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TUGAS 5: MEMBUAT ANGGARAN PERUSAHAAN 

 

Tujuan 

Siswa mampu untuk: 

 Memahami komponen-komponen biaya 

 Memahami bagaimana anggaran dapat membantu mereka mengatur keuangan perusahaan  

 Menyusun anggaran perusahaan 

 

Pendahuluan 

Dalam menjalankan usahanya, sebuah perusahaan membutuhkan dana untuk membiayai peralatan, 

produksi barang, sewa, dan gaji karyawan. Perusahaan dapat membiayai perusahaanya sendiri atau 

mengajukan saham kepada investor. Untuk itu setiap perusahaan perlu menyusun kebutuhan 

anggarannya. 

 

Persiapan Alat dan Material 

 Laptop/ Komputer tiap departemen 

 Jaringan internet 

 

Aktifitas 

No Aktifitas Durasi 

1 Fasilitator akan menerangkan komponen-komponen biaya dengan memperllihatkan 
komponen anggaran yang tersedia di Portal VCI (id.penworldwide.org). Fasilitator 
akan menjelaskan perbedaan antara aset, biaya tetap dan  biaya variabel. 

10’ 

2 Fasilitator mengarahkan CEO untuk membagi pekerjaan ke setiap departemen untuk 

menyusun anggarannya, sebagai berikut: 

 Anggaran pembelian aset, peralatan dan perelengkapan kantor dikerjakan 

oleh Departemen Administrasi 

 Anggaran Gaji, Asuransi dan Pajak dikerjakan oleh Departemen HR & Finance 

 Anggaran Utilitas dikerjakan oleh Departemen IT 

 Anggaran Sewa dan Iklan dikerjakan oleh Departemen Pemasaran 

60’ 

3 Setiap departemen akan mengumpulkan hasil pekerjaaanya ke Departemen Finance 10’ 

4 Departemen Finance akan merekapitulasi perhitungan dan mengumumkan hasilnya 

untuk didiskusikan 

10’ 

 

Panduan komponen Anggaran Perusahaan 

 Gaji: Tentukan Hitung gaji karyawan sesuai posisi dan jabatan.  

 Pajak Penghasilan: buka link terlampir dibawah untuk mendapatkan penjelasan tentang 
berapa besaran pajak yang dikenakan.  

 Sewa Kantor: Sewa dibayarkan berdasarkan meter persegi. Biaya sewa tahunan bervariasi 
tergantung kawasan dan fasilitas kantor yang dipilih.  

Arahkan anggota staf untuk mengkalkulasi sewa: 
 Kalkulasikan ukuran panjang persegi dengan total ruang kantor (area = panjang * 

lebar). 
 Kalikan ukuran panjang persegi dengan tarif per meter yang ditentukan di atas 
 Bagi sewa tahunan dengan 12 untuk menentukan jumlah bulanan. 
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Note: buka link (terlampir di bawah) setelah melakukan penghitungan luas kantor yang 
dibutuhkan, sehingga bisa mulai diketahui biayanya. 

 Iklan/Promosi: Hubungi perusahaan iklan virtual untuk mengetahui apa yang diperlukan 
untuk menerapkan strategi iklan dan promosi pada perusahaan anda. Atau hubungi VCI 
Store untuk melakukan pemasangan iklan pada portal. 

 Asuransi: Patuhi kewajiban penyertaan asuransi bagi karyawan perusahaan. Buka link di 
bawah mengenai asuransi kesehatan untuk melihat besaran iuran.  

 Biaya Utilitas: Semua perusahaan VCI membayar tarif rata-rata yang sama untuk biaya 
Utilitas yaitu Rp 500.000 per bulan. Biaya utilitas meliputi listrik, air, telepon dan koneksi 
internet. 

 

Output 

 Susunan Anggaran Perusahaan sementara  

 

Referensi & Aktifitas Internet 

 Format anggaran perusahaan di Portal (id.penworldwide.org) 

 BPJS Kesehatan (http://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php) 
 Pajak http://www.pajak.go.id/content/article/cara-penghitungan-pph-pasal-21-terbaru (link 

untuk pajak penghasilan/penggajian). 
 Sewa Kantor http://www.rumah.com/   
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