
 

 RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 

 

 

 

JURUSAN AKUNTANSI 

FAKULTAS EKONOMI 

MATA KULIAH : KODE MK RUMPUN MK SKS SEMESTER REVISI 

PRAKTIKUM AKUNTANSI BIAYA EKA4403   2   

DOSEN 

PENGAMPUH 

1.  2.   

CAPAIAN 

PEMBELAJARAN 

Setelah mengikuti  kuliah, mahasiswa diharapkan dapat : 

1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;  

2. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; 

3. Menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;  

4. mampu melakukan perhitungan harga pokok pesanan dan harga pokok proses, 

5. mampu menyusun laporan biaya produksi,  

6. mendapatkan gambaran yang jelas tentang praktek akuntansi biaya yang sebenarnya terjadi dalam 

perusahaan. 

MEDIA 

PEMBELAJARAN 

1. Untuk Praktikum materi 1 s/d 4 telah dilaksanakan di kelas 

2. Untuk praktikum materi 5 s/d 9 akan dilaksanakan secara mandiri/blanded learning 

 3. S Seluruh materi mengacu pada rencana pembelajaran semester 

 4.   



 
 
 
 

NO  
KOMPETENSI 

KHUSUS 

POKOK 

BAHASAN 
SUB POKOK BAHASAN 

MODEL 

PERKULIAHAN 

TUGAS 

PERKULIAHAN 

DAFTAR 

PUSTAKA 

MINGGU 

KE 

5 Mahasiswa diharapkan 

mampu melakukan 

posting dari buku 

jurnal ke buku besar 

dan membuat kartu 

biaya pesanan. 

Kasus PT. Maju 

Jaya  (Posting ke 

buku besar-buku 

pembantu) 

1. Posting dari buku jurnal ke buku 

besar 

Mandiri/blanded 

learning 

Mahasiswa 

mengerjakan 

kasus terlampir 

  V 

2. Buat kartu biaya pesanan untuk 

nomor L-352 dan L-353 

6 Mahasiswa diharapkan 

mampu melakukan 

penyusunan laporan 

harga pokok penjualan, 

laba rugi, dan neraca 

PT Maju Jaya. 

Kasus PT. Maju 

Jaya  (Laporan 

Keuangan) 

1. Laporan harga pokok penjualan PT. 

Maju Jaya untuk bulan Januari 2006 

Mandiri/ blanded 

learning 

Mahasiswa 

mengerjakan 

kasus terlampir 

  VI 

2. Laporan Laba-Rugi PT.Maju Jaya 

untuk bulan Januari 2006 

3. Laporan Neraca PT. Maju Jaya Per 

tanggal 31 Januari 2006 

7 Mahasiswa diharapkan 

mampu melakukan 

penyusunan laporan 

biaya produksi PT. 

Eskrima dengan 

metode rata-rata 

Kasus PT. Eskrima  

(Laporan biaya 

produksi) 

1. Laporan biaya produksi untuk 

departemen pencampuran pada 

bulan maret 2006 dengan 

menggunakan metode rata-rata 

tertimbang 

Mandiri /blanded 

learning 

Mahasiswa 

mengerjakan 

kasus terlampir 

  VIII 

2. Laporan biaya produksi untuk 

departemen penyelesaian pada bulan 

maret 2006 dengan menggunakan 

metode rata-rata tertimbang 

8 Mahasiswa diharapkan 

mampu membuat 

jurnal atas transfer unit 

dari dep. pencampuran 

sampai ke dep. 

Pengemasan pada PT. 

Eskrima (metode rata-

rata), dan melakukan 

penyusunan laporan 

biaya produksi PT. 

Eskrima dengan 

metode FIFO.  

Lanjutan, Kasus 

PT. Eskrima  

(Laporan biaya 

produksi) 

1. Buat jurnal yang sesuai utk mencatat 

transfer unit dari dep. pencampuran 

ke dep. penyelesaian dan dari dep. 

penyelesaian ke dep. Pengemasan 

Mandiri /blanded 

learning 

Mahasiswa 

mengerjakan 

kasus terlampir 

  IX 

2. Laporan biaya produksi utk dep. 

Pencampuran pada bulan Maret 

2006 menggunakan metode FIFO 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Mahasiswa diharapkan 

mampu melakukan 

penyusunan laporan 

biaya produksi PT. 

Eskrima dengan 

metode rata-rata dan 

membuat jurnal atas 

transfer unit dari dep. 

pencampuran sampai 

ke dep. Pengemasan 

pada PT. Eskrima 

Lanjutan, Kasus 

PT. Eskrima  

(Laporan biaya 

produksi) 

1. Buat laporan biaya produksi untuk 

departemen penyelesaian untuk 

bulan Maret 2006 menggunakan 

metode FIFO 

Mandiri /blanded 

learning 

Mahasiswa 

mengerjakan 

kasus terlampir 

  X 

2. Buat jurnal yang sesuai untuk 

mencatat transfer unit dari dep.  

Pencampuran ke dep. Penyelesaian 

dan dari dep.penyelesaian ke dep. 

Pengemasan 


