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1.
Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di
bidang akuntansi secara mandiri
2. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan
kewirausahaan;
3. Menginternalisasi prinsip-prinsip etika bisnis dan anggaran.
4. Bertanggung jawab secara professional dan etik terhadap
Sikap
pencapaian hasil kerja individu.
5. Bertanggung jawab secara professional dan etik terhadap
pencapaian hasil kerja kelopok.
6. Bersikap sesuai dengan tuntutan profesional
7. Memiliki sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai yang
terkandung dalam tata kelola Universitas Gunadarma
1.
Mampu membantu pengambilan keputusan anggaran.
2.
Mampu memanfaatkan sistem informasi dalam system
penganggaran.
3.
Mampu menyusun hasil penganggaran dan komputerisasi
Ketrampilan
anggaran yang sistematis.
Umum
4.
Mampu menyusun anggaran biaya Fleksibel : Konsep,
Pembuatan dan Aplikasi
5.
Mampu menyusun anggaran fleksibel untuk biaya dalam
program perencanaan dan pengendalian laba terpadu.
1.
Mampu memahami dan menjelaskan beberapa pengertian,
konsep, unsur dan falsafah dan pemikiran
tentang
komputerisasi penganggaran yang berkembang sampai saat
ini, tahap tahap sejarah perkembangan pemikiran
komputerisasi penganggaran.
2. Mampu menjelaskan bagaimana penganggaran membantu
pemakaian sumber daya langka secara efisien
3. Mampu
mengidentifikasi
tujuan
komputerisasi
Pengetahuan
penganggaran, anggaran perusahaan. dan pengendalian
laba.
4. Mampu menjelaskan kebutuhan akan standar anggaran
perusahaan dan komputerisasi penganggaran.
5. Mampu mengidentifikasi penggunaan dan keterbatasan
sumber daya dengan penyusunan anggaran.
6. Mampu membuat laporan penganggaran dalam bentuk
langsung, dan bertahap secara komputerisasi.
Ketrampilan
Khusus

Mampu menyusun anggaran biaya yang fleksibel dengan
memanfaatkan perangkat lunak (software) terkait.

Deskripsi Umum
(Silabus)

Metode
Pembelajaran
Pengalaman
Belajar/Tugas

Referensi / Sumber
Belajar

Memberikan gambaran pemahaman , konsepsi pembuatan dan penerapan
anggaran biaya fleksibel, pembuatan anggaran barang modal, proses perencanaan
dan pengendalian uang masuk dan keluar , serta berbagai hal yang terkait di
dalamnya, proses penyelesaian siklus perencanaan yang dipergunakan untuk
melaporkan berbagai rencana pendukung dan komitmen fungsional, konsep
variabilitas biaya dalam menganalisis dan merencanakan laba , dasar-dasar
pembentukan sejumlah Laporan unjuk kerja yang saling berkaitan, analisis
penyimpangan anggaran untuk keperluan perencanaan dan pengendalian oleh
menajemen, review terhadap keseluruhan materi perencanaan dan pengendalian
manajemen dengan melalui program PPC
1. Ceramah/Kuliah Pakar
✓ 4. Praktik Laboratorium
✓
2. Problem Based Learning/FGD
..... 5. Self-Learning (V-Class)
.....
3. Project Based Learning
.....
✓ 6. Lainnya: ..........................
a. Tayangan Presentasi
.....
✓ c. Online exercise/kuiz (V-class)
b. Review textbook/Jurnal
..... d. Laporan
✓
e. Upload hasil kerja ke blog
1)
Jae K. Shim & Joel G. Siegel, Budgeting : Basics and Beyond, alih bahasa Julius
Mulyadi & Neneng Natalia, Prentice Hall Direct Text Copyrights-Penerbit
Erlangga, Jakarta, 2001.
2) Glen A Welsch, Ronald W. Hilton, Paul N. Gordon, Budgeting (Profit, Planning
and Control), Prentice Hall, Inc., A Simon & Schuster Company, Engelwood
Cliffs, New Jersey, 1996.
Edisi Bahasa Indonesia :
a. Anassidik, Budgeting (Penyusunan Anggaran Perusahaan, Perencanaan
dan Pengendalian Laba, Edisi Kelima, Penerbit Bhumi Aksara, 1997.
b. Purwatiningsih, Maudy Warouw, Anggaran: Perancanaan dan
Pengendalian Laba, Edisi Kelima , Penerbit Salemba Empat-Prentice Hall,
Diterbitkan untuk PT. Bhuana Ilmu popular, Edisi Indonesia, 1998.
3) Apandi Nasehatun, Budget & Control : Sistem Perencanaan dan Pengendalian
Terpadu, Konsep dan Penerapannya, PT. Grasindo, Jakarta, 1999.
4) M. Munandar, Budgeting: Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja dan
Pengawasan Kerja, Edisi Pertama, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi (BPFE)
Universitas Gadjah Mada , Yogyakarata, Mei 2000.
5) Gunawan Adi Saputro & Marwan Asri, Anggaran Perusahaan Buku 2, BPGFE,
Yogyakarta, 1997

Minggu
1.

Kemampuan Akhir yang Diharapkan
Mahasiswa dapat memahami mengenai
teori, pembuatan dan aplikasi anggaran
fleksibel untuk biaya dalam program
perencanaan dan pengendalian laba
terpadu.

Bahan Kajian (Materi
Pelajaran)

Metode/Bentuk
Pembelajaran

ANGGARAN BIAYA FLEKSIBEL:
KONSEP, PEMBUATAN DAN
APLIKASI

Ceramah, Diskusi
forum

2 x 50 menit

Ceramah, Diskusi
forum, Latihan

2 x 50 menit

1.
2.

3.
4.
5.
6.
2.

Mahasiswa dapat memahami mengenai
pentingnya pendekatan yang dipergunakan
untuk membuat suatu anggaran
pengeluaran barang modal, komponennya,
serta peranannya dalam perencanaan dan
pengendalian

Konsep Anggaran
biaya fleksibel
Hubungan timbal
balik antara biaya dan
output atau kegiatan
produktif.
Metode penentuan
variabilitas biaya.
Format dan manfaat
anggaran fleksibel
Pembuatan anggaran
biaya untuk laba
taktis
Penentuan sasaran
anggaran

PERENCANAAN DAN
PENGENDALIAN PEMBELIAN
BARANG MODAL (BAG 1)
1.
2.

3.
4.

Waktu
Belajar
(Menit)

Konsep pengeluaran
pembelian barnag
modal.
Karakteristik
anggaran
pengeluaran untuk
barang modal.
Proses penyusunan
anggaran
Tanggung jawab atas
pembuatan anggaran

Kriteria Penilaian
(Indikator)
Mahasiswa dapat
menjelaskan
mengenai teori,
pembuatan dan
aplikasi anggaran
fleksibel untuk biaya
dalam program
perencanaan dan
pengendalian laba
terpadu.

Mahasiswa dapat
menjelaskan
mengenai pentingnya
pendekatan yang
dipergunakan untuk
membuat suatu
anggaran
pengeluaran barang
modal,
komponennya, serta
peranannya dalam
perencanaan dan
pengendalian

Bobot
Nilai
(%)

Sumber
belajar

3 %

No.1
bab-7
No.2B
bab10
No.4
bab-10

5 %

No.1
Bab.13
No.1
Bab.20
No.2B
bab.11

pengeluaran untuk
barang modal
3.

Mahasiswa dapat memahami mengenai
pentingnya pendekatan yang dipergunakan
untuk membuat suatu anggaran
pengeluaran barang modal, komponennya,
serta peranannya dalam perencanaan dan
pengendalian

PERENCANAAN DAN
PENGENDALIAN PEMBELIAN
BARANG MODAL (BAG 2)
5.

6.
7.
8.

4.

Mahasiswa dapat memahami tahapan yang
harus dilaksanakan oleh menajemen dalam
melakukan perencanaan dan pengendalian
sumber daya uang.

PERENCANAAN DAN
PENGENDALIAN ARUS UANG
(BAG 1)
1.
2.
3.

5.

Mahasiswa dapat memahami tahapan yang
harus dilaksanakan oleh menajemen dalam
melakukan perencanaan dan pengendalian
sumber daya uang dalam perusahaan non
manufaktur

Tanggung jawab atas
pembuatan anggaran
pengeluaran untuk
barang modal
Revisi anggaran
Analisis Proyek
barang modal
Pengendalian
terhadap belanja
barang modal.

Ceramah, Diskusi
forum,
Presentasi tugas

2 x 50 menit

Ceramah, Diskusi
forum, Latihan

2 x 50 menit

Ceramah, Diskusi
forum,
Presentasi tugas

2 x 50 menit

Konsepsi dalam
perencanaan dan
pengendalian kas.
Fokus perencanaan
kas
Pendekatan
penerimaan dan
pengeluaran kas
untuk menghitung
penerimaan kas

PERENCANAAN DAN
PENGENDALIAN ARUS UANG
(BAG 2)

Mahasiswa dapat
menjelaskan
mengenai pentingnya
pendekatan yang
dipergunakan untuk
membuat suatu
anggaran
pengeluaran barang
modal,
komponennya, serta
peranannya dalam
perencanaan dan
pengendalian
Mahasiswa dapat
menjelaskan tahapan
yang harus
dilaksanakan oleh
menajemen dalam
melakukan
perencanaan dan
pengendalian sumber
daya uang.

Mahasiswa dapat
menjelaskan tahapan
yang harus
dilaksanakan oleh
menajemen dalam

8 %

No.1
Bab.13
No.1
Bab.20
No.2B
bab.11

5 %

No.1
bab-17
No.2B
bab-12
No.4
bab-15

8 %

No.1
bab-17
No.2B
bab-12
No.4

4.

6.

Mahasiswa dapat memahami mengenai
penyelesaian perencanaan laba, analisis
evaluasi dan pemilihan diantara berbagai
alternatif dalam pembuatan perencanaan
laba, serta implementasi perencanaan laba
yang telah dilakukan

Pengendalian posisi
kas
5. Tehnik untuk
memperbaiki arus kas
6. Perencanaan dan
pengendalian kas
dalam perusahaan
non manufaktur
PENYELESAIAN DAN APLIKASI
PERENCANAAN LABA (Bag 1)
1.
2.
3.
4.

7.

Mahasiswa dapat memahami mengenai
penyelesaian perencanaan laba, analisis
evaluasi dan pemilihan diantara berbagai
alternatif dalam pembuatan perencanaan
laba, serta implementasi perencanaan laba
yang telah dilakukan

PENYELESAIAN DAN APLIKASI
PERENCANAAN LABA (Bag 2)
5.
6.

7.

8.

Penyelesaian
perencanaan laba
Alternatif dalam
pembuatan
perencanaan laba.
Menjalankan
perencanaan laba.
Penyusunan model
keuangan dan
penganggaran

Pembuatan model
keuangan
Penggunaan
perencanaan laba
untuk pengendalian
kegiatanoperasi.
Penggunaan model
keuangan dalam
praktek.

UJIAN TENGAH SEMESTER

melakukan
perencanaan dan
pengendalian sumber
daya uang dalam
perusahaan non
manufaktur

Ceramah, Diskusi
forum, Latihan

2 x 50 menit

Ceramah, Diskusi
forum,
Presentasi tugas

2 x 50 menit

2 x 45 menit

Mahasiswa dapat
menjelaskan
mengenai
penyelesaian
perencanaan laba,
analisis evaluasi dan
pemilihan diantara
berbagai alternatif
dalam pembuatan
perencanaan laba,
serta implementasi
perencanaan laba
yang telah dilakukan
Mahasiswa dapat
menjelaskan
mengenai
penyelesaian
perencanaan laba,
analisis evaluasi dan
pemilihan diantara
berbagai alternatif
dalam pembuatan
perencanaan laba,
serta implementasi
perencanaan laba
yang telah dilakukan
Kemampuan, analisis,
ketepatan dan

bab-15

5 %

No. 2B

8 %

No. 2B

-

9.

Mahasiswa dapat memahami mengenai
aplikasi analisis harga pokok volume laba,
yang meliputi analisis konstribusi dan
analisis titik impas.

ANALISIS COST – VOLUME –
PROFIT (HARGA POKOK –
VOLUME – HARGA) DAN
KONTRIBUSI (BAG 1)
1.
2.
3.

10.

Mahasiswa dapat memahami mengenai
aplikasi analisis harga pokok volume laba,
yang meliputi analisis konstribusi dan
analisis titik impas.

Ceramah, Diskusi
forum, Latihan

2 x 50 menit

Ceramah, Diskusi
forum,
Presentasi tugas

2 x 50 menit

Ceramah, Diskusi
forum, Latihan

2 x 50 menit

Dasar dasar analisis
konstribusi.
Analisis titik impas
Konsep variabilitas
biaya

ANALISIS COST – VOLUME –
PROFIT (HARGA POKOK –
VOLUME – HARGA) DAN
KONTRIBUSI (BAG 2)
4.

11.

Mahasiswa dapat memahami mengenai
pelaporan unjuk kerja, yang meliputi
Laporan khusus ekstern, Laporan pada
pemilik Laporan intern

Harga penjualan dan
pertimbangan
perbandingan
penjualan
5. Kebijaksanaan
manajemen
6. Berbagai
permasalahan khusus
dalam analisis harga
pokok – volume laba
perubahan
persediaan diabaikan.
EVALUASI UNJUK KERJA DAN
PENGENDALIAN OLEH
MANAJEMEN
1.

Laporan kerja dan
komunikasi, serta
pengukuran kinerja
manajer

kebenaran jawaban
Mahasiswa dapat
menjelaskan
mengenai aplikasi
analisis harga pokok
volume laba, yang
meliputi analisis
konstribusi dan
analisis titik impas.

Mahasiswa dapat
menjelaskan
mengenai aplikasi
analisis harga pokok
volume laba, yang
meliputi analisis
konstribusi dan
analisis titik impas.

Mahasiswa dapat
menjelaskan
mengenai pelaporan
unjuk kerja, yang
meliputi Laporan
khusus ekstern,
Laporan pada pemilik
Laporan intern

5 %

No.2B
bab-14

8 %

No.2B
bab-14

5%

No.1
bab-22
No.2B
bab-15

2.

12.

Mahasiswa dapat memahami mengenai
analisis penyimpangan anggaran dalam
kerangka program Profit Planing and
Control (PPC) yang dipergunakan oleh
manajemen untuk kegiatan pengendalian.

Ciri-ciri penting
Laporan unjuk kerja
3. Pusat tanggung
jawab dan pusat
pendapatan
4. Pusat biaya, laba dan
investasi
5. Prosedur tindak lanjut
oleh manajemen
6. Aspek teknis Laporan
pengendalian
ANALISIS PENYIMPANGAN
ANGGARAN (BAG 1)
1.
2.

3.

13.

Mahasiswa dapat memahami mengenai
analisis penyimpangan anggaran dalam
kerangka program Profit Planing and
Control (PPC) yang dipergunakan oleh
manajemen untuk kegiatan pengendalian.

Analisis
penyimpangan
anggaran
Penjelasan konsepsi
pendekatan
penyimpangan
overhead.
Format pembuatan
sisternatisasi analisis
penyimpangan
anggaran.

ANALISIS PENYIMPANGAN
ANGGARAN (BAG 2)
4.

5.
6.

Format pembuatan
sisternatisasi analisis
penyimpangan
anggaran (lanjutan)
Kegunaan analisis
penyimpangan
anggaran
Penyelidikan

Ceramah, Diskusi
forum, Latihan,
Presentasi tugas

2 x 50 menit

Ceramah, Diskusi
forum, Latihan,
Presentasi tugas

2 x 50 menit

Mahasiswa dapat
menjelaskan
mengenai analisis
penyimpangan
anggaran dalam
kerangka program
Profit Planing and
Control (PPC) yang
dipergunakan oleh
manajemen untuk
kegiatan
pengendalian.

Mahasiswa dapat
menjelaskan
mengenai analisis
penyimpangan
anggaran dalam
kerangka program
Profit Planing and
Control (PPC) yang
dipergunakan oleh
manajemen untuk
kegiatan

10 %

No.1
bab-21
No.2B
bab16

10 %

No.1
bab-21
No.2B
bab16

14.

Mahasiswa dapat memahami mengenai
penerapan aplikasi PPC pada seluruh tahap
operasi dan keterpaduannya dengan
perencanaan dan pengendalian oleh
manajemen.

terhadap
penyimpangan
anggaran.
PERSPEKTIF DAN TINJAUAN
MENYELURUH (BAG 1)
1.

2.
3.

15.

16.

Mahasiswa dapat memahami mengenai
penerapan aplikasi PPC pada seluruh tahap
operasi dan keterpaduannya dengan
perencanaan dan pengendalian oleh
manajemen.

Adaptasi dalam
proses perencanaan
dan pengendalian
terpadu.
Pemasangan system
terpadu
implementasi system
profit planning and
control (PPC)

PERSPEKTIF DAN TINJAUAN
MENYELURUH (BAG 2)
4.

Keluwesan
manajemen dalam
menggunakan PPC.
5. Berbagai
pertimbangan
psikologi dalam
penerapan metode
kuantitatif dan
komputerisasi.
6. Evaluasi
UJIAN AKHIR SEMESTER

pengendalian.

Ceramah, Diskusi
forum, Latihan,
Presentasi tugas

2 x 50 menit

Ceramah, Diskusi
forum, Latihan,
Presentasi tugas

2 x 50 menit

2 x 50 menit

Mahasiswa dapat
menjelaskan
mengenai penerapan
aplikasi PPC pada
seluruh tahap operasi
dan keterpaduannya
dengan perencanaan
dan pengendalian
oleh manajemen.

Mahasiswa dapat
menjelaskan
mengenai penerapan
aplikasi PPC pada
seluruh tahap operasi
dan keterpaduannya
dengan perencanaan
dan pengendalian
oleh manajemen.

Kemampuan, analisis,
ketepatan dan
kebenaran jawaban

10 %

No.2B
bab18

10 %

No.2B
bab18

-

DESKRIPSI TUGAS (DT) MATA KULIAH KOMPUTERISASI PENGANGGARAN 2 dan PRAKTIKUM-PRODI D3-AKUNTANSI KOMPUTER D3BK
Mata Kuliah

Komputerisasi
penganggaran 2 dan
praktikum
2,3,4,5,6,7,8,10,11

Minggu Ke

Kode MK

AK-024210

Dosen
Pengampu

.................

Tugas ke

1,2,3,4,5,6,7,8,9

Metode Tugas

Latihan Soal, Studi Kasus, Survey
Lapangan, Pencarian Informasi,
Review Jurnal, Presentasi

DESKRIPSI TUGAS KE-1
Mata Kuliah

Komputerisasi Penganggaran 2 dan Praktikum

Kode MK

AK-024210

Minggu Ke

2

Tugas ke

1 (satu)

Tujuan Tugas

Tujuan tugas adalah agar mahasiswa dapat membuat :
 Membuat Anggaran Biaya Fleksibel.
Sehingga mahasiswa pada akhirnya Memberikan gambaran konsepsi pembuatan dan penerapan anggaran biaya fleksibel
Objek : Soal Latihan berupa studi kasus proses anggaran biaya perusahaan

Uraian Tugas

Tugas Mahasiswa: membuat anggaran biaya yang fleksibel
Metode/cara pengerjaan tugas: sesuai arahan dan bentuk soal yang diberikan dosen pengampu
Deskripsi luaran tugas: aplikasi anggaran biaya yang fleksibel

Kriteria Penilaian

Penilaian tugas: berdasarkan ketepatan anggran biaya dan aplikasi anggaran biaya yang fleksibel

DESKRIPSI TUGAS KE-2
Mata Kuliah

Komputerisasi Penganggaran 2 dan Praktikum

Kode MK

AK-024210

Minggu Ke

3

Tugas ke

2 (dua)

Tujuan Tugas

Tujuan tugas adalah agar mahasiswa dapat membuat suatu anggaran pengeluaran barang modal, komponennya, serta
peranannya dalam perencanaan dan pengendalian pada perusahaan dagang

Uraian Tugas

Objek : Pemahaman terhadap pembuatan anggaran barang modal pada perusahaan dagang

Tugas Mahasiswa: menyajikan data, menginterpretasi data, membuat analisis sederhana dan laporan dalam bentuk presentasi.
Metode/cara pengerjaan tugas: sesuai arahan dan bentuk tugas yang diberikan dosen pengampu
Deskripsi luaran tugas: Hasil akhir adalah simpulan dari analisis yang dikerjakan oleh mahasiswa
Kriteria Penilaian

Penilaian tugas: berdasarkan kelengkapan data,kesesuaian laporan,teknik presentasi dan diskusi kelas

DESKRIPSI TUGAS KE-3
Mata Kuliah

Komputerisasi Penganggaran 2 dan Praktikum

Kode MK

AK-024210

Minggu Ke

4

Tugas ke

3 (tiga)

Tujuan Tugas

Tujuan tugas adalah agar mahasiswa dapat Pemahaman terhadap proses perencanaan dan pengendalian uang masuk dan
keluar , serta berbagai hal yang terkait di dalamnya..

Uraian Tugas

Objek : Membuat tahapan yang harus dilaksanakan oleh menajemen dalam melakukan perencanaan dan pengendalian sumber
daya uang
Tugas Mahasiswa: menyajikan data, menginterpretasi data, membuat analisis sederhana dan laporan dalam bentuk presentasi.
Metode/cara pengerjaan tugas: sesuai arahan dan bentuk tugas yang diberikan dosen pengampu
Deskripsi luaran tugas: Hasil akhir adalah tahapan manajemen dalam perencanaan dan pengendalian sumber daya uang.

Kriteria Penilaian

Penilaian tugas: berdasarkan kelengkapan data,kesesuaian laporan,teknik presentasi dan diskusi kelas

DESKRIPSI TUGAS KE-4
Mata Kuliah

Komputerisasi Penganggaran 2 dan Praktikum

Kode MK

AK-024210

Minggu Ke

5

Tugas ke

4 (empat)

Tujuan Tugas

Tujuan tugas adalah agar mahasiswa pemahaman terhadap proses penyelesaian siklus perencanaan yang dipergunakan untuk
melaporkan berbagai rencana pendukung dan komitmen fungsional

Uraian Tugas

Objek : Jurnal Ilmiah Nasional/Internasional yang membahas mengenai pemrosesanpenyelesaian siklus perencanaan.
Tugas Mahasiswa: melakukan review jurnal, membuat ringkasan hasil review untuk dikumpulkan kepada dosen pengampu.

Metode/cara pengerjaan tugas: sesuai arahan dan bentuk tugas yang diberikan dosen pengampu
Deskripsi luaran tugas: Hasil akhir adalah hasil review jurnal terkait pemrosesan penyelesaian siklus perencanaan
Kriteria Penilaian

Penilaian tugas: berdasarkan ketepatan pemilihan jurnal, dan hasil review jurnal.

DESKRIPSI TUGAS KE-5
Mata Kuliah

Komputerisasi Penganggaran 2 dan Praktikum

Kode MK

AK-024210

Minggu Ke

6

Tugas ke

5 (lima)

Tujuan Tugas

Tujuan tugas adalah agar mahasiswa dapat Pemahaman terhadap konsep variabilitas biaya dalam menganalisis dan
merencanakan laba.

Uraian Tugas

Objek : Mengaplikasi analisis harga pokok volume laba, yang meliputi analisis konstribusi dan analisis titik impas
Tugas Mahasiswa: menyajikan data, membuat konsep variabilitas biaya dan merencanaan laba serta laporan dalam bentuk
presentasi.
Metode/cara pengerjaan tugas: sesuai arahan dan bentuk tugas yang diberikan dosen pengampu
Deskripsi luaran tugas: Hasil akhir adalah berupa perencanaan labayang dibutuhkan untuk keperluan variabilitas laba.

Kriteria Penilaian

Penilaian tugas: berdasarkan kelengkapan variabilitas laba, kesesuaian laporan,teknik presentasi dan diskusi kelas

DESKRIPSI TUGAS KE-6
Mata Kuliah

Komputerisasi Penganggaran 2 dan Praktikum

Kode MK

AK-024210

Minggu Ke

7

Tugas ke

6 (enam)

Tujuan Tugas

Tujuan tugas adalah agar mahasiswa pemahaman terhadap dasar-dasar pembentukan sejumlah Laporan unjuk kerja yang saling
berkaitan

Uraian Tugas

Objek : Data Primer diambil dari salah satu UKM di sekitar tempat tinggal mahasiswa.
Tugas Mahasiswa: menyajikan data, mengidentifikasi, dan membuat pelaporan unjuk kerja, yang meliputi Laporan khusus
ekstern, Laporan pada pemilik Laporan intern.

Metode/cara pengerjaan tugas: sesuai arahan dan bentuk tugas yang diberikan dosen pengampu
Deskripsi luaran tugas: Hasil akhir adalah simpulan dari identifikasi mem buat pelaporan unjuk kerja yang dikerjakan oleh
mahasiswa
Kriteria Penilaian

Penilaian tugas: berdasarkan kelengkapan data,ketepatan identifikasi pelaporan unjuk kerja, kesesuaian laporan,teknik
presentasi dan diskusi kelas

DESKRIPSI TUGAS KE-7
Mata Kuliah

Komputerisasi Penganggaran 2 dan Praktikum

Kode MK

AK-024210

Minggu Ke

8

Tugas ke

7 (tujuh)

Tujuan Tugas

Tujuan tugas adalah agar mahasiswa dapat pemahaman terhadap analisis penyimpangan anggaran untuk keperluan
perencanaan dan pengendalian oleh menajemen.

Uraian Tugas

Objek : Menyelesaikan kasus penyimpangan anggaran dalam kerengka program Profit Planing and Control (PPC) yang
dipergunakan oleh manajemen untuk kegiatan pengendalian.
Tugas Mahasiswa: mengembangkan kerangka program PPC dalam menanggulangi peny impangan anggaran.
Metode/cara pengerjaan tugas: sesuai arahan dan bentuk tugas yang diberikan dosen pengampu
Deskripsi luaran tugas: Hasil akhir adalah simpulan dari program PPC dikerjakan oleh mahasiswa

Kriteria Penilaian

Penilaian tugas: berdasarkan kelengkapan data,ketepatan metode PPC, kesesuaian laporan,teknik presentasi dan diskusi kelas

DESKRIPSI TUGAS KE-8
Mata Kuliah

Komputerisasi Penganggaran 2 dan Praktikum

Kode MK

AK-024210

Minggu Ke

10

Tugas ke

8 (delapan)

Tujuan Tugas

Tujuan tugas adalah agar mahasiswa dapat pemahaman dan review terhadap keseluruhan materi perencanaan dan
pengendalian manajemen dengan melalui program PPC.

Uraian Tugas

Objek : Mengaplikasi PPC pada seluruh tahap operasi dan keterpaduannya dengan perencanaan dan pengendalian oleh
manajemen

Tugas Mahasiswa: mengidentifikasi proses operasi dan keterpaduan aplikasi PPC dengan perencanaan dan pengendalian
manajemen.
Metode/cara pengerjaan tugas: sesuai arahan dan bentuk tugas yang diberikan dosen pengampu
Deskripsi luaran tugas: Hasil akhir adalah keterpaduan aplikasi PPC dengan perencanaan dan pengendalian manajemen pada
usaha dagang.
Kriteria Penilaian

Penilaian tugas: berdasarkan kelengkapan data,ketepatan pemilihan UKM, teknik presentasi dan diskusi kelas

DESKRIPSI TUGAS KE-9
Mata Kuliah

Komputerisasi Penganggaran 2 dan Praktikum

Kode MK

AK-024210

Minggu Ke

11

Tugas ke

9 (sembilan)

Tujuan Tugas

Tujuan tugas adalah agar mahasiswa dapat memahami secara nyata komputerisasi anggaran

Uraian Tugas

Objek : Data Primer diambil dari proses bisnis salah satu UKM yang berada di sekitar lokasi mahasiswa.
Tugas Mahasiswa: komputerisasi anggaran pada salah satu UKM, serta laporan dalam bentuk presentasi.
Metode/cara pengerjaan tugas: sesuai arahan dan bentuk tugas yang diberikan dosen pengampu
Deskripsi luaran tugas: Hasil akhir adalah sistem anggaran salah satu UKM dalam bentuk aplikasi.

Kriteria Penilaian

Penilaian tugas: berdasarkan kelengkapan data,ketepatan pemilihan UKM,teknik presentasi dan diskusi kelas

