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KATA PENGANTAR 

  Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahNya saya dapat 

menyelesaikan Modul Praktikum Pasar Keuangan ini. Adapun tujuan dari 

pembuatan modul ini adalah sebagai bahan ajar dan referensi bagi para pembaca, 

khususnya mahasiswa Keuangan. Mudah-mudahan buku ini dapat membantu para 

pembaca yang berminat untuk mengembangkan diri, memperkaya wawasan dan 

menambah khasanah ilmu pengetahuan.  

  Kami menyadari bahwa penyelesaian buku ini tidak terlepas dari bantuan 

berbagi pihak,dan masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan buku ini. 

Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari 

pembaca.  

 

  Medan,   Oktober 2017 
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1. Capaian Pembelajaran : Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan 

mampu mendefenisikan tentang Penganggaran Perusahaan , fungsi anggaran, 

dan manfaat penyusunan penganggaran. 

2. Kemampuan Akhir yang diharapkan : Setelah mengikuti praktikum, 

Mahasiswa D III Keuangan diharapkan mampu menjelaskan tentang 

Penganggaran Perusahaan , fungsi anggaran, dan manfaat penyusunan 

penganggaran. 

3. Pokok Bahasan : Penganggaran Perusahaan  

4. Sub Pokok Bahasan :  

a. Pengertian Penganggaran 

b. Fungsi Penganggaran 

5. Materi : 

 

A. PENGANGGARAN PERUSAHAAN 

Penganggaran perusahaan merupakan suatu proses perencanaan dan 

pengendalian kegiatan operasi perussahaan yang dinyatakan dalam suatu kegiatan 

dan suatu uang, nyang bertujuan untuk memproyeksikan operasi perusahaan 

tersebut dalam proyeksi laporan keuangan (laporan laba-rugi, neraca, perubahan 

modal dan arus kas). 

Penganggaran perusahaan (perencanaan dan pengendalian laba) tersebut 

mencakup pengembangan  dan aplikasi dari tujuan perusahaan, spesifikasi tujuan 

perusahaan, pengembangan strategis perencanaan laba jangka Panjang, spesifikasi 

strategi perencanaan laba jangka pendek, pembuatan suatu pelaporan kinerja 

periodic dan pengembangan prosedur tindak lanjut. 

Anggaran adalah hasil yang diperoleh setelah menyelesaikan fungsi 

perencanaan, sedangkan penganggaran (budgeting) adalaha suatu proses, yakni 

mulai dari tahap persiapan penyusunan rencan, pengumpulan data informasi yang 

diperlukan, pembagian tugas perencanaan, penyusunan rencana itu sendiri, 

implementasi rencana sampai pada tahap pengendalian, dan evaluasi hasil 

pelaksanaan rencana. 

Syarat-syarat yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dalam menyusun 

anggaran, yakni: 

1. Realistis, tidak terlalu optimis dan tidak terlalu pesimis. 

2. Luwes, tidak terlalu kaku dan mempunyai peluang untuk disesuaikan dengan 

keadaan yang mungkin berubah 

3. Kontinu, membutuhkan perhatian yang terus menerus, dan merupakan usaha 

insidental 
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B. FUNGSI PENGANGGARAN 

Dalam upaya untuk mencapai tujuan didirikannya perusahaan, organisasi 

perusahaan memiliki berbagai fungsi yang berkaitan dengan pencapaian tujuan 

tersebut. Secara umum seluruh fungsi di dalam suatu organisasi dapat 

dikelompokkan ke dalam 4 (empat) fungsi, yaitu: 

1. Perencanaan (Planning) 

Didalam fungsi ini ditetapkan tujuan jangka panjang, tujuan jangka 

pendek, sasaran yang ingin dicapai, strategi yang akan digunakan dan 

sebaginya. 

2. Pengorganisasian (Organizing) 

Setelah segala sesuatu yang ingin dihasilkan dan dicapai perusahaan di 

masa depan telah ditetapkan, maka perusahaan harus mencari sumber daya 

yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana yang telah ditetapkan 

tersebut. 

3. Menggerakkan (Actuating) 

Setelah sumber daya yang dibutuhkan diperoleh, maka tugas manajemen 

selanjutnya adalah mengarahkan dan mengelola setiap sumberdaya yang 

telah dimilik perusahaan tersebut agar dapat digunakan sesuai dengan 

fungsinya masing-masing. 

4. Pengawasan (Controlling) 

Setelah sumberdaya yang dibutuhkan perusahaan diperoleh dan diarahkan 

untuk bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing, maka langkah 

berikutnya adalah memastikan bahwa setiap sumber daya tersebut telah 

bekerja sesuai dengan rencana yang telah di tentukan. 

Anggaran memiliki fungsi yang erat dengan keempat fungsi manajemen 

tersebut. Anggaran dengan keempat fungsi tersebut merupakan suatu fungsi yang 

terintegrasi satu dengan lainnya. Berkaitan dengan keempat fungsi utama 

manajemen tersebut, anggaran memilik 2 (dua) fungsi utama, yaitu: 

1. Sebagai alat perencanaan 

2. Sebagai alat pengawasan 

 

C. MANFAAT PENYUSUNAN ANGGARAN 

1. Sebagai Perencanaan Terpadu 

2. Sebagai Pedoman Pelaksanaan Perusahaan 

3. Sebagai Alat Pengkoordinasian 

4. Sebagai Alat Pengawasan Kerja 

5. Sebagai Alat Evaluasi Perusahaan 
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LEMBAR KERJA PRAKTEK MAHASISWA 

Nama : ....................................................................    NILAI 
Nim  : .................................................................... 
Tanggal : .................................................................... 

 

I. TUJUAN 

Mahasiswa diharapkan mampu mendefenisikan tentang Penganggaran Perusahaan , 

fungsi anggaran, dan manfaat penyusunan penganggaran.. 

II. ALAT DAN BAHAN 

1. Buku Teks  Penganggaran Perusahaan 

2. Lembar Kerja Praktek Mahasiswa (LKPM) 

3. Laptop 

4. Internet 

III. CARA KERJA 

1. Bacalah definisi Penganggaran Perusahaan , fungsi anggaran, dan manfaat 

penyusunan penganggaran.. 

2. Carilah di internet masing-masing definisi Penganggaran Perusahaan , fungsi 

anggaran, dan manfaat penyusunan penganggaran.  

3. Jelaskan dalam kolom yang telah disediakan. 

IV. ISILAH JAWABAN DARI PERTANYAAN TERSEBUT 

 

1. Jelaskanlah: 

a. Defenisi Penganggaran Perusahaan 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

b. Tuliskan syarat-syarat yang perlu diperhatikan untuk menyusun anggaran 

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

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

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

..................................................................................................................................   
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PERTEMUAN KE 2 

1. Capaian Pembelajaran : Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan 

dapat mendefinisikan tentang peramalan penjualan dan metode-metode 

peramalan penjualan. 

2. Kemampuan Akhir yang diharapkan : Setelah mengikuti praktikum 

Mahasiswa D III Keuangan Mahasiswa diharapkan mampu mendefinisikan 

tentang peramalan penjualan dan metode-metode peramalan penjualan. 

3. Pokok Bahasan : Uang 

4. Sub Pokok Bahasan : 

a. Pengertian Peramalan Penjualan 

b. Metode-Metode Peramalan Penjualan 

5. Materi : 

 

A. PENGERTIAN PERAMALAN PENJUALAN 

Peramalan penjualan adalah suatu teknik proyeksi tentang tingkat permintaan  

konsumen potensial pada suatu periode tertentu dengan menggunakan berbagai 

asumsi tertentu. Hasil dari suatu ramalan penjualan lebih merupakan pernyataan 

atau penilaian yang dikuantifisir terhadap kondisi masa mendatang mengenai 

penjualan sebagai proyeksi teknis dari permintaan konsumen potensial untuk 

jangka waktu tertentu. Meskipun demikian hasil perkiraan yang diperoleh 

mungkin saja tidak sama dengan rencana. Hal ini disebabkan karena:  

1. Ramalan lebih merupakan pernyataan atau penilaian yang dikuantifisir 

terhadap kondisi masa mendatang mengenai subjek tertentu, misalnya 

penjualan.  

2. Ramalan penjualan merupakan proyeksi teknis dari permintaan yang potensial 

untuk jangka waktu tertentu, dengan menyebutkan asumsi mendasarinya.  

3. Ramalan selayaknya hanya dipandang sebagai bahan masukan untuk 

mengembangkan suatu rencana penjualan.  

4. Manajemen dapat menerima, memodifikasi atau menolak hasil dari suatu 

ramalan.  

 

B. METODE-METODE PERAMALAN PENJUALAN  

Untuk melakukan suatu peramalan penjualan maka perusahaan dapat 

melakukannya melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu secara kualitatif atau kuantitatif. 

Peramalan secara kualitatif biasanya menggunakan pendapat (judgement) 

sedangkan peramalan secara kuantitatif biasanya menggunakan metode statistik 

dan matematik.  

1. Peramalan berdasarkan pendapatan (Judgement Method) 

a. Pendapat Pimpinan Bagian Penjualan  

b. Pendapat Para Petugas/Staf Penjualan  
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c. Pendapat Lembaga  

d. Lembaga Penyalur  

e. Pendapat Para Ahli  

f. Pendapat Para Konsumen  

2. Peramalan Berdasarkan Metode Statistik  

a. Metode Trend Bebas 

Pada umumnya metode trend bebas cenderung digunakan sebagai analisis 

pendahuluan yang akan memberikan gambaran awal dari suatu 

permasalahan yang dihadapi. Metode ini mencoba untuk melihat pola data 

amatan melalui tebaran titik dari pasangan data penjualan pada setiap 

waktunya. 

b. Metode Trend Semi Average 

Metode ini dapat digunakan untuk keperluan peramalan dengan 

membentuk suatu persamaan seperti analisis regresi. Metode ini dapat 

digunakan apabila data yang ada jumlahnya genap, sehingga dapat dibagi 

menjadi 2 (dua) kelompok sama besar. 

Metode ini memiliki mekanisme sebagi berikut: 

1. Membagi data yang ada menjadi dua kelompok. 

2. Dari setiap kelompok dihitung nilai rata-ratanya. 

3. Memberi skor terhadap waktu yang terkait dengan data penjualan. 

Dalam metode ini, acuan adalah kepada kelompok data yang pertama. 

Skor 0 diberikan bagi data yang berada ditengah dari data yang ada 

pada kelompok pertama bila jumlah datanya ganjil. 

4. Membentuk persamaan Y= a + bX 

Dimana:  

Y = Ramalan penjualan 

a = Rata-rata data kelompok 1( ) 

b = selisih antara rata-rata kelompok 2 ( ) dengan rata-rata 

kelompok 1 ( ) dibagi dengan jumlah data yang ada dalam suatu 

kelompok ( ) 

c. Metode Trend Moment 

Metode ini tidak mensyaratkan jumlah data harus gendap, perbedaan 

dengan metode trend semi average terletak pada pemberian skor nilai X-

nya. Dalam hal ini pemberian skor X simulai dari 0,1,2,3, dan seterusnya. 

Penerapan metode ini untuk keperluan peramalam dengan membentuk 

persamaan: Y = a + bX 

Untuk mencari koefisien a dan b digunakan persamaan: 

1.  

2.  
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d. Metode Least Square 

Penerapan metode ini untuk keperluan peramalan dengan membentuk 

persmaan: Y=a+bX 

Untuk mencari koefisien a dan b digunakan rumus sebagai berikut: 

    

Dalam hal ini, terhadap data dilakukan pembagian menjadi 2 (dua) 

kelompok. Untuk data yang jumlahnya: 

 Genap, maka skor nilai X-nya adalaha …,-5,-3,-1,1,3,5,… 

 Ganjil, maka skor nilai X-nya adalah …,-2,-1,0,1,2,… 

Syarat  

e. Metode Trend Parabola Kuadrat 

Trend yang nilai variable terikat naik atau turun bukan garis lurus (tidak 

linier) atau terjadi parabola (melengkung). 

Persamaan trend parabola kuadrat adalah: 

Y=a+Bx+C  

Untuk mencari koefisien a dan c digunakan rumus sebagai berikut: 

1.  

2.  

f. Metode Regresi 

Metode ini umumnya mempertimbangkan beberapa variable yang terkait 

dengan variable yang di prediksi. Dalam hal ini adalah prediksi jumlah 

penjualan produk untuk priode masa mendatang. 
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LEMBAR KERJA PRAKTEK MAHASISWA 

Nama : ....................................................................    NILAI 
Nim  : .................................................................... 
Tanggal : .................................................................... 

 

I. TUJUAN 

Setelah mengikuti praktikum, Mahasiswa D III Keuangan diharapkan mampu 

mendefinisikan tentang peramalan penjualan dan metode-metode peramalan 

penjualan 

II. ALAT DAN BAHAN 

1. Buku Teks  Penganggaran Perusahaan 

2. Lembar Kerja Praktek Mahasiswa (LKPM) 

3. Laptop 

4. Internet 
III. CARA KERJA 

1. Isilah defenisi dari metode-metode dalam melakukan peramalan penjualan. 

2. Buatlah penyelesaian dari kasus yang diberikan. 
IV. ISILAH TABEL DI BAWAH INI 

1. Di dalam permalan, ada beberapa metode dalam melakukan peramalan 

bedasarkan metode statistic, coba anda jelaskan defenisi dari masing-masing 

metode tersebut. 

 

 

NO 

 

 

METODE 

 

 

DEFINISI 

 

 

SKOR 

1. Metode trend 

bebas 

 

 

 

 

 

 

 

2. Metode trend 

semi average 
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3. Metode trend 

moment 

 

 

 

 

 

 

 

4. Metode least 

square 

 

 

 

 

 

 

 

5. Metode trend 

parabola kuadrat 

 

 

 

 

 

 

 

6. Metode regresi  
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2. Berdasarkan data penjualan tahun 2008 hingga 2013, anda diminta untuk 

menyusun proyeksi penjualan tahun 2014 dan 2015 dengan menggunakan: 

a. Metode trend bebas 

b. Metode trend semi average 

c. Metode trend moment 

d. Metode least square 

e. Metode trend parabola kuadrat  

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAHUN PENJUALAN 

2008 12.000 

2009 12.500 

2010 13.500 

2011 15.000 

2012 16.000 

2013 17.500 
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PERTEMUAN KE 3 

1. Capaian Pembelajaran : Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa 

diharapkan mampu mendefinisikan pengertian anggaran penjualan,tujuan 

penyusunan anggaran, dan factor-faktor yang mempengaruhi penyusunan 

anggaran penjualan. 

2. Kemampuan Akhir yang diharapkan :  

a. Mendefenisikan pengertian anggaran 

b. Mengetahui tujuan penyusunan anggaran penjualan   

3. Pokok Bahasan : anggaran penjualan 

4. Sub Pokok Bahasan : 

a. Pengertian Anggaran Penjualan 

b. Tujuan Penyusunan Anggaran Penjualan 

c. Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Penjualan 

5. Materi : 

 

A. PENGERTIAN ANGGARAN PENJUALAN 

Anggaran penjualan merupakan dasar penyusunan anggaran lainnya dan 

umumnya disusun terlebih dahulu sebelum menyusun anggaran lainnya. Oleh 

karena itu anggaran penjualan sering disebut anggaran kunci. 

Anggaran penjualan (sales budget) adalah anggaran yang direncanakan secara 

lebih terperinci mengenai penjualan produk perusahaan selama periode yang akan 

dating yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis (kualitas) produk yang 

akan dijual, jumlah (kuantitas), harga jual produk per unit, waktu penjualan serta 

tempat/daerah penjualannya. 

Anggaran penjualan dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa variable 

tertentu, yang saling terintegrasi satu dengan lainnyak, misalnya pengelompokan 

berdasarkan: 

1. Wilayah Pemasaran 

Pembagian rencana penjualan berdasarkan target wilayah geografis tertentu, 

misalnya penjualan untuk Sumatera Utara, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa 

Barat, Jawa Timur, Sulawesi, Bali, Kalimantan, dan sebagainya. 

2. Kelompok Konsumen  

Rencana penjualan dapat pula dibagi berdasarkan kelompok yang ingin 

dijadikan sasaran penjualan oleh perusahaan misalnya berdasarkan kelompok 

umur tertentu, jenis kelamin, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, suku, 

dan sebagainya. 

3. Jenis Produk 

Pengelompokan rencana penjualan berdasarkan jenis produk, berarti membagi 

dengan target penjualan berdasarkan jenis produk yang dihasilkan atau yang 
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ingin dijual perusahaan. Misalnya target penjualan di dalam perusahaan 

garmen yang membagi jenis produknya, seperti celana panjang, celana 

pendek, celana santai, dengan kemeja tangan panjang, kemeja tangan pendek, 

dan sebagainya. 

4. Kelompok Wiraniaga 

Pengelompoka rencana penjualan berdasarkan kelompok wiraniaga berarti 

membagi target volume penjualan yang harus dicapai oleh setiap wiraniaga 

atau setiap tim wiraniaga yang dimiliki perusahaan. 

5. Waktu Terjadinya Penjualan  

Rencana penjualan dapat dibagi berdasarkan target waktu yang ingin dicapai 

perudahaan. 

B. TUJUAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENJUALAN 

Tujuan penyusunan anggaran penjualan adalah untuk merencanakan setepat 

mungkin tingkat penjualan pada periode yang akan dating dengan 

memperhatikan data yang merupakan pencerminan kejadian yang dialami 

perusahaan di masa lalu, khususnya di bidang penjualan. 

C. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYUSUNAN 

ANGGARAN PENJUALAN 

1. Factor-faktor Internal 

a. Penjualan tahun lalu 

b. Kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan masalah 

penjualan 

c. Kapasitas produksi yang dimiliki serta kemungkinan perluasannya 

d. Tenaga kerja yang tersedia baik jumlah maupun keahliannya  

e. Modal kerja yang dimiliki perusahaan  

f. Fasilitas lain yang menunjang 

2. Factor-faktor Eksternal 

a. Keadaan persaingan dipasar  

b. Posisi perusahaan dalam persaingan 

c. Tingkat pertumbuhan penduduk 

d. Tingkat penghasilan masyarakat 

e. Elastisitas permintaan terhadap harga barang yang dihasilkan 

f. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpengaruh 

g. Keadaan perekonomian nasional/internasional 

h. Kemajuan teknologi, barang-barang subtitusi, selera konsumen 
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LEMBAR KERJA PRAKTEK MAHASISWA 

Nama : ....................................................................    NILAI 
Nim  : .................................................................... 
Tanggal : .................................................................... 

 

I. TUJUAN 

Mahasiswa diharapkan mampu mendefinisikan pengertian anggaran penjualan, 

tujuan penyusunan anggaran, dan factor-faktor yang mempengaruhi penyusunan 

anggaran penjualan.  

II. ALAT DAN BAHAN 

1. Buku Teks  Penganggaran Perusahaan 

2. Lembar Kerja Praktek Mahasiswa (LKPM) 

3. Laptop 

4. Internet 
III. CARA KERJA 

1. Bacalah Pengertian dari anggaran penjualan 

2. Pahami tujuan dari penyusunan anggaran penjualan 
IV. ISILAH TABEL DI BAWAH INI 

1. Jelaskan Pengertian dari anggaran penjualan  

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

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

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

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

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

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

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

2. Jelaskan apa tujuan dari penyusunan anggaran penjualan 

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................  
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PERTEMUAN KE 4 

1. Capaian Pembelajaran : Setelah mengikuti praktikum, Mahasiswa 

diharapkan mampu mendefinisikan pengertian anggaran produksi, tujuan 

penyusunan anggaran produksi, factor-faktor yang mempengaruhi anggaran 

produksi, langkah-langkah dalam menyusun aggaran produksi, dan kebijakan 

penyusunan anggaran produksi. 

2. Kemampuan Akhir yang diharapkan : 

a. Mendefinisikan pengertian dari anggaran produksi 

b. Mampu menjelaskan tujuan anggaran produksi 

c. Mampu menjelaskan factor-faktor yang mempengaruhi anggaran produksi 

d. Memahami kebijakan penyusunan anggaran 

3. Pokok Bahasan : Anggaran Produksi 

4. Sub Pokok Bahasan : 

a. Pengertian Sumber-Sumber Dana Bank 

b. Tujuan Penyusunan Anggaran Produksi  

c. Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Anggaran Produksi 

d. Langkah-Langkah Dalam Menyusun Aggaran Produksi 

e. Kebijakan Penyusunan Anggaran Produksi 

5. Materi : 

 

A. PENGERTIAN ANGGARAN PRODUKSI 

Anggara produksi disusun dengan memperhatikan semua kegiatan produksi 

yang diperlukan untuk menunjang anggaran penjualan yang telah disusun. 

Rencana produksi meliputi penentuan produk yang harus diproduksi untuk 

memenuhi penjualan yang direncanakan dan mempertahankan tingkat persediaan 

barang jadi yang diinginkan.  

Definisi anggaran produksi dalam arti luas adalah penjabaran rencana 

penjualan menjadi rencana produksi yang meliputi perencanaan tentang volume 

produksi, kebutuhan persediaan, bahan baku, tenaga kerja, dan kapasitas produksi.  

Definisi anggaran produksi dalam arti sempit adalah suatu perencanaan 

volume produk yang harus diproduksi perusahaan agar sesuai dengan volume 

penjualan yang telah direncanakan.  

Anggaran produksi adalah suatu perencanaan secara terpisah mengenai jumlah 

unit produk yang akan diproduksi selama periode yang akan datang, yang 

didalamnya mencakup rencana mengenai jenis (kualitas), jumlah (kuantitas), 

waktu (kapan) produksi akan dilakukan.  

Anggaran produksi merupakan dasar (basisi) untuk penyusunan anggaran 

anggaran lain seperti anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, dan 

anggaran biaya overhead pabrik. Sehingga hubungan antara tingkat penjualan, 
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tingkat produksi dan tingkat persediaan dapat digambarkan secara diagramatis 

seperti berikut. 

 
 

B. TUJUAN PENYUSUNAN ANGGARAN PRODUKSI 

Anggaran produksi merupakan suatu alat perencanaan, koordinasi dan 

pengendalia kegiatan produksi, sehingga tujuan penyusunan anggaran produksi 

adalah:  

1. Menunjang kegiatan bagian penjualan, sehingga produk dapat tersedia sesuai 

dengan yang direncanakan.  

2. Menjaga tingkat persediaan yang optimum.  

3. Mengatur produksi sedemikian rupa sehingga biaya produksi menjadi 

minimum.  

C. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ANGGARAN 

PRODUKSI 

Perencanaan dan penjadwalan produksi adalah tugas pabrik menyangkut 

penentuan jumlah produk yang diproduksi dan penentuan waktu produksi. Faktor-

faktor yang mempengaruhi besar kecilnya produk yang harus diproduksi oleh 

perusahaan selama periode waktu tertentu adalah:  

1. Jumlah produk yang telah direncanakan untuk dijual, sebagaimana yang 

tercantum dalam anggaran penjualan  

2. Kapasitas mesin dan peralatan pabrik  

3. Tenaga kerja yang dimiliki yang terkait dengan kualitas maupun kuantitasnya  

4. Stabilitas bahan baku  

5. Modal kerja yang dimiliki  

Fasilitas gudang 
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D. LANGKAH LANGKAH DALAM MENYUSUN ANGGARAN 

PRODUKSI  

Langkah-langkah utama dilakukan perusahaan dalam rangka menyusun 

anggaran produksi dan pelaksanaannya: 

1. Tahap Perencanaan  

a. Menentukan periode waktu yang akan dipakai sebagai dasar dalam 

penyusunan bagian produksi.  

b. Menentukan jumlah satuan fisik dari produk yang harus diproduksi.  

2. Tahap Pelaksanaan  

a. Menentukan kapan produk diproduksi.  

b. Menentukan di mana produk akan diproduksi.  

c. Menentukan urut-urutan proses produksi.  

d. Menentukan standar penggunaan fasilitas-fasilitas produksi untuk mencapai 

efisiensi  

e. Menyusun program tentang penggunaan bahan baku, tenaga kerja, service 

dan peralatan.  

f. Menyusun standar biaya produksi.  

g. Membuat perbaikan-perbaikan bilamana diperlukan.  

E. KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANGGARAN PRODUKSI 

Jumlah produk yang untuk dijual dijual (tercantum dalam anggaran Jumla 

penjualan) yang dihubungkan dengan kebijakan tingkat produksi dan tingkat 

persediaan akan menghasilkan jumlah produk yang harus diproduksi oleh 

perusahaan menurut waktu dan menurut jenis produknya. Dalam pelaksanaannya 

pada kegiatan operasional perusahaan sehari-hari terdapat kebijakan tertentu 

tentang tingkat produksi dan persediaan barang.  

Masing-masing kebijakan tersebut mengakibatkan adanya cara pendekatan 

yang berbeda dalam penyusunan anggaran produksi:  

1. Kebijakan yang mengutamakan stabilitas tingkat produksi yaitu menetapkan 

besarnya produksi untuk tiap-tiap waktu dengan jumlah yang tetap atau sama 

dengan tingkat persediaan produk yang dibiarkan mengambang.  

2. Kebijakan yang mengutamakan stabilitas tingkat persediaan produk yaitu 

menetapkan besarnya produksi untuk tiap-tiap waktu dengan mengusahakan 

jumlah persediaan yang selalu sama dengan tingkat produksi dibiarkan 

mengambang.  

3. Kebijakan yang merupakan kombinasi dari kedua kebijaksanaan tersebut di 

atas. Menurut kebijakan ini, baik tingkat produksi maupun tingkat persediaan 

sama sama berfluktuasi dimana produksi tidak selalu sama dengan 

persediaannya, biasanya besarnya produk yang diproduksi disesuaikan dengan 

rencana penjualan. Pada cara ini disyaratkan besarnya produksi tidak kurang 

dari produksi minimum dan tidak lebih dari prosuksi maksimum. 
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LEMBAR KERJA PRAKTEK MAHASISWA 

Nama : ....................................................................    NILAI 
Nim  : .................................................................... 
Tanggal : .................................................................... 

 

I. TUJUAN 

Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan mampu mendefinisikan 

pengertian anggaran produksi, tujuan penyusunan anggaran produksi, factor-

faktor yang mempengaruhi anggaran produksi, langkah-langkah dalam menyusun 

aggaran produksi, dan kebijakan penyusunan anggaran produksi. 

II. ALAT DAN BAHAN 

1. Buku Teks  Penganggaran Perusahaan 

2. Lembar Kerja Praktek Mahasiswa (LKPM) 

3. Laptop 

4. Internet 
III. CARA KERJA 

1. Bacalah definisi dari anggaran produksi 

2. Pahamilah tujuan dari penyusunan anggaran produksi 
IV. ISILAH TABEL DI BAWAH INI 

1. Jelaskan definisi dari anggaran produksi     
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
............... 
2. Jelaskan apa saja tujuan dari penyusunan anggaran produksi 
..................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................... 
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PERTEMUAN KE 5 

1. Capaian Pembelajaran : Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan 

dapat mendefinisikan pengertian anggaran bahan baku, tujuan penyusunan 

anggaran bahan baku, dan elemen-elemen anggaran bahan  baku. 

2. Kemampuan Akhir yang diharapkan :  

a. Mendifinisikan pengertian anggaran bahan baku 

b. Memahami tujuan penyusunan anggaran bahan baku 

c. Mengetahui elemen-elemen anggaran bahan baku 

3. Pokok Bahasan : Anggaran Bahan Baku 

4. Sub Pokok Bahasan : 

a. Pengertian Anggaran Bahan Baku 

b. Tujuan Penyusunan Anggaran Bahan Baku 

c. Elemen-Elemen Anggaran Bahan Baku  

5. Materi : 

 

A. PENGERTIAN ANGGARAN BAHAN BAKU 

Anggaran bahan baku adalah semua anggaran yang berhubungan dengan 

perencanaan secara lebih terperinci mengenai penggunaan bahan baku untuk 

proses produksi selama periode yang akan datang.  

Bahan baku yang digunakan dalam proses produksi terdiri dari dari 2 (dua) 

jenis, yaitu bahan baku langsung (direct material) dan bahan baku tidak langsung 

(indirect material). Bahan baku langsung adalah bahan baku yang secara langsung 

berperan dalam proscs produksi dan mempunyai hubungan yang erat dengan 

jumlah produk yang dihasilkan. Bahan baku tidak langsung adalah bahan baku 

yang secara tidak langsung ikut berperan dalam proses produksi.  

Anggaran bahan baku merencanakan kebutuhan dan penggunaan bahan baku 

langsung, sedangkan kebutuhan bahan baku tidak langsung akan direncanakan 

dalam anggaran biaya overhead pabrik. 

 

B. TUJUAN PENYUSUNAN ANGGARAN BAHAN BAKU 

Tujuan penyusunan anggaran bahan baku adalah  

1. Memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku langsung.  

2. Memperkirakan jumlah pembelian bahan baku langsung yang diperlukan.  

3. Sebagai dasar memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk 

melaksanakan pembelian bahan baku langsung.  

4. Sebagai dasar penentuan harga pokok produksi yakni memperkirakan 

komponen harga pokok pabrik karena penggunaan bahan baku iangsung 

dalam proses produksi.  

5. Sebagai dasar melaksanakan fungsi pengawasan bahan baku langsung. 
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C. ELEMEN-ELEMEN ANGGARAN BAHAN BAKU 

Anggaran bahan baku meliputi 4 (empat) sub-anggaran, yaitu anggaran 

kebutuhan bahan baku, anggaran pembelian bahan baku, anggaran persediaan 

bahan baku, dan anggaran biaya pemakaian bahan baku. 

1. Anggaran kebutuhan bahan baku 

Anggaran kebutuhan bahan baku disusun sebagai perencanaan jumlah bahan 

baku yang dibutuhkan untuk keperluan produksi pada periode mendatang. 

Secara terperinci pada anggaran ini harus dicantumkan:  

a. Jenis dan jumlah barang jadi yang akan dihasilkan.  

b. Jenis bahan baku yang digunakan.  

c. Bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi.  

d. Standar penggunaan bahan baku (Standard Usage Rate/SUR) SUR adalah 

bilangan yang menunjukkan berapa satuan bahan baku yang diperlukan 

untuk menghasilkan satu satuan produk jadi.  

e. Waktu penggunaan bahan baku. 

2. Anggaran pembelian bahan baku 

Anggaran pembelian bahan baku disusun sebagai perencanaan jumlah bahan 

baku yang harus dibeli pada periode mendatang. Secara terperinci pada 

anggaran ini harus dicantumkan:  

a. Jenis bahan baku yang digunakan dalam proses produksi.  

b. Jumlah bahan baku yang harus dibeli.  

c. Harga beli bahan baku per unit. 

3. Anggaran persediaan bahan baku 

Jumlah bahan baku yang dibeli tidak harus sama dengan jumlah bahan baku 

yang dibutuhkan, karena adanya factor perdesiaan. Anggaran merupakan suatu 

perencanaan yang terperinci atas kuantitas bahan baku yang disimpan sebagai 

persediaan.  

Salah satu tujuan penyusunan anggaran bahan baku adalah untuk pengawasan, 

jumlah bahan baku di gudang yang tidak terkontrol akan sangat 

membahayakan perusahaan.  

Besarnya bahan baku yang harus tersedia untuk kelancaran proses produksi 

tergantung pada beberapa faktor, sepert  

1) Volume produksi selama satu periode waktu tertentu (ini dapat dilihat 

pada anggaran produksi).  

2) Volume bahan baku minimal, yang disebut safety stock (persediaan besi).  

3) Besarnya pembelian yang ekonomis.  

4) Estimasi tentang naik turunnya harga bahan baku pada masa mendatang . 

5) Biaya-biaya penyimpanan dan pemeliharaan bahan baku. 

6) Tingkat kecepatan bahan baku menjadi rusak. 

4. Anggaran biaya pemakaian bahan baku 
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Bahan baku yang dibeli oleh perusahaan terdiri dari bahan baku yang 

digunakan dalam proses produksi dan bahan baku yang tersimpan di gudang 

sebagai persediaan.  

Anggaran biaya pemakaian bahan baku akan merencanakan nilai bahan baku 

yang digunakan dan dihitung dalam satuan moneter.  

Manfaat disusunnya anggaran biaya pemakaian bahan baku adalah:  

1) Sebagai perhitungan harga pokok produk yang dihasilkan pcrusahaan.  

2) Sebagai pengawasan penggunaan bahan baku.  

Anggaran biaya pemakaian bahan baku perlu memperinci hal-hal  

1) Jenis bahan baku yang digunakan.  

2) Jumlah masing-masing jenis bahan baku yang habis digunakan untuk 

proses produksi.  

3) Harga per unit masing-masing jenis bahan baku.  

4) Nilai masing-masing bahan baku yang habis digunakan untuk proses 

produksi  

5) Jenis produk yang dihasilkan. 

6) Waktu penggunaan bahan baku. 
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LEMBAR KERJA PRAKTEK MAHASISWA 

Nama : ....................................................................    NILAI 
Nim  : .................................................................... 
Tanggal : .................................................................... 

 

I. TUJUAN 

Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa dapat mendefinisikan pengertian 

anggaran bahan baku, tujuan penyusunan anggaran bahan baku, dan elemen-

elemen anggaran bahan  baku. 

II. ALAT DAN BAHAN 

1. Buku Teks  Penganggaran Perusahaan 

2. Lembar Kerja Praktek Mahasiswa (LKPM) 

3. Laptop 

4. Internet 
III. CARA KERJA 

1. Bacalah definisi dari anggaran bahan baku. 

2. Pahami tujuan dari penyusunan anggaran bahan baku 

3. Pahami dan jelaskan definisi dari macam-macam elemen anggaran bahan baku 

IV. ISILAH TABEL DI BAWAH INI 

1. Jelaskan definisi dari anggaran bahan baku 

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

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

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

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

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

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

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

2. Jelaskan tujuan dari penyusunan anggaran bahan baku 

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................... 
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3. Jelaskan 4 elemen anggaran bahan baku 

 

 

NO 

 

ELEMEN BAHAN 
BAKU 

 

 

DEFINISI  

 

 

  SKOR 

1. Anggaran kebutuhan 

bahan baku 

  

2. Anggaran pembelian 

bahan baku 

  

3. Anggaran 

persediaan bahan 

baku 

  

4. Anggaran biaya 

pemakaian bahan 

baku 
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PERTEMUAN KE 6 

1. Capaian Pembelajaran : Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa dapat 

mendefinisikan pengertian anggaran tenaga kerja, manfaat penyusunan 

anggaran tenaga kerja, factor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran 

tenaga kerja, metode penerapan tarif biaya tenaga kerja, dan penyusunan 

anggaran tenaga kerja.  

2. Kemampuan Akhir yang diharapkan : 

a. mendefinisikan pengertian anggaran tenaga kerja,  

b. Mengetahui manfaat dari penyusunan anggaran tenaga kerja, 

c. Mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran 

tenaga kerja  

d. Memahami metode penerapan tarif biaya tenaga kerja  

e. Memahami penyusunan anggaran tenaga kerja. 

3. Pokok Bahasan : Anggaran Tenaga Kerja  

4. Sub Pokok Bahasan :  

a. Mendefinisikan Pengertian Anggaran Tenaga Kerja 

b. Manfaat Penyusunan Anggaran Tenaga Kerja 

c. Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Tenaga Kerja 

d. Metode Penerapan Tarif Biaya Tenaga Kerja 

e. Penyusunan Anggaran Tenaga Kerja 

5. Materi : 

 

A. PENGERTIAN ANGGARAN TENAGA KERJA 

Tenaga kerja yang berkerja di perusahaan diklasifikasikan ke dalam 2 (dua} 

golongan, yakni tenaga kerja langsung ( direct labour } dan tenaga  kerja tidak 

langsung (indirect labour ). Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang 

secara langsung terlibat dalam proses produksi dan biayanya dikaitkan pada 

biaya produksi atau pada barang yang dihasilkan. Dikategorikan sebagai tenaga 

kerja langsung antara lain adalah para buruh pabrik yang ikut dalam kegiatan 

proses produksi dari bahan baku sampai berbentuk barang jadi. Tenaga  kerja 

langsung memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1. Besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja ini berhubungan secara langsung 

dengan tingkat kegiatan produksi. 

2. Biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja langsung merupakan biaya 

variabel. 

3. Kegiatan tenaga  kerja ini dapat langsung dihubungkan  

dengan produk akhir untuk penentuan harga pokok. 

Tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang secara tidak 

langsung berperan dalam proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya 
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overhead pabrik. Tenaga kerja tidak langsung memiliki karakteristik sebagai 

berikut: 

1. Besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja ini tidak berhubungan secara 

langsung dengan tingkat kegiatan produksi. 

2. Biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja tidak langsung merupakan 

biaya semi fixed atau semi variabel. Artinya biaya-biaya yang mengalami 

perubahan tetapi tidak secara sebanding dengan perubahan tingkat 

kegiatan produksi. 

3. Tempat  bekerja  dari tenaga  kerja  langsung tidak  harus selalu  di dalam  

pabrik, tetapi dapat juga  di luar pabrik. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anggaran tenaga kerja adalah 

anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang upah yang akan 

dibayarkan kepada tenaga kerja langsung untuk periode yang akan datang. 

Anggaran tenaga kerja meliputi rencana tentang jumlah waktu yang  diperlukan 

untuk  menyelesaikan satu satuan produk, tarif upah, dan waktu (kapan} 

dikerjakan. 

Hal-hal yang telah terperinci dalam anggaran tenaga kerja harus 

dikaitkan dengan jenis produk yang dihasilkan dan tempat (departemen} di 

mana tenaga kerja akan bekerja. Di samping itu, satuan yang digunakan 

untuk menghitung anggaran tenaga kerja harus ditentukan terlebih dahulu . 

 

B. MANFAAT PENYUSUNAN ANGGARAN TENAGA KERJA 

Penyusunan  anggaran  tenaga   kerja  yang  baik  akan  memberikan  

manfaat   bagi perusahaan, antara lain: 

1. Penggunaan tenaga kerja lebih efisien. 

2. Biaya tenaga kerja dapat direncanakan dan diatur secara lebih efisien. 

3. Harga pokok produk dapat dihitung secara tepat. 

4. Sebagai alat pengawasan biaya tenaga kerja. 

 

C. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ANGGARAN 

TENAGA KERJA 

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran 

tenaga kerja adalah: 

1. Kebutuhan tenaga  kerja. 

2. Penarikan tenaga kerja. 

3. Latihan bagi tenaga kerja baru. 

4. Evaluasi dan spesifikasi pekerjaan bagi para tenaga kerja. 

5. Gaji dan upah yang harus diterima oleh tenaga kerja. 

6. Pengawasan tenaga kerja. 
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D. METODE PENETAPAN TARIF BIAYA TENAGA KERJA 

Anggaran biaya tenaga kerja merupakan rencana pembayaran biaya 

tenaga kerja di dalam suatu periode tertentu yang dibutuhkan untuk 

memproduksi seluruh produk yang direncanakan di dalam suatu periode 

tertentu. Secara umum, untuk menghitung anggaran tenaga kerja, perusahaan 

tinggal mengalikan upah yang dibayarkan dengan suatu satuan tertentu. 

Satuan yang digunakan untuk menghitung dasar penetapan pembayaran 

tenaga kerja tersebut disebut tarif biaya tenaga kerja. Terdapat beberapa 

metode penetapan tarif biaya tenaga kerja, antara lain: 

1. Tarif per Jam Kerja 

Dengan metode ini perusahaan tinggal menghitung  taksiran  kebutuhan  

jam kerja keseluruhan yang dibutuhkan untuk memproduksi  seluruh  produk 

perusahaan dalam volume yang direncanakan. Jika pembayaran ditentukan 

berdasarkan jam kerja, maka tinggal dihitung taksiran jam kerja ya"ng 

diperlukan untuk menyelesaikan satu unit produk, dikalikan dengan tarif per 

jamnya. Hasil perkalian itu akan menghasilkan biaya tenaga tenaga per unit 

produk. Volume produksi dikalikan dengan biaya tenaga kerja per unit produk 

akan menghasilkan biaya tenaga  kerja total. 

Kelebihan dari menetapkan tarif biaya tenaga kerja dengan dasar jam kerja 

langsung adalah para tenaga kerja akan bekerja dengan baik dan teliti, karena 

penghasilan setiap pekerja tidak ditentukan oleh jumlah produk  yang 

dihasilkannya. 

Kelemahannya, produktivitas setiap pekerja akan cenderung rendah.  Karena 

para pekerja tahu bahwa semakin  lama para pekerja ini bekerja, semakin  

besar penghasilannya. 

2. Tarif per Hari Kerja 

Jika pembayaran biaya tenaga kerja ditetapkan bcrdasarkan hari kerja, 

maka harus dihitung hari kerja dalam satu bulan atau satu tahun, dikalikan 

dengan jumlah tenaga kerja keseluruhan. Hasil perkalian itu merupakan biaya 

tenaga kerja yang dianggarkan untuk memproduksi seluruh produk dalam satu 

periode. 

Kelebihan dari menetapkan tarif biaya tenaga kerja dengan dasar jam hari 

kerja adalah para tenaga kerja akan bekerja dengan baik dan teliti, karena 

penghasilan setiap pekerja tidak ditentukan oleh jumlah produk yang 

dihasilkannya. 

Kelemahannya, produkitivitas setiap pekerja akan cenderung rendah. 

Karena para pekerja mengetahui bahwa semakin banyak hari yang digunakan 

untuk bekerja, semakin besar penghasilannya. Mereka akan cenderung 

mengabaikan jumlah produk yang dapat mereka hasilkan. Tetapi jika kualitas 

produk merupakan suatu hal yang sangat penting bagi perusahaan, maka 
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menggunakan metode ini merupakan pilihan yang tepat. Oleh karena itu, jika 

perusahaan memilih menggunakan tarif berdasarkan jumlah hari kerja, 

perusahaan harus menetapkan standar produktivitas minimal yang dapat ditolerir. 

3. Tarif per Unit Produk 

Jika pembayaran tenaga kerja ditetapkan berdasarkan unit produksi yang 

dihasilkan, maka tinggal dihitung tarif upah per unit produknya, dikalikan dengan 

volume produksi total. Hasil perkalian tersebut merupakan biaya tenaga kerja 

total dalam periode tersebut . Kelebihan  dari menetapkan tarif biaya tenaga 

kerja dengan dasar volume produksi adalah para pekerja akan bekerja dengan 

lebih produktif. Karena semakin banyak produk yang dapat mereka hasilkan, 

maka akan semakin besar penghasilannya. 

Kelemahannya, kualitas produk yang dihasilkan setiap pekerja akan 

cenderung rendah. Mereka akan cenderung mengabaikan kualitas produk yang 

mereka hasilkan. Jika perusahaan memilih menggunakan tarif berdasarkan 

volume produk, harus tetap memperhatikan standar kualitas minimal yang 

dapat ditolerir. Tetapi jika kuantitas produk merupakan suatu hal yang sangat 

penting bagi perusahaan, maka menggunakan metode ini merupakan pilihan yang 

tepat. 

 

E. PENYUSUNAN ANGGARAN TENAGA KERJA 

Anggaran tenaga kerja merupakan perencanaan khusus tentang jam tenaga 

kerja langsung ( direct labour hour/DLH) dan biaya tenaga kerja langsung  ( 

direct labour cost/DLC) menurut waktu jenis produk yang diproduksi. Apabila 

memungkinkan anggaran tenaga kerja dapat dibuat secara terpisah, yakni: 

1. Anggaran Jam Kerja Langsung 

Anggaran jam kerja langsung merupakan bagian dari anggran tenaga kerja, 

yang secara terperinci akan memuat: 

a. Jenis produk yang dihasilkan. 

b. Jumlah produk yang diproduksi. 

c. Bagian-bagian (departemen) yang dilalui dalam proses produksi. 

d. Jumlah jam buruh langsung ( direct labour hour ) yang diperlukan untuk setiap 

jenis  produk. 

e. Waktu (kapan) produksi produk dimulai. 

2. Anggaran Biaya Tenaga Kerja Langsung 

Anggaran  biaya tenaga  kerja langsung merupakan bagian dari anggaran 

tenaga kerja, yang secara terperinci akan memuat: 

a. Jenis produk yang dihasilkan perusahaan. 

b. Jumlah produk yang diproduksi. 

c. Bagian-bagian (departemen) yang dilalui dalam proses produksi. 
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d. Standar  jam  buruh  langsung  ( direct  labour  hour )  yang  diperlukan  untuk 

memproduksi satu  unit produk jadi. 

e. Tingkat upah rata-rata per jam tenaga kerja langsung. 

f. Waktu (kapan) produksi produk dimulai. 

Dalam menyusun anggaran biaya tenaga kerja, perlu dipertimbangkan 

faktor faktor berikut: 

1. Rencana jumlah  unit produk yang harus diproduksi, khususnya  

rencana tentang jenis/kualitas  dan kuantitas produk tersebut. 

2. Standar waktu yang digunakan yang dapat didasarkan  atas ·data  historis 

atau pengalaman di waktu yang lalu serta atas dasar penelitian khusus yang 

disebut studi gerak dan waktu ( time and motion study). 

3. Sistem pengupahan atau sistem pembayaran upah yang bisa didasarkan atas 

waktu, output (hasil) atau insentif. 
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LEMBAR KERJA PRAKTEK MAHASISWA 

Nama : ....................................................................   NILAI 
Nim  : .................................................................... 
Tanggal : .................................................................... 

 

I. TUJUAN 

Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa dapat mendefinisikan pengertian 

anggaran tenaga kerja, manfaat penyusunan anggaran tenaga kerja, factor-faktor 

yang mempengaruhi penyusunan anggaran tenaga kerja, metode penerapan tarif 

biaya tenaga kerja, dan penyusunan anggaran tenaga kerja. 

II. ALAT DAN BAHAN 

1. Buku Teks Penganggaran Perusahaan 

2. Lembar Kerja Praktek Mahasiswa (LKPM) 

3. Laptop 

4. Internet 
III. CARA KERJA 

1. Bacalah definisi dari anggaran tenaga kerja 

IV. ISILAH TABEL DI BAWAH INI. 

1. Jelaskan definisi dari anggaran tenaga kerja: 

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................... 
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PERTEMUAN KE 7 

1. Capaian Pembelajaran : Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan 

dapat mendefinisikan pengertian anggaran biaya overhead pabrik, tujuan 

penyusunan anggaran biaya overhead, penyusunan biaya anggaran overhead, 

factor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. 

2. Kemampuan Akhir yang diharapkan : 

a. Mampu mendefinisikan pengertian anggaran biaya overhead pabrik 

b. Memahami tujuan penyusunan anggaran biaya overhead 

c. Mampu melakukan penyusunan biaya anggaran overhead 

d. Memahami factor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran biaya 

overhead pabrik 

3. Pokok Bahasan : Anggaran Biaya Overhead Pabrik 

4. Sub Pokok Bahasan : 

a. Pengertian Anggaran Biaya Overhead Pabrik 

b. Tujuan Penyusunan Anggaran Biaya Overhead 

c. Penyusunan Biaya Anggaran Overhead 

d. Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Biaya Overhead 

Pabrik 

5. Materi : 

 

A. PENGERTIAN ANGGARAN BIAYA OVERHEAD PABRIK 

Anggaran biaya overhead pabrik adalah suatu perencanaan yang 

terperinci mengenai biaya-biaya tidak langsung yang dikeluarkan perusahaan 

dalam kegiatan proses produksi selama periode yang akan datang, meliputi 

jeni s biaya, waktu serta tempat (departemen) di mana biaya tersebut terjadi. 

Biaya overhead pabrik (factory overhead cost) adalah biaya-biaya dalam 

pabrik yang dikeluarkan sehubungan dengan proses produksi, kecuali biaya 

bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya overhead pabrik 

mencakup 3 (tiga) kelompok  biaya, yaitu: 

1. Biaya bahan pembantu, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk bahan-bahan yang 

dibutuhkan di dalam suatu produk, tetapi bukan merupakan komponen utama 

dari suatu produk. 

2. Biaya tenaga kerja tidak langsung adalah gaji atau upah untuk membayar para 

pekerja yang terlibat dalam proses produksi tetapi tidak secara  langsung 

berperan di dalam proses menghasilkan  produk tersebut. 

3. Biaya pabrikasi lainnya adalah biaya overhead selain biaya bahan pembantu 

dan tenaga kerja tidak langsung. Biaya ini berkaitan erat dengan peralatan dan 

fasilitas pendukung produksi. Biaya ini mencakup: 

a. Biaya penyusutan mesin pabrik 
b. Biaya penyusutan bangunan pabrik 
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c. Biaya listrik pabrik 

d. Biaya air PAM pabrik 

e. Biaya telepon pabrik 

f. Dan sebagainya. 

 

B. TUJUAN PENYUSUNAN ANGGARAN BIAYA OVERHEAD PABRIK 

Secara umum anggaran biaya overhead pabrik disusun sebagai alat 

pedoman kerja, pengkoordinasian kerja, dan pengawasan kerja yang dapat 

membantu pihak manajemen dalam menjalankan kegiatan perusahaan . 

Sedangkan secara khusus tujuan penyusunan anggaran biaya overhead pabrik 

adalah: 

a. Untuk mengetahui penggunaan biaya secara lebih efisien. 

b. Untuk menentukan harga pokok produk secara lebih tepat. 

c. Untuk mengetahui pengalokasian biaya overhead pabrik sesuai dengan tempat 

(departemen) di mana biaya dibebankan. 

d. Sebagai alat pengawasan biaya overhead pabrik. 

 

C. PENYUSUNAN ANGGARAN BIAYA OVERHEAD PABRIK 

Penyusunan anggaran biaya overhead pabrik harus mencakup perincian 

tentang:  

1. Jenis produk yang dihasilkan. 

2. Jumlah produk yang diproduksi. 

3. Departemen (tempat) di mana biaya dialokasikan. 

4. Tarif biaya overhead pabrik per satuan kegiatan. 

5. Waktu (kapan) produksi dilaksanakan . 

Dalam kaitan dengan penentuan besarnya biaya yang harus dianggarkan ke 

dalam biaya overhead pabrik, perlu diperhatikan berbagai hal berikut: 

1. Penanggung Jawab Perencanaan Biaya 

Dalam hal penanggung jawab perencanaan biaya, perlu ditegaskan adanya 

prinsip akuntansi pertanggungjawaban ( responsibility accounting ) atau 

prinsip biaya departemen langsung  ( direct departemental cost). Untuk 

merealisasikan prinsip ini, maka departemen dibagi menjadi 2 (dua) bagian, 

yaitu: 

a. Departemen Produksi ( Production Department ) 

Departemen produksi adalah departemen yang menjalankan kegiatan 

produksi yang dalam kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang 

jadi, sehingga biaya overhead pabrik yang terjadi disebut biaya overhead 

pabrik langsung. 

b. Departemen Jasa/Pembantu (Service Department ) 

Departemen jasa/pembantu adalah departemen yang tidak menjalankan 

kegiatan produksi, tetapi membantu kelancaran jalannya proses produksi 
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sehingga biaya overhead yang terjadi disebut biaya overhead pabrik tidak 

langsung. 

2. Penentuan Jumlah Biaya 

Penentuan biaya overhead pabrik diserahkan kepada masing-masing 

departemen yang persetujuannya dapat dilakukan oleh kepala departemen 

yang bersangkutan dengan izin pimpinan perusahaan. Dua hal yang perlu 

diperhatikan dalam penentuan biaya overhead pabrik, yaitu : 

a. Sifat Biaya 

1. Biaya tetap (fixed cost), yaitu biaya-biaya yang jumlahnya tidak 

berubah (tetap) pada berbaga i tingkat produksi, tanpa terpengaruh 

oleh volume kegiatan, seperti biaya depresiasi gedung, mesin, 

kenderaan, asuransi, gaji pegawai bagian produksi. 

2. Biaya variabel ( variable cost), yaitu biaya-biaya yang  secara total 

mengalami  perubahan,  yang  besarnya  sebanding  dengan   

perubahan tingkat kegiatan. Dalam hal ini tingkat kegiatan perusahaan 

dinyatakan dalam satuan aktivitas, seperti jam buruh langsung (DLH), 

jam mesin (DMH) atau unit produk (kg, liter, dan lain-lain). Termasuk 

dalam biaya variabel, misalnya biaya bahan baku langsung, dan tenaga  

kerja langsung. 

3. Biaya semi variabel (semi variable cost), yaitu biaya-biaya  yang 

jumlahnya berubah tetapi tidak proporsional dengan perubahan jumlah 

produksi. Bila produksi bertambah, maka biaya tersebut bertambah. 

Bila produksi dikurangi biaya tersebut juga  berkurang,  tetapi  

penambahan atau pengurangan biaya tersebut tidak sebanding dengan 

perubahan tingkat kegiatan produksi. Termasuk dalam biaya semi 

variabel adalah biaya listrik, biaya air PAM, biaya telepon, biaya 

pemeliharaan, biaya bahan pembantu, dan biaya tenaga kerja tidak 

langsung. 

b. Wewenang untuk Menentukan Biaya 

3. Pengawasan Biaya Overhead Pabrik 

Dalam pengawasan biaya overhead pabrik, perlu diperhatikan pengalokasian 

biaya overhead pabrik dari departemen jasa ke departemen produksi,  karena 

biaya yang timbul pada departemen jasa ini selain  untuk  kepentingan departemen 

jasa sendiri, juga untuk kepentingan departemen produksi. Pengalokasian biaya 

overhead pabrik, dapat dilakukan dengan cara "clean cost concept" yaitu 

pengalokasian berdasarkan proporsi pemakaian jasa oleh masing masing bagian 

produksi. Sedangkan satuan kegiatan yang umumnya dipakai bagian produksi dan 

bagian jasa adalah: 

a. Di Bagian Produksi: 

1. Unit produk yang dihasilkan 
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2. Jam buruh langsung ( direct labour hours/ DLH ) 

3. Jam mesin langsung ( direct machine hours/ DM H ) 

4. Biaya bahan baku ( material cost/MC) 

5. Biaya tenaga kerja langsung ( direct labour cost/DLC) 

b. Di Bagian Jasa/Pembantu: 

1. Jam reperasi mesin ( direct repair hours/DRH) 

2. Untuk pembangkit tenaga listrik ( kilowatt hours/ Kw H ) 

3. Nilai pembelian bahan baku, untuk bagian pembelian 

4. Jam buruh langsung dan jam tenaga  kerja, untuk bagian umum dan 

administrasi pabrik 

 

D. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYUSUNAN 

ANGGARAN BIAYA OVERHEAD PABRIK 

Agar suatu anggaran dapat berfungsi dengan baik, maka dalam membuat 

perkiraan perlu diperhatikan agar tidak jauh berbeda dengan realisasinya. Untuk 

itu faktor- faktor  yang  perlu  dipertimbangkan  dalam  menyusun  anggaran  

biaya  overhead pabrik adalah: 

1. Anggaran unit yang akan diproduksi, terutama yang berkaitan dengan kualitas 

dan kuantitasnya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. 

2. Berbagai standar yang telah  ditetapkan  perusahaan  (misalnya  standar 

pemakaian bahan pembantu, pemakaian listrik dan sebagainya). 

3. Sistem pembayaran upah yang dipakai oleh perusahaan. 

4. Metode depresiasi, khususnya terhadap aset tetap. 

5. Metode alokasi biaya yang dipakai oleh perusahaan untuk membagi biaya-

biaya yang semula merupakan satu kesatuan, menjadi beberapa kelompok 

biaya di mana biaya tersebut terjadi. 
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LEMBAR KERJA PRAKTEK MAHASISWA 

Nama : ....................................................................   NILAI 
Nim  : .................................................................... 
Tanggal : .................................................................... 

 

I. TUJUAN 

Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan dapat mendefinisikan 

pengertian anggaran biaya overhead pabrik, tujuan penyusunan anggaran biaya 

overhead, penyusunan biaya anggaran overhead, factor-faktor yang 

mempengaruhi penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. 

II. ALAT DAN BAHAN 

1. Buku Teks  Penganggaran Perusahaan 

2. Lembar Kerja Praktek Mahasiswa (LKPM) 

3. Laptop 

4. Internet 
III. CARA KERJA 

1. Bacalah definisi dari anggaran biaya overhead 

2. Pahami tujuan dari penyusunan anggaran biaya overhead pabrik 
IV. ISILAH TABEL DI BAWAH INI 

1. Jelaskan pengertian dari anggaran biaya overhead pabrik: 

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Jelaskan tujuan dari penyusunan anggaran biaya overhead pabrik: 

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................ 
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PERTEMUAN KE 8 

1. Capaian Pembelajaran : Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan 

memahami tentang defenisi anggaran variable, kegunaan anggaran variable, 

factor-faktor yang harus dipertahankan dalam penyusunan anggaran variable, 

dan metode pemisahan komponen biaya tetap (fixed) dan biaya variable. 

2. Kemampuan Akhir yang diharapkan : 

a. Memahami defenisi dari anggaran variable 

b. Memahami kegunaan anggaran variable 

c. Memahami factor-faktor yang harus dipertahankan dalam penyusunan 

anggaran variable 

d. Mengetahui metode pemisahan komponen biaya tetap (fixed) dan biaya 

variable 

3. Pokok Bahasan : Anggaran Variabel  

4. Sub Pokok Bahasan : 

a. Anggaran Variable 

b. Kegunaan Anggaran Variable 

c. Factor-Faktor Yang Harus Dipertahankan Dalam Penyusunan Anggaran 

Variable 

d. Metode Pemisahan Komponen Biaya Tetap (Fixed) Dan Biaya Variable 

5. Materi : 

 

A. PENGERTIAN ANGGARAN VARIABEL 

Anggaran variabel diutamakan untuk merencanakan biaya-biaya tidak 

langsung, karena biaya ini tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas 

perusahaan. Dengan demikian, terjadinya aktivitas perusahaan tidak  akan secara 

langsung mempengaruhi besar kecilnya biaya tersebut . Oleh karena itu, anggaran 

variabel merupakan suatu perencanaan mengenai  skedul  biaya  yang  

menunjukkan bagaimana tiap-tiap biaya akan berubah sehubungan dengan 

perubahan tingkat kegiatan untuk masa yang akan datang dalam relevant range 

tertentu . 

Prinsip dasar dari anggaran variabe! adalah konsep variabilitas biaya ( cost 

variability ) di mana biaya dapat dihubungkan dengan tingkat kegiatan. Atas dasar 

konsep inilah biaya dapat dikategorikan menjadi biaya tetap, biaya variabel, dan 

biaya semi variabel. Anggaran variabel dapat mengidentifikasi masing-masing 

jenis biaya karena perubahan tingkat kegiatan perusahaan yang bersangkutan. 

 

B. KEGUNAAN ANGGARAN VARIABEL 

Secara umum, anggaran variabel digunakan sebagai alat pengawasan yang 

dinamis, sehingga dapat dengan mudah menghitung expenses allowance atau 
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adjusted expensed budget pada berbagai tingkat kegiatan. Sedangkan secara  

khusus, anggaran va riabel berguna  untuk: 

1. Sebagai dasar perhitungan anggaran pada suatu departemen. 

2. Sebagai dasar perhitungan biaya yang ditargetkan, apabila rencana kegiatan 

dalam departemen direvisi (diperbaiki). 

 

C. FAKTOR-FAKTOR YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM 

PENYUSUNAN ANGGARAN VARIABEL 

1. Penentuan Satuan Kegiatan 

Tingkat   kegiatan   dalam   suatu   perusahaan   harus  dinyatakan   dalam   

satuan kegiatan ( activity base), misalnya: 

 Jam mesin langsung ( direct machine hour/DMH) 

 Jam kerja langsung ( direct labour hour/DLH) 

 Jam reperasi langsung (direct repair hour/DRH) 

 Kilo watt per jam  ( kilo watt per hour/KwH) 

Pemilihan satuan. kegiatan harus menunjukkan hubungan yang betul-betul 

kuat antara biaya dengan tingkat kegiatan, bila tidak maka analisis variabilitas 

biaya tidak berguna. Dalam pemilihan satuan kegiatan, ada beberapa kriteria 

yang harus diperhatikan, antara lain: 

a. Satuan kegiatan harus mudah dipahami dan diterima. 

b. Satuan kegiatan harus mampu menunjukkan atau mengukur naik turunnya 

tingkat kegiatan yang disebabkan oleh naik turunnya biaya. 

c. Satuan kegiatan hendaknya sekecil mungkin dipengaruhi oleh faktor-

faktor variabel yang lain selain output dan tingkat kegiatan. 

2. Penentuan Relevant Range 

Relevant range adalah suatu interval yang dinyatakan dengan tingkat 

output tertentu, di mana anggaran variabel yang bersangkutan masih dapat 

dipakai atau masih berlaku. Relevant range perlu ditentukan karena biaya 

tetap dan biaya variabel per unit dapat berubah pada tingkat output 

tertentu, sehingga biaya-biaya ini harus dihubungkan dengan relevant 

range tertentu . 

 

D. METODE PEMISAHAN KOMPONEN BIAYA TETAP (FIXED) DAN 

BIAYA VARIABEL 

Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk memperkirakan besarnya 

unsur biaya tetap dan biaya variabel yang terkandung dalam biaya semi variabel, 

yaitu: 

1. Metode taksiran langsung ( direct estimate method ) 
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Metode yang didasarkan atas pengalaman di masa lalu. Biasanya digunakan 

oleh pimpinan/ manajer produksi dan juga pertimbangan pimpinan 

perusahaan. 

2. Metode titik tertinggi dan terendah ( high and low point method ) 

Metode ini memisahkan biaya variabel dan biaya tetap dalam relevant range 

tertentu. Anggaran variabel menurut titik tertinggi dan terendah dapat disusun 

dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu: 

a. Bentuk Formula 

Menetapkan  biaya  variabel  untuk  tiap  unit  dan  biaya  tetap  untuk  tiap 

periode. 

b. Bentuk Tabel 

Menyusun anggaran variabel untuk tiap tingkat kegiatan dari tiap-tiap 

jenis biaya. 

c. Bentuk Grafik 

Anggaran variabel yang menggambarkan biaya variabel total, biaya tetap, 

dan biaya total dalam bentuk garis. 

3. Metode statistik (statistic method) 

Metode ini menggunakan regresi linier. Analisis ini menghubungkan data 

biaya dengan data output dari waktu-waktu yang lalu, sehingga dapat 

diketahui bagaimana biaya-biaya akan berubah sehubungan dengan perubahan 

volume output berdasarkan persamaan yang terbentuk. Hasil taksiran yang 

diperoleh dapat dijadikan perkiraan pada masa yang akan dating dalam 

kaitannya dengan hubungan perubahan volume output dengan perubahan 

biaya. 
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LEMBAR KERJA PRAKTEK MAHASISWA 

Nama : ....................................................................   NILAI  
Nim  : .................................................................... 
Tanggal : .................................................................... 

 

I. TUJUAN 

Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan memahami tentang defenisi 

anggaran variable, kegunaan anggaran variable, factor-faktor yang harus 

dipertahankan dalam penyusunan anggaran variable, dan metode pemisahan 

komponen biaya tetap (fixed) dan biaya variable.  

II. ALAT DAN BAHAN 

1. Buku Teks  Penganggaran Perusahaan 

2. Lembar Kerja Praktek Mahasiswa (LKPM) 

3. Laptop 

4. Internet 
III. CARA KERJA 

1. Bacalah definisi darianggaran variable 

2. Pahami kegunaan anggaran variabel. 
IV. ISILAH TABEL DI BAWAH INI 

1. Jelaskan pengertian dari anggaran variabel: 

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Jelaskan secara umum kegunaan anggaran variabel: 

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................ 
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PERTEMUAN KE 9 

1. Capaian Pembelajaran : Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan 

dapat mendifinisikan tentang pengertian anggaran biaya produksi. 

2. Kemampuan Akhir yang diharapkan : 

a. Menjelaskan pengertian anggaran biaya produksi 

3. Pokok Bahasan : Anggaran Biaya Produksi 

4. Sub Pokok Bahasan : 

a. Pengertian Anggaran Biaya Produksi   

5. Materi : 

 

A. PENGERTIAN ANGGARAN BIAYA PRODUKSI 

Seringkali pembahasan tentang anggaran produksi dengan anggaran biaya 

produksi dipisahkan satu dengan lainnya, seolah-olah keduanya merupakan hal-

hal yang tidak berhubungan sama sekali. Padahal, antara anggaran produksi 

dengan anggaran biaya produksi merupakan dua rangkaian rencana kerja yang 

terkait erat satu dengan lainnya. Volume produk yang akan dihasilkan di dalam 

suatu periode tertentu, seperti yang tercermin di dalam anggaran produksi, akan 

menentukan secara langsung besarnya biaya produksi yang akan dikeluarkan 

perusahaan pada periode tersebut. Semakin besar volume produk yang akan 

dihasilkan di dalam suatu periode tertentu akan semakin besar biaya produksi 

yang akan dikeluarkan . Demikian pula yang akan terjadi jika kondisi sebqliknya 

yang dialami. 

Anggaran biaya produksi adalah anggaran yang disusun untuk  mengetahui 

biaya produksi yang akan dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka 

memproduksi barang jadi. Anggaran biaya produksi dari suatu perusahaan 

manufaktur merupakan gabungan dari anggaran biaya pemakaian bahan baku, 

anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead produksi. 

Kegiatan utama perusahaan manufaktur adalah mengubah bahan baku yang 

diperoleh menjadi barang jadi. Setelah menentukan jumlah produksi barang jadi, 

perusahaan harus menghitung jum lah sekaligus biaya bahan baku yang 

diperlukan untuk menunjang kegiatan produksi. Total biaya bahan baku yang 

harus dikeluarkan untuk memproduksi barang jadi didapat  dengan  mengalikan  

jumlah  kebutuhan bahan baku dengan harga beli bahan baku dari pemasok. 

Perusahaan menggunakan tenaga kerjanya untuk mengubah bahan baku 

menjadi barang jadi. Atas pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerjanya, 

perusahaan membayar upah. Untuk perusahaan manufaktur, tenaga kerja yang 

terlibat dalam proses produksi dapat dikelompokkan ke dalam tenaga kerja 

langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung adalah karyawan 

yang langsung terlibat dalam kegiatan produksi barang jadi, sedangkan tenaga 
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kerja tidak langsung adalah karyawan yang tidak secara langsung terlibat dalam 

kegiatan produksi. 

Biaya yang dikeluarkan untuk membayar upah teriaga kerja langsung akan 

dimasukkan ke biaya tenaga kerja langsung yang akan menjadi salah satu 

komponen dalam biaya produksi. Adapun upah untuk biaya tenaga kerja tidak 

langsung akan dimasukkan ke biaya overhead pabrik. Biaya-biaya lainnya yang 

juga termasuk dalam biaya overhead pabrik adalah  biaya bahan baku tidak 

langsung, honor petugas pengawas (supervisor), biaya listrik, biaya utilitas, 

dan lain-lain. 

Biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya 

overhead pabrik adalah komponen dalam perhitungan total biaya produksi 

perusahaan. Semua hal-hal tersebut di atas, harus diperhatikan agar 

anggaran biaya produksi yang disusun oleh perusahaan benar-benar dapat 

menunjang kegiatan produksi perusahaan di suatu periode anggaran. 
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LEMBAR KERJA PRAKTEK MAHASISWA 

Nama : .................................................................... ......  NILAI  
Nim  : .......................................................................... 
Tanggal : .......................................................................... 

 

I. TUJUAN 

Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan dapat mendifinisikan tentang 

pengertian dari anggaran biaya produksi. 

II. ALAT DAN BAHAN 

1. Buku Teks  Penganggaran Perusahaan 

2. Lembar Kerja Praktek Mahasiswa (LKPM) 

3. Laptop 

4. Internet 
III. CARA KERJA 

1. Bacalah definisi dari pengertian anggaran biaya produksi 
IV. ISILAH TABEL DI BAWAH INI 

1. Jelaskan pengertian dari anggaran variabel: 

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................ 
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PERTEMUAN KE 10 

1. Capaian Pembelajaran : Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan 

mampu mendefinisikan  pengertian anggaran beban opersional beban 

operasional tetap, variabel, dan semi variable. 

2. Kemampuan Akhir yang diharapkan : 

a. Menjelaskan pengertian anggaran beban opersional  

b. Memahami beban operasional tetap, variabel, dan semi variable 

3. Pokok Bahasan : Anggaran Beban Operasional 

4. Sub Pokok Bahasan : 

a. Pengertian Anggaran Beban Opersional  

b. Beban Operasional Tetap, Variabel, Dan Semi Variable  

5. Materi: 

 

A. PENGERTIAN ANGGARAN BEBAN OPERSIONAL 

Setelah anggaran biaya produksi disusun, langkah selanjutnya adalah 

menyusun anggaran beban operasional. Anggaran beban operasional adalah 

semua rencana pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan distribusi dan 

penjualan produk perusahaan serta pengeluaran untuk kegiatan administrasi 

perusahaan. 

Beban operasional merupakan biaya yang memiliki pengaruh besar di dalam 

mempengaruhi keberhasilan perusahaan di dalam mencapai tujuannya, yaitu 

memperoleh laba usaha. Prociuk yang telah dihasilkan perusahaan melalui proses 

produksi yang panjang harus didistribusikan kepada para pelanggan melalui 

serangkaian kegiatan yang saling menunjang. Tanpa aktivitas operas ional yang 

terarah, maka seluruh produk yang dihasilkan tidak akan memiliki manfaat 

apapun bagi perusahaan. 

Secara umum, beban oprasional dapat dikelompokkan atas dua kelompok, 

yaitu: 

1. Beban Penjualan (Selling Expenses ) 

Beban penjualan adalah semua pengeluaran yang berkaitan dengan seluruh 

aktivitas penjualan dan pendistribusian produk oleh perusahaan kepada 

pelanggan, seperti: 

a. Gaji dan komisi wiraniaga 

b. Gaji manajer  penjualan/pemasaran 

c. Biaya iklan 

d. Biaya pelatihan wiraniaga 

e. Biaya listrik dan telepon kantor penjualan 

f. Biaya penyusuta n kantor dan kenderaan bagian penjualan 

g. Biaya gudang 

h. Biaya pengepakan dan pengiriman produk kepada pelanggan 
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i. Biaya penagihan 

j. dan lain-lain 

2. Beban Administrasi  (Administrative Expenses ) 

Beban administrasi adalah semua pengeluaran ysng berkaitan dengan seluruh 

aktivitas admnistras i dan kegiatan umum lainnya yang dilakukan oleh 

perusahaan, seperti: 

a. Gaji stat administrasi 

b. Gaji manajer dan direktur 

c. Biaya sewa kantor dan kenderaan 

d. Biaya urusan hukum 

e. Biaya listrik dan telepon kantor administrasi 

f. Biaya alat tulis dan cetak kantor administrasi 

g. Biaya penyusutan gedung kantor administrasi 

h. Biaya penyusutan kenderaan umum dan direksi 

i. Biaya penyusutan komputer bagian administrasi 

j. dan lain-lain 

B. BEBAN OPERASIONAL TETAP, VARIABEL, DAN SEMI VARIABEL 

Untuk keperluan perencanaan dan pengendalian beban penjualan dan 

administrasi, perusahaan dapat membagi kedua beban operasional tersebut 

menjadi beban tetap (fixed cost), beban variabel ( variable cost), dan beban semi 

variabel (semi variable cost atau semi fixed cost). 

1. Beban Operasional Tetap 

Beban operasional bersifat tetap jika nilainya tetap sama, berapapun jumlah 

penjualan produk yang diperoleh oleh perusahaan pada satu periode dalam 

relevant range tertentu. Relevant range untuk beban operasional adalah jumlah 

penjualan produk perusahaan. Contoh beban operasional tetap adalah: 

a. Gaji staf bagian administrasi dan bagian penjualan 

b. Gaji wiraniaga 

c. Gaji penyelia wiraniaga 

d. Biaya penyusutan kantor dan kenderaan bagian penjualan 

e. Biaya penyusutan gedung kantor administrasi 

f. Biaya penyusutan kenderaan umum dan direksi 

g. Biaya penyusutan komputer bagian administrasi 

h. Biaya listrik dan telepon bagian penjualan dan administrasi 

i. dan lain-lain 

2. Beban Operasional Variabel 

Beban operasional bersifat variabel jika nilai keseluruhannya  berubah-ubah 

seiring dengan perubahan pada jumlah penjualan produk perusahaan. Contoh 

beban operasional yang bersifat variabel adalah komisi' penjualan  untuk 

wiraniaga. Besar atau kecilnya komisi penjualan yang harus dibayar oleh 
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perusahaan dipengaruhi oleh tinggi atau rendahnya  tingkat  penjualan 

perusahaan. Semakin tinggi tingkat penjualan perusahaan, maka semakin 

tinggi pula komisi penjualan yang harus dibayarkan  oleh perusahaan kepada 

wiraniaganya. 

Berikut  ini  adalah  beban  penjualan  yang  bersifat  variabel  dan  jumlahnya 

dipengaruhi oleh berbagai jenis aktivitas adalah sebagai berikut: 

JENIS BIAYA DASAR ALOKASI BIAYA 

Komisi penjualan Jumlah volume penjualan 

Biaya iklan Ruang iklan yang digunakan atau jumlah penayangan  

Biaya pergudangan Ukuran volume bobot atau jumlah produk 

Biaya pengepakan Ukuran volume bobot atau jumlah produk 

Biaya pengiriman Ukuran volume bobot atau jumlah produk 

Pemberian kredit dan penagihan Jumlah pesanan pelanggan, transaksi atau jumlah 
faktur 

Administrasi penjualan Jumlah pesanan pelanggan, transaksi atau jumlah 

faktur 
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LEMBAR KERJA PRAKTEK MAHASISWA 

Nama : .................................................................... ......  NILAI  
Nim  : .......................................................................... 
Tanggal : .......................................................................... 

 

I. TUJUAN 

Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan mampu mendefinisikan 

pengertian anggaran beban opersional, serta beban operasional tetap, variabel, dan 

semi variable. 

II. ALAT DAN BAHAN 

1. Buku Teks  Penganggaran Perusahaan 

2. Lembar Kerja Praktek Mahasiswa (LKPM) 

3. Laptop 

4. Internet 
III. CARA KERJA 

1. Bacalah pengertian dari anggaran beban operasional  

2. Bacalah pengertian dari beban opersional tetap, beban operasional variable, 

beban operasional semi variabel 
IV. ISILAH TABEL DI BAWAH INI 

1. Jelaskan pengertian dari anggaran beban opersional : 

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Jelaskan pengertian dari beban opersional tetap, beban operasional variable, 

beban operasional semi variabel : 

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................ 
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PERTEMUAN KE 11 

1. Capaian Pembelajaran : Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan 

mampu mendefinisikan pengertian anggaran laba rugi, metode penyusunan 

anggaran laba rugi, format dasar anggaran laba rugi. 

2. Kemampuan Akhir yang diharapkan : 

a. Menjelaskan pengertian anggaran laba rugi 

b. Menjelaskan metode penyusunan anggaran laba rugi 

c. Memahami format dasar anggaran laba rugi 

3. Pokok Bahasan : Anggaran Laba Rugi 

4. Sub Pokok Bahasan : 

a. Pengertian Anggaran Laba Rugi 

b. Metode Penyusunan Anggaran Laba Rugi 

c. Format Dasar Anggaran Laba Rugi 

5. Materi: 

 

A. PENGERTIAN ANGGARAN LABA RUGI 

Secara umum tujuan didirikannya sebuah perusahaan adalah untuk 

menghasilkan laba. Untuk dapat menghasilkan laba, setiap perusahaan harus 

menghasilkan produk yang dapat dijual kepada konsumen. Prociuk perusahaan 

adalah segala sesuatu yang menjadi sumber pendapatan perusahaan . Prociuk 

tersebut dapat berupa barang berwujud atau jasa. Oleh sebab itu, pada dasarnya 

produk perusahaan hanyalah merupakan alat untuk mencapai tujuan umum 

perusahaan . 

Melihat posisi sentral dan peran pentingnya laba di dalah sebua h perusahaan, 

maka di dalam proses penyusunan anggaran suatu perusahaan, tidak 

mengherankan juga kalau laba menjadi pemicu awal disusunnya anggaran 

perusahaan pada suatu periode tertentu. Laba menjadi fase awal yang harus 

dirumuskan  para penyusun anggaran perusahaan, sebelum memasuki fase 

berikutnya, yaitu menentukan anggaran parsial lainnya. 

Penyusunan anggaran laba rugi bertujuan memberikan informasi kepada pihak 

manajemen tentang perkiraan laba atau rugi bersih yang akan diperoleh atau 

ditanggung oleh perusahaan dalam satu periode anggaran. lnformasi-informas i 

yang dibutuhkan dalam penyusunan anggaran laba rugi diperoleh dari angga ran-

angga ran yang telah disusun sebelumnya. 

Di bawah ini adalah sumber-sumber informasi yang dibutuhkan dalam 

penyusunan anggaran laba rugi, yaitu: 

1. Anggaran Penjualan 

Anggaran penjualan menyediakan informasi tentang perkiraan nilai penjualan 

dalam satu periode anggaram 

2. Anggaran Produksi 
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Anggaran produksi menyediakan informasi tentang nilai persediaan awal dan 

akhir barang jadi yang akan digunakan dalam perhitungan beban pokok 

penjualan dianggaran laba rugi. 

3. Anggaran Biaya Produksi 

Anggaran biaya produksi menyediakan informasi tentang biaya 

produksidalam satu periode anggaran. Biaya produksi barang jadi meliputi 

biaya pemakaian bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya 

overhead pabrik. lnformasin ini diperlukan untuk menghitung beban pokok 

penjualan dalam anggaran laba rugi. 

4. Anggaran Beban Operasional 

Anggaran beban operasional menyediakan informasi tentang tetantang 

perkiraan nilai beban penjualan dan administrasi perusahaan. 

5. Tarif Pajak Penghasilan Badan/Perusahaa n 

Tarif pajak penghasilan badan/perusahaan diperlukan untuk untuk  

menentukan juml ah beban pajak penghasilan yang harus ditanggung oleh 

perusahaan dalam satu periode anggaran. 

6. Anggaran Kas 

Anggaran kas menyediakan informasi tentang beban bunga, pendapatan 

bunga, dan beban piutang tidak tertagih. 

 

B. METODE PENYUSUNAN ANGGARAN LABA 

Secara  umum, terdapat  3 (tiga)  metode yang dapat digunakan  di dalam  

menyusun anggaran laba suatu perusahaan, yaitu: 

a. Metode A Posteriori 

Metode a posteriori adalah metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah 

laba ditetapkan sesudah proses perencanaan ( planning ) secara keseluruhan, 

termasuk penyusunan anggaran operasional. Anggaran laba merupakan bagian 

dari keseluruhan perencanaan itu sendiri. Laba usaha  (operasional)  akan 

diketahui dengan sendirinya setelah anggaran operasional disusun perusahaan. 

Berarti, metode ini menggunakan anggaran penjualan ebagai titik tolak 

penyusunan anggaran operasional. Berikut m1 digambarkan  prosedur 

penyusunan anggaran laba dengan menggunakan metode a posteriori. 

b. Metode A Priori 

Metode a priori adalah metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba 

ditentukan terlebih dulu pada awal proses perencanaan (planning ) secara 

keseluruhan. Berdasarkan jumlah laba yang telah ditentukan tersebut, 

perusahaan  membuat anggaran  komprehensif. Jumlah laba yang ditetapkan 

pada awal proses perencanaan, akan berpengaruh secara langsung terhadap 

seluruh anggaran operasional. Berarti, metode ini menggunakan anggaran laba 

sebagai titik tolak penyusunan anggaran operasional. 
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c. Metode Pragmatis 

Metode pragmatis adalah metode penyusunan anggaran laba, di mana jumlah 

laba yang direncanakan ditetapkan berdasarkan suatu standar tertentu yang 

telah teruji secara empiris dan didukung oleh pengalama n. Dengan 

menggunakan suatu tingkat target laba yang diperoleh dari pengalaman, 

pengharapan atau perbandingan, pihak manajemen menentapkan standar laba 

relatif yang dianggap memadai bagi perusahaannya. Berikut ini digambarkan 

prosedur penyusunan anggaran laba dengan menggunakan metode pragmatis. 
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LEMBAR KERJA PRAKTEK MAHASISWA 

Nama : .................................................................... ......  NILAI  
Nim  : .......................................................................... 
Tanggal : .......................................................................... 

 

I. TUJUAN 

Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan mampu mendefinisikan 

pengertian anggaran laba rugi, metode penyusunan anggaran laba rugi, format 

dasar anggaran laba rugi. 

II. ALAT DAN BAHAN 

1. Buku Teks  Penganggaran Perusahaan 

2. Lembar Kerja Praktek Mahasiswa (LKPM) 

3. Laptop 

4. Internet 
III. CARA KERJA 

1. Bacalah definisi dari anggaran laba rugi 

2. Bacalah metode dalam penyusunan anggaran laba 
IV. ISILAH TABEL DI BAWAH INI 

1. Jelaskan defenisi dari anggaran laba rugi: 

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

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

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

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

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

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

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

2. Jelaskan metode dalam penyusunan anggaran laba: 

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................... 
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PERTEMUAN KE 12 

1. Capaian Pembelajaran : Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan 

mampu mendefinisikan pengertian anggaran kas, siklus kas, saldo kas 

minimum, pengertian anggaran kas, tujuan penyusunan anggaran kas, jenis-

jenis anggaran kas, langkah langkah dalam penyusunan anggaran kas. 

2. Kemampuan Akhir yang diharapkan : 

a. Menjelaskan pengertian anggaran kas 

b. Memahami siklus kas 

c. Memahami saldo kas minimum 

d. Menjelaskan pengertian anggaran kas 

e. Mengetahui tujuan penyusunan anggaran kas 

f. Mengetahui jenis-jenis anggaran kas 

g. Memahami langkah langkah dalam penyusunan anggaran kas 

3. Pokok Bahasan : Anggaran Kas 

4. Sub Pokok Bahasan : 

a. Pengertian Anggaran Kas 

b. Siklus Kas, Saldo Kas Minimum 

c. Pengertian Anggaran Kas 

d. Tujuan Penyusunan Anggaran Kas 

e. Jenis-Jenis Anggaran Kas 

f. Langkah Langkah Dalam Penyusunan Anggaran Kas 

5. Materi : 

 

A. PENGERTIAN KAS 

Kas adalah alat pembayaran yang dimiliki perusahaan dan siap 

digunakan untuk investasi maupun menjalankan operasi perusahaan setiap 

saat dibutuhkan. Oleh karena itu, kas mencakup semua alat pembayaran 

yang dimiliki perusahaan yang disimpan di dalam perusahaan maupun di 

bank dan siap dipergunakan . 

Kas berfungsi untuk membayar semua aktivitas yang dilakukan 

perusahaan, baik dalam operasi sehari-hari maupun untuk investasi. Oleh 

karena itu, bagi perusahaan, memiliki alat pembayaran dalam jumlah dan 

waktu yang tepat akan sangat bermanfaat positif bagi perusahaan. 

Kekurangan uang akan menyebabkan perusahaan tidak dapat membayar 

berbagai aktivitas operasi dan investasi. Pembelian dan pembayaran bahan 

baku akan terganggu, pembayaran upah/gaji tenaga kerja akan terganggu, 

pembayaran biaya-biaya yang lain akan terganggu. Demikian pula, jika 

perusahaan ingin melakukan investasi di surat berharga (seperti saham dan 

obligasi), gedung, mesin atau tanah, aktivitas tersebut tidak akan dapat 

dilakukan dengan baik. Sebaliknya, kelebihan uang pada suatu saat, 
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melebihi kebutuhan perusahaan, menyebabkan terlalu banyaknya uang yang 

menganggur, padahal seharusnya uang tersebut dapat dikelola secara lebih 

optimal lagi untuk kepentingan  perusahaan. 

Oleh karena  itu, penting sekali bagi perusahaan untuk memiliki kas 

dalam jumlah dan waktu yang tepat agar kas tersebut dapat dipergunakan 

secara optimal tanpa mengganggu operasi perusahaan. Untuk kepentingan 

itulah, sangat perlu sekali dibuat suatu perencanaan yang baik untuk 

melihat berbagai sumber penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan untuk 

suatu periode terte.ntu. 

 

B. SIKLUS ARUS KAS 

Siklus bisnis dimulai dari uang kas sebagai modal untuk menjalankan 

kegiatan bisnis, kemudian menghasilkan uang kas yang lebih besar lagi di 

masa mendatang. Dengan demikian unit organisasi bisnis mendapatkan 

keuntungan atau laba. Uang sebagai modal dari setoran pemilik organisasi 

lazimnya disebut ekuitas atau modal sendir i. Jika modal sendiri tidak  

mencukupi untuk kegiatan bisnis, maka organisasi meminjam uang dari 

sumber-sumber pembiayaan (misalnya bank dan lembaga keuangan non-

bank). Kedua sumber modal itu (modal sendiri dan utang jangka panjang) 

disebut pendanaan eksternal ( external financing ). 

Modal permanen digunakan untuk membangun organisasi bisnis dan membeli 

peralatan (aset tetap) bisnis, kemudian untuk membiayai kegiatan bisnis sehari-

hari, yaitu membeli bahan baku untuk diolah menjadi barang jadi,  membayar  

upah tenaga kerja, dan membayar berbagai biaya tidak langsung antara lain biaya 

overhead pabrik, biaya pemasaran, biaya administrasi, biaya bunga, biaya sewa, 

dan pajak. Semua biaya ini dibayar dengan uang kas. Setelah menjadi barang jadi 

dijual ke pasar, menghasilkan uang kas kembali atau menjadi piutang dagang 

karena perusahaan menjual barang jadinya secara kredit, dan setelah beberapa 

waktu kemudian piutang dagang akan dikonversi menjadi kas karena pelanggan 

melakukan pembayaran utangnya. Dengan demikian arus kas merupakan arus kas 

keluar ( cash outflow ) yang terjadi di kegiatan bisnis yang kemudian menjadi 

arus kas masuk ( cash inflow )  pada suatu periode tertentu. 

Sifat arus kas, baik arus  kas masuk maupun arus kas keluar, dapat  bersifat 

kontinyu  (rutin)  ataupun  bersifat  tidak  kontinyu/insidentil.  Arus  kas  masuk  

yang bersifat  kontinyu dapat  berasal dari  hasil  penjualan produk secara  tunai  

dan  hasil pelunasan   piutang.   Sedangkan   arus   kas   masuk  yang   bersifat   

tidak   kontinyu (insidentil) dapat  berasal dari penyertaan modal dari pemilik 

perusahaan, penjualan . saham,  penerimaan  kredit bank, dan  penjualan aset tetap  

perusahaan yang sudah tidak terpakai lagi. 
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C. SALDO KAS MINIMUM 

Perusahaan harus memelihara saldo kas minimum setiap bulannya untuk 

berjaga jaga jika terdapat pengeluaran kas yang tidak direncanakan 

sebelumnya. Ketersediaan saldo kas minimum juga dapat menghindar i 

perusahaan dari kondisi kondisi kesulitan likuiditas, yaitu perusahaan tidak 

mampu membayar seluruh tagihan yang datang karena ketiadaan kas. 

Jika perkiraan pengeluaran kas lebih besar daripada saldo kas yang dimiliki 

ditambah dengan perkiraan penerimaan kas, maka manajemen harus segera 

memikirkan dan mencari alternatif sumber pembiayaan untuk menutupi defisit 

kas tersebut . Sebaliknya, jika terdapat surplus (penerimaan kas lebih besar dari 

pengeluaran kas), maka manajemen dapat menggunakan surplus kas tersebut 

untuk membayar utang beserta bunganya atau menginvestasikan surplus kas 

tersebut pada sekuritas (saham dan obligasi) dalam upaya memperoleh tambahan 

penghasilan bagi perusahaan. 

 

D. PENGERTIAN ANGGARAN KAS 

Anggaran kas adalah rencana mengenai arus keluar-masuknya uang 

perusahaan di dalam suatu periode tertentu beserta informasi tentang  sumber-

sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. 

Anggaran kas disusun oleh perusahaan agar pihak manajemen memperoleh 

informasi tentang likuiditas perusahaan pada periode mendatang karena 

anggaran kas menyajikan informasi tentang perkiraan penerimaan dan 

pengeluaran kas pada periode mendatang. Anggaran kas juga memberikan 

informasi kepada manajemen tentang kemungkinan adanya kekurangan uang 

kas (pengeluaran kas lebih besar daripada penerimaan kas) yang akan dialami 

oleh perusahaan pada periode mendatang. Dengan demikian, manajemen dapat 

merencanakan tindakan-tindakan yang mungkin akan diambil untuk menutupi 

kekurangan kas tersebut. Selain itu, anggaran kas juga menyajikan tentang 

kemungkinan adanya kelebihan uang kas (penerimaan kas lebih besar daripada 

pengeluaran kas) dalam suatu periode anggaran. Kelebihan kas ini harus 

dimanfaatkan oleh manajemen dengan menginvestasikannya ke alternatif-

alternatif investasi lain yang menguntungkan bagi perusahaan, misalnya membeli 

saham dan obligasi. 

 

E. TUJUAN PENYUSUNAN ANGGARAN KAS 

Tujuan perusahaan melakukan penyusunan anggaran kas adalah untuk: 

1. Menentukan posisi kas pada berbagai waktu dengan membandingkan uang 

kas masuk dengan uang kas keluar. 

2. Memperkirakan kemungkinan terjadinya defisit atau surplus kas. 

3. Mempersiapkan keputusan pendanaan jangka pendek dan jangka 
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panjang, di mana apabila terjadi defisit kas, perusahaan perlu mencari dana 

tambahan baru, dan sebaliknya apabila perusahaan mengalami surplus 

kas maka perusahaan harus memilih alternatif penggunaan kas yang 

paling menguntungkan. 

4. Sebagai dasar kebijakan pemberian kredit. 

5. Sebagai dasar otorisasi dana anggaran yang disediakan. 

6. Sebagai dasar penilaian terhadap realisasi pengeluaran kas sebenarnya. 

Jadi pada dasarnya, tujuan dibuatnya anggaran kas adalah untuk 

memberikan informasi yang relevan tentang estimasi penerimaan dan 

pengeluaran kas perusahaan pada suatu periode tertentu di masa mendatang.  

Diharapkan, berdasarkan informasi tersebut perusahaan dapat membuat 

keputusan antisipatif tentang berbagai ha! yang berkaitan dengan arus kas 

tersebut, karena berbagai pertanyaan tentang kas harus terjawab dari anggaran 

kas, misalnya: 

1. Dari mana saja sumber uang kas diperoleh perusahaan selama periode 

tersebut dan berapa besarnya? 

2. Berapakah uang kas yang dipergunakan selama perio·de tersebut dan untuk 

apa saja? 

3. Berapakah perubahan di dalam saldo kas selama periode tersebut? 

 

F. JENIS-JENIS ANGGARAN KAS 

Ada dua jenis anggaran kas yang diperlukan oleh perusahaan, yaitu: 

1. Anggaran Kas Jangka Pendek 

Anggaran ini merupakan alat operasional pengendalian kas sehari-hari. 

Jangka waktunya disesuaikan dengan anggaran tahunan . Anggaran ini juga 

berfungsi sebagai alat pemberian otoritas kas keluar secara terus menerus 

disesuaikan dengan arus kas masuk dan situasi keuangan pada umumnya'. 

2. Anggaran Kas Jangka Panjang 

Anggaran ini meliputi jangka waktu lima sampai sepuluh tahun yang 

disesuaikan dengan perencanaan perusahaan yang telah disusun. 

Anggaran ini berguna untuk mengetahui kemampuan perusahaan 

menambah dana dari sumber sumber internal dan sekaligus 

memperkirakan saldo kas pada akhir setiap tahun anggaran. 
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LEMBAR KERJA PRAKTEK MAHASISWA 

Nama : .................................................................... ......  NILAI  
Nim  : .......................................................................... 
Tanggal : .......................................................................... 

 

I. TUJUAN 

Setelah mengikuti praktikum, mahasiswa diharapkan mampu mendefinisikan 

pengertian anggaran kas, siklus kas, saldo kas minimum, pengertian anggaran kas, 

tujuan penyusunan anggaran kas, jenis-jenis anggaran kas, langkah langkah dalam 

penyusunan anggaran kas. 

II. ALAT DAN BAHAN 

1. Buku Teks  Penganggaran Perusahaan 

2. Lembar Kerja Praktek Mahasiswa (LKPM) 

3. Laptop 

4. Internet 
III. CARA KERJA 

1. Bacalah defenisi dari kas 

2. Bacalah defenisi dari anggaran kas. 
IV. ISILAH TABEL DI BAWAH INI 

1. Jelaskan defenisi dari kas: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Jelaskan defenisi dari anggaran kas: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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