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No. Dokumen 061.423.4.35.02  

Tgl. Efektif 01 September 2009       

  
  Mata Kuliah    :  Penganggaran Perusahaan     Semester   :  V      Sks  :  3        
  KOMPETENSI              :   Mampu mengerti dan memahami proses penyusunan anggaran perusahaan yang mengacu    kepada aktivitas –  aktivitas perusahaan,  

dan menyusun anggaran perusahaan dengan baik. 
 

 

  (1) 
TATAP 

MUKA KE 

(2) 
KEMAMPUAN AKHIR YANG 

DIHARAPKAN 

(3) 
BAHAN KAJIAN 

(4) 
BENTUK PEMBELAJARAN 

(5) 
KRITERIA 

PENILAIAN 

(6) 
BOBOT 
NILAI 

 
1. 

 
Mampu memahami kontrak 
perkuliahan, dan memahami 
konsep-konsep dasar 
penganggaran 

 
1. Penjelasan secara umum 

mengenai mata kuliah, 
pengorganisasian materi 
setiap kali pertemuan, metode 
pembelajaran, penjelasan 
mengenai tugas, kuis dan studi 
kasus, dan penjelasan 
mengenai kehadiran. 

 
2. Fungsi dan tujuan penyusunan 

anggaran, Faktor-faktor yang 
mempengaruhi penyusunan  

   anggaran, organisasi 
penyusunan anggaran dan 
anggaran komprehensif 

  
Ceramah, diskusi, tanya jawab, 
presentasi dan studi kasus 
 

 
Kelengkapan dan 
kebenaran 
penjelasan, aktivitas 
dalam kelas 

 
 

  

RANCANGAN PEMBELAJARAN 
PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI 

FAKULTAS EKONOMI 
 

  Q 
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  (1) 
TATAP 

MUKA KE 

(2) 
KEMAMPUAN AKHIR YANG 

DIHARAPKAN 

(3) 
BAHAN KAJIAN 

(4) 
BENTUK PEMBELAJARAN 

(5) 
KRITERIA 

PENILAIAN 

(6) 
BOBOT 
NILAI 

 
2. 

 
Mampu memahami dan 
menggunakan metode- metode 
forecast /peramalan kuantitatif 
untuk meramalkan 

 
Pengertian peramalan penjualan, 
metode-metode yang digunakan, 
dan pemilihan metode yang 
terbaik untuk diterapkan 

 
Ceramah, diskusi, tanya jawab, 
presentasi, studi kasus, pembahasan 
soal hitungan   
 

 
Kelengkapan dan 
kebenaran 
penjelasan, aktivitas 
dalam kelas 
 

 
5% 

       
3.  
 
 
 
 

 
Mampu memahami proses 
pembuatan anggaran penjualan 
dan melakukan pembuatan 
anggaran penjualan 

 
Pengertian anggaran penjualan, 
Faktor-faktor yang 
mempengaruhi penyusunan 
anggatan penjualan, penyusunan 
anggaran penjualan 

 
Ceramah, diskusi, tanya jawab, 
presentasi, studi kasus, dan 
pembahasan soal hitungan 
 

 
Kelengkapan dan 
kebenaran 
penjelasan, aktivitas 
dalam kelas 

 
 

 
4. 
 
 
 
 
 

 
Mampu memahami proses 
pembuatan anggaran produksi dan 
melakukan pembuatan anggaran 
produksi 

 
Pengertian dan manfaat 
anggaran produksi, faktor-faktor 
yang mempengaruhi anggaran 
produksi, langkah-langkah 
penyusunan anggaran produksi 

 
Ceramah, diskusi, Tanya jawab, 
presentasi, studi kasus, dan 
pembahasan soal hitungan 

 
Kelengkapan dan 
kebenaran 
penjelasan, aktivitas 
dalam kelas 

 
5% 

 
5. 
 
 
 

 
Mampu memahami proses 
pembuatan anggaran bahan baku 
dan melakukan pembuatan 
anggaran bahan baku 

 
Pengertian dan tujuan anggaran 
bahan baku, penyusunan 
anggaran bahan baku 

 
Ceramah, diskusi, Tanya jawab, 
presentasi, studi kasus, dan 
pembahasan soal hitungan 

 
Kelengkapan dan 
kebenaran 
penjelasan, aktivitas 
dalam kelas 

 
5% 
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