
1 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Keberhasilan sebuah bisnis sebagian besar sangat tergantung pada seberapa 

efisien dan efektif dalam pengendalian biaya (Palmer, 2012). Kompetisi global yang 

semakin ketat dan informasi teknologi yang semakin canggih, mendorong pihak 

perusahaan perlu memahami lebih mendalam terhadap struktur biaya dalam 

penetapan harga pokok produksi. Pihak manajemen perusahaan juga wajib memiliki 

kemampuan dalam penganalisaan dampak penetapan biaya pokok produksi awal 

terhadap biaya aktual. Hal ini akan mempengaruhi kinerja perusahaan dalam jangka 

waktu pendek maupun panjang serta penyusunan strategi ke depan dalam 

menghadapi kompetisi global.  

Masalah yang sedang melanda perusahaan di Indonesia adalah upah minimum 

kerja (UMK) dari tahun ke tahun semakin meningkat. Biaya bahan baku akan 

meningkat seiring dengan biaya tenaga kerja meningkat. Investor mulai mengalihkan 

investasi bisnisnya ke negara yang lain yang dimana biaya upah tenaga kerja lebih 

murah contohnya Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Hal ini menyebabkan banyak 

perusahaan asing yang berada di Indonesia menjadi terancam, banyak yang terjadi 

divestasi dan perusahaan menjadi bangkrut. Supaya dapat bertahan dalam kondisi 

ekonomi yang semakin kompetitif ini, maka perusahaan harus meningkatkan 

keunggulan kompetisi yang salah satunya adalah keunggulan biaya. 
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Pengendalian biaya harus diutamakan oleh organisasi dalam menanggapi 

penekanan kompetisi global sekarang ini. Biaya yang terkait dalam analisa secara 

luas terhadap keterlibatan keuangan adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan 

biaya overhead. Penentuan biaya dan kinerja secara aktual diperlukan untuk 

pengendalian manajemen yang efektif dalam pengurangan biaya dan penghindaran 

melalui pemborosan dalam bentuk apapun untuk meningkatkan omset organisasi dan 

pendapatan serta bertahan dalam kondisi kompetitif global ini. Hal ini dapat dicapai 

melalui pengaturan standar di setiap elemen biaya dalam suatu proses kegiatan 

(Dandago & Adah, 2013).  

Penerapan biaya standar sangat cocok pada organisasi yang melakukan 

aktivitas repetitif (CIMA, 2008). Penerapan biaya standar tidak mudah digunakan 

pada aktivitas proses produksi yang non repetitif karena tidak ada dasar yang jelas 

atas observasi dari catatan operasi sebelumnya serta sangat susah untuk menentukan 

standar yang jelas (CIMA, 2008). Biaya standar per unit yang telah ditentukan dapat 

digunakan dalam penganggaran secara fleksibel sebagai dasar proyeksi jumlah biaya 

yang akan terjadi. Perbandingan antara penganggaran yang fleksibel terhadap biaya 

aktual dapat dilihat pada analisa variance. Analisa variance ini dapat dijadikan 

sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang tepat bagi pihak manajemen 

perusahaan dalam pengendalian biaya dan penetapan harga penjualan yang 

kompetitif. 
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Kini perusahaan-perusahaan kurang mengetahui pentingnya pembinaan 

struktur biaya yang lebih rinci per kategori. Hal ini akan mengakibatkan perusahaan 

tidak dapat melakukan pengganggaran secara tepat dan terjadi ketidaktepatan 

penggunaan informasi dalam penetapan harga pokok penjualan. Akibatnya, harga 

yang ditetapkan tidak dapat bersaing dengan pesaing lainnya dan akan kehilangan 

proyek pada masa mendatang. Upaya untuk mengatasi permasalahan ini adalah 

dilakukan kegiatan pengembangan dan perancangan sistem mengenai sistem 

penerapan biaya standar, penganggaran yang fleksibel, dan analisa variance terhadap 

salah satu perusahaan terbuka di pulau Batam yang sedang menghadapi kompetitif 

global yaitu PT. Sat Nusapersada, Tbk. Pembahasan ini akan diuraikan dalam laporan 

kerja praktek berjudul ”Pengembangan Sistem Biaya Standar dan Penganggaran 

Fleksibel, serta Perancangan Sistem Analisa Variance pada Proyek di PT. Sat 

Nusapersada, Tbk”. 

 

1.2 Ruang Lingkup Proyek 

Proyek yang akan dilaksanakan pada kerja praktek ini adalah mengenai ruang 

lingkup akuntansi manajemen biaya yaitu pada departemen Corporate Planning. 

Lingkup dari proyek ini adalah penyusunan struktur biaya berdasarkan penetapan 

biaya standar pada harga per unit, melakukan penganggaran fleksibel, penganalisaan 

variance dan penyusunan laporan laba rugi internal serta penyusunan laporan 

rekonsiliasinya.  
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1.3 Tujuan Proyek 

Tujuan dari adanya proyek ini adalah untuk dapat menghitung harga pokok 

penjualan pada tingkat kuantitas dan periode tertentu dengan tepat berdasarkan sistem 

standar pembiayaan dan sistem penganggaran fleksibel. Laporan analisa variance 

dapat dijadikan sebagai informasi umpan balik terhadap penetapan harga penjualan 

dalam rangka melakukan perbaikan dan pengembangan untuk menjaminkan tingkat 

kompetitif harga penjualan. Hal ini akan didukung pada penyusunan laporan laba rugi 

internal atas penyesuaian beserta rekonsiliasinya supaya dapat mengambil keputusan 

secara tepat. 

 

1.4 Luaran Proyek 

Berdasarkan proyek yang telah direncanakan, maka menghasilkan luaran 

proyek sebagai berikut: 

a) Standar pembiayaan pada pricelist 

b) Sistem penganggaran fleksibel 

c) Sistem analisa variance pada persediaan bahan baku 

d) Sistem analisa variance pada persediaan bahan pembantu 

e) Sistem analisa variance biaya tenaga kerja 

f) Sistem analisa variance biaya overhead 

g) Laporan laba rugi internal per proyek 

h) Laporan rekonsiliasi laporan laba rugi internal dan eksternal 
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1.5 Manfaat Proyek 

 Hasil dari perancangan sistem ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak 

perusahaan untuk meningkatkan efisiensi kerja dan tingkat keakurasian data, serta 

pengambilan keputusan yang tepat dan cepat. Sistem biaya standar dapat dijadikan 

sebagai sarana yang efektif dalam pengendalian biaya per kategori secara rinci. Hal 

ini didukung dengan sistem penganggaran fleksibel untuk merencanakan biaya-biaya 

yang diperlukan pada tingkat aktivitas tertentu dan sistem analisa variance dapat 

digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja dan laporan umpan balik mengenai 

penetapan harga pokok penjualan awal dengan biaya aktual serta dapat dijadikan 

sebagai referensi dalam melakukan penyusunan laporan keuangan internal beserta 

rekonsiliasinya. 

 Hasil dari perancangan sistem ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak 

akademisi sebagai sarana untuk memperdalam kreativitas dan keterampilan 

mahasiswa berkaitan dengan mata kuliah akuntansi manajemen. Mahasiswa mampu 

mendapatkan pengalaman tentang kegiatan nyata dalam aktivitas manajemen biaya 

berupa penetapan biaya standar, penganggaran fleksibel, dan analisa variance serta 

penyusunan laporan keuangan internal beserta rekonsiliasinya. Hal ini akan 

mendukung mahasiswa mempraktekan secara langsung dalam membandingkan antara 

teori akuntansi manajemen yang dipelajari selama perkuliahan dengan praktek 

lapangan. 
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1.6 Metodologi 

Metodologi dalam perancangan proyek adalah sebagai berikut: 

a. Mengenal praktek sistem manajemen perusahaan dan akuntansi manajemen 

biaya yang dikerjakan dalam perusahaan 

b. Meninjau dan mempelajari struktur biaya yang digunakan dalam penetapan 

harga pokok penjualan berupa pricelist 

c. Meninjau dan mempelajari sistem pengganggaran dan sistem pelaporan laba 

rugi yang digunakan perusahaan untuk menghitung harga pokok penjualan 

dan keuntungan pada setiap proyek dalam perusahaan  

d. Membuat laporan perumusan masalah dari hasil tinjauan pada sistem yang 

telah dijalani oleh perusahaan 

e. Melakukan pertemuan untuk menyampaikan hasil laporan perumusan masalah 

kepada klien untuk menjalani perancangan sistem yang baru dalam upaya 

meningkatkan sistem kerja secara efektif dan efisien serta menghasilkan 

laporan yang semakin berguna dalam pengambilan keputusan. 

f. Melakukan perancangan sistem biaya standar dalam penetapan dan 

perhitungan harga pokok penjualan 

g. Melakukan perancangan sistem penganggaran fleksibel yang terintegrasi 

dengan analisa volume variance 

h. Melakukan perancangan sistem analisa variance yang terintegrasikan dalam 

sistem persediaan bahan baku 
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i. Melakukan perancangan sistem analisa variance tenaga kerja dan overhead 

yang terintegrasikan dengan sistem rekonsiliasi laporan laba rugi internal dan 

eksternal 

j. Melakukan pertemuan kepada klien untuk menyampaikan hasil perancangan 

sistem-sistem 

k. Melakukan pelatihan awal kepada pengguna atas sistem-sistem yang telah 

dirancang dan menerima umpan balik atas pengunaan sistem 

l. Melakukan revisi dan pengembangan sistem sesuai dengan hasil masukan dari 

pengguna sistem 

m. Melakukan pengujian kedua kali setelah sistem-sistem telah dikembangkan 

n. Melakukan pertemuan mengenai hasil pengujian sistem, dan menentukan 

tanggal implementasi 

o. Menyerahkan buku panduan beserta sistem-sistem kepada pengguna dan 

melakukan pelatihan akhir kepada pengguna 

p. Sistem terimplementasi oleh pengguna selama satu bulan 

q. Mewawancarai hasil implementasi kepada pengguna 

r. Sistem terlaksana dan terimplementasi serta menghasilkan laporan-laporan 

yang sangat mendukung dalam pengambilan keputusan manajemen 

 

Metodologi dalam perancangan proyek yang telah diuraikan diatas dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini: 
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Gambar 1.1 
Metodologi  

 

 

 
Sumber: Data Perusahaan yang diolah (2013) 

  

1.7 Jadwal Pelaksanaan Kerja 

Pelaksanaan kerja praktek ini dimulai pada tanggal 01 Agustus 2013 dan 

berakhir pada tanggal 31 Desember 2013. Jadwal pelaksanaan kerja dapat dilihat 

sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 
Jadwal Pelaksanaan Kerja 

 
No Kegiatan Jadwal 

1 
Pengenalan terhadap lingkungan kerja PT. Sat 
Nusapersada, Tbk 

01 Agustus 2013 

09:00 - 15:00 2 
Wawancara kepada kepala bagian corporate planning 
mengenai kondisi kerja 

01 Agustus 2013 

3 
Wawancara kepada kepala bagian produksi mengenai 
kondisi kerja  

01 Agustus 2013 

4 
Meninjau kondisi kerja dan  mempelajari laporan yang 
dihasilkannya serta  merumuskan permasalahan yang 
sedang dihadapi 

12 Agustus 2013 09:00 - 15:00 

5 
Melakukan pertemuan kepada kepala bagian corporate 
planning dan membahas tentang perumusan masalah 

15 Agustus 2013 09:00 - 12:00 

6 
Melakukan pertemuan kepada kepala bagian produksi dan 
membahas tentang masalah yang telah dirumuskan 

16 Agustus 2013 09:00 - 12:00 

7 
Meringkaskan hasil pertemuan antara kedua belah pihak 
dan membuatkan kesimpulan atas perancangan sistem 

26 Agustus 2013 09:00 - 15:00 

8 
Melakukan pertemuan untuk mengajukan perancangan 
sistem untuk meningkatkan tingkat efisien dan efektif 
kerja 

29 Agustus 2013 09:00 - 12:00 

9 
Perancangan sistem biaya standar dan penganggaran 
fleksibel serta analisa variance yang terintergrasi dalam 
satu sistem kesatuan 

9 September s/d 
12 September 

2013 
09:00 - 15:00 

10 
Melakukan percobaan sistem biaya standar dan 
penganggaran fleksibel yang terintergrasi 

12 September s/d 
15 September 

2013 
09:00 - 15:00 

11 
Perancangan sistem persediaan bahan baku dan analisa 
variance terhadap bahan baku serta penambahan stock 
level yang terintergrasi dalam satu sistem kesatuan 

18 September s/d 
20 September 

2013 
09:00 - 15:00 

12 
Melakukan percobaan sistem persediaan bahan baku dan 
analisa variance terhadap bahan baku serta penambahan 
stock level yang terintergrasi 

21 September s/d 
23 September 

2013 
09:00 - 15:00 

13 
Perancangan sistem persediaan bahan pembantu dan 
analisa variance terhadap bahan baku serta penambahan 
stock level yang terintergrasi dalam satu sistem kesatuan 

28 September s/d 
30 September 

2013 
09:00 - 15:00 

14 
Melakukan percobaan sistem persediaan bahan pembantu 
dan analisa variance terhadap bahan baku serta 
penambahan stock level yang terintergrasi 

1 Oktober s/d 5 
Oktober 2013 

09:00 - 15:00 

15 
Perancangan sistem analisa variance terhadap tenaga kerja 
dan overhead serta rekonsiliasi laporan internal dan 
eksternal yang terintergrasi dalam satu sistem kesatuan 

7 Oktober s/d 12 
Oktober 2013 

09:00 - 15:00 

16 
Melakukan percobaan sistem analisa variance terhadap 
tenaga kerja dan overhead serta rekonsiliasi laporan 
internal dan eksternal yang terintegrasi 

15 Oktober s/d 
19 Oktober 2013 

09:00 - 15:00 
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No Kegiatan Jadwal 

17 
Melakukan pertemuan dengan kepala bagian  corporate 
planning atas hasil perancangan sistem biaya standar dan 
penganggaran yang fleksibel 

20 Oktober 2013 09:00 - 12:00 

18 

Melakuan revisi sistem biaya standar dan penganggaran 
fleksibel serta analisa variance atas volum yang 
terintergrasi sesuai hasil pertemuan dengan kepala bagian 
corporate planning 

23 Oktober s/d 
24 Oktober 2013 

09:00 - 15:00 

19 
Melakukan pertemuan dengan kepala bagian produksi atas 
hasil revisi perancangan sistem persediaan dan analisa 
variance. 

25 Oktober 2013 09:00 - 12:00 

20 
Melakukan pertemuan dengan kepala bagian corporate 
planning atas hasil revisi perancangan sistem persediaan 
dan analisa variance. 

26 Oktober 2013 09:00 - 12:00 

21 Melakuan revisi sistem persediaan dan analisa variance. 
27 Oktober 2013 
s/d 30 Oktober 

2013 
09:00 - 15:00 

22 
Melakukan pertemuan final atas revisi perancangan sistem 
kepada bagian corporate planning dan bagian produksi 

01 November 
2013 

09:00 - 12:00 

23 
Melakukan pelatihan kepada karyawan produksi atas 
penggunaan sistem persediaan dan analisa variance yang 
terintergrasi 

2 November s/d 
3 November 

2013 
09:00 - 15:00 

24 
Melakukan pelatihan kepada karyawan corporate planning 
atas penggunaan sistem biaya standar dan penganggaran 
fleksibel serta analisa varianceatas volum yang terintegrasi 

3 November s/d 
4 November 

2013 
09:00 - 15:00 

25 

Melakukan pelatihan kepada karyawan corporate planning 
atas penggunaan sistem rekonsiliasi laporan eksternal dan 
internal serta analisa variance terhadap tenaga kerja dan 
overhead  

6 November s/d 
8 November 

2013 
09:00 - 15:00 

26 
Melakukan pertemuan dan melakukan ringkasan atas hasil 
laporan yang dihasilkan oleh sistem yang dirancang. 

9 November 
2013 

09:00 - 15:00 

27 
Persetujuan atas pengimplementasi sistem persediaan dan 
analisa variance pada laporan Oktober 2013 

9 November 
2013 

28 
Persetujuan atas pengimplementasi sistem biaya standar 
danpenganggaran fleksibel pada laporan Oktober 2013 

9 November 
2013 

29 
Persetujuan atas pengimplementasi sistem rekonsiliasi 
laporan internal dan eksternal serta analisa variance 
lainnya pada laporan Oktober 2013 

9 November 
2013 

30 Pengimplementasian sistem 
10 November s/d 

15 November 
2013 

09:00 - 15:00 

31 Pertemuan atas hasil laporan dari sistem yang dirancang 
20 November 

2013 
09:00 - 15:00 

32 Pengimplementasian sistem 
01 Desember s/d 

15 Desember 
2013 

09:00 - 15:00 

33 Pertemuan atas hasil laporan dari sistem yang dirancang 
20 Desember 

2013 
09:00 - 15:00 
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No Kegiatan Jadwal 

34 Pertemuan final dan penjaminan kelancaran sistem 
30 Desember 

2013 
09:00 - 15:00 

35 
Kunjungan dari pihak Universitas Internasional Batam 
(UIB) ke perusahaan klien 

15 Januari 2013 13:00 - 15:00 

-akhir- 

 
Sumber: data perusahaan yang diolah (2013) 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 

 

2.1 Akuntansi Manajemen 

Akuntansi manajemen didefinisikan sebagai proses identifikasi, pengukuran, 

akumulasi, analisis, penyusunan, interpretasi, dan komunikasi informasi keuangan 

yang digunakan oleh manajemen untuk merencanakan, mengevaluasi, mengendalikan 

organisasi dan untuk memastikan sesuai dengan akuntabilitas penggunaan sumber 

daya (IMA, 2008). Informasi akuntansi manajemen sangat diperlukan untuk 

menjalankan dua fungsi pokok dari manajemen yaitu perencanaaan dan pengendalian 

sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat dan cepat.  

Informasi yang dihasilkan dari akuntansi manajemen harus mengandung nilai 

karakterisitik kualititatif yang paling penting yaitu relevan (tepat waktu dan 

memberikan nilai umpan balik) dan fleksibel. Contoh bentuk laporan yang dihasilkan 

dari akuntansi manajemen berupa anggaran, laporan penjualan, laporan biaya 

produksi, laporan biaya menurut pusat pertanggungjawaban, dan laporan menurut 

aktivitas (Hansen & Mowen, 2011). 

 

2.2 Sistem Biaya Standar 

Biaya standar (standard costing) adalah suatu konsep dalam penentuan dan 

perencanaan standar pada setiap elemen biaya per unit produk, komponen atau jasa 
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yang akan dihasilkan dalam suatu periode. Penggunaan utama dari biaya standar 

adalah pada pengukuran kinerja, pengendalian, penilaian persediaan dan 

pembentukan harga jual (CIMA, 2008). Biaya standar memberikan informasi yang 

rinci untuk membantu manajer merencanakan dan membuat keputusan dengan tepat 

waktu tentang penekanan produk, penawaran, dan harga pokok penjualan. 

Biaya standar memberikan target konkret kepada karyawan supaya dapat 

dicapai. Hal ini menunjukan bahwa biaya standar digunakan sebagai motivasi bagi 

karyawan untuk meminimalkan inefisiensi dan untuk memperbaiki masalah. 

Komitmen terhadap pencapaian standar biasanya akan meningkat ketika karyawan 

telah terlibat dalam penetapan standar. Akhirnya, evaluasi kinerja terhadap standar 

yang telah ditentukan dianggap lebih adil daripada evaluasi berdasarkan harapan 

samar-samar (CIMA, 2008). 

2.3 Penganggaran Fleksibel 

Penganggaran merupakan hal yang sangat penting dalam aktivitas 

perencanaan dan pengendalian. Penganggaran adalah perencanaan kuantitatif untuk 

masa depan yang merupakan metode translasi pada tujuan dan strategi perusahaan. 

Penganggaran fleksibel adalah penganggaran yang menyediakan biaya yang 

diharapkan untuk berbagai tingkat aktivitas atau memberikan biaya yang dianggarkan 

untuk tingkat aktual aktivitas (Hansen & Mowen, 2011).  
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Penganggaran fleksibel dapat digunakan untuk mengidentifikasi biaya input 

seperti biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead 

lainnya yang seharusnya terjadi pada tingkat aktual aktivitas. Penganggaran fleksibel 

dapat membantu manajer membandingkan biaya dilihat dari kategori biaya masing-

masing (apples to apples) dalam menilai kinerja. Perencanaan biaya ini dapat 

diperoleh dari kuantitas output dikalikan dengan biaya standar per unit (Hansen & 

Mowen, 2011). 

 

2.4 Analisa Variance 

Biaya standar sebagai pemandu tolok ukur kepada manajemen untuk 

penentuan variance dengan tujuan untuk mengevaluasi kinerja produksi dan 

menetapkan harga pokok penjualan yang kompetitif. Analisa variance adalah proses 

menganalisis perbedaaan antara biaya standar dan biaya aktual pada setiap elemen 

biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu dan tingkat aktivitas tertentu sehingga 

manajemen dapat menetapkan tanggung jawab untuk mengukur standar kinerja 

(CIMA, 2008). Analisa variance mempengaruhi jumlah laba positif atau negatif 

tergantung pada hasil analisa variance pada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja 

langsung, dan biaya overhead. 

Analisa variance pada bahan baku dapat membantu pihak manajemen 

perusahaan dan pihak produksi untuk melakukan perencanaan persediaan bahan baku 

yang diperlukan, meminimalkan pemborosan sumber daya dan mengevaluasi kinerja 
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serta dapat membantu untuk memilih alternatif penggunaan bahan baku yang 

menguntungkan sehingga menjamin kelancaran produksi dan menciptakan biaya 

yang kompetitif. Analisa variance pada biaya bahan baku terdiri dari variance harga 

dan variance penggunaan. variance harga dapat dihitung dengan membandingkan 

harga aktual dengan harga standar dan dikalikan dengan jumlah kuantitas pembelian 

aktual, sedangkan variance penggunaan dapat dihitung dengan membandingkan 

aktual kuantitas penggunaan dengan standar kuantitas penggunaaan dan dikalikan 

dengan harga standar (Hansen & Mowen, 2011). 

Analisa variance pada biaya tenaga kerja langsung dapat membantu pihak 

manajemen dan pihak produksi untuk merencanakan jumlah karyawan yang 

diperlukan, merencanakan jumlah biaya gaji yang diperlukan dan mengevaluasi 

kinerja supaya menjamin kelancaran produksi dan kelancaran arus kas dalam hal 

operasional. Analisa biaya tenaga kerja langsung terdiri dari variance tarif biaya gaji 

dan variance efisiensi. Variance tarif biaya gaji dapat dihitung dengan 

membandingkan tarif biaya gaji aktual dengan tarif biaya gaji standar dan dikalikan 

dengan aktual penggunaan jam tenaga kerja langsung. Variance efisiensi dapat 

dihitung dengan membandingkan jumlah aktual penggunaan jam tenaga kerja 

langsung dengan standar penggunaan jam tenaga kerja langsung dan dikalikan 

dengan biaya gaji standar. 

Overhead dapat didefinisikan sebagai agregat dari biaya bahan tidak 

langsung. Analisa variance overhead terdiri dari variable overhead spending 
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variances, variable overhead efficiency variance, fixed overhead spending variance, 

dan volume variance. Biasanya, analisa variance yang akan terlaksana pada 

perusahaan-perusahaan adalah volume variance dan total variance per kategori biaya 

dikarenakan keterbatasan data dan mempertimbangkan biaya dan keuntungan. 

Pengaruh dari krisis ekonomi mendorong pihak manajemen perlu memperhatikan 

variance yang timbul akibat pergantian kurs sebagai tambahan informasi dalam 

pengambilan keputusan dan pengevaluasi kinerja. Berikut di bawah ini adalah 

penjelasan mengenai perhitungan volume variance, total variance, dan variance 

pergantian kurs. 

a. Volume variance 

Variance ini adalah perbedaan antara budgeted fixed overheads dan standard 

fixed overheads pada aktual produksi. 

b. Total variance 

Total variance adalah perbedaan antara budgeted overheads dan biaya aktual 

overhead 

c. Variance pergantian kurs 

Variance pergantian kurs adalah perbedaan yang timbul akibat kurs yang 

digunakan dalam penetapan biaya standar beda dengan kurs pada periode 

yang berjalan. 
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BAB III 
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1 Identitas Perusahaan 

PT. Sat Nusapersada Tbk, didirikan pada tanggal 1 Juni 1990 oleh Abidin. PT. 

Sat Nusapersada berlokasi di Jalan Pelita VI No. 99 Batam. PT. Sat Nusapersada 

bergerak dalam bidang perakitan ekspor-impor komponen-komponen elektronik, 

menyediakan PCB (printed circuit board) dan perakitan mechanical parts. Pada saat 

didirikan perusahaan hanya memiliki karyawan sekitar 20 orang. Pada tahun 1991 

perusahaan mulai beroperasi dengan memproduksi PCB (printed circuit board) dan 

pada tahun 1992 PT. Sat Nusapersada telah melakukan ekspor-impor barang 

produksinya ke negara lain. 

Sejalan perkembangan perusahaan, pada bulan Mei 1995 perusahaan 

meresmikan tambahan gedung baru berlantai tiga di belakang gedung lama. Pada 

bulan Juli 1995 karyawan mencapai 970 orang. Pada bulan September 1995 

melakukan ekspansi dengan mendirikan anak perusahaan yang bernama PT. SN 

Brothers (PT. Sat Nusapersada Brothers) yang berlokasi di Batam Centre. 

Kemudian pada tahun 2002, Abidin selaku direktur utama PT. Sat 

Nusapersada, Tbk mendirikan PT SM Engineering (PT. Stamping Metal Engineering) 

sebagai salah satu anak perusahaan. Seiring dengan berkembangnya perusahaan maka 

tenaga kerja yang dibutuhkan semakin meningkat juga. Karyawan pada PT. Sat 
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Nusapersada mengalami peningkatan hingga mencapai sekitar 6.500 hingga 7.000 

orang pada akhir tahun 2004. 

Auto spindle dan Spray printing didirikan pada tahun 2007 untuk memberikan 

layanan yang lebih terpadu kepada pelanggan. Pada tanggal 8 November 2007, 

perseroan go public dengan menjadi produsen pertama elektronik berteknologi tinggi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham “PTSN”. Nilai 

nominal Rp 150 per saham dan 4.920.000.000 saham sebagai modal dasar, dengan 

total nilai sebesar Rp 738 miliar. Modal ditempatkan dan disetor penuh untuk publik 

1.771.448.000 saham dengan total nilai Rp 265.717.200.000. 

Melalui penawaran umum perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI), perseroan 

mengakuisisi PT SM Engineering, yang terletak di Lot 8 Citra Buana Center Park III, 

Jl. Engku Putri, Batam Center 29432, Indonesia, dalam penyediaan jasa metal 

stamping di industri elektronik, dengan 99,96% kepemilikan oleh PT Sat 

Nusapersada Tbk. Bersamaan dengan itu, perseroan juga membeli aset dan bisnis PT 

Sat Nusapersada Brothers di mana total produksi dipindahkan ke Pabrik 10 

dipertengahan tahun 2008, memberikan jasa plastic injection, spray printing dan 

powder coating. 

Pada bulan Juli 2008, perseroan mengakuisisi 100% Sat Nusa (Putian) 

Electronic Co, Ltd, yang terletak di kabupaten Linan industri No.88 kecamatan 

Xianyou kota Putian provinsi Fujian, China, dengan total nilai Rp 57 miliar sebagai 
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penyedia layanan perakitan dan distribusi elektronik serta duplikasi berbagai segmen 

usaha perseroan di China. Pada tahun 2010, Perseroan mengimplementasikan rencana 

restrukturisasi dengan melakukan divestasi di China dan mengkonsolidasikan bisnis 

dengan mendirikan pabrik 11 di mana telah dirampung pada bulan April 2011. Upaya 

untuk meningkatkan bargaining power dan meningkatkan fungsi pembelian, maka 

adanya pengembangan pada departemen purchasing. Peresmian kantor purchasing 

baru di kantor pusat PT. Sat Nusapersada Tbk. pada tanggal 11 November 2012. 

Sejarah perkembangan perusahaan dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

Gambar 3.1 
Sejarah Perkembangan Perusahaan 

 

 
 
Sumber: PT. Sat Nusapersada Tbk. (2013) 

Santi Yopie, Pengembangan Sistem Biaya Standar dan Penganggaran Fleksibel Serta Perancangan Sistem Analisa Variance 
Pada Proyek di PT. Sat Nusapersada, TBK., 2014 
UIB Repository©2014 



20 
 

3.2 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan kerangka utama perusahaan yang menjelaskan 

tentang hubungan antara satu departemen dengan departemen lainnya. Hal ini dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini: 

Gambar 3.2 
Struktur Organisasi Perusahaan 

 

 

Sumber: PT. Sat Nusapersada, Tbk. (2013) 
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Gambar 3.3 
Struktur Organisasi Jabatan Perusahaan 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: PT. Sat Nusapersada, Tbk. (2013) 
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Adapun tugas dan tanggung jawab dari masing-masing departemen adalah 

sebagai berikut: 

a. Direktur bertugas dalam mengatur jalannya kegiatan perusahaan, mengambil 

keputusan atas permasalahan yang terjadi serta melakukan pengawasan 

terhadap setiap departemen guna mencapai tujuan perusahaan. 

b. General manager bertanggung jawab atas semua pelaksanaan kegiatan 

produksi dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk keperluan 

pengelolahan barang-barang produksi. 

c. Assistant general manager bertanggung jawab atas semua tugas yang 

diberikan general manager dan selalu memberikan dukungan yang terbaik. 

d. Accounting and Finance Manager bertugas dalam membuat laporan 

keuangan, menghitung gaji, invoice, claim note penilaian assets perusahaan, 

debit/credit note dan pengawasan kas kecil, pengeluaran kas, serta penerimaan 

kas. 

e. Shipping bertugas untuk melakukan pengiriman barang kepada pelanggan di 

Batam dan ekspor-impor untuk pelanggan luar negeri dan menyajikan semua 

dokumen yang diperlukan untuk transaksi penjualan maupun pembelian. 

f. Purchasing (bagian pembelian) bertanggung jawab dalam melakukan 

pembelian barang-barang bagian produksi seperti sub-material, packing 

material, indirect material (komponen-komponen) dan raw material dan 
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barang untuk bagian non produksi (bagian facility) yaitu alat-alat 

perlengkapan untuk repair&maintenance. 

g. Human Resource bertanggung jawab dalam perekrutan karyawan baru, 

memberikan latihan kerja (job training), menghitung jam kerja atau OT (over 

time) dan counselling khusus bagi karyawan yang menghadapi masalah kerja. 

h. Engineering produksi bertanggung jawab atas berjalannya mesin produksi dan 

melakukan perbaikan jika ada kerusakan. 

i. Q.C (quality control) bertanggung jawab dalam melakukan pengecekan hasil 

produksi dan mutu barang sebelum dieskpor. 

j. Engineering facility bertugas untuk melakukan service dan memperbaiki 

fasilitas perusahaan. 

k. P.C (production control) bertugas untuk melakukan perencanaan terhadap 

barang yang akan diproduksi dan memastikan barang yang di ekspor sesuai 

dengan permintaan pelanggan serta merencanakan jumlah tenaga yang 

dibutuhkan. 

l. Material control bertugas untuk mengawasi dan mengatur material yang akan 

digunakan dalam produksi. 

m. Q.A (quality assurance) bertugas untuk mengawasi bahwa bahan-bahan yang 

digunakan dalam proses produksi telah memenuhi standar green partner yang 

berhubungan dengan environmental friendly. 
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n. Corporate planning atau costing bertugas untuk menetapkan cost of good sold 

dan harga-harga produk yang akan dijual ke pelanggan baik dalam atau luar 

negeri serta mengendalikan pengeluaran biaya produksi perusahaan. 

o. Internal auditor bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap 

sistem dan prosedur kerja setiap departemen secara keseluruhan. 

 

3.3 Aktivitas Perusahaan 

PT. Sat Nusapersada, Tbk adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang 

perakitan komponen-komponen elektronik. PT. Sat Nusapersada, Tbk mendirikan 

beberapa bagian produksi dalam memproduksi barang-barang elektronik. Pembagian 

departemen produksi dalam PT. Sat Nusapersada, Tbk secara umum adalah ATI, 

EPSON, KENWOOD, PAVCSG, SMT, SONY, TOA, SPP, dan Moulding.  

Adapun fungsi dari setiap bagian produksi adalah sebagai berikut : 

a. Departemen ATI 

Departmen ini memproduksi controller fabric card / switch. 

b. Departemen EPSON 

Departmen ini memproduksi printer, ink cartridge dan scanner PCB (printed 

circuit board)assembly. 
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c. Departemen KETM (Kenwood Electronic Technologies (M) Sdn Bhd) 

Departemen ini memproduksi mini disc, car audio complete set, dan DVD 

pick up. 

d. Departemen PAVCSG (Panasonic AVC Networks Pte Ltd)  

Departemen ini memproduksi Nitendo main PCB (printed circuit board), 

option pick up. 

e. Departemen SMT (Surface Mount Technology) dan AIM (Auto Insert 

Machine) 

Departemen ini merupakan supporting department yang menjalankan proses 

dotting PCB dan shilk screen printing  untuk departemen lain seperti EPSON, 

KENWOOD, EPSON, MESA atau mendukung proyek yang berhubungan erat 

dengan customer lain terutama customer SONY yang berasal dari Jepang dan 

Singapura . 

f. Departemen SONY 

Departemen ini terbagi dari beberapa bagian yaitu SONY BRAVIA, SONY 

PSU dan SONY TRANSFORMER. Departemen-departemen tersebut 

cenderung memproduksi PSU (power supply unit), DDS, MI sensor, optical 

devices. 
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g. Departemen TOA, Vacum dan BOSCH 

Departemen ini memproduksi microwave oven control panel assembly, vacum 

cleaner PCB (printed circuit board) assembly. 

h. Departemen SPP 

 Departemen ini bertugas menjalakan proses manufaktur yang berhubungan 

dengan spray printing dan cenderung menggunakan material ink. 

i. Departemen Moulding 

Departemen ini bertugas menjalankan proses manufaktur yang berhubungan 

dengan injection dan cenderung menggunakan material plastik yang berupa 

thermoplastic dan thermosetting. 
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BAB IV 
ANALISIS DAN PERANCANGAN 

 

4.1 Keadaan Saat ini 

Metode perhitungan biaya produksi dan penganggaran di PT. Sat 

Nusapersada, Tbk telah menerapkan sesuai dengan sebagian teori akuntansi 

manajemen yang berlaku. Meskipun PT. Sat Nusapersada, Tbk telah menerapkan 

sebagian strategi perhitungan biaya produksi, namun perlu analisa-analisa lain untuk 

menyempurnakan penerapannya. Praktek dan prosedur kerja yang telah diterapkan 

oleh PT. Sat Nusapersada, Tbk sebenarnya cukup efektif dan efisien, tetapi 

berdasarkan konsep kerja, PT.Sat Nusapersada, Tbk menerapkan kaizen learning 

yaitu dengan melakukan improvisasi tanpa ada batasnya untuk mencapai kinerja yang 

terbaik dan cemerlang dalam menghadapi kompetisi global. Oleh karena itu, masih 

terdapat peluang improvisasi yang sangat tinggi. 

Kerja praktek di PT. Sat Nusapersada, Tbk telah dilakukan sejak bulan 

Agustus 2013. Selama periode ini, telah dilakukan kunjungan ke perusahaan dan 

melakukan pengenalan terhadap lingkungan kerja serta mempelajari sistem akuntansi 

biaya yang diterapkan pada perusahaan selama ini. Hal ini dilakukan dengan 

mewawancara kepada manajer costing dan pihak produksi mengenai kondisi kerjanya 

dan dilakukan peninjauan atas laporan-laporan biaya yang dihasilkan atas kebutuhan 

manajemen. Berdasarkan dari hasil peninjauan, maka dibuat laporan perumusan 
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masalah. Masalah yang dihadapi dalam manajemen biaya perusahaan PT. Sat 

Nusapersada, Tbk adalah: 

1. Tim Pengembangan Sistem Pembiayaan  

  Departemen ini belum ada grup yang dibentuk khusus untuk mengembangkan 

sistem pembiayaan dalam rangka memperluas wawasan atau riset mengenai 

improvisasi biaya dan desain produk perusahaan. 

2. Sistem Biaya Standar dan Penganggaran Fleksibel 

 Perhitungan dan penetapan harga pokok penjualan oleh perusahaan tidak 

disertai daftar pengklasifikasian struktur biaya standar yang rinci, sehingga 

tidak bisa mengetahui lebih rinci mengenai setiap elemen biaya yang di 

tetapkan pada produk. Keterbatasan informasi yang dihasilkan pada laporan 

anggaran, dapat merugikan perusahaan akibat keterlambatan melakukan 

penagihan atas volume variance dan penyebaran sumber daya yang tidak 

efektif. 

3.    Sistem Analisa Variance 

 Perusahaan belum menerapkan teknik akuntansi penganalisaan variance 

secara rinci per kategori, sehingga tidak terdapat umpan balik atas penerapan 

biaya standar terhadap kinerja aktual. Hal ini akan menyebabkan perusahaan 

tidak mengetahui akar penyebab dari kerugian serta keuntungan yang 

diperolehnya. Oleh karena itu, perusahaan tidak dapat melakukan penyebaran 

sumber daya secara efektif, tidak dapat mengoreksi dari error atau 

pemborosan yang ditimbulkan oleh bagian produksi serta ketidaktepatan 
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penggunaan informasi dalam penetapan harga pokok penjualan. Akibatnya, 

harga yang ditetapkan tidak dapat bersaing dengan pesaing lainnya, dan akan 

kehilangan proyek untuk masa mendatang. Analisa variance per kategori 

dapat dilihat dibawah ini: 

a. Analisa Variance pada  Biaya Persediaan Bahan Baku 

Metode pengukuran nilai persediaan bahan baku adalah menggunakan 

harga standar pada setiap bahan baku. Selama ini, departmen 

corporate planning akan melakukan penganalisaan laba dan rugi pada 

kategori bahan baku setelah mendapatkan data laporan persediaan dari 

bagian produksi paling lambat tanggal 20 setelah periode laporan. 

Laporan penganalisaan laba dan rugi akan diselesaikan pada satu 

minggu setelah penerimaan laporan persediaan. Hal ini akan 

menyebabkan keterlambatan informasi sehingga tidak dapat 

ditindaklanjuti secara langsung bagi pihak yang berkepentingan.  

b. Analisa Variance pada Biaya Persediaan Bahan Pembantu 

Konsep sistem persediaan bahan pembantu sama dengan dengan 

sistem persediaan bahan baku. Perbedaannya adalah metode penilaian 

persediaan. Laporan persediaan bahan pembantu mengukur nilai 

persediaan dengan pendekatatan harga pasar. 

c. Analisa Variance pada Biaya Tenaga Kerja dan Biaya Overhead 

Penganggaran yang dilakukan selama ini belum melakukan 

pengklasifikasian biaya secara rinci antara biaya langsung dan biaya 
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yang tidak langsung. Hal ini mengakibatkan tidak dapat 

membandingkan biaya-biaya per kategori secara rinci, sehingga 

penyebaran sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak dapat 

mengukur kinerja secara akurat. 

4. Laporan Pengukuran Kinerja 

Pengukuran kinerja untuk pembagian bonus berdasarkan laporan laba rugi 

perproyek. Jika terdapat hal yang kurang atau terlambat diungkapkan pada 

laporan tersebut, maka akan memicu penyalahan penilaian pada kinerja. 

Selama ini, laporan pengukuran kinerja ditunjukan pada laporan laba rugi 

internal. Jika penetapan harga pokok penjualan dan penetapan anggaran tidak 

rinci, maka tidak akan menghasilkan laporan analisa variance yang rinci dan 

tepat. Pada akhirnya, laporan laba rugi internal yang dihasilkan kurang akurat 

untuk dijadikan sebagai patokan dalam penilaian kinerja dan pembagian 

bonus.  

Berikut adalah gambar bagan alir yang menunjukkan dari awal penyusunan 

daftar harga hingga penyusunan laporan laba rugi internal yang dilaksanakan oleh 

department corporate planning pada PT. Sat Nusapersada Tbk. selama ini:  
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Gambar 4.1 
Bagan Alir mengenai kondisi awal 

 

 
 

Sumber: PT. Sat Nusapersada, Tbk. (2013) 
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  Berdasarkan laporan perumusan masalah diatas, maka dilakukan pertemuan 

untuk berdiskusi dengan pihak costing dan pihak produksi mengenai cara 

penyelesaian masalahnya. Hasil dari pertemuan menyatakan bahwa diperbolehkan 

untuk melakukan perancangan sistem yang ditawarkan selama periode September 

2013. dan diharapkan dapat bermanfaat untuk menyelesaikan masalah yang tertera 

pada laporan perumusan masalah serta dapat diimplementasikan pada laporan periode 

Oktober 2013. 

 

4.2 Perancangan Sistem  

4.2.1 Sistem Pembiayaan Standar dalam Pricelist 

 Sistem pembiayaan standar dirancang dengan memuat kolom-kolom yang 

berisi kategori biaya secara rinci. Sistem ini dibuat supaya memberikan informasi 

laporan biaya yang lebih rinci dan sangat bermanfaat untuk fungsi perencanaan dan 

pengendalian bagi manajemen perusahaan. Sistem ini dapat dijadikan sebagai 

database seluruh harga per model per quotation yang pernah di terbitkan kepada 

klien. Hal ini dapat memudahkan pengguna untuk meninjau kembali data historis 

penetapan harga pokok penjualan dan dijadikan referensi dan perbandingan untuk 

penetapan harga pokok penjualan pada proyek yang akan datang. Cara pengoperasian 

sistem ini telah disusun pada buku panduan yang akan dilampirkan pada laporan ini. 

Tampilan sistem ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 
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Gambar 4.2 
Sistem Pricelist Pembiayaan Standar 

 

 
 
Sumber: Data yang diolah (2013) 

Gambar 4.3 
Contoh Pengoperasian Sistem Pricelist 

 

 
 
Sumber: Data yang diolah (2013) 
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4.2.2 Sistem Penganggaran Fleksibel Beserta Analisa Variance 

Sistem penganggaran fleksibel yang terintegrasikan dengan analisa volume 

variance dapat digunakan dalam penetapan anggaran sesuai dengan tingkat output 

tertentu pada periode tertentu. Sistem ini memudahkan pengguna dalam menetapkan 

anggaran, dan hasil laporan dari sistem ini dapat digunakan untuk mengambil 

keputusan yang lebih cepat dan relevan.  

Alasan mengintegrasikan sistem analisa volume variance dengan sistem 

pengganggaran fleksibel adalah untuk memberikan informasi yang mengenai volume 

variance dan menjamin proses tagihan atas kerugian yang terjadi akibat volume 

variance menjadi lancar dan tepat waktu. Cara pengoperasian sistem ini telah disusun 

pada buku panduan yang akan dilampirkan pada laporan ini. Tampilan menu dan 

laporan final dari sistem ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

Gambar 4.4 
Menu Penganggaran Fleksibel Berbasis Microsoft Office Excel 2007 

 

 
 
Sumber: Data yang diolah (2013) 
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 Ada tiga langkah singkat untuk mengoperasikan sistem penganggaran 

fleksibel ini adalah: 

1. Mengisi data rinci mengenai struktur biaya tarif pada menu rate detail.  

2. Mengisi kuantitas firm & forecast pada menu Qty Firm & Forecast 

3. Masuk ke menu Summary Report (P&L Report), maka laporan 

penganggaran beserta analisa volume variance akan ditampilkan.  

 
 
 

Gambar 4.5 
Menu Rate Detail 

 

 

 
Sumber: Data yang diolah (2013) 
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Gambar 4.6 
Menu Qty Firm & Forecast 

 

 
 

Sumber: Data yang diolah (2013) 

 
Gambar 4.7 

Menu Summary Report (P&L Report) 
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Sumber: Data Perusahaan yang diolah (2013) 

Halaman ini merupakan laporan utama dari hasil sistem pengganggaran 

fleksibel. Melalui halaman ini, seluruh data biaya anggaran akan ditampilkan pada 

laporan ini. Pihak yang berkepentingan dapat menggunakan informasi tersebut untuk 

melakukan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Halaman ini digunakan 

untuk mengekspor data anggaran ke data laporan laba rugi internal secara rutinitas. 
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Perbedaannya dengan laporan pengganggaran sebelumnya adalah pengklasikasian 

biaya yang lebih rinci dan menambahkan laporan hasil analisa volume variance. 

 

4.2.3 Sistem Persediaan Bahan Baku Beserta Analisa Variance 

 Sistem persediaan bahan baku ini dirancang dengan menambahkan fitur 

penganalisaan variance pada bahan baku yang secara real time ter-update pada 

variance penggunaan. Sistem ini akan meningkatkan efisiensi waktu dalam 

melakukan penyusunan laporan rekonsiliasi penggunaan bahan baku, sehingga 

mendapatkan umpan balik yang tepat dan cepat serta dapat mengendalikan stock level 

persediaan supaya tidak terjadi kemacetan di arus kas akibat holding stock yang 

tinggi. Hal ini akan mendukung proses penetapan harga pokok penjualan menjadi 

lebih akurat dan laporan keuangan yang dihasilkan akan menunjukkan nilai yang 

akurat serta dapat membatu pihak produksi dalam memilih alternatif penggunaan 

bahan baku yang murah supaya menghemat biaya. Cara pengoperasian sistem ini 

telah disusun pada buku panduan yang akan dilampirkan pada laporan ini. Sistem 

persediaan bahan baku dan analisa variance yang telah dirancang akan menghasilkan 

laporan persediaan sebagai berikut: 
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Gambar 4.8 
Sistem Persediaan Bahan Baku dan Analisa Variance 

 

 

Sumber: Data Perusahaan yang diolah (2013) 

 

4.2.4 Sistem Persediaan Bahan Pembantu Beserta Analisa Variance 

Konsep sistem persediaan bahan pembantu sama dengan dengan sistem 

inventory bahan baku. Perbedaannya adalah metode penilaian persediaan. Laporan 

persediaan bahan pembantu mengukur nilai persediaan dengan pendekatatan harga 

pasar. Oleh karena itu, dari sistem ini langsung dapat mengetahui nilai variance 

penggunaan dan harga. Cara pengoperasian sistem ini telah disusun pada buku 

panduan yang akan dilampirkan pada laporan ini. Penganalisaan tambahan dari sistem 

ini dapat dilihat digambar berikut ini: 
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Gambar 4.9 
Sistem Persediaan Bahan Pembantu dan Analisa Variance 

 

 

 
Sumber: Data Perusahaan yang diolah (2013) 

4.2.5 Sistem Analisa Variance Tenaga Kerja Langsung dan Overhead 

Sistem analisa variance dirancang supaya dapat melakukan perencanaan 

jumlah tenaga kerja dan biaya overhead yang diperlukan, dan penilaian kinerja serta 

pengevaluasi penetapan harga pokok penjualan. Sistem analisa variance tenaga kerja 

ini dilengkapi dengan analisa variance tarif, penggunaan waktu dan pergantian kurs. 

Sistem analisa variance overhead tidak dapat dilakukan analisa variance secara rinci 

dikarenakan keterbatasan data dan pertimbangan biaya dan keuntungan. Sistem 

variance overhead terdiri dari analisa total variance dan variance pergantian kurs. 
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Cara pengoperasian sistem ini telah disusun pada buku panduan yang akan 

dilampirkan pada laporan ini. Sistem analisa variance tenaga kerja dan overhead 

dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

Gambar 4.12 
Sistem Analisa Variance Tenaga Kerja Langsung 

 

 
 
Sumber: Data Perusahaan yang diolah (2013) 
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Gambar 4.13 
Sistem Analisa Variance Biaya Overhead 

 

 
 

Sumber: Data Perusahaan yang diolah (2013) 

Cara kerja sistem analisa variance pada biaya tenaga kerja dan overhead 

adalah:  

1. Mengimpor data anggaran biaya tenaga kerja melalui flexible 

budgeting (link secara otomatis) 

2. Mengimpor data biaya aktual tenaga kerja melalui buku besar  

Santi Yopie, Pengembangan Sistem Biaya Standar dan Penganggaran Fleksibel Serta Perancangan Sistem Analisa Variance 
Pada Proyek di PT. Sat Nusapersada, TBK., 2014 
UIB Repository©2014 



43 
 

3. Membuat perhitungan variance tarif: (quoted rate – actual rate based 

on USD 9,000) X actual ST (link secara otomatis) 

4. Membuat perhitungan variance pergantian kurs: (actual rate- actual 

rate based on USD 9,000) X actual ST (link secara otomatis) 

5. Membuat perhitungan variance penggunaan waktu (dalam satuan 

menit): (quoted mins - actual mins) X quoted rate (link secara 

otomatis) 

 

4.2.6 Sistem Pelaporan Laporan Laba Rugi Internal Beserta Rekonsiliasi 

Sistem pelaporan laporan laba rugi internal beserta rekonsiliasi ini dirancang 

supaya meningkatkan efisiensi kerja dan tingkat keakurasian data dalam penyusunan 

laporan laba rugi  dan laporan rekonsiliasi. Sistem ini juga  memudahkan pengguna 

informasi untuk mengetahui secara langsung perbedaan antara laporan internal dan 

eksternal dan mengefisiensi waktu dalam penyusunan laporan keuangan. 

 Sistem ini dilengkapi dengan rumus penghubung pada sistem pengganggaran 

fleksibel, sehingga laporan laba rugi internal ini akan diperbarui langsung 

pengalokasian biaya standar sesuai dengan jumlah penjualan. Rekonsiliasi laporan 

diintegrasikan menjadi satu kesatuan sistem dengan sistem laporan laba rugi internal 

dikarenakan untuk memudahkan pengguna untuk membaca informasi secara fleksibel 

dan mengeliminasi pekerjaan yang bertumpah tindih. Cara pengoperasian sistem ini 

telah disusun pada buku panduan yang akan dilampirkan pada laporan ini. Sistem 
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pelaporan laporan laba rugi internal beserta rekonsiliasi dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini: 

Gambar 4.10 
Menu Sistem Laporan Laba Rugi Internal dan Analisa Variance 

 

 

Sumber: Data Perusahaan yang diolah (2013) 
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Gambar 4.11 
Sistem Laporan Laba Rugi Internal dan Rekonsiliasi 

 

 
 
Sumber: Data Perusahaan yang diolah (2013) 

Berikut adalah gambar bagan alir baru yang menunjukkan dari hasil 

pengimplementasian sistem yang dimulai awal penyusunan daftar harga hingga 

penyusunan laporan laba rugi internal yang dilaksanakan oleh department corporate 

planning pada PT. Sat Nusapersada Tbk: 
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Gambar 4.14 
Bagan Alir Kondisi Setelah Implementasi 

 

 
 

 
Sumber: Data Perusahaan yang diolah (2013) 
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BAB V 

IMPLEMENTASI DAN UMPAN BALIK 
 

5.1  Implementasi 

Sistem-sistem yang dirancang telah diimplementasikan oleh perusahaan PT. 

Sat Nusapersada, Tbk. Proses penyerahan sistem pencatatan akuntansi berbasis 

Microsoft Office Excel 2007 hingga proses implementasi program tersebut akan 

dibahas pada sub bab dibawah ini. 

 

5.1.1  Implementasi Standar Pembiayaan pada Pricelist 

 Implementasi tahap pertama pada periode 9-12 September 2013 ini, telah 

dilakukan pengembangan format mengenai sistem pricelist berbasis standar 

pembiayaan dengan menggunakan Software Microsoft Excel 2007. Sistem ini 

dilakukan modifikasi pada format struktur biaya supaya dapat langsung 

terintegrasikan dengan sistem penganggaran fleksibel. 

 Implementasi tahap kedua pada periode 20-23 Oktober 2013 ini, diadakan 

pelatihan dan percobaan sistem kepada pihak costing untuk mengetahui dan 

mengoperasikan struktur biaya yang terdapat pada sistem pricelist. Pihak costing 

menanggapi bahwa masih terdapat kekurangan pada sistem ini. Kekurangan dari 

sistem ini adalah hanya bisa digunakan pada proyek-proyek tertentu, karena masing-

masing proyek memiliki struktur biaya yang berbeda. Sistem ini juga memberikan 
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keuntungan bagi pengguna yaitu gampang dioperasikan, dan dapat menjamin 

keakurasian data karena telah dilengkapi dengan fungsi korespondensi. Hal mengenai 

kekurangan sistem ini akan ditindak lanjuti dengan penyesuaian format sistem pada 

saat akan diimplementasikan di proyek lainnya.  

 Implementasi tahap ketiga pada periode 1 November 2013 ini, dilakukan 

pertemuan kepada pihak costing dan pihak produksi atas struktur biaya yang tersedia 

pada sistem ini. Hal ini ditanggapi dengan baik dan disetujui untuk dilaksanakan 

pengembangan pada proyek ini untuk mengintegrasikan pada sistem penganggaran 

fleksibel. 

 

5.1.2 Implementasi Sistem Penganggaran Fleksibel 

 Implementasi tahap pertama pada periode 9-12 September 2013 ini, dilakukan 

pengintegrasian sistem pricelist dengan sistem penganggaran fleksibel serta 

ditambahkan dengan fitur analisa volume variance. Sistem yang telah terintegrasi 

memudahkan pengguna dalam mengoperasikan sistem. 

 Implementasi tahap kedua pada periode 12-13 September 2013 ini, dilakukan 

pelatihan dan percobaan mengenai sistem penganggaran fleksibel kepada pihak 

costing. Pelatihannya adalah mengenai cara mengimpor pricelist dan ratelist ke 

dalam sistem dan penggunaan laporan dari sistem ini. Respon dari pihak costing 

terhadap sistem ini sangat baik, karena sangat sederhana dan menghemat waktu kerja 
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manualnya serta dapat menggunakan informasi secara cepat untuk pengambilan 

keputusan atas tagihan volume variance. Namun, sistem ini masih terdapat 

kekurangan yaitu sistem ini hanya bisa digunakan pada proyek-proyek tertentu, 

karena masing-masing proyek memiliki struktur biaya yang berbeda. Hal ini akan 

ditindaklanjuti dengan penyesuaian format sistem pada saat akan diimplementasikan 

di proyek lainnya. 

 Implementasi tahap ketiga pada periode 14-15 September 2013 ini, dilakukan 

pelatihan dan percobaan mengenai sistem penganggaran fleksibel kepada pihak 

produksi mengenai cara input kuantitas aktual dan proyeksi serta cara penggunaan 

laporan dari sistem ini. Respon dari pihak produksi terhadap sistem ini sangat baik, 

karena sangat sederhana dan laporan dapat digunakan untuk perencanaan produksi 

secara cepat dan tepat.kekurangan dari sistem ini adalah adanya kesusahan dalam 

membaca laporan rinci karena terlalu banyak worksheet.  

 Implementasi tahap keempat pada Periode 23-24 Oktober 2013 ini, dilakukan 

revisi sistem dengan menambahkan fitur menu supaya mempermudah pengguna 

dalam mengoperasikan sistem. Hal ini merupakan tindaklanjut dari saran pihak 

produksi. 

 Implementasi tahap kelima pada periode 1 November 2013 ini, dilakukan 

pertemuan final kepada pihak costing dan pihak produksi mengenai sistem 

penganggaran fleksibel yang terintegrasikan dengan sistem analisa variance dan 
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pricelist. Hasil pertemuannya menyatakan bahwa sistem ini diizinkan untuk 

diimplementasikan mulai periode Oktober 2013. 

 Implementasi tahap keenam pada periode 2 November 2013 ini, dilakukan 

penyerahan buku panduan dan pelatihan final kepada pengguna yaitu pihak costing 

dan pihak produksi. Selama pelatihan berlangsung, tidak ada keluhan dari kedua 

belah pihak dan sudah dinyatakan telah menguasai cara kerja sistem ini. 

 Implementasi tahap ketujuh pada periode 30 Desember 2013 ini, menunjukkan 

bahwa sistem penganggaran fleksibel telah diimplementasikan dengan baik. Hasil 

laporan telah digunakan sebagai bahan perencanaan, pengendalian, dan pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan terutama hal penagihan atas kerugian volume variance. 

 

5.1.3 Sistem Analisa Variance pada Persediaan Bahan Baku 

 Implementasi tahap pertama pada periode 18-20 September 2013 ini, telah 

dilakukan pengembangan sistem persediaan bahan baku yang terintegrasikan dengan 

analisa variance dan laporan stock level. Hal ini berguna untuk meningkatkan 

kesederhanakan dalam pengoperasian sistem bagi pengguna. 

 Implementasi tahap kedua pada periode 21-23 September 2013 ini, diadakan 

pelatihan tentang penggunaan sistem ini oleh pihak produksi. Pelatihan mengenai 

kegunaan analisa variance penggunaan dan stock level kepada pihak produksi 

dilakukan supaya pihak produksi dapat mengetahui tujuan pengembangan atas sistem 
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ini. Sistem ini mendapatkan respon yang sangat baik dari pihak produksi karena 

menghasilkan informasi yang berguna secara cepat dan dapat melakukan tindakan 

secara tepat. Kekurangan dari sistem ini pada saat awal implementasi hanya terdapat 

pada formatnya kurang menarik dan kurang rapi. Hal ini telah ditindaklanjuti dengan 

merapikan dan memperindah formatnya. 

 Implementasi tahap ketiga pada periode 23-30 Oktober 2013 ini, dilakukan 

revisi sistem sesuai dari saran pihak produksi mengenai format. Sistem ini telah 

direvisi menambahkan fungsi format kondisional supaya akan menampilkan warna 

merah apabila terjadi kerugian atas variance penggunaan dan status stock level yang 

menunjukkan pergerakan yang lambat pada persediaan. 

 Implementasi tahap keempat pada periode 1 November 2013 ini, telah 

dilakukan pertemuan final mengenai sistem persediaan bahan baku dan analisa 

variance penggunaan dengan pihak produksi dan costing. Hasil pertemuan 

menyatakan bahwa sistem tersebut diizinkan untuk diimplementasikan pada laporan 

periode Oktober 2013. 

 Implementasi tahap kelima pada periode 2-3 November 2013 ini, telah 

dilakukan penyerahan buku panduan dan pelatihan final kepada pihak produksi  dan 

pihak costing untuk mengoperasikan sistem ini dan menganalisa laporan variance 

penggunaan dan stock level. Hasil pelatihan menunjukan bahwa kedua belah pihak 

telah mengerti atas cara kerja sistem ini dan bersedia mengimplementasikannya. 
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 Implementasi tahap keenam pada periode 30 Desember 2013 ini, menunjukkan 

bahwa sistem persediaan bahan baku dan analisa variance penggunaan telah 

diimplementasikan dengan baik. Hasil laporan telah digunakan sebagai bahan 

perencanaan, pengendalian, dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

terutama hal pemilihan alternatif penggunaan bahan baku yang menggunakan biaya 

yang lebih murah. 

 

5.1.4 Sistem Analisa Variance pada Persediaan Bahan Pembantu 

 Implementasi tahap pertama pada periode 28-30 September 2013 ini, telah 

dilakukan pengembangan sistem persediaan bahan pembantu yang terintegrasikan 

dengan berbagai fitur yang berguna yaitu analisa variance penggunaan dan harga, 

stock level dan sinyal pembelian. Hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan 

kualitas laporan yang disajikan. 

 Implementasi tahap kedua pada periode 1-5 Oktober 2013 ini, diadakan 

pelatihan tentang penggunaan sistem ini oleh pihak produksi. Hal ini mendapatkan 

respon yang sangat baik dari pihak produksi, karena menghasilkan informasi yang 

berguna secara cepat dan dapat melakukan tindakan secara tepat. Kekurangan dari 

sistem ini pada saat awal implementasi hanya terdapat pada formatnya kurang rapi 

dan menarik. Hal ini telah ditindaklanjuti dengan merapikan dan memperindah 

formatnya. 
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 Implementasi tahap ketiga pada periode 23-30 Oktober 2013 ini, dilakukan 

revisi sistem sesuai dari saran pihak produksi mengenai format. Sistem ini telah 

direvisi menambahkan fungsi format kondisional supayakan menampilkan warna 

merah apabila terjadi kerugian atas variance penggunaan dan harga serta status stock 

level yang menunjukkan pergerakan yang lambat pada persediaan. 

 Implementasi tahap keempat pada periode 1 November 2013 ini, telah 

dilakukan pertemuan final mengenai sistem persediaan bahan pembantu dan analisa 

variance penggunaan dan harga dengan pihak produksi dan costing. Hasil pertemuan 

menyatakan bahwa sistem tersebut diizinkan untuk diimplementasikan pada laporan 

periode Oktober 2013. 

 Implementasi tahap kelima pada periode 2-3 November 2013 ini, telah 

dilakukan penyerahan buku panduan dan pelatihan final kepada pihak produksi dan 

pihak costing untuk mengoperasikan sistem dan menganalisa laporan variance 

penggunaan dan harga serta stock level. Hasil pelatihan menunjukan bahwa kedua 

belah pihak telah mengerti atas cara kerja sistem ini dan bersedia 

mengimplementasikannya. 

 Implementasi tahap keenam pada periode 30 Desember 2013 ini, menunjukan 

bahwa sistem persediaan bahan pembantu dan analisa variance penggunaan dan 

harga telah diimplementasikan dengan baik. Hasil laporan telah digunakan sebagai 

bahan perencanaan, pengendalian, dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 
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terutama hal pemilihan alternatif penggunaan bahan pembantu yang menggunakan 

biaya yang lebih murah. 

 

5.1.5 Sistem Analisa Variance Biaya Tenaga Kerja dan Overhead 

 Implementasi tahap pertama pada periode 7-8 Oktober 2013 ini, telah 

dilakukan perancangan sistem analisa variance mengenai biaya tenaga kerja dan 

overhead. Sistem ini dirancang dalam upaya meningkatkan improvisasi akuntansi 

manajemen pada perusahaan. 

 Implementasi tahap kedua pada periode 15-19 Oktober 2013 ini, diadakan 

pelatihan tentang penggunaan sistem ini oleh pihak costing. Perancangan sistem ini 

menghasilkan analisa variance tarif, penggunaan waktu, dan pergantian kurs. 

Perancangan sistem ini mengalami kendala dalam pengumpulan data mengenai biaya 

tenaga kerja langsung secara rinci. Tanggapan awal implementasi bagi pengguna 

terhadap sistem ini adalah sangat sulit untuk memperoleh data biaya tenaga kerja 

secara rinci, dan tidak efisiensi waktu dalam kerja. Hal ini ditindaklanjuti dengan 

menyederhanakan sistem tersebut dengan menampilkan analisa total variance dan 

variance pergantian kurs. 

 Implementasi tahap ketiga pada periode 23-30 Oktober 2013 ini, dilakukan 

revisi sistem sesuai dari saran pihak costing. Sistem ini telah direvisi dengan 
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mengeliminasi fungsi analisa variance tarif, dan variance penggunaan. Sistem ini 

hanya menampilkan laporan analisa total variance dan variance pergantian kurs. 

 Implementasi tahap keempat pada periode 1 November 2013 ini, telah 

dilakukan pertemuan mengenai final dari sistem analisa variance tenaga kerja dan 

overhead dengan pihak costing. Hasil pertemuan menyatakan bahwa sistem tersebut 

diizinkan untuk diimplementasikan pada laporan periode Oktober 2013. 

 Implementasi tahap kelima pada periode 2-3 November 2013 ini, telah 

dilakukan penyerahan buku panduan dan pelatihan final kepada pihak costing dalam 

mengoperasikan sistem ini. Hasil pelatihan menunjukan bahwa pihak costing telah 

mengerti atas cara kerja sistem ini dan bersedia mengimplementasikannya. 

 Implementasi tahap keenam pada periode 30 Desember 2013 ini, menunjukkan 

bahwa sistem analisa variance tenaga kerja dan overhead telah diimplementasikan 

dengan baik. Hasil laporan telah digunakan sebagai bahan perencanaan, 

pengendalian, dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terutama hal 

pengukuran kinerja. 

 

5.1.6  Sistem Laporan Laba Rugi Internal Beserta Rekonsiliasi 

 Implementasi tahap pertama pada periode 9-12 Oktober 2013 ini, telah 

dilakukan perancangan sistem laporan laba rugi internal beserta rekonsiliasi. 

Perancangan sistem ini menghasilkan laporan laba rugi internal dan rekonsiliasi pada 
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satu laporan. Sistem ini memudahkan pengguna mengetahui atas penyesuaian antara 

internal dan eksternal pada satu laporan. 

 Implementasi tahap kedua pada periode 15-19 Oktober 2013 ini, telah 

melakukan pelatihan kepada pihak costing mengenai cara melakukan rekonsiliasi 

laporan pada sistem ini dan cara menggunakan laporan output dari sistem. Hal ini 

mendapatkan respon yang sangat baik dari pihak costing, karena mempermudah 

mendapatkan informasi secara cepat dan akurasi, serta mengeliminasi overlapping 

job. Kekurangan dari sistem ini pada saat awal implementasi hanya terdapat pada 

formatnya terlalu rumit, susah dimengerti. Hal ini telah ditindaklanjuti dengan 

merapikan dan memperindah serta menyederhanakan formatnya. 

 Implementasi tahap ketiga pada periode 23-30 Oktober 2013 ini, dilakukan 

revisi sistem sesuai dari saran pihak costing mengenai format. Sistem ini telah 

direvisi dengan  menambahkan fungsi menu supaya memudahkan pengguna untuk 

mengoperasikan sistem. 

 Implementasi tahap keempat pada periode 1 November 2013 ini, telah 

dilakukan pertemuan final mengenai sistem laporan laba rugi internal beserta 

rekonsiliasinya dengan pihak costing. Hasil pertemuan menyatakan bahwa sistem 

tersebut diizinkan untuk diimplementasikan pada laporan periode Oktober 2013. 

 Implementasi tahap kelima pada periode 2-3 November 2013 ini, telah 

dilakukan penyerahan buku panduan dan pelatihan final kepada pihak costing dalam 
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mengoperasikan sistem ini. Hasil pelatihan menunjukan bahwa kedua belah pihak 

telah mengerti atas cara kerja sistem ini dan bersedia mengimplementasikannya. 

 Implementasi tahap keenam pada periode 30 Desember 2013 ini, Sistem 

laporan laba rugi internal beserta rekonsiliasinya telah diimplementasikan dengan 

baik. Hasil laporan telah digunakan sebagai bahan perencanaan, pengendalian, dan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan terutama hal pengukuran kinerja dan 

pertimbangan pembagian bonus. 

 

5.2     Kondisi Setelah Implementasi 

Sistem program yang dirancang telah diimplementasikan oleh PT. Sat 

Nusapersada Tbk. Adapun perubahan yang dapat dirasakan oleh PT. Sat Nusapersada 

Tbk adalah: 

1. Modul yang berisi mengenai cara pengoperasian sistem dapat menciptakan 

nilai sustainanability dalam penggunaan sistem. 

2. Proses input data menjadi lebih mudah dan praktis. 

3. Dapat mengeliminasi pekerjaan yang bertumpah tindih dan meningkatkan 

tingkat efisiensi kerja. 

4. Dapat mengetahui biaya anggaran per elemen biaya secara rinci 

5. Dapat memperoleh informasi secara langsung sehingga meningkatkan nilai 

tepat waktu dan nilai umpan balik atas laporan dari sistem tersebut.  
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6. Dapat mengetahui kondisi penyebab usaha dalam keadaan laba atau rugi 

melalui sistem. 

7. Kondisi posisi keuangan internal dapat dengan mudah dipahami dalam satu 

tampilan laporan dan keakurasian data terjamin. 

8. Dapat membuat keputusan yang lebih tepat sesuai dengan tujuan dan strategi 

perusahaan. 
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BAB VI 
PENUTUP 

 

6.1       Kesimpulan 

Sistem yang dirancang pada kerja praktek di PT. Sat Nusapersada Tbk. telah 

diimplementasikan dengan baik. Berdasarkan kerja praktek yang dilakukan pada PT. 

Sat Nusapersada Tbk. mengenai penerapan standar pembiayaan ke dalam pricelist, 

penyusunan penganggaran fleksibel, penganalisaan variance, dan penyusunan laporan 

laba rugi internal serta laporan rekonsiliasinya, maka dapat menarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

 

a. Sistem Biaya Standar (Standard Costing) 

Penetapan harga pokok penjualan yang dilakukan oleh perusahaan PT. Sat 

Nusapersada Tbk. telah berdasarkan sistem biaya standar. Pengklasifikasian struktur 

biaya yang ditampilkan pada quotation tidak rinci sehingga tidak dapat membagikan 

sumber daya secara efektif dan tidak dapat menganggarkan biaya per elemen secara 

akurat. Sistem pricelist telah disiapkan dengan format struktur biaya yang lebih 

lengkap, sehingga tiap unsur biaya yang terdapat pada penyusunan harga pokok 

penjualan menjadi lebih jelas. Jadi, pricelist yang telah diklasifikasikan sesuai 

struktur biaya yang lebih rinci ini, sangat membantu dalam penyusunan anggaran 
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biaya. Hal ini juga memudahkan manajemen dalam penganalisaan variance secara 

rinci serta menyediakan database tentang daftar harga yang telah pernah dibuat. 

b. Sistem Penganggaran Fleksibel 

Proses penganggaran yang telah dilakukan oleh PT. Sat Nusapersada Tbk. 

adalah sesuai dengan penganggaran fleksibel, tetapi anggaran per elemen biaya tidak 

tercantum rinci, hanya ditampilkan secara garis besar. Kondisi ini memicu keraguan 

dalam pengambilan keputusan. Hal ini juga menyebabkan kerugian akibat terlambat 

mendapatkan informasi mengenai kerugian volume variance yang seharusnya dapat 

ditagih pada klien. Sistem penganggaran fleksibel dirancang secara lebih rinci dengan 

mengintergrasikan sistem analisa volume variance dalam upaya menghindari 

kerugian yang disebabkan oleh keterlambatan informasi. Adanya sistem tersebut 

menciptakan nilai timeliness atas informasi akuntansi. Pengguna dengan demikian 

secara cepat memperoleh informasi penting untuk memproseskan tagihan atas volume 

variance. Selain itu, manfaatnya adalah pengguna dapat menggunakan  anggaran 

yang lebih rinci  dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih akurat. 

c. Sistem Analisa Variance Tenaga Kerja dan Overhead 

Perusahaan PT. Sat Nusapersada Tbk. belum melakukan penganalisaan 

variance atas biaya tenaga kerja dan overhead. Sistem analisa variance tenaga kerja 

dan overhead dirancangkan untuk meningkatkan kualitas laporan rugi laba. Hal ini 
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juga akan menghasilkan informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan yang 

lebih tepat. 

 

d. Sistem Penyusunan Laporan Laba Rugi Internal Beserta Rekonsiliasi 

Penyusunan laporan laba rugi internal yang dilakukan oleh PT. Sat 

Nusapersada Tbk adalah digunakan sebagai informasi dalam pengukuran kinerja. 

Selama ini, pada penyajian laporan laba rugi internal banyak terjadi hal-hal yang 

sebenarnya dapat ditagih atau dibebankan kepada pelanggan, tetapi tidak dilakukan 

karena keterlambatan informasi sehingga  menimbulkan kerugian. Oleh sebab itu,  

telah dirancang sistem mulai dari akarnya yaitu struktur pricelist yang rinci, 

penganggaran fleksibel yang rinci disertai dengan analisa variance, sehingga 

penyusunan laporan laba rugi internal menjadi lebih akurat. Pengembangan sistem 

penyusunan laporan laba rugi internal ini adalah mengintergrasikan laporan laba rugi 

internal beserta laporan rekonsiliasi menjadi satu sistem yang saling terkoneksi. Hal 

ini dapat memudahkan pengguna dalam membaca informasi tersebut dan 

meningkatkan efisiensi kerja. 

 

6.2 Saran  

Adapun saran yang dapat dikemukakan berdasarkan analisa yang dilakukan 

pada PT. Sat Nusapersada Tbk. adalah perlu adanya tim pengembangan dan 

pengendalian biaya dalam upaya meningkatkan metode kerja yang lebih efektif dan 

efisien. Selain itu, perlu juga perusahaan mengembangkan sistem pembiayaan seperti 
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activity based costing dan activity based management  yang lebih berguna dan akurat 

serta mencerminkan kondisi terbaru sehingga dapat menghadapi kompetisi global. 

 

6.3 Catatan yang Perlu ditindaklanjuti 

  Upaya untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja, maka perusahaan 

dapat melakukan pengembangan sistem komputersasi yang terintegrasi dengan 

seluruh pekerjaan. Fasilitas ini diharapkan dapat menghemat waktu kerja dan 

mengeliminasi pekerjaan yang bertumpah tindih serta dapat menghemat biaya tenaga 

kerja. 
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