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DESKRIPSI  MATAKULIAH 

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. 

 

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (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). 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATAKULIAH (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. 



POKOK BAHASAN 

Pertemuan 
ke /Tanggal 

Meteri/Bahan Ajar Referensi/
Daftar 

Pustaka 
 

1 dan 2 Sifat sistem pengendalian manajemen, batas-batas pengendalian manajemen, 
definisi formula strategi dan pengendalian tugas,analisis eksternal dan 
internal strategi perusahaan. 

1,2, dan 3 

3 dan 4 Etos kerja, budaya organisasi, gaya manajemen,pusat pendapatan, pusat 
beban, pusat laba, dan pusat investasi perusahaan. 

1,2, dan 3 

5 dan 6 Definisi, latar belakang, tujuan penentuan harga transfer. 1,2, dan 3 

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

1,2, dan 3 

8 MIDTEST  

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

1,2, dan 3 

10 dan 11 Definisi, karakteristik, manfaat anggaran, hubungan antara anggaran dengan 
perencanaan. Definisi, manfaat, dan parameter pengukuran kinerja. 

1,2, dan 3 

12 dan 13 Definisi, jenis-jenis, cara perhitungan, tujuan, dan faktor-faktor yang 
mempengaruhi besarnya kompensasi manajemen. Definisi, arah strategi, dan 
jenis strategi korporat. 

1,2, dan 3 

14 dan 15 Definisi, dan perbedaan perusahaan nasioanl, internasional, dan multi 
nasional. 

1,2, dan 3 

16 Evaluasi Akhir Semester 1,2, dan 3 

  1,2, dan 3 
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