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Deskripsi 

Mata Kuliah 

: Mata kuliah penganggaran perusahaan dirancang untuk meningkatkan 

pengetahuan mahasiswa mengenai konsep dasar sistem penganggaran, mampu 

memprediksi penjualan, melakukan  praktik penyusunan anggaran, serta 

menganalisis keuangan dalam pengagaran. 

Capaian 

Pembelajaran  

: Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan: 

1. Mampu menjelaskan konsep-konsep kunci dalam penganggaran perusahaan 

2. Mampu mengintegrasikan ke dalam aspek-aspek operasi bisnis  

3. Mampu menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan 

penganggaran perusahaan  

4. Mampu melakukan praktik penyusunan anggaran 

Soft Skill : 1. Kemampuan analisis 

2. Kemampuan komunikasi  

3. Kemampuan presentasi 

4. Kemampuan penyelesaian tugas  

Referensi : 1. Pengangaran Perusahaan. (M Nafarin). Penerbit Salemba Empat 

2. Budgeting: Profit Planning and Control, (Welsch, Hilton, Gordon) 

3. Referensi Lain Yang Relevan 

PENILAIAN : Untuk lulus mata kuliah ini, mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimal 

75% dari total pertemuan atau 12 kali dari total 16 pertemuan. Nilai akan 

dihitung berdasarkan komponen berikut ini: 

1. Tugas/Kuis                       30% 

2. Ujian Tengah Semester    30% 

3. Ujian Akhir Semester       40% 



RENCANA KULIAH 

Kegiatan perkuliahan dilaksanakan berdasarkan urutan kegiatan sebagai berikut: 

 

No Pokok Pembahasan Sub Pokok Pembahasan Bentuk 

Pembelajaran 

Kriteria 

Penilaian 

1 Pengantar perkuliahan Penjelasan mengenai rencana  

pembelajaran semester dan 

kontrak perkuliahan  

Diskusi secara 

daring 

Kehadiran 

2 Perencanaan dan 

penganggaran 

perusahaan 

 Perencanaan 

 Penganggaran perusahaan 

 Tujuan dan manfaat 

anggaran 

Diskusi atau 

presentasi secara 

daring 

Penguasaan 

materi, 

kemampuan 

komunikasi, 

penyelesaian 

tugas 

3 Fungsi dan jenis 

anggaran 

 Fungsi anggaran 

 Jenis anggaran 

Diskusi atau 

presentasi secara 

daring 

Penguasaan 

materi, 

kemampuan 

komunikasi, 

penyelesaian 

tugas 

4 Penyusunan anggaran 

penjualan 

 Pengertian dan manfaat 

anggaran penjualan 

 Penyusunan anggaran 

penjualan 

Diskusi atau 

presentasi secara 

daring 

Penguasaan 

materi, 

kemampuan 

komunikasi, 

penyelesaian 

tugas 

5 Penyusunan anggaran 

produk 

 Pengertian anggaran produk 

 Penyusunan anggaran 

produk 

Diskusi atau 

presentasi secara 

daring 

Penguasaan 

materi, 

kemampuan 

komunikasi, 

penyelesaian 

tugas 

6 Penyusunan anggaran 

bahan baku 

 Pengertian dan tujuan 

penyusunan anggaran bahan 

baku 

 Penyusunan anggaran bahan 

baku 

Diskusi atau 

presentasi secara 

daring 

Penguasaan 

materi, 

kemampuan 

komunikasi, 

penyelesaian 

tugas 

7 Penyusunan anggaran 

biaya konversi dan 

 Penyusunan anggaran biaya 

tenaga kerja langsung 

 Penguasaan 

materi, 



anggaran beban usaha  Penyusunan anggaran biaya 

overhead pabrik 

 Penyusunan anggaran beban 

usaha 

 

Diskusi atau 

presentasi secara 

daring 

kemampuan 

komunikasi, 

penyelesaian 

tugas 

8 MID TEST 

9 Penyusunan anggaran 

piutang 

 Jenis dan manfaat anggaran 

piutang 

 Faktor yang mempengaruhi 

anggaran piutang 

 Ilustrasi penyusunan 

anggaran piutang 

Diskusi atau 

presentasi secara 

daring 

Penguasaan 

materi, 

kemampuan 

komunikasi, 

penyelesaian 

tugas 

10 Penyusunan anggaran 

kas 

 Pengertian anggaran kas 

 Pendekatan dalam menyusun 

anggaran kas 

 Penyusunan anggaran kas  

Diskusi atau 

presentasi secara 

daring 

Penguasaan 

materi, 

kemampuan 

komunikasi, 

penyelesaian 

tugas 

11 Penyusunan anggaran 

utang dan modal 

 Jenis utang dan manfaatnya 

 Faktor yang mempengaruhi 

anggaran utang 

 Ilustrasi penyusunan 

anggaran utang 

 Penyusunan anggara modal 

Diskusi atau 

presentasi secara 

daring 

Penguasaan 

materi, 

kemampuan 

komunikasi, 

penyelesaian 

tugas 

12 Penyusunan anggaran 

jangka panjang 

 Pengertian dan penyusunan 

anggaran jangka panjang 

 Metode penilaian 

 Analisis resiko dalam 

keputusan investasi 

Diskusi atau 

presentasi secara 

daring 

Penguasaan 

materi, 

kemampuan 

komunikasi, 

penyelesaian 

tugas 

13 Penusunan anggaran 

jangka pendek 

 Pengertian dan penyusunan 

anggaran jangka pendek 

 Anggaran biaya tenaga kerja 

langsung 

 Penyusunan anggaran 

operasional 

Diskusi atau 

presentasi secara 

daring 

Penguasaan 

materi, 

kemampuan 

komunikasi, 

penyelesaian 

tugas 



 Penyusunan anggaran 

keuangan 

 Pengawasan anggaran 

14 Penyusunan anggaran 

berbasis aktivitas 

 Manajeman berbasis aktivitas 

 Konsep dasar penganggaran 

berbasis aktivitas 

 Ukuran kinerja keuangan 

 Penyusunan anggaran tetap 

berbasis aktivitas 

Diskusi atau 

presentasi secara 

daring 

Penguasaan 

materi, 

kemampuan 

komunikasi, 

penyelesaian 

tugas 

15 Nilai tambah ekonomi  Laba akuntansi dan laba 

ekonomi 

 Penciptaan nilai  

 Modal tertanam 

Diskusi atau 

presentasi secara 

daring 

Penguasaan 

materi, 

kemampuan 

komunikasi, 

penyelesaian 

tugas 

16 FINAL TEST 

 


