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La Ode Almana, S.E., M.E. 
Capaian 
Pembelajaran 
(CP) 

CPL-PRODI   (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) 
S1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; 
S2 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral, dan etika; 
S3 Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 
S4 Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; 
S5 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; 
S6 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; 
S8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 

S11 Menginternalisasi prinsip-prinsip etika bisnis dan profesi akuntan 
KU1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; 
KU3 Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 

humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau 
kritik seni; 

KU4 Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman 
perguruan tinggi 

KU6 Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya; 
KU10 Mampu mengkombinasikan kompetensi teknikal dan keahlian profesional untuk menyelesaikan penugasan kerja; 
KU11 Mampu mempresentasikan informasi dan mengemukakan ide dengan jelas, baik secara lisan maupun tertulis, kepada pemangku kepentingan. 



KK7 Mampu secara mandiri menyusun dan menganalisis laporan akuntansi manajemen, meliputi perencanaan dan penganggaran, manajemen 
biaya, pengendalian kualitas, pengukuran kinerja, dan  benchmarking, yang relevan dan andal dalam mendukung pengambilan keputusan dan 
pengendalian manajemen dengan menerapkan teknik-teknik akuntansi manajemen; 

PP1 Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang perencanaan, prosedur, dan pelaporan audit; 
PP2 Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang:  

- Kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan;  

- Kebijakan dan prinsip-prinsip akuntansi;  

- Siklus Akuntansi;  

- Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan elemen-elemen laporan keuangan;  

Analisis laporan keuangan. 
CP-MK (Capaian Pembelajaran Lulusan Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah) 

 Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat menerapkan penguasaan teori dan praktis mengenai konsep keperilakuan 
sumber daya yang terlibat dalam keseluruhan ranah praktik akuntansi, baik internal maupun eksternal entitas serta mengkaji teori 
keputusan, penganggaran desain struktur organisasi baik bisnis maupun non bisnis, komunikasi dan informasi, sumber daya manusia, 
lingkungan sosial, serta proses perencanaan dan pengendalian yang dihubungkan dengan masalah keperilakuan manusia baik di bidang 
produksi, bidang perencanaan sistem informasi, masalah pertanggungjawan dan evaluasi kinerja masing-masing bidang, termasuk kajian 
pertanggungjawaban sosial dan lingkungannya. 

Diskripsi Singkat 
MK 

Mata kuliah ini merupakan bagian dari ilmu akuntansi yang mempelajari akuntansi secara menyeluruh dengan melibatkan aspek 
kuantitatif dan kualitatif, terutama pada aspek keperilakuan manusia baik dari pihak penyedia informasi maupun pihak pengguna 
informasi untuk membantu pihak terkait melakukan pengambilan keputusan, dalam konsep praktis dan riset. 

Bahan Kajian / 
Pokok Bahasan 

1. Konsep akuntansi keperilakuan 
2. Konsep danperan perilaku organisasi 
3. Konsep keperilakuan dari psikologi dan psikologi sosial 
4. Filosofi riset dan metode riset akuntansi keperilakuan serta contoh riset akuntansi keperilakuan 
5. Pengemdalian keuangan dan kaitannya dengan keperilakuan serta contoh riset akuntansi keperilakuan dalam pengendalian keuangan 
6. Asek keperilakuan pada akuntansi pertanggungjawaban dan contoh riset akuntansi keperilakuan pada akuntansi pertanggungjawaban 
7. Aspek keperilakuan pada perencanaan laba dan penganggaran, serta contoh riset akuntansi keperilakuan pada perencanaan laba dan 

penganggaran 
8. UTS 
9. Aspek keperilakuan pada pengendalian biaya, serta contoh riset akuntansi keperilakuan pada pengendalian biaya 
10. Aspek keperilakuan pada pengambilan keputusan, dan contoh riset akuntansi keperilakuan pada pengambilan keputusan 
11. Aspek keperilakuan pada pelaporan dan evaluasi serta contoh riset akuntansi keperilakuan pada pelaporan evaluasi 
12. Aspek keperilakuan pada penganggaran modal, serta contoh riset akuntansi keperilakuan pada penganggaran modal 
13. Aspek keperilakuan pada audit internal serta contoh akuntansi keperilakuan pada audit internal 
14. Akuntansi keperilakuan pada pengauditan dan etika akuntan, serta contoh riset akuntanasi keperilakuan pada pengauditan dan etika 

akuntan 



15. akuntansi keperilakuan pada akuntansi sumber daya manusia dan akuntansi sosial, serta contoh riset akuntansi keperilakuan pada 
akuntansi sumberdaya manusia dan akuntansi sosial 

16. UAS 
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Media 
Pembelajaran 

Preangkat lunak: Perangkat keras : 
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Nama Dosen 
Pengampu 
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Matakuliah 
prasyarat 

 

 



Minggu
Ke- 

 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi 

Pembelajaran) 
 

Bentuk dan Metode 
Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman 
Belajar 

Mahasiswa 

Kriteria & Bentuk 
Penilaian 

Indikator Penilaian 
 

Bobot 
Penilaian 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1 Mampu menjelaskan 

pengertian dan 
konsep 
akuntansi 
keperilakuan 

1. Definisi dan 
berbagai 
perspektif ilmu 
Keperilakuan 

2. Definisi dan 
perkembangan 
akuntansi 
keperilakuan 

3. Manfaat, 
kerangka, dan 
peran riset 
akuntansi 
keperilakuan 

4. Lingkup dan 
aplikasi akuntansi 
keperilakuan 

5. Hipotesis konsep 
kepemilikan dan 
konsep entitas 

6. Rekonsiliasi 
konsep dasar 
(teori akuntansi 
dana dan teori 
komando). 

Ceramah & 
Tanya Jawab 

1 x 3 x 50’ 
BT : 

1 x 3 x 50’ 
BM : 

1 x 3 x 60’ 

Mahasiswa 
mengkaji 
pengertian dan 
konsep 
akuntansi 
keperilakuan 

Kemampuan 
dalam 
menjelaskan 
pengertian dan 
konsep 
akuntansi 
keperilakuan 

1. Mampu 
menjelaskan 
definisi dan 
perspektif ilmu 
keperilakuan 

2. Mampu 
menjelaskan 
definisi dan konsep 
akuntansi 
keperilakuan 

3. Mampu 
menjelaskan 
dimensi akuntansi 
keperilakuan 

4. Mampu 
menjelaskan 
hipotesis 
keperilakuan untuk 
konsep yang 
berbeda. 

7 

2 Mampu menjelaskan 
konsep dan peran 
perilaku organisasi 

1. Definisi, tujuan, 
dan peran perilaku 
organisasi  

2. Teori peran, 
struktur  sosial, 
budaya, komitmen 
organisasi, konflik 

1. Ceramah & 
Tanya Jawab 

2. Diskusi 

1 x 3 x 50’ 
BT : 

1 x 3 x 50’ 
BM : 

1 x 3 x 60’ 

Mahasiswa 
mengkaji 
konsep dan 
peran 
perilaku 
organisasi 

Kemampuan 
dalam 
menjelaskan 
konsep dan 
peran perilaku 
organisasi 

1. Mampu 
menjelaskan 
definisi dan peran 
perilaku organisasi 

2. Mampu 
menjelaskan hal-hal 
penting dalam 
perilaku organisasi 

8 



Minggu
Ke- 

 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi 

Pembelajaran) 
 

Bentuk dan Metode 
Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman 
Belajar 

Mahasiswa 

Kriteria & Bentuk 
Penilaian 

Indikator Penilaian 
 

Bobot 
Penilaian 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
peran, dan konflik 
kepentingan 

3. Konsep perubahan 
pada tingkat 
individu, 
kelompok, dan 
organisasi 

4. Dasar, tipe, dan 
pola motivasi 
dalam organisasi. 

 

3. Mampu 
menjelaskan 
perubahan pada 
tingkat individu, 
kelompok, dan 
organisasi 

4. Mampu 
menjelaskan 
konsep motivasi 
dalam organisasi. 

 

 

3 Mampu menjelaskan 
konsep keperilakuan 
dari psikologi dan 
psikologi sosial 

1. Konsep diri dan 
perkembanganny
a 

2. Konsep dan teori-
teori sikap 

3. Konsep dan teori-
teori motivasi 

4. Konsep dan 
komponen 
persepsi  

5. Konsep dan 
komponen nilai 

6. Konsep dan 
atribut 
kepribadian 

1. Ceramah & 
Tanya Jawab 

2. Diskusi 

1 x 3 x 50’ 
BT : 

1 x 3 x 50’ 
BM : 

1 x 3 x 60’ 

Mahasiswa 
mengkaji 
konsep 
keperilakuan 
dari psikologi dan 
psikologi sosial 

Mahasiswa 
mengkaji 
konsep 
keperilakuan 
dari psikologi 
dan 
psikologi sosial 

1. Mampu 
menjelaskan konsep 
diri 

2. Mampu 
menjelaskan konsep 
sikap 

3. Mampu 
menjelaskan konsep 
motivasi 

4. Mampu 
menjelaskan konsep 
persepsi 

5. Mampu 
menjelaskan konsep 
nilai 

6. Mampu 
menjelaskan konsep 
kepribadian 

7 



Minggu
Ke- 

 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi 

Pembelajaran) 
 

Bentuk dan Metode 
Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman 
Belajar 

Mahasiswa 

Kriteria & Bentuk 
Penilaian 

Indikator Penilaian 
 

Bobot 
Penilaian 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
 

4 Mampu menjelaskan 
filosofi riset dan 
metode riset 
akuntansi 
keperilakuan secara 
teoritis serta mampu 
mengkaji contoh riset 
akuntansi 
keperilakuan 

1. Paradigma riset 
akuntansi 
keperilakuan: 
fungsionalisme, 
interpretif, 
strukturalisme 
radikal, humanis 
radikal, 
posmodernisme, 
dan akuntansi 
kritis 

2. Peluang riset 
akuntansi 
keperilakuan di 
bidang auditing, 
akuntansi 
keuangan, 
akuntansi 
manajemen, 
sistem informasi 
akuntansi, dan 
perpajakan 

3. Struktur dan 
tahapan dalam 
riset akuntansi 
keperilakuan 

4. Contoh riset 
akuntansi 
keperilakuan: 
paradigma 

1. Ceramah & 
Tanya Jawab 

2. Diskusi 

1 x 3 x 50’ 
BT : 

1 x 3 x 50’ 
BM : 

1 x 3 x 60’ 

Mahasiswa 
menjelaskan 
filosofi riset dan 
metode riset 
akuntansi 
keperilakuan 
secara teoritis 
serta mengkaji 
contoh riset 
akuntansi 
keperilakuan 

Kemampuan 
dalam 
menjelaskan 
filosofi riset 
dan metode 
riset akuntansi 
keperilakuan 
secara teoritis, 
serta 
kemampuan 
dalam 
mengkaji 
contoh riset 
akuntansi 
keperilakuan 

1. Mampu menjelaskan 
paradigma riset 
akuntansikeperilakua
n 

2. Mampu 
mengidentifikasi 
peluang riset 
akuntansi 
keperilakuan 

3. Mampu menguraikan 
struktur dan 
tahapanriset  
akuntansi 
keperilakuan 

4. Mampu 
mengemukakan hasil 
kajian contoh riset 
akuntansi 
keperilakuan. 

 

8 



Minggu
Ke- 

 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi 

Pembelajaran) 
 

Bentuk dan Metode 
Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman 
Belajar 

Mahasiswa 

Kriteria & Bentuk 
Penilaian 

Indikator Penilaian 
 

Bobot 
Penilaian 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
fungsionalis dan 
interpretif. 

5 Mampu menjelaskan 
pengendalian 
keuangan dan 
kaitannya dengan 
akuntansi 
keperilakuan, serta 
mampu mengkaji 
contoh riset 
akuntansi 
keperilakuan dalam 
pengendalian 
keuangan 

1. Fungsi 
manajemen 
keuangan dan 
dilema 
pengendalian 

2. Definisi 
pengendalian 
keuangan  

3. Faktor-faktor 
kontekstual 
dalam 
pengendalian 
keuangan 

4. Pertimbangan- 
pertimbangan 
dalam 
perancangan 

5. Contoh riset 
akuntansi 
keperilakuan 
dalam 
pengendalian 
keuangan 

1. Ceramah & 
Tanya Jawab 

2. Diskusi 

1 x 3 x 50’ 
BT : 

1 x 3 x 50’ 
BM : 

1 x 3 x 60’ 

Mahasiswa 
menjelaskan 
pengendalian 
keuangan dan 
kaitannya 
dengan 
akuntansi 
keperilakuan, 
serta 
mengkaji contoh 
riset 
akuntansi 
keperilakuan 
dalam 
pengendalian 
keuangan 

 Unjuk Kerja 
 Tanya jawab lisan 

1. Mampu 
menjelaskan 
urgensi dan sifat 
laporan keuangan 

2. Mampu 
menguraikan 
aktivitas keuangan 
yang perlu 
dikendalikan 

3. Mampu 
menjelaskan 
dimensi 
keperilakuan dalam 
pengendalian 
keuangan. 

4. Mampu 
mengemukakan 
hasil kajian contoh 
riset akuntansi 
keperilakuan. 

7 

6 Mampu menjelaskan 
aspek keperilakuan 
pada akuntansi 
pertanggungjawaban
, serta mampu 

1. Definisi akuntansi 
pertanggungjawab
an 

 Ceramah & 
Tanya Jawab 

 Diskusi 

1 x 3 x 50’ 
BT : 

1 x 3 x 50’ 
BM : 

1 x 3 x 60’ 

Mahasiswa 
menjelaskan 
aspek 
keperilakuan 
pada akuntansi 

1. Unjuk Kerja 
2. Tanya jawab 

lisan 

1. Mampu 
menjelaskan 
konsep akuntansi 
pertanggungjawab
an 

7 



Minggu
Ke- 

 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi 

Pembelajaran) 
 

Bentuk dan Metode 
Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman 
Belajar 

Mahasiswa 

Kriteria & Bentuk 
Penilaian 

Indikator Penilaian 
 

Bobot 
Penilaian 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
mengkaji contoh riset 
akuntansi 
keperilakuan pada 
akuntansi 
pertanggungjawaban 

2. Penetapan 
pertanggungjawab
an 

3. Perencanaan, 
akumulasi data, 
dan pelaporan 
berdasarkan pusat 
pertanggungjawab
an 

4. Asumsi 
keperilakuan dari 
akuntansi 
pertanggungjawab
an 

5. Contoh riset 
akuntansi 
keperilakuan 
dalam akuntansi 
pertanggungjawab
an 

pertanggungjaw
aban, serta 
mengkaji contoh 
riset akuntansi 
keperilakuan 
pada akuntansi 
pertanggungjaw
aban 

2. Mampu 
menjelaskan asumsi 
keperilakuan dari 
akuntansi 
pertanggungjawab
an 

3. Mampu 
mengemukakan 
hasil kajian contoh 
riset akuntansi 
keperilakuan pada 
akuntansi 
pertanggungjawab
an 

7 Mampu menjelaskan 
aspek keperilakuan 
pada perencanaan 
laba dan 
penganggaran, serta 
mampu mengkaji 
contoh riset 
akuntansi 
keperilakuan pada 
perencanaan laba 
dan 
penganggaran 

1. Definisi dan fungsi 
penganggaran 

2. Prosedur 
penyusunan 
anggaran 

3. Konsekuensi 
disfungsional dari 
proses 
penyusunan 
anggaran 

4. Konsep 
keperilakuan yang 

1. Ceramah & 
Tanya Jawab 

2. Diskusi 

1 x 3 x 50’ 
BT : 
1 x 3 x 50’ 
BM : 
1 x 3 x 60’ 

Mahasiswa 
menjelaskan 
aspek 
keperilakuan 
pada 
perencanaan 
laba dan 
penganggaran, 
serta 
mengkaji contoh 
riset 
akuntansi 

1. Unjuk Kerja 
2. Tanya jawab 

lisan 

1. Mampu menjelaskan 
konsep dan prosedur 
penyusunan 
anggaran 

2. Mampu menjelaskan 
relevansi konsep 
keperilakuan dalam 
lingkungan 
perencanaan 

3. Mampu 
mengemukakan hasil 
kajian contoh riset 

7 



Minggu
Ke- 

 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi 

Pembelajaran) 
 

Bentuk dan Metode 
Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman 
Belajar 

Mahasiswa 

Kriteria & Bentuk 
Penilaian 

Indikator Penilaian 
 

Bobot 
Penilaian 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
relevan dalam 
proses 
penyusunan 
anggaran 

5. Contoh riset 
akuntansi 
keperilakuan pada 
perencanaan laba 
dan penganggaran 

keperilakuan 
pada 
perencanaan 
laba dan 
penganggaran 

akuntansi 
keperilakuan pada 
perencanaan laba 
dan penganggaran 

8 UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)    
9 Mampu menjelaskan 

aspek keperilakuan 
pada pengendalian 
biaya, serta mampu 
mengkaji contoh riset 
akuntansi 
keperilakuan pada 
pengendalian biaya 

1. Konsep 
manajemen biaya  

2. Konsep 
pengendalian 
biaya dan 
pengambilan 
keputusan 

3. Aspek 
keperilakuan dari 
langkah akuntansi 
biaya yang dipilih 

4. Contoh riset 
akuntansi 
keperilakuan pada 
pengendalian 
biaya 

1. Ceramah & 
Tanya Jawab 

2. Diskusi 

1 x 3 x 50’ 
BT : 

1 x 3 x 50’ 
BM : 

1 x 3 x 60’ 

Mahasiswa 
menjelaskan 
aspek 
keperilakuan 
pada 
pengendalian 
biaya, 
serta mengkaji 
contoh 
riset akuntansi 
keperilakuan 
pada 
pengendalian 
biaya 

1. Unjuk Kerja 
2. Tanya jawab 

lisan 

1. Mampu menjelaskan 
pentingnya 
manajemen biaya 

2. Mampu menjelaskan 
konsep pengendalian 
biaya 

3. Mampu menjelaskan 
aspek keperilakuan 
dari langkah 
akuntansi biaya yang 
dipilih 

4. Mampu mengkaji 
contoh riset akuntansi 
keperilakuan pada 
pengendalian biaya 
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10 Mampu menjelaskan 
aspek keperilakuan 
pada pengambilan 
keputusan, serta 
mampu mengkaji 

1. Definisi dan proses 
pengambilan 
keputusan 

2. Asumsi 
keperilakuan 
dalam 

1. Ceramah & 
Tanya Jawab 

2. Diskusi 

1 x 3 x 50’ 
BT : 

1 x 3 x 50’ 
BM : 

1 x 3 x 60’ 

Mahasiswa 
menjelaskan 
aspek 
keperilakuan 
pada 
pengambilan 

1. Unjuk Kerja 
2. Tanya jawab 

lisan 

1. Mampu 
menjelaskan proses 
pengambilan 
keputusan 

2. Mampu 
menjelaskan asumsi 

7 



Minggu
Ke- 

 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi 

Pembelajaran) 
 

Bentuk dan Metode 
Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman 
Belajar 

Mahasiswa 

Kriteria & Bentuk 
Penilaian 

Indikator Penilaian 
 

Bobot 
Penilaian 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
contoh riset 
akuntansi 
keperilakuan pada 
pengambilan 
keputusan 

pengambilan 
keputusan 
organisasi 

3. Peran kepribadian, 
gaya kognitif 
dalam 
pengambilan 
keputusan 

4. Peran informasi 
dalam 
pengambilan 
keputusan 

5. Contoh riset 
akuntansi 
keperilakuan pada 
pengambilan 
Keputusan 

keputusan, serta 
mengkaji contoh 
riset 
akuntansi 
keperilakuan 
pada 
pengambilan 
keputusan 

keperilakuan dalam 
pengambilan 
keputusan 
organisasi 

3. Mampu 
menjelaskan peran 
kepribadian, gaya 
kognitif, dan 
informasi dalam 
pengambilan 
keputusan 

4. Mampu mengkaji 
contoh riset 
akuntansi 
keperilakuan pada 
pengambilan 
keputusan 

11 Mampu menjelaskan 
aspek keperilakuan 
pada pelaporan dan 
evaluasi, serta 
mampu 
mengkaji contoh riset 
akuntansi 
keperilakuan pada 
pelaporan dan 
evaluasi 

1. Bagaimana 
persyaratan 
pelaporan 
mempengaruhi 
perilaku  

2. Definisi, tujuan, 
dan kegunaan 
evaluasi kinerja 

3. Aspek 
keperilakuan dan 
langkah evaluasi 
kinerja 

4. Contoh riset 
akuntansi 
keperilakuan pada 

1. Ceramah & 
Tanya Jawab 

2. Diskusi 

1 x 3 x 50’ 
BT : 

1 x 3 x 50’ 
BM : 

1 x 3 x 60’ 

Mahasiswa 
menjelaskan 
aspek 
keperilakuan 
pada 
pelaporan dan 
evaluasi, serta 
mengkaji contoh 
riset 
akuntansi 
keperilakuan 
pada 
pelaporan dan 
evaluasi 

1. Unjuk Kerja 
2. Tanya jawab 

lisan 

1. Mampu 
menjelaskan 
bagaimana 
persyaratan 
pelaporan 
mempengaruhi 
perilaku 

2. Mampu 
menjelaskan konsep 
evaluasi kinerja 

3. Mampu 
menjelaskan aspek 
keperilakuan dari 
langkah evaluasi 
kinerja 

7 



Minggu
Ke- 

 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi 

Pembelajaran) 
 

Bentuk dan Metode 
Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman 
Belajar 

Mahasiswa 

Kriteria & Bentuk 
Penilaian 

Indikator Penilaian 
 

Bobot 
Penilaian 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
pelaporan dan 
evaluasi kinerja 

4. Mampu mengkaji 
contoh riset 
akuntansi 
keperilakuan pada 
pelaporan dan 
evaluasi kinerja 

12 Mampu menjelaskan 
aspek keperilakuan 
pada penganggaran 
modal, serta mampu 
mengkaji contoh riset 
akuntansi 
keperilakuan pada 
penganggaran modal 

1. Faktor-faktor 
keperilakuan 
dalam penyusunan 
anggaran modal 

2. Tampilan rasional 
3. Saran perbaikan 
4. Contoh riset 

akuntansi 
keperilakuan pada 
penganggaran 
modal 

1. Ceramah & Tanya 
Jawab 

2. Diskusi 
 

 

1 x 3 x 50’ 
BT : 

1 x 3 x 50’ 
BM : 

1 x 3 x 60’ 

Mahasiswa 
menjelaskan 
aspek 
keperilakuan 
pada 
penganggaran 
modal, 
serta mengkaji 
contoh riset 
akuntansi 
keperilakuan 
pada 
penganggaran 
modal 

1. Unjuk Kerja 
2. Tanya jawab 

lisan 

1. Mampu 
menjelaskan faktor-
faktor keperilakuan 
dalam penyusunan 
anggaran modal 

2. Mampu 
menjelaskan 
tampilan rasional 
dan saran perbaikan 

3. Mampu mengkaji 
contoh riset 
akuntansi 
keperilakuan pada 
penganggaran 
modal 
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13 Mampu menjelaskan 
aspek keperilakuan 
pada audit internal, 
serta mampu 
mengkaji 
contoh riset 
akuntansi 
keperilakuan pada 
audit internal 

1. Hubungan 
dengan gaya 
manajemen 

2. Pengelolaan 
konflik 

3. Karakteristik 
umum individu 

4. Kesadaran pada 
diri sendiri 

5. Komunikasi 
efektif 

1. Ceramah & Tanya 
Jawab 

2. Diskusi 

1 x 3 x 50’ 
BT : 

1 x 3 x 50’ 
BM : 

1 x 3 x 60’ 

Mahasiswa 
menjelaskan 
aspek 
keperilakuan 
pada audit 
internal, serta 
mengkaji contoh 
riset akuntansi 
keperilakuan 
pada audit 
internal 

1. Unjuk Kerja 
2. Tanya jawab 

lisan 

1. Mampu 
menjelaskan 
hubungan dengan 
gaya manajemen 

2. Mampu 
menjelaskan 
pengelolaan konflik, 
karakteristik umum 
individu, dan 
kesadaran pada diri 

7 



Minggu
Ke- 

 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi 

Pembelajaran) 
 

Bentuk dan Metode 
Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman 
Belajar 

Mahasiswa 

Kriteria & Bentuk 
Penilaian 

Indikator Penilaian 
 

Bobot 
Penilaian 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
6. Pengetahuan 

keperilakuan 
dalam audit 

7. Contoh riset 
akuntansi 
keperilakuan pada 
audit internal 

sendiri, serta 
komunikasi efektif 

3. Mampu 
menjelaskan 
pengetahuan 
keperilakuan dalam 
audit 

4. Mampu mengkaji 
contoh riset 
akuntansi 
keperilakuan dalam 
audit internal 

14 Mampu menjelaskan 
akuntansi 
keperilakuan pada 
pengauditan dan 
etika akuntan, serta 
mampu mengkaji 
contoh riset 
akuntansi 
keperilakuan pada 
pengauditan dan 
etika akuntan 

1. Definisi dan 
struktur 
pengauditan 

2. Proses audit dan 
peran auditor  

3. Hubungan 
akuntansi 
keperilakuan dan 
pengauditan 

4. Dilema etika dan 
model 
pengambilan 
keputusan etis 

5. Contoh riset 
akuntansi 
keperilakuan pada 
pengauditan dan 
etika akuntan 

1. Ceramah & 
Tanya Jawab 

2. Latihan Soal 

1 x 3 x 50’ 
BT : 

1 x 3 x 50’ 
BM : 

1 x 3 x 60’ 

Mahasiswa 
menjelaskan 
akuntansi 
keperilakuan 
pada 
pengauditan dan 
etika akuntan, 
serta mengkaji 
contoh riset 
akuntansi 
keperilakuan 
pada etika 
akuntan 

1. Unjuk Kerja 
2. Tanya jawab 

lisan 

1. Mampu 
menjelaskan konsep 
pengauditan 

2. Mampu 
menjelaskan 
hubungan akuntansi 
keperilakuan dan 
pengauditan 

3. Mampu 
menjelaskan model 
pengambilan 
keputusan etis 

4. Mampu mengkaji 
contoh riset 
akuntansi 
keperilakuan pada 
pengauditan dan 
etika akuntan 

7 



Minggu
Ke- 

 

Sub-CPMK 
(Kemampuan akhir 
yg direncanakan) 

Bahan Kajian 
(Materi 

Pembelajaran) 
 

Bentuk dan Metode 
Pembelajaran 

Estimasi 
Waktu 

Pengalaman 
Belajar 

Mahasiswa 

Kriteria & Bentuk 
Penilaian 

Indikator Penilaian 
 

Bobot 
Penilaian 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
15 Mampu menjelaskan 

akuntansi 
keperilakuan pada 
akuntansi sumber 
daya manusia dan 
akuntansi sosial, 
serta 
mampu mengkaji 
contoh riset 
akuntansi 
keperilakuan pada 
akuntansi sumber 
daya manusia dan 
akuntansi sosial 

1. Definisi akuntansi 
sumber daya 
manusia 

2. Peran manajerian 
akuntansi SDM 

3. Pengukuran biaya 
dan nilai SDM 

4. Definisi akuntansi 
sosial 

5. Akuntansi biaya 
dan manfaat 
sosial, serta 
pelaporan kinerja 
sosial  

6. Contoh riset 
akuntansi 
keperilakuan pada 
akuntansi sumber 
daya manusia dan 
akuntansi sosial 

1. Ceramah & 
Tanya Jawab 

2. Latihan Soal 

1 x 3 x 50’ 
BT : 

1 x 3 x 50’ 
BM : 

1 x 3 x 60’ 

Mahasiswa 
menjelaskan 
akuntansi 
keperilakuan 
pada akuntansi 
sumber daya 
manusia dan 
akuntansi sosial, 
serta mengkaji 
contoh riset 
akuntansi 
keperilakuan 
pada akuntansi 
sumber daya 
manusia dan 
akuntansi sosial 

1. Unjuk Kerja 
2. Tanya jawab 

lisan 

1. Mampu 
menjelaskan konsep 
akuntansi sumber 
daya manusia 

2. Mampu 
menjelaskan 
pengukuran biaya 
dan nilai SDM 

3. Mampu 
menjelaskan konsep 
akuntansi sosial 

4. Mampu 
menjelaskan 
akuntanis biaya dan 
manfaat sosial 

5. Mampu mengkaji 
contoh riset 
akuntansi 
keperilakuan pada 
akuntansi sumber 
daya manusia dan 
akuntansi sosial 
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16 UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)    
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