentuan saldo perkiraan 
	2. TIK		:   1.1. Mahasiswa mampu memahami pengertian buku besar dan bentuk-bnetuk buku besar.
1.2. Mahasiswa mampu memahami proses posting
2.1. Mahasiswa mampu memahami pengertian dan bentuk neraca saldo
2.2. Mahasiswa mampu memahami cara menyusun neraca saldo
		   
(d). Kegiatan Belajar Mengajar 

Tahap Kegiatan
Kegiatan Pengajaran
Kegiatan
Mahasiswa
Media dan Alat Pengajaran 
Pendahuluan
-	Menjelaskan secara singkat materi pada pertemuan ke empat 
-	Menjelaskan secara umum proses posting
-	Mencatat 
-	Mendengarkan
-	Bertanya 
Media :
-	White board 
-	Buku panduan dan bahan cetak
Alat
- Spidol
      
Penyajian 
-	Menjelaskan pengertian dan bentuk-bentuk buku besar.
-	Menjelaskan bagaimana melakukan proses posting.
-	Menjelaskan cara membuat bentuk neraca saldo beserta penyelesaiannya.
-	Mencatat 
-	Mendengarkan 
-	Bertanya 
Media :
-	White board 
-	Buku panduan dan bahan cetak
Alat
- Spidol

Penutup 
-	Contoh-contoh soal beserta pembahasannya.
-	Latihan mengerjakan soal
-	Tanya Jawab.


-	Mencatat 
-	Mendengarkan
-	mengerjakan
-	Bertanya 
Media :
-	White board 
-	Buku panduan dan bahan cetak
Alat
- Spidol



(e).  Evaluasi
	Mengerjakan soal/kasus yang berhubungan dengan proses posting dan penyusunan neraca saldo
 (f).  Referensi
	Diktat Ajar Akuntansi,UBD,Thn 2001, hal 32-36
	












































SATUAN  ACARA  PEMBELAJARAN 

Mata Ajar 		: PENGANTAR AKUNTANSI I
Kode Mata Ajar		: 
Sks			: 3 Sks 
Pertemuan Ke		: Ke Tujuh / 150 Menit

(a) Pokok Bahasan		:  Ayat Jurnal Penyesuaian.
(b) Sub Pokok Bahasan		: 1.  Ajp atas Persediaan Barang dagang
	Ajp atas Biaya Dibayar Dimuka

Ajp atas Pendapatan diterima dimuka  
( c) Tujuan 
	1. TIU 		: Mahasiswa mampu memahami proses pembuatan Ayat Jurnal Penyesuaian 
	2. TIK		:   1.1. Mahasiswa mampu memahami pengertian dan maksud dibuatnya ajp
1.2. Mahasiswa mampu memahami pembuatan ajp atas persediaan barang      dagang.
2.1.. Mahasiswa mampu memahami pembuatan ajp atas biaya dibayar dimuka         3.1. Mahasiswa mampu memahami pembuatan ajp atas pendapatan diterima
       dimuka.
 
(d). Kegiatan Belajar Mengajar 

Tahap Kegiatan
Kegiatan Pengajaran
Kegiatan
Mahasiswa
Media dan Alat Pengajaran 
Pendahuluan
-	Menjelaskan secara singkat materi pada pertemuan ke enam 
-	Menjelaskan secara umum tujuan dibuatnya ayat jurnal penyesuaian
-	Mencatat 
-	Mendengarkan
-	Bertanya 
Media :
-	White board 
-	Buku panduan dan bahan cetak
Alat
- Spidol
      
Penyajian 
-	Menjelaskan pengertian dari ayat jurnal penyesuaian
-	Menjelaskan maksud dan tujuan dibuatnya ajp
-	Menjelaskan cara membuat ajp atas persediaan barang dangang
-	Menjelaskan cara membuat ajp atas biaya dib dimuka
-	Menjelaskan cara membuat ajp atas pendapatan dit dimuka
-	Mencatat 
-	Mendengarkan 
-	Bertanya 
Media :
-	White board 
-	Buku panduan dan bahan cetak
Alat
- Spidol

Penutup 
-	Contoh-contoh soal beserta pembahasannya.
-	Latihan mengerjakan soal
-	Tanya Jawab.


-	Mencatat 
-	Mendengarkan
-	mengerjakan
-	Bertanya 
Media :
-	White board 
-	Buku panduan dan bahan cetak
Alat
- Spidol



(e).  Evaluasi
	Mengerjakan soal/kasus yang berhubungan ajp barang dagang, biaya dib dimuka dan pend dit dimuka
 (f).  Referensi
	Diktat Ajar Akuntansi,UBD,Thn 2001, hal 34-41





































SATUAN  ACARA  PEMBELAJARAN 

Mata Ajar 		: PENGANTAR AKUNTANSI I
Kode Mata Ajar		: 
Sks			: 3 Sks 
Pertemuan Ke		: Ke Sembilan / 150 Menit

(a) Pokok Bahasan		:  Ayat Jurnal Penyesuaian.
(b) Sub Pokok Bahasan		: 1. Ajp atas hutang biaya
2. Ajp atas piutang pendapatan
3. Ajp atas peny aktiva  tetap
4. Ajp  atas taksiran kerugian piutang
5 Ajp atas PPH
( c) Tujuan 
	1. TIU 		: Mahasiswa mampu memahami proses pembuatan Ayat Jurnal Penyesuaian 
	2. TIK	     : 1.1. Mahasiswa mampu memahami proses pembuatan Ayat Jurnal Penyesuaian   atas   hutang biaya.
2.1. Mahasiswa mampu memahami proses pembuatan Ayat Jurnal Penyesuaian atas piutang pendapatan
3.1. Mahasiswa mampu memahami proses pembuatan Ayat Jurnal Penyesuaian atas penyusutan aktiva tetap
4.1. Mahasiswa mampu memahami proses pembuatan Ayat Jurnal Penyesuaian atas taksiran kerugian piutang
5.1. Mahasiswa mampu memahami proses pembuatan Ayat Jurnal Penyesuaian pajak penghasilan.
		        
(d). Kegiatan Belajar Mengajar 

Tahap Kegiatan
Kegiatan Pengajaran
Kegiatan
Mahasiswa
Media dan Alat Pengajaran 
Pendahuluan
-	Menjelaskan secara singkat materi pada pertemuan ke tujuh 
-	
-	Mencatat 
-	Mendengarkan
-	Bertanya 
Media :
-	White board 
-	Buku panduan dan bahan cetak
Alat
- Spidol
      
Penyajian 
-	Menjelaskan cara membuat ajp atas hutang biaya.
-	Menjelaskan cara membuat ajp atas piutang pendapatan.
-	Menjelaskan cara membuat ajp atas peny aktiva tetap.
-	Menjelaskan cara membuat ajp atas taksiran kerugian piutang.
-	Menjelaskan cara membuat ajp atas pph.
-	Mencatat 
-	Mendengarkan 
-	Bertanya 
Media :
-	White board 
-	Buku panduan dan bahan cetak
Alat
- Spidol

Penutup 
-	Contoh-contoh soal beserta pembahasannya.
-	Latihan mengerjakan soal
-	Tanya Jawab.


-	Mencatat 
-	Mendengarkan
-	mengerjakan
-	Bertanya 
Media :
-	White board 
-	Buku panduan dan bahan cetak
Alat
- Spidol




(e).  Evaluasi
	Mengerjakan soal/kasus yang berhubungan ajp tersebut di atas.
(f).  Referensi
	Diktat Ajar Akuntansi,UBD,Thn 2001, hal 41-45

	
        
	




























SATUAN  ACARA  PEMBELAJARAN 

Mata Ajar 		: PENGANTAR AKUNTANSI I
Kode Mata Ajar		: 
Sks			: 3 Sks 
Pertemuan Ke		: Ke Sepuluh / 150 Menit

(a) Pokok Bahasan		: Prinsip penandingan
(b) Sub Pokok Bahasan		: 1. Pos-pos akrual
			  2. Pos-pos deferal.
		       
( c) Tujuan 
	1. TIU 		: Mahasiswa mampu memahami prosedur pengakuan pendapatan dan beban
	2. TIK		: 1.1. Mahasiswa mampu memahami perkiraan-perkiraan apa saja yang termasuk pos-pos akrual
2.1..Mahasiswa mampu memahami perkiraan-perkiraan apa saja yang   termasuk pos-pos deferal.
			
		   	 
(d). Kegiatan Belajar Mengajar 

Tahap Kegiatan
Kegiatan Pengajaran
Kegiatan
Mahasiswa
Media dan Alat Pengajaran 
Pendahuluan
-	Menjelaskan secara singkat materi pada pertemuan ke sembilan
-	Menjelaskan secara umum prosedur pengakuan pendapatan dan beban
-	Mencatat 
-	Mendengarkan
-	Bertanya 
Media :
-	White board 
-	Buku panduan dan bahan cetak
Alat
- Spidol
      
Penyajian 
-	Menjelaskan bagaimana prosedur pengakuan pendapatan dan beban.
-	Menjelaskan perkiraan-perkiraan yang termasuk dalam pos-pos deferal.
-	Menjelaskan perkiraan-perkiraan yang termasuk dalam pos akrual.
-	Mencatat 
-	Mendengarkan 
-	Bertanya 
Media :
-	White board 
-	Buku panduan dan bahan cetak
Alat
- Spidol

Penutup 
-	Contoh-contoh soal beserta pembahasannya.
-	Latihan mengerjakan soal
-	Tanya Jawab.


-	Mencatat 
-	Mendengarkan
-	mengerjakan
-	Bertanya 
Media :
-	White board 
-	Buku panduan dan bahan cetak
Alat
- Spidol



(e).  Evaluasi
	Mengerjakan soal/kasus yang berhubungan prinsip penandingan
(f).  Referensi
	Diktat Ajar Akuntansi,UBD,Thn 2001, hal 46-47


	
	

	



































SATUAN  ACARA  PEMBELAJARAN 

Mata Ajar 		: PENGANTAR AKUNTANSI I
Kode Mata Ajar		: 
Sks			: 3 Sks 
Pertemuan Ke		: Ke Dua Belas / 150 Menit

(a) Pokok Bahasan		:  Neraca Lajur
(b) Sub Pokok Bahasan		:  Neraca Lajur
( c) Tujuan 
	1. TIU 		: Mahasiswa mampu memahami proses penyelesaian neraca lajur/kertas kerja.
	2. TIK		:  1.1. Mahasiswa mampu memahami pengertian dari Neraca lajur
			1.2. Mahasiswa mampu memahami penyelesaian neraca lajur 
				   	 
(d). Kegiatan Belajar Mengajar 
Tahap Kegiatan
Kegiatan Pengajaran
Kegiatan
Mahasiswa
Media dan Alat Pengajaran 
Pendahuluan
-	Menjelaskan secara singkat materi pada sebelumnya.
-	Menjelaskan secara umum neraca lajur perusahaan
-	 
-	Mencatat 
-	Mendengarkan
-	Bertanya 
Media :
-	White board 
-	Buku panduan dan bahan cetak
Alat
- Spidol
Penyajian 
-	Menjelaskan pengertian dari neraca lajur.
-	Menjelaskan cara pengisian neraca lajur.
-	Menjelaskan cara memindahkan data dari ajp ke neraca lajur.
-	Mencatat 
-	Mendengarkan 
-	Bertanya 
Media :
-	White board 
-	Buku panduan dan bahan cetak
Alat
- Spidol

Penutup 
-	Contoh-contoh soal beserta pembahasannya.
-	Latihan mengerjakan soal
-	Tanya Jawab.
-	Mencatat 
-	Mendengarkan
-	mengerjakan
-	Bertanya 
Media :
-	White board 
-	Buku panduan dan bahan cetak
Alat
- Spidol


(e).  Evaluasi
	Mengerjakan soal/kasus yang berhubungan neraca lajur.
 (f).  Referensi
	Diktat Ajar Akuntansi,UBD,Thn 2001, hal 47-48

	
	



SATUAN  ACARA  PEMBELAJARAN 

Mata Ajar 		: PENGANTAR AKUNTANSI I
Kode Mata Ajar		: 
Sks			: 3 Sks 
Pertemuan Ke		: Ke Tiga belas / 150 Menit

(a) Pokok Bahasan		: Ayat Penutup  
(b) Sub Pokok Bahasan		: 1. Ayat Penutup
	     	       2. Neraca saldo setelah penutup.
( c) Tujuan 
	1. TIU 		: Mahasiswa mampu memahami proses penutupan buku.
	2. TIK		:  1.1. Mahasiswa mampu memahami pengertian ayat penutup.
			1.2. Mahasiswa mampu memahami proses pembuatan ayat penutup
			1.3. Mahasiswa mampu memahami pengertian Neraca saldo setelah penutup
       		         1.4.Mahasiswa mampu memahami proses peyusunan neraca saldo setelah penutup.
					   	 
(d). Kegiatan Belajar Mengajar 

Tahap Kegiatan
Kegiatan Pengajaran
Kegiatan
Mahasiswa
Media dan Alat Pengajaran 
Pendahuluan
-	Menjelaskan secara singkat materi pada pertemua ke duabelas
-	Menjelaskan secara umum proses penutupan buku perusahaan
-	Mencatat 
-	Mendengarkan
-	Bertanya 
Media :
-	White board 
-	Buku panduan dan bahan cetak
Alat
- Spidol
      
Penyajian 
-	Menjelaskan pengertian dan proses pembuatan ayat penutup
-	Menjelaskan pengertian dan cara penyusunan neraca saldo setelah penutup.
-	Mencatat 
-	Mendengarkan 
-	Bertanya 
Media :
-	White board 
-	Buku panduan dan bahan cetak
Alat
- Spidol

Penutup 
-	Contoh-contoh soal beserta pembahasannya.
-	Latihan mengerjakan soal
-	Tanya Jawab.


-	Mencatat 
-	Mendengarkan
-	mengerjakan
-	Bertanya 
Media :
-	White board 
-	Buku panduan dan bahan cetak
Alat
- Spidol




(e).  Evaluasi
	Mengerjakan soal/kasus yang berhubungan proses penyusunan ayat penutup dan neraca saldo setelah penutup
 (f).  Referensi
	Diktat Ajar Akuntansi,UBD,Thn 2001, hal 51-52
	
	
	







































SATUAN  ACARA  PEMBELAJARAN 

Mata Ajar 		: PENGANTAR AKUNTANSI I
Kode Mata Ajar		: 
Sks			: 3 Sks 
Pertemuan Ke		: Ke Empat Belas / 150 Menit

(a) Pokok Bahasan		:  Ayat Pembalik
(b) Sub Pokok Bahasan		: Ayat Pembalik
			  

( c) Tujuan 
	1. TIU 		: Mahasiswa mampu memahami proses penyusunan ayat pembalik.
	2. TIK		: 1.1. Mahasiswa mampu memahami pengertian dan tujuan disusunnya ayat pembalik
	1.2. Mahasiswa mampu memahami perkiraan-perkiraan yang harus dibuat ayat pembaliknya.
			1.3. Mahasiswa mampu memahami proses penyelesaian ayat pembalik
       		
					   	 
(d). Kegiatan Belajar Mengajar 

Tahap Kegiatan
Kegiatan Pengajaran
Kegiatan
Mahasiswa
Media dan Alat Pengajaran 
Pendahuluan
-	Menjelaskan secara singkat materi pada pertemuan sebelumnya.
-	Menjelaskan secara umum proses penyelesaian ayat pembalik. 
-	
-	Mencatat 
-	Mendengarkan
-	Bertanya 
Media :
-	White board 
-	Buku panduan dan bahan cetak
Alat
- Spidol
      
Penyajian 
-	Menjelaskan pengertian dan tujuan disusunnya ayat pembalik.
-	Menjelaskan perkiraan-perkiraan apa saja yang harus dibuat ayat pembaliknya.
-	Menjelaskan proses penyelesaian ayat pembalik.
-	Mencatat 
-	Mendengarkan 
-	Bertanya 
Media :
-	White board 
-	Buku panduan dan bahan cetak
Alat
- Spidol

Penutup 
-	Contoh-contoh soal beserta pembahasannya.
-	Latihan mengerjakan soal
-	Tanya Jawab.


-	Mencatat 
-	Mendengarkan
-	mengerjakan
-	Bertanya 
Media :
-	White board 
-	Buku panduan dan bahan cetak
Alat
- Spidol


(e).  Evaluasi
	Mengerjakan soal/kasus yang berhubungan proses penyelesaian ayat pembalik.
 (f).  Referensi
	Diktat Ajar Akuntansi,UBD,Thn 2001, hal 52-53.
	
	

	


































