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, Untuk dapat melaksanakan operasi badan usaha dengan efisien dan
gfefti! nara manajer harus menggunakan semua sumber daya-organisasi yang
dimiliki antara lain keuangan, peralatan, serta informasi. lnformaii ."-p"tui
bagian yang sangat vital, bagi manajer di dalam melaksanakan irosesmanajemen atau operasi badan usaha. sarah satu informasi yang terpenting dan
sangat diperlukan oleh manajer adalah informasi akuntansi.^ Infoimasi
akuntansi tersebut diperlukan dan digunakan dalam semua fase manajemen
termasuk perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan untuk
membantrr manajer dalam menentukan masalah, menyeresaikan masarah dan
mengevaluasi hasilnya.

^, . s9tpri ini vang berjudul penerapan Analisis cycle rTme sebagai rorok Ukur
Akuntansi Manajemen Dalam Rangka perencanaan dan Fengendalian sidiaan BahanBaku Pada Badan usaha"X'di Malang disusun untuk mem-berikan gamuaranlali
pihak manajemen mengenai pentingnya perencanrum dan pengendarian sediaa]r
bahan baku, supaya terhindar dari masarah kemacetan proses produksi akibat
kekurangan bahan baku dan masalah penumpukan bahan baku. Dengan
plrtjmlangan menggunakan analisis cycle timi yang merupakan salah itu
tolok ukur yang penting bagi manajemen dalam p*ni*u* ian pengendalian
sedilan bahan baku pada badan usaha agar tetap stabil, efisien dai efektif
Analisis cycle time adalah perhitungan efisiensi waktu proses produksi dalam
memproduksi suatu barang. Efisiensi waktu prbd,rksi' tidak hanya
memperhatikan kemampuan dari kapasitas mesin sai4 ietapi juga harus oisertai
dengan peningkatan produktivitas dan mempertimbangkan kir;arnpuan pabrik,
pemakaian jam kerja yang efisien, agar dapat memenuhi target produksi dan
memenuhi permintaan dengan tepat waktu.

Melalui informasi cycle time tersebut dapat dilakukan penyetaraan
dengan banyaknya pemakaian bahan baku plaiezer, yang akhimya dapat
diketahui pemakaian platezer maksimum per bulan dan pJmakaian platezer
minimum per bulan dan akan digunakan sebagai dasar daram menintukan
besamya kebutuhan bahan baku prateznr iata-rata/normar per bulan.
B- erdasarkan pengambilan putusan yang tepat sehubungan dengan
filerapfayya analisis cycle time,maka dalam menintukan besarnla kebutuf,an
bahan baku platezer rata-rata.inormal per bulan dan sediaan minimum pada
badan usaha 'X' ini menjadi lebih terarah. Karena sebelumnya badan usatra .x'
menetapkan sediaan minimum per bulan sebesar 14,6 lembar platezer. Setelah
menggunakan_ analisis qtcle time maka dapat diketahui bahwa besamya
kebutuhan bahan baku platezer rata-rata./normal per bulan sebesar 53 lembar
dan sediaan minimumnya menurut metode con/idence intemal dengan tingkat
kepercayaan 95Yo adalah sebesar 3 lembar platezer per bulan.


