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Catatan : 
S : Sikap 
PP :Penguasaan 
Pengetahuan 
KU : Keterampilan 
Umum 
KK : Keterampilan 
Khusus 

CP Program Studi          
S9 Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri  

S10 Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan 

S11 Menginternalisasi prinsip-prinsip etika organisasi, etika bisnis dan profesi akuntan 

S12 Menginternalisasi prinsip-prinsip kepemimpinan 

PP 8 Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang perencanaan dan penganggaran  

PP 9 Menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang manajemen berbasis aktivitas  

KU1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatiif, dalam konteks pengembangan 
atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya  

KU 2 mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur 



KU 5 mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang 
keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data  

KU 11 mampu mempresentasikan informasi dan mengemukakan ide dengan jelas, baik secara lisan 

 
CP Mata Kuliah               
1 Mahasiswa mampu untuk menjelaskan konsep penganggaran perusahaan. 
2 Mahasiswa mampu  menyusun anggarpan perusahaan sesuai dengan konsep, tanggungjawab dan etika 

profesi 
3 Mahasiswa mampu menggunakan metode dan teknik penyusun anggaran perusahaan dalam rangka 

perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi kinerja. 
 

Deskripsi Singkat 
Mata Kuliah 

a. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah alat agar mahasiswa memahami dan menjelaskan konsep, 
metode dan teknik penyusun anggaran perusahaan mampu menyusun anggaran dalam rangka 
perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi kinerja. 

b. Mata kuliah ini membahas kaitan antara aktivitas usaha, cara penyajian anggaran, sampai 
dengan analisis laporan anggaran dan digunakan untuk membuat rekomendasi bagi pihak 
yang membutuhkannya dalam pengambilan keputusan untuk menyusunan anggran tahun 
berikutnya. 

c. Mata kuliah ini juga menjelaskan berbagai issue etika dalam penyusunan anggaran 

 

Materi Pembelajaran/ 
Pokok Bahasan 

1. Gambaran umum penganggaran 
2. Anggaran penjualan 
3. Anggaran produksi 
4. Anggaran biaya produksi 
5. Anggaran flexible 
6. Anggaran piutang dan hutang 
7. Anggaran kas 



8. Laporan keuangan dan laporan anggaran 
9. Anggaran berdasarkan aktivitas 

Pustaka   
1. BUDGETING: PROFIT, PLANNING AND CONTROL, WELSCH, LATEST EDITION 

2. HART, JILL, CLIVE WILSON AND BRUCE KEERS, Budgeting principle, 2000,  prentice hall 

3. Nafarin, 2013, Penganggaran Perusahaan, Salemba Empat 

4. Hansen, Don R. & Mowen, Maryanne M. (HM), Management Accounting, 8th Edition, South Western 

Publishing Company, Ohio, 2007 

 
Pendukung :  
Buku lain yang berkaitan 

Media Pembelajaran Perangkat lunak : Perangkat keras : 
EXCEL LCD & Projector 

Team Teaching Edi Herman 
Denny Yohana 

Assessment  
Matakuliah Syarat Akuntansi Biaya 

 
Pelaksanaan Perkuliahan  2 SKS 
Mg 
Ke- 

 Kemampuan 
akhir yg 

diharapkan  
 

Bahan Kajian  
(Materi Ajar) 

Dan Referensi 

Metode Pembelajaran 
dan Alokasi Waktu 

Pengalaman 
Belajar 

Mahasiswa 

Kreteria (Indikator) 
Penilaian  

Bobot 
Penilan 

(%) 

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

1 

 
Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
pengertian 

Overview corporate 

budgeting 
Kuliah dan diskusi, 
(TM;2x(2x50”) 
 
Tugas  Menyusun 
ringkasan tentang 

Mahasiswa 
mencari informasi 
dari berbagai 
sumber pengertian 
anggaran. 

 
Indikator 
 Ketepatan  

menjelaskan tentang 
pengertian anggaran

5 
 
 
 
 



Mg 
Ke- 

 Kemampuan 
akhir yg 

diharapkan  
 

Bahan Kajian  
(Materi Ajar) 

Dan Referensi 

Metode Pembelajaran 
dan Alokasi Waktu 

Pengalaman 
Belajar 

Mahasiswa 

Kreteria (Indikator) 
Penilaian  

Bobot 
Penilan 

(%) 

anggaran, dan 
memahami 
pentingnya 
melakukan 
penganggaran 
 
 
 

pengertian 
penganggaran, fungsi 
dan manfaat beserta 
implementasinya 
(BT+BM;(1+1)x(2x60”)) 
 

 
 
 
 
 
 

 Ketepatan 
menjelaskan tujuan 
dan alasan 
penyususnan 
anggaran 

Bentuk non-test; 
 

 
 
 
 
 

 
 

2 Mahasiswa 
mengetetahui 
prinsip dasar 
penganggaran 
dan aspek etika 
dalam 
penganggaran 

BUDGETING BASIC 

PRINCIPLES  
Kuliah, diskusi dan kerja 
mandiri 
Tugas: membahas kasus 
yang berkaitan dengan 
etika 

Mahasiswa 
membentuk 
kelompok dan 
mengerjakan tugas 
berupa kasus yang 
berkaitan dengan 
etika pada proses 
penganggaran 

Indikator: 
 Ketepatan 

menjelaskan 
prinsip dasar 
penganggaran 

 Sikap yang 
diambil dalam 
menyelasaikan 
kasus etika 

5 

3,4 Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
pentingnya 
penyusunan 
anggaran 
penjualan dan 
mampu 
menyusun 
anggaran 
penjualan 

REVENUE BUDGET Kuliah, diskusi dan kerja 
mandiri 
 Tugas: menyusun 
anggaran penjualan dan 
pendapatan 
(BT+BM;(2+2)x(2x60)) 
 
 

Mahasiswa 
bekerja mandiri 
melakukan 
peramalan 
penjualan dan 
menyusun 
anggaran 
penjualan 

Indikator 
 Ketepatan 

melakukan 
peramalan 
penjualan 

 Ketepatan 
format 
anggaran; 

 Ketepatan 
penyusunan 

5 



Mg 
Ke- 

 Kemampuan 
akhir yg 

diharapkan  
 

Bahan Kajian  
(Materi Ajar) 

Dan Referensi 

Metode Pembelajaran 
dan Alokasi Waktu 

Pengalaman 
Belajar 

Mahasiswa 

Kreteria (Indikator) 
Penilaian  

Bobot 
Penilan 

(%) 

anggaran 
penjualan; 

bentuk non-test; 
 Presentasi 

mandiri 
5 Mahasiswa 

mampu 
menjelaskan 
pentingnya 
anggaran 
produksi dan 
mampu 
menyusun 
anggaran 
produksi 

PRODUCTION BUDGET Kuliah, diskusi dan kerja 
mandiri 
 Tugas: menyusun 
anggaran produksi 
 

Mahasiswa 
bekerja mandiri 
menyusun 
anggaran 
produksi 

Indikator: 
Ketepatan 
penyusunan 
anggaran produksi 
berdasarkan 3 
pendekatan 
berbeda 

10 

6,7 Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
pentingnya 
anggaran bahan 
baku (material) 
dan mampu 
menyusun 
anggaran bahan 
baku 

DIRECT MATERIAL 

BUDGETS 
Kuliah, diskusi dan kerja 
mandiri 
 Tugas: menyusun 
anggaran material yang 
terdiri dari: anggaran 
kebutuhan bahan baku, 
pembelian bahan baku, 
biaya bahan baku dan 
persediaan bahan baku 
 

Mahasiswa 
bekerja mandiri 
menyusun 
anggaran material

Indikator: 
Ketepatan 
penyusunan anggaran:
anggaran kebutuhan 
bahan baku, 
pembelian bahan 
baku, biaya bahan 
baku dan persediaan 
bahan baku  

5 

8 - MID TERM EXAM - - - - 



Mg 
Ke- 

 Kemampuan 
akhir yg 

diharapkan  
 

Bahan Kajian  
(Materi Ajar) 

Dan Referensi 

Metode Pembelajaran 
dan Alokasi Waktu 

Pengalaman 
Belajar 

Mahasiswa 

Kreteria (Indikator) 
Penilaian  

Bobot 
Penilan 

(%) 

9 Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
pentingnya 
anggaran biaya 
tenaga kerja 
(material) dan 
mampu 
menyusun 
anggaran biaya 
tenaga kerja 

DIRECT LABOR 

BUDGET 
Kuliah, diskusi dan kerja 
mandiri 
 Tugas: menyusun 
anggaran biaya bahan 
baku 
 

Mahasiswa 
bekerja mandiri 
menyusun 
anggaran 
produksi 

Indikator: 
Ketepatan 
penyusunan 
anggaran produksi 
berdasarkan 3 
pendekatan 
berbeda 

 

10 Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
pentingnya 
anggaran 
overhead pabrik 
(material) dan 
mampu 
menyusun 
anggaran 
overhead pabrik 

FACTORY OVERHEAD 

BUDGET 
Kuliah, diskusi dan kerja 
mandiri 
 Tugas: menyusun 
anggaran produksi 
 

Mahasiswa 
bekerja mandiri 
menyusun 
anggaran 
produksi 

Indikator: 
Ketepatan 
penyusunan 
anggaran produksi 
berdasarkan 3 
pendekatan 
berbeda 

 

11 Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
pengertian dan 
manfaat 
anggaran flexible 

FLEXIBLE BUDGET Kuliah, diskusi dan kerja 
mandiri 
 Tugas: menyusun 
anggaran produksi 
 

Mahasiswa 
bekerja mandiri 
menyusun 
anggaran 
produksi 

Indikator: 
Ketepatan 
penyusunan 
anggaran produksi 
berdasarkan 3 

 



Mg 
Ke- 

 Kemampuan 
akhir yg 

diharapkan  
 

Bahan Kajian  
(Materi Ajar) 

Dan Referensi 

Metode Pembelajaran 
dan Alokasi Waktu 

Pengalaman 
Belajar 

Mahasiswa 

Kreteria (Indikator) 
Penilaian  

Bobot 
Penilan 

(%) 

dan mampu 
menyusun 
anggaran flexible 

pendekatan 
berbeda 

12 Mahasiswa 
mampu 
menjelaskan 
pentingnya 
anggaran 
piutang utang 
dan hutang  dan 
mampu 
menyusun 
anggaran 
piutang utang 
dan perubahan 
aktiva tetap 

ACCOUNT 

RECEIVABLE, FIXED 

ASSET AND PAYABLE 

BUDGET 

Kuliah, diskusi dan kerja 
mandiri 
 Tugas: menyusun 
anggaran produksi 
 

Mahasiswa 
bekerja mandiri 
menyusun 
anggaran 
produksi 

Indikator: 
Ketepatan 
penyusunan 
anggaran produksi 
berdasarkan 3 
pendekatan 
berbeda 

 

13 Mahasiswa 
mampu 
menyusun 
anggaran kas 

CASH BUDGETS Kuliah, diskusi dan kerja 
mandiri  
 Tugas: menyusun 
anggaran kas 
 

Mahasiswa 
bekerja mandiri 
menyusun 
anggaran kas 

Indikator: 
Ketepatan 
penyusunan 
anggaran kas 

5 

14 Mahasiswa 
mampu 
membuat master 
budget dan 
membuat budget 
reports 

BUDGETED FINANCIAL 

STATEMENT/ BUDGET 

REPORTS 

Kuliah, diskusi dan kerja 
mandiri 
 Tugas: menyusun 
anggaran induk (master 
budget) 
 

Mahasiswa 
bekerja mandiri 
menyusun 
anggaran induk 
dan membuat 
laporan anggaran 

Indikator: 
Ketepatan 
penyusunan 
master budget dan 
budget report 

5 



Mg 
Ke- 

 Kemampuan 
akhir yg 

diharapkan  
 

Bahan Kajian  
(Materi Ajar) 

Dan Referensi 

Metode Pembelajaran 
dan Alokasi Waktu 

Pengalaman 
Belajar 

Mahasiswa 

Kreteria (Indikator) 
Penilaian  

Bobot 
Penilan 

(%) 

15 Mampu 
membedakan 
penyusunan 
anggaran 
berbasis fungsi 
dan berbasis 
aktivitas 

ACTIVITY BASED 

BUDGETING  
Kuliah, diskusi dan kerja 
mandiri 
 Tugas: menyusun 
anggaran berdasarkan 
aktivitas 
 

Mahasiswa 
bekerja mandiri 
menyusun 
anggaran 
berbasis aktivitas 

Indikator: 
Ketepatan 
penyusunan 
anggaran berbasis 
aktivitas 

5 

16 - FINAL EXAM - - - - 
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MATA 
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DOSEN 
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BENTUK TUGAS 
Tugas mingguan, mandiri 
JUDUL TUGAS 
Tugas-: mengerjakan kasus yang ada diakhir bab. 
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH
Menguasai konsep, prinsip, dan teknik penyusunan anggaran penjualan 
DISKRIPSI TUGAS 
Mahasiswa diberikan kasus pada suatu perusahaan, kemudian lakukan peramalan 
besarnya penjualan dimasa yang akan datang dan menyusun anggaran penjualan 
METODE PENGERJAAN TUGAS 

1. Menjelaskan kasus yang akan didiskusikan 
2. Menjawab pertanyaan berkaitan dengan kasus yang dibahas 
3. Mempresentasikan hasil kerja individu 
4. Mendiskusikan hasil bersama dikelas 

BENTUK DAN FORMAT LUARAN 
a. Obyek Garapan:  
b. Bentuk Luaran: 

1. Ringkasan kasus 
2. Jawaban dari pertanyaan yang ajukan 
3. Powerpoint untuk presentasi 

INDIKATOR, KRETERIA DAN BOBOT PENILAIAN 
a. Ringkasan hasil kajian journal (bobot 20%) 

Ringkasan dibuat dengan ringkas dan jelas. Permasalahan yang ada pada kasus 
tersebut dapat dijelaskan  

b. Jawaban setiap pertanyaan (30%) 
       
c. Penyusunan Slide Presentasi (bobot 20%) 

Jelas dan konsisten, Sedehana & inovative, menampilkan gambar & 
bloksistem,tulisan menggunakan font yang mudah dibaca, jika diperlukan 
didukungdengan gambar dan vedio clip yang relevant. 

d. Presentasi (bobot 30%) 
Bahasa komunikatif, penguasaan materi, penguasaan audiensi, pengendalianwaktu 
(15 menit presentasi + 5 menit diskusi), kejelasan & ketajaman 
paparan,penguasaan media presentasi. 

JADWAL PELAKSANAAN 
  
LAIN-LAIN 
- 
DAFTAR RUJUKAN 

1. BUDGETING: PROFIT, PLANNING AND CONTROL, WELSCH, LATEST 

EDITION 



2. HART, JILL, CLIVE WILSON AND BRUCE KEERS, Budgeting principle, 2000, 

prentice hall 

 
 


