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Pertayaan pada gambar tersebut tertuju kepada pelaku usaha manufaktur, terlebih UMKM yang seringkali menentukan harga jual
produk dengan melihat harga pasar. Lemahnya aktivitas pendokumentasian data keuangan menyebabkan UMKM biasanya tidak
mengetahui Harga Pokok Produksi (HPP) dari produknya.Laba seringkali diukur dengan kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga,
ketenangan hari, atau ukuran kualitatif lain (Nanda, 2016). UMKM kesulitan menentukan besar laba dalam angka.So, mari kita bantu
UMKM untuk mengetahui HPP dari produknya, baik usaha manufaktur yang menerima pesanan maupun yang berproduksi secara
rutin, dengan membahas:Job Order Costing vs Process Costing

Lakukan beberapa aktivitas menyenangkan berikut, sebagai upaya membantu UMKM dalam mengetahui Harga Pokok Produksi
(HPP).1. Pelajari dulu teori perhitungan biaya usaha manufaktur, terkait materi job order costing dan process costing.2. Berdiskusilah
untuk mengklasifikasikan jenis biaya,&nbsp; lalu analisislah perilaku biayanya, dan buatlah laporan biaya produksi di UMKM
tersebut.3. Buatlah media presentasi yang menarik terkait perhitungan laporan biaya produksi di UMKM yang Anda observasi.4.
Presentasikan hasil diskusi Anda bersama tim, dengan jelas dan lugas di depan kelas5. Kerjakan soal yang akan diberikan dosen di
kelas,, sesuai instruksi dosen.Are You Ready?-ï»¿SELAMAT BELAJAR-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Pray before doing anything!Baca dengan seksama dan ikutilah proses di bawah ini secara runtut, untuk mempermudah mengerjakan
aktivitas menyenangkan (task)!1.Buatlah tim dimana masing-masing tim maksimal terdiri dari 5 orang. 2. Tentukan UMKMÂ
manufaktur mana yang akan diobservasi. Buatlah jadwal observasi dan jangan lupa memberikan surat izin observasi ke UMKM
tersebut! 3.Â Pahami materi tentang klasifikasi dan analisis perilaku biaya, job order costing, process costing. Secara mendiri Anda
dapat membuka beberapa referensi, misalnya:Buku Charter*) BAB 2 s.d BAB 6Video Klasifikasi BiayaVideo Analisis perilaku biaya
Video Job Order CostingVideo Process Costing4. Download video pembelajaran berikut dan tontonlah secara berurutan dengan
seksama!a)Â Mengetahui jenis departemenb)Â Mengetahui persediaan awal setiap departemenc)Â Mengetahui biaya pemrosesan di
departemen ke-1 (pengolahan)d) Mengetahui biaya pemrosesan di departemen ke-2 (penggorengan)e) Mengetahui biaya
pemrosesan di departemen ke-3 (pengemasan)f) Mengetahui biaya yang telah diserap oleh persediaan akhir di departemen
pengemasang) Mengetahui persediaan awal dari transfer biaya departemen sebelumnyah) Mengetahui Biaya Overhead Pabrik
masing-masing departemeni) Mengetahui harga jual produkj) Tutorial pengisian aplikasi "JO-P Costing" departemen pengolahank)
Tutorial pengisian aplikasi "JO-PCosting" departemen penggorenganl) Tutorial pengisian aplikasi "JO-P Costing"depatemen
pengemasan5. Saatnya Anda observasi! jangan lupa layangkan surat izin observasi.Galilah informasi selengkap mungkin agar tim
Anda dapat membantu UMKM dalam merumuskan biaya produksinya.Jangan lupa rekamÂ dalam bentuk video dan unggah dalam
laman online yang telah ditentukan oleh dosen Anda, namun izinlah terlebih dahulu ke pemilik usaha terkait keluasan informasi yang
bersedia disampaikan ke publik.6. Berdasarkan data observasi, isilah form yang ada di aplikasi Â Â JO-P Costing atau bukalah link
dalam attachment di bawah "JO-P Costing (Smart Form & Game Edukatif)"DISARANKAN untuk mengkopi atau screenshoot setiap
halaman dari aplikasi, untuk semakin memudahkan memahami pembuatan laporan biaya produksi,7.Diskusikan bagaimana
menyusun Laporan biaya produksi UMKM yang telah diobservasi, dan siapkan presentasi yang menarik 8. Sudah siap presentasi??
Yuk tampil maksimal di kelas!Jangan lupa ya jika Anda memiliki segala pertanyaan terkait media belajar online ini, silahkan chat di
grup yang telah ditentukan di kelas, atau hubungi author! Gunakan bahasa yang baik, singkat, padat, dan jelas. *) Carter, W.K. 2009.
Akuntansi BIaya (Cost Accounting). Jilid I. Jakarta: Salemba Empat
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Presentasi

Tim tidak melakukan
presentasi/ tidak
menggunakan media
presentasi

Media presentasi tidak
menarik dan fitur tidak
efektif.
Kemampuan komunikasi
/ presentasi kurang,
misalnya suara tidak
lantang, bahasa tidak
komunikatif, presentasi
sering membaca, rasa
percaya diri sangat
kurang.

Media presentasi
memiliki fitur yang cukup
efektif dan cukup
menarik.
Kemampuan komunikasi
/ presentasi kurang,
misalnya suara kurang
lantang, bahasa kurang
komunikatif, atau kurang
percaya diri.

Media presentasi
memiliki fitur efektif dan
menarik. Mampu
presentasi/
menunjukkan skill
komunikasi yang efektif,
untuk mentransfer hasil
diskusi

25%

Kerjasama Tim

Tidak ada usaha untuk
bekerjasama dalam tim

Sedikit usaha untuk
bekerjama dengan baik
dalam tim.

Bekerja sama dengan
baik dan melakukan
pekerjaan dengan baik
dalam tim

Bekerja dengan sangat
baik bersama tim dan
menyelesaikan tugas
yang menjadi
tanggungjawabnya
dengan penuh
tanggungjawab.

20%

Laporan Biaya Produksi

Sedikit usaha untuk
mampu membuat
laporan biaya produksi

Usaha lebih besar untuk
mampu membuat
laporan biaya produksi,
dan kurang bisa
menjelaskannya dengan
jelas

Usaha cukup maksimal
untuk mampu membuat
laporan biaya produksi
dan cukup mampu
menjelaskannya dengan
baik

Usaha maksimal untuk
mampu membuat
laporan biaya produksi
dan mampu
menjelaskan dengan
mendalam

25%

Soal

Kurang mampu
menjawab pertanyaan
dalam soal yang
berikan, dan kurang
mampu menjelaskan
tahap mengerjakan soal

Mampu menjawab
pertanyaan dalam soal
yang berikan dengan
cukup tepat, namun
kurang bisa
menjelaskan tahap
mengerjakan soal

Mampu menjawab
pertanyaan dalam soal
yang berikan dengan
tepat, dan cukup bisa
menjelaskan tahap
mengerjakan soal

Mampu menjawab
pertanyaan dalam soal
yang berikan dengan
tepat, dan bisa
menjelaskan tahap
mengerjakan soal
dengan lugas dan jelas

30%

Total Score

100%

&nbsp;- - -GREAT JOB- - -Anda bersama tim telah membantu UMKM untuk mengetahui biaya produksi per unitnya, sehingga
diharapkan ke depan mereka mampu menentukan harga jual yang tidak merugikan.&nbsp; Anda juga telah memiliki pengalaman
berharga, antara lain:1. &nbsp;Dengan melakukan observasi langsung di lapangan secara mandiri, maka akan sangat membantu
Anda (mahasiswa) untuk mengasah kemampuan berkomunikasi.2. Metode pembelajaran ini lebih menggunakan model Project
Based Learning, dimana output yang diinginkan adalah laporan biaya produksi3. Metode pembelajaran ini dapat membantu UMKM
mengatasi permasalahan mengenai perhitungan HPP4. Aplikasi teori tentang&nbsp;costing didapatkan oleh Anda (mahasiswa)
langsung dari lapangan, sehingga dimungkinkan insight&nbsp;yang didapat akan sangat berguna bagi mahasiswa.&nbsp;5. Jika
Anda&nbsp; ingin mendalami materi tentang job order costing dan process costing lebih jauh dapat mengakses link-link berikut :Cost
Accounting: Traditions & Innovations, 5th Ed (Barfield, Rainborn, Kinney)Cost Accounting: Foundations and Evolutions (Kinney.
Raiborn)

Standards
Model pembelajaran ini sangat berguna untuk mendukung kurikulum baru yang diterapakn oleh Universitas Negeri Malang (UM)
yakni kurikulum Belajar Berbasis Kehidupan (BBK), yang salah satunya membiasakan peserta didik untuk&nbsp; Lifelong learning.
Mahasisa diharapkan mampu membuat pemecahan masalah yang terjadi disekitarnya. Belajar tidak harus di dalam kelas, tetapi
dengan melakukan observasi dan terjun langsung lapangan, diharapkan dapat lebih memberikan insight. Konstruksi pengetahuan
dan keterampilan lain diharapkan tidak pernah terputus sehingga utuh dan bermanfaat bagi sekitar.
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