
 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO 

KONTRAK PERKULIAHAN 

Mata Kuliah:  

Penganggaran Perusahaan 

Kode MK:  

2016 - FEA1610 

SKS:  

3 SKS 

Semester:  

Ganjil 

Program Studi:  

S1 Akuntansi 

Dosen Pengampu: 

M. Ridho Al Amin, S.E., M.Ak. 

 

   

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  

: a. Pengetahuan 

 M pu menjelaskan konsep-konsep kunci dalam penganggaran perusahaan 

 Mampu melakukan praktik penyusunan anggaran 

 Mampu mengintegrasikan ke dalam aspek-aspek operasi bisnis  

 Mampu menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan 

penganggaran perusahaan  

b. Ketrampilan 

 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 

 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur 

 Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 

humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan 

etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, disain atau kritik 

seni 

 Mampu mempresentasikan informasi dan mengemukakan ide dengan jelas, 

baik secara lisan maupun tertulis, 



 Mampu menciptakan peluang serta membangun jaringan dengan 

kemampuan dan pengalaman dalam hal jasa konsultasi secara praktis 

c. Sikap 

 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha dan mampu menunjukkan sikap 

religius, 

 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama, moral, dan etika, 

 Berkontibrusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradapan berdasarkan Pancasila 

dalam bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat, 

 Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki 

nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa, 

 Menghadapi keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 

kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinil orang lain, 

 Bekerjasama, dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap 

masyarakat dan lingkungan, 

 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, 

 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, 

 Menunjukkan sikap bertanggungjawabatas pekerjaan di bidang keahliannya 

secara mandiri 

 Menginternalisasi prinsip-prinsip etika bisnis dan profesi akuntan. 

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. Penganggaran Perusahaan. (Ida Bagus Agumg Dharmanegara). Graha Ilmu 

3. Penganggaran Perusahaan Edisi 2. (Darsono & Ari Purwati). Mitra Wacana 

Media 

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

5. Referensi Lain Yang Relevan 

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

80% dari total pertemuan atau 13 kali dari total 16 pertemuan. Nilai akan 

dihitung berdasarkan komponen berikut ini: 

1. Tugas/Kuis                       20% 

2. Keaktifan                          20% 

3. Ujian Tengah Semester    30% 

4. Ujian Akhir Semester       30% 

 



RENCANA  PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 

Kegiatan perkuliahan dilaksanakan berdasarkan urutan kegiatan sebagai berikut: 

 

No Pokok Pembahasan Sub Pokok Pembahasan Bentuk 

Pembelajaran 

Kriteria 

Penilaian 

1 Pengantar perkuliahan Penjelasan mengenai kontrak 

perkuliahan & rencana  

pembelajaran semester 

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 : 

perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan 

 Jenis anggaran 

Diskusi atau 

presentasi secara 

daring 

Penguasaan 

materi, 

kemampuan 

komunikasi, 

penyelesaian 

tugas 

4 Penyusunan anggaran 

penjualan 

 Definisi 

 Manfaat anggaran penjualan 

 Penyusunan anggaran 

penjualan 

Diskusi atau 

presentasi secara 

daring 

Penguasaan 

materi, 

kemampuan 

komunikasi, 

penyelesaian 

tugas 

5 Penyusunan anggaran 

produk 

 Definisi anggaran produk 

 Penyusunan anggaran 

produk 

Diskusi atau 

presentasi secara 

daring 

Penguasaan 

materi, 

kemampuan 

komunikasi, 

penyelesaian 

tugas 

6 Penyusunan anggaran 

bahan baku 

 Definisi  

 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 

 Penyusunan anggaran 

keuangan 

 Pengawasan anggaran 

Diskusi atau 

presentasi secara 

daring 

Penguasaan 

materi, 

kemampuan 

komunikasi, 

penyelesaian 

tugas 

14 Penyusunan anggaran 

berbasis aktivitas 

 Manajeman berbasis aktivitas 

 Konsep dasar penganggaran 

Diskusi atau 

presentasi secara 

Penguasaan 

materi, 



berbasis aktivitas 

 Ukuran kinerja keuangan 

 Penyusunan anggaran tetap 

berbasis aktivitas 

daring 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 
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Ka. Prodi D3 Akuntansi,      Dosen Pengampu Mata Kuliah, 
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