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Capaian Pembelajaran (CP) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CPL-PRODI      

S10 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri 

KU1 Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam penyelesaian tugas atau pekerjaan berdasarkan analisis 
informasi dan data baik secara individu atau kelompok 

KK1 Mampu merumuskan fungsi manajeman dan mengimplementasikan rencana strategik ke dalam rencana operasional 

KK2 Mampu menyelesaikan permasalahan operasional manajemen dan organisasi  (pemasaran, operasi, sumber daya manusia, 
keuangan, dan strategi) sesuai dengan kaidah yang berlaku 

P6  

M1 Mahasiswa mampu memahami dan mampu menjelaskan tentang konsep dasar anggran sebagai fungsi perencanaan dan fungsi 
pengawasan 

M2 Mahasiswa mampu menggunakan motede stataiktik untuk Memprediksi Volume penjualan sebagai dasar penysusunan anggaran 
penjualan 

M3 Mahasiswa memahami dan mampu menghitung dan menysusun anggaran produksi dan anggaran persediaan sebagai dasar dalam 
menysusun kebutuhan sumber daya yang harus dipersiapkan 



M4 Mahasiswa memahami dan mampu menyusun anggaran bahan mentah sebagai komponen harga pokok penjualan, yang meliputi 
anggaran kebutuhan bahan baku, anggaran pembelian bahan mentah dan anggaran biaya bahan mentah  

M5 Mahasiswa memahami dan mampu menyusun anggaran  biaya tenaga kerja langsung sebagai bagian dari anggaran biaya produksi 

 M6 Mahasiswa memahami konsep anggaran variabel  sebagai dasar dalam mampu menyusun anggaran Biaya Overhead Pabrik dan 
Biaya Operasi. 

 M7 Mahasiswa memahami  dan mampu menyusun anggaran  kas, pihutang dan anggaran hutang sebagai komponen anggaran finansial 

 M8 Mahasiswa memahami dan mampu menyusun anggaran perusahaan dagang dan anggaran perusahaan jasa 

Deskripsi Singkat MK 
Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang mempelajari tentang anggaran sebagai fungsi perencanaan dan pengawasan, materi yang diberikan meliputi 
anggaran penjualan, anggaran bahan mentah, anggaran biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead dan biaya operasi untuk perusahaan manufaktur, 
perusahaan dagang dan perusahaan jasa. 

Materi Pembelajaran/Pokok 
Bahasan 

1. Konsep Penganggaran sebagai fungsi perencanaan dan pengawasan  
2. Teknik dan Metode peramalan permintaan sebagai dasar penyusunan Anggaran penjualan 
3. Konsep dan teknik penyususnan anggaran produksi dan persediaan 
4. Konsep dan teknik penyususnan anggaran bahan mentah  
5. Konsep dan teknik penyusunan anggaran tenaga kerja langsung 
6. Konsep dan teknik penyusunan anggaran biaya variabel sebagai dasar penyusunan anggaran Biaya overhead dan Biaya operasi 
7. Konsep dan teknik penyusunan anggaran kas, anggaran pihutang dan anggaran hutang 
8. Konsep dan teknik penyusunan anggaran perusahaan dagang dan perusahaan jasa  

Pustaka 

Utama :      

1. Gunawan Adi Saputra dan Marwan Asri,  Anggaran Perusahaan 1 dan 2,  BPFE-Yogyakarta, edisi 2 tahun 2016 
2. Rina Tres nawati, Erly  Sherlita dan In tan Oviantari, Penyusunan Anggaran Perusahaan, ITB Press 2020  

Pendukung : 
 

     

 Welsh & Gleen, Budgeting : Profit Planning and Control, Frentice Hall Inc, New Jersey, USA. 

Media Pembelajaran Perangkat Lunak : Program Excel   Perangkat Keras :Komputer  
Microsoft excel   LCD  

Tim Teaching Herry Subagyo, Dian Prawitasari. Bara Zarreta 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Minggu 
ke 

Sub CP MK 
(sebagai kemampuan 

akhir yang diharapkan) 
Indikator Kriteria & Bentuk 

Penilaian 

Metode 
Pembelajaran 

[Estimasi Waktu] 
Pengalaman Belajar 

Materi 
Pembelajaran 

Bobot 
Penilaian 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
1 Mahasiswa memahami dan 

mampu menjelaskan anggaran 
sebagai fungsi manajemen 
dalam perencanaan dan fungsi 
pengawasan   

• Kemampuan 
menjelaskan anggaran 
sebagai fungsi 
perencanaan dan fungsi 
pengawasan 

Kriteria : pemahaman 
konsep          
Bentuk non test 
• Responsi  

 

• Kuliah & latihan 
 

TM: 1x  (3x50’)] 
 
 

Konsep anggaran sebagai fungsi 
manajemen dalam perencanaan 
dan fungsi pengawasan   
 

5 

2,3 Mahasiswa memahami dan 
mampu melakukan peramalan 
penjualan dan menyusun 
anggaran penjualan. 

 

• Kemampuan 
menjelaskan dan 
melakukan peramalan 
penjualan. 

• Kemampuan menyusun 
anggaran penjualan 

 

Kriteria :  
• Ketepatan menghitung 
• Ketepatan 

menggunakan alat 
statistik    

Bentuk non test 
• Latihan Kasus dan  

Presentasi 

Kuliah Dan latihan 
 
TM: 2 x (3x50 
 

• Metode dan model statistik 
untuk meramalkan penjualan. 

• Konsep dan teknik 
menyususn anggaran 
penjualan 

• Konsep dan teknik penetapan 
persediaan 
 

15 

 
4,5 

Mahasiswa memahami dan 
mampu menysusun anggaran 
produksi dan anggaran 
persediaan 

 

• Kemampuan 
Menjelaskan dan 
menyusun anggaran 
produksi 
 

Kriteria :  
• Pemahaman konsep 
• Kemampuan 

menghitung anggaran 
produksi 

Bentuk non test  
• Latuhan kasus 

Kuliah Dan latihan 
 
TM : 2 x (3x5) 

• Konsep dan teknik 
menyususn anggaran produksi 
 

15 

6,7 Mahasiswa memahami dan 
mampu menyusun anggaran 
bahan mentah, yang meliputi 
anggaran kebutuhan bahan 
baku, anggaran pembelian 
bahan mentah dan anggaran 
biaya bahan mentah 

• Kemampuan 
Menjelaskan dan 
menyusun anggaran 
kebutuhan bahan 
mentah. 

• Kemampuan menyusun 
anggaran pembelian  
bahan mentah 

• Kemampuan menyususn 
anggaran biaya bahan 
mentah 

Kriteria : 
• Pemahaman konsep 
• Ketepatan menghitung 

anggaran bahan mentah 
Bentuk non test  
• Latuhan kasus 

Kuliah Dan latihan 
 
TM: 2 x (3x50’) 

• Konsep dan teknik 
menyususn anggaran 
kebutuhan bahan mentah 

• Konsep dan teknik 
menyususn anggaran 
pembelian bahan mentah 

• Konsep dan teknik 
menyususn anggaran biaya 
bahan mentah  

15 

8 Mahasiswa memahami dan 
mampu menyusun anggaran  
biaya tenaga kerja langsung 
sebagai bagian dari anggaran 
biaya produksi 

• Kemampuan 
menjelaskan dan 
menyusun anggaran 
biaya tenaga kerja. 

Kriteria : 
• Pemahaman konsep 
• Ketepatan menghitung 

anggaran Biaya tenaga 
kerja langsung 

Kuliah Dan latihan 
 
TM: 1 x (3x50’) 

• Konsep dan teknik 
menyususn anggaran biaya 
bahan mentah 

 

7,5 



Bentuk non test  
Latuhan kasus 

9,10 Mahasiswa memahami konsep 
anggaran variabel  dan mampu 
menyusun anggaran Biaya 
Overhead Pabrik dan Biaya 
Operasi. 

• Kemampuan 
menjelaskan anggaran 
variabel 

• Kemampuan 
menjelaskan dan 
menyususn Biaya 
Overhead. 

• Kemampuan 
menjelaskan dan Biaya 
operasi 

Kriteria : 
•  Pemahaman konsep 
•  Ketepatan Analisis 
•  Ketepatan keputusan 
Bentuk non test  
Latihan kasus 

Kuliah Dan Didkusi 
 
 
TM: 2 x (3x50’) 

• Konsep Biaya tetap dan biaya 
variabel 

• Konsep dan teknik 
menyususn anggaran biaya 
Overhead 

• Konsep dan teknik 
menyususn anggaran biaya 
operasi 

15 

11 Mahasiswa memahami dan 
mampu  menyusun anggaran  
kas dan pihutang 

• Kemampuan 
menjelaskan dan 
menyusun anggaran kas 

• Kemampuan 
menjelaskan dan 
menyusun anggaran 
pihutang 
 
 

Kriteria : 
• Pemahaman konsep 
• Ketepatan menghitung 

anggaran kas 
• Ketapatan menghitung 

anggaran pihutang 
Bentuk non test  
Latihan kasus 

Kuliah Dan latihan 
 
TM: 1 x (3x50’) 

• Konsep dan teknik 
menyususn anggaran kas 

• Konsep dan teknik 
menyususn anggaran pihutang 

7,5 

12 Mahasiswa memahami dan 
mampu  menyusun anggaran  
hutang 

• Kemampuan 
menjelaskan dan 
menyusun anggaran 
hutang 
 

Kriteria : 
• Pemahaman konsep 
• Ketapatan menghitung 

anggaran hutang 
Bentuk non test  
Latihan kasus 

Kuliah Dan latihan 
 
TM: 1 x (3x50’) 

• Konsep dan teknik 
menyususn anggaran hutang 

5 

13 Mahasiswa memahami dan 
mampu menyusun anggaran 
untuk perusahaan dagang  

• Kemampuan 
menjelaskan dan 
menyusun anggaran 
perusahaan dagang 
 

Kriteria : 
• Pemahaman konsep 
• Ketepatan menghitung 

anggaran perusahaan 
dagang 

Bentuk non test  
Latihan kasus 

Kuliah Dan latihan 
 
TM: 1 x (3x50’) 

• Konsep dan teknik 
menyususn anggaran 
perusahaan dagang 

5 

14 Mahasiswa memahami dan 
mampu menyusun anggaran 
untuk perusahaan jasa 

• Kemampuan 
menjelaskan dan 
menyusun anggaran 
perusahaan jasa 

 

Kriteria : 
• Pemahaman konsep 
• Ketepatan penggunaan 
Bentuk non test 
Latihan Kasus  
 

Kuliah Dan latihan 
 
TM: 2 x (3x50’) 

• Konsep dan teknik 
menyususn anggaran 
perusahaan jasa 

 

10 

 
Catatan : 



Format Rencana Tugas Mahasiswa 

 

      
PERGURUAN 
TINGGI 

: UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO 

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS 
PROGRAM STUDI : MAGISTER MANAJEMEN 
      

RENCANA TUGAS MAHASISWA 
MATA KULIAH : Penganggaran Perusahaan 
KODE : P32009     
SKS : 3     
SEMESTER : 5     
DOSEN  : Dr. Herry Subagyo 
BENTUK TUGAS : Studi kasus     

JUDUL TUGAS  1. Peramalan permintan sebagai dasar penyusunan anggaran penjualan. 
2. Penyusunan anggaran biaya produksi  

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA 
KULIAH 

    

1. Mahasiswa mampu menggunakan metode dan model statistik untuk meramalkan permintaan dan hasilnya digunakan sebagai dasar anggaran penjualan  
2. Mahasiswa mampu menyusun anggaran biaya produksi yang meliputi: anggaran Produksi, anggaran bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung dan anggaran biaya 

overhead 
DESKRIPSI TUGAS     
1.  Mengerjakan kasus terkait dengan penggunaaan statistik untuk meramalkan permintaan sebagai dasar dalam penyusunan anggaran penjualan 
2. Mengerjakan kasus terpadu tentang anggaran biaya produksi yang meliputi: anggaran produksi, anggaran bahan baku,anggaran biaya tenaga kerja langsung dan anggaran 

biaya overhead 
METODE PENGERJAAN TUGAS     

1. Pelajari data permintaan selama 5 tahun, perhatikan pola perilaku data untuk menentukan alat statisti yang paling sesuai dengan pola data tersebut. Menggunakan alat 
yang sesuai tersebut untuk membuat ramalan penjualan satu tahun kedepan. Hasail ramalan tersebut digunakan untuk menyusun rencana penjualan sebagai pedoman 
untuk menyusun rencana produksi. 

2. Pelajari pola penjualan bulanan atau kwartalan untuk menyususn anggaran produksi, berdasarkan anggaran produksi tersebut disusun anggaran bahan baku, anggaran 
biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik 

BENTUK DAN FORMAT LUARAN 
a. Objek garapan: laporan hasil penyusunan anggaran 
b. Bentuk Luaran 
 1. Laporan diketik dengan menggunakan excel 

2. Laporan berupa perhitungan yang disusun secara sistematis dan tersetruktur ( tabel) 
INDIKATOR, KRITERIA  
a. Mampu menghitung secara tepat 
b. Mampu mengerjakan secara sistematis dan  
c. Mampu menghitung dan mengambil keputusan 
BOBOT PENILAIAN       
Tugas : 30% ; UTS : 35% ; UAS: 35% 
DAFTAR PUSTAKA 



. Eugene Brigham and Michael C Ehrhardt, Financial Management, Theory and Practice, 13 th edition 2013 

2. Mamduh Hanafi, Manajemen Keuangan, BPFE, 2015       
3.  Eugene Brigham and Michael C Ehrhardt,  Dasar-Dasar Manajemen Finansial, Salemba Empat,  edisi 2017     
 

 
 


