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Capaian 
Pembelajaran (CP) 

CPL-PRODI            
 1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (S9). 

2. Mampu mengkaji implikasi pengambangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan 
menerapkan nilai humaniora sesuai dengan kehaliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan 
solusi, gagasan, desain atau kritik seni. (KU3). 

3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis 
informasi dan data (KU4). 

4. Memiliki kemamampuan mengaplikasikan bidang ilmu akuntansi kedalam bidang akademis dan dunia kerja (RKK1). 
5. Mampu berpikir kritis dan sistematis dalam menyelesaikan masalah-masalah dan mengambil keputusan secara tepat serta 

berkomunikasi efektif,akademis, dan etis (RKK3). 
6. Menguasai konsep,tioritis bidang pengetahuan akuntansi secara umum dan konsep teoritis bagian akademisi dalam bidang 

pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural (RPP2). 
 

CPMK   
 1. Mahasiswa mampu menjelaskan sifat batas-batas,kegiatan, formula strategi sistem pengendalian manajemen. 

2. Mahasiswa mampu menganalisis lingkungan pengendalian manajemen, konsep strategi perusahaan, budaya organisasi, dan gaya 
perusahaan. 
3. Mahasiwa mampu merumuskan pusat pendapatan, beban, laba, dan investasi perusahaan. 
4. Mahasiswa mampu menentukan harga transfer, mengukur aset/nilai perusahaan dan membuat perencanaan strategis perusahaan. 
5. Mahasiswa mampu menyusun anggaran perusahaan, menganalisis laporan kinerja keuangan perusahaan dan memformulasikan 
kompensasi manajemen. 

Diskripsi Singkat MK Mata kuliah sistem pengendalian manajemen mempelajari sifat sistem pengendalian manajemen, lingkungan pengendalian manajemen, strategi 
perusahaan, perilaku organisasi,pusat pertanggungjawaban, penentuan harga transfer,mengukur nilai perusahaan, perencanaan strategi, penyusunan 
anggaran perusahaaan, analisis laporan kinerja keuangan, kompensasi manajemen, pengendalian strategi yang terdiferensiasi, perusahaan nasional, 
internasional, dan multi nasional.  
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2. Mahasiswa mampu merumuskan etos kerja, budaya 

organisasi, gaya manajemen, dan mengukur  pusat pendapatan, 

beban, laba, dan investasi perusahaan. ( Minggu ke 3 -4 ) 

1. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang perbedaan batas-batas 

pengendalian manajemen, formula strategi, pengendalaian tugas 

dan analisis external dan analisis internal strategi perusahaan. 

( Minggu ke 1-2 ) 

3. Mahasiswa mampu menentukan harga transfer perusahaan. 

(minggu ke 5-6) 

4. Mahasiswa mampu mengukur dan menganalisis nilai/aset 

yang dikelola perusahaan. (minggu ke 7)  

UJIAN TENGAH SEMESTER (MINGGU KE 8) 

5. Mahasiswa mampu menyusun dan memformulasikan misi 

perusahaan dan perencanaan strategi perusahaan. (minggu ke  9 ) 

6. Mahasiswa mampu menyusun anggaran dan menganalisis 

laporan kinerja keuangan perusahaan. (minggu ke 10-11 ) 

7. Mahasiswa mampu merumuskan kompensasi menejemen dan 

menganalisis strategi yang terdiferensiasi. (minggu 12-13 ) 

8. Mahasiswa mampu membedakan perusahaan nasional, 

internasional, dan multi nasional. (minggu 14-15) 

UJIAN AKHIR SEMESTER (MINGGU KE 16) 
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 Gambar : Analisis Instruksional mata kuliahSektor Publik   

(Sub-CPMK yang terdapat pada setiap kotak pada gambar diatas ditulis kembali pada kolom  
kemampuan akhir yang diharapkan pada contoh format RPS) 

Mg Ke- 
 

Kemampuan Akhir yang 
diharapkan (Sub-CPMK) 

Materi/ Bahan Kajian Metode Pembelajaran Waktu 
Pengalaman Belajar 

Mahasiswa 
Kriteria dan Indikator 

Penilaian 
Bobot 

Nilai (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 dan 
2 

Mahasiswa mampu menjelaskan 

tentang perbedaan batas-batas 

pengendalian manajemen, 

formula strategi, pengendalaian 

tugas dan analisis external dan 

analisis internal strategi 

perusahaan. 

Sifat sistem pengendalian 
manajemen, batas-batas 
pengendalian manajemen, 
definisi formula strategi dan 
pengendalian tugas,analisis 
eksternal dan internal strategi 
perusahaan. 

1. Kuliah dan 
diskusi 

2. Kuis  

2 x 100 
menit 

Tugas 1 : membuat formula 
strategi perusahaan 
Tugas 2 : membuat contoh 
analisis external dan analisis 
internal strategi perusahaan. 

Kriteria penilaian : 
ketepatan dan 
penguasaan  
Indikator : ketepatan 
menjelaskan sifat 
pengendalian 
manajemen. 
Penilaian bentuk non-
tes : hasil kuis  

10% 

3 dan 
4 

Mahasiswa mampu merumuskan 

etos kerja, budaya organisasi, 

gaya manajemen, dan mengukur  

pusat pendapatan, beban, laba, 

dan investasi perusahaan. 

Etos kerja, budaya organisasi, 
gaya manajemen,pusat 
pendapatan, pusat beban, 
pusat laba, dan pusat investasi 
perusahaan. 

1. Kuliah dan 
diskusi 

2. kuis 

2 x 100 
menit 

Tugas 3 : membuat contoh 
studi kasus perusahaan yang 
memiliki budaya organisasi 
yang baik. 

Kriteria penilaian: 
ketepatan dan 
penguasaan 
Indikator : ketepatan 
menjelaskan pusat 
pendapatan, beban, 
laba, dan investasi 
perusahaan. 
Penilaian bentuk non-
tes : hasil kuis 

10% 

5 dan 
6 

 Mahasiswa mampu menentukan 

harga transfer perusahaan. 
Definisi, latar belakang, tujuan 
penentuan harga transfer. 

1. Kuliah dan 
diskusi 

2. kuis 

2 x 100 
menit 

Tugas 4 : membuat contoh 
bagaimana menentukan 
harga transfer perusahaan. 

Kriteria penilaian: 
ketepatan dan 
penguasaan 
Indikator : ketepatan 
menentukan harga 
transfer perusahaan. 
Penilaian bentuk non- 

10% 
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tes: hasil kuis 

7  Mahasiswa mampu mengukur 

dan menganalisis nilai/aset yang 

dikelola perusahaan. 

Tujuan pengukuran dan 
metode yang digunakan untuk 
mengukur/menilai aset yang 
dikelola perusahaan. 

1. Kuliah dan 
diskusi 

2. Presentasi tugas 
kelompok 

 

2 x 100 
menit 

Tugas 5 : menghitung ROI 
(RETURN ON INVESTMENT) 
dan EVA (ECONOMIC VALUE 
ADDED). 

Kritria penilaian : 
ketepatan dan 
penguasaan 
Indikator : ketepatan 
menghitung ROI dan 
EVA 
Penilaian bentuk non-
tes : hasil presentasi 
tugas kelompok. 

10% 

 8 Evaluasi Tengah Semester tdk diberi 
bobot 

9  Mahasiswa mampu menyusun 

dan memformulasikan misi 

perusahaan dan perencanaan 

strategi perusahaan. 

Definisi perencanaan strategi, 
formula strategi, karakteristik 
perencanaan strategi, 
manfaat, keterbatasan, dan 
penanggungjawab 
perencanaan strategi. 

1. Kuliah dan 
diskusi 

2. kuis 

2 x 100 
menit 

Tugas 6 : studi kasus 
menyusun formula strategi 
perusahaan. 

Kriteria penilaian : 
ketepatan dan 
penguasaan 
Indikator : ketepatan 
menyusun formula 
strategi perusahaan. 
Penilaian bentuk non-
tes: hasil kuis 

10% 

10 
dan 
11 

 Mahasiswa mampu menyusun 

anggaran dan menganalisis 

laporan kinerja keuangan 

perusahaan. 

Definisi, karakteristik, manfaat 
anggaran, hubungan antara 
anggaran dengan 
perencanaan. Definisi, 
manfaat, dan parameter 
pengukuran kinerja. 

Kuliah dan diskusi 2 x 100 
menit 

Tugas 7 : meyusun anggaran 
perusahaan dan membuat 
contoh pengukuran kinerja 

Kriteria penilaian : 
ketepatan dan 
penguasaan 
Indikator: ketepatan 
menyusun anggaran 
perusahaan dan 
pengukura kinerja 
Penilaian bentuk non-
tes: hasil kuis 

10% 

12 
dan 
13 

Mahasiswa mampu merumuskan 

kompensasi menejemen dan 

menganalisis strategi yang 

terdiferensiasi. 

Definisi, jenis-jenis, cara 
perhitungan, tujuan, dan 
faktor-faktor yang 
mempengaruhi besarnya 
kompensasi manajemen. 
Definisi, arah strategi, dan 
jenis strategi korporat. 

1. Kuliah dan 
diskusi 

2. Field trip 

2 x 100 
menit 

Tugas 8 : menghitung 
kompensasi manajemen 
Tugas 9 : membuat contoh 
jenis strategi korprat 

Kriteria penilaian : 
ketepatan dan 
penguasaan  
Indikator : ketepatan 
menhghitung 
kompensasi 
manajemen 

20% 
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Penilaian bentuk non-
tes: hasil field trip 

14 
dan 
15 

Mahasiswa mampu membedakan 

perusahaan nasional, 

internasional, dan multi nasional. 

Definisi, dan perbedaan 
perusahaan nasioanl, 
internasional, dan multi 
nasional. 

1. Kulaih dan 
diskusi 

2. Nonton bareng 
 

2 x 100 
menit 

Tugas 10 : membuat contoh 
perusahaan nasional, inter 
nasional, dan multi nasional 

Kriteria penilaian: 
ketepatan dan 
penguasaan 
Indikator:  ketepatan 
membuat contoh 
prusahaan 
nasional,internasional, 
dan multi 
nasional.penilaian 
bentuk non-tes: kuis 
nonton bareng 
 

20% 

16 Evaluasi Akhir Semester tdk diberi 
bobot 

Referensi:  

1. Robert N. Anthony dan Vijay Govindarajan, (2012), Manajemen Control System, edisi 13, New York, McGraw-Hill 

2. Kenneth A. Merchant & Wim A. Van der Stede, 2015, Sistem Pengendalian Manajemen, Edisi 3, Jakarta, Salemba empat 

3. Abdul Halim, Achmad Tjahyono, M. Fakhri Husein, 2012, Sistem Pengendalian Manajemen, Yogyakarta, UPT STIM YKPN 
 

 

Catatan :    

1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap (S), penguasaan 
pengetahuan (PP), ketrampilan umum (KU) dan ketrampilan khusus (KK) sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran. 

2. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau 
materi pembelajaran mata kuliah tersebut. 

3. Kemampuan akhir yang diharapkan (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan 
kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut (diambil dari setiap 
pertemuan pada bagan analisis instruksional). 
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Pengertian 1 sks dalam bentuk pembelajaran  Jam 

A Kuliah, Responsi, Tutorial  

Tatap Muka Penugasan Terstruktur Belajara Mandiri  

50 menit/minggu/semester 60 menit/minggu/semester 60 menit/minggu/semester 2,83 

B Seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis  

Tatap muka Belajar mandiri  

100 menit/minggu/semester 70 menit/minggu/semester 2,83 

C Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada 

masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara 
 

170 menit/minggu/semester 2,83 

 

No Metode Pembelajaran Mahasiswa Kode 
1 Small Group Discussion SGD 

2 Role-Play & Simulation RPS 

3 Discovery Learning DL 

4 Self-Directed Learning SDL 

5 Cooperative Learning CoL 

6 Collaborative Learning CbL 

7 Contextual Learning CtL 

8 Project Based Learning PjBL 

9 Problem Based Learning & Inquiry PBL 

10 Atau metode pembelajaran lain, yang 
dapat secara efektif memfasilitasi 
pemenuhan capaian pembelajaran 
lulusan. 

 

 


