
]\BSTRAKSI

Industri kemasan plastik tlalant logri dalarn 5 tahun terakhir ini
mengalarni pcrkemtralgan yang cukup rnalrlap. Hal iril dapat dilihat dali
baut aknya badan usaha dalam negri dan investor a-sing vang rnenanarr ian
modallva. sehilgga makin meningliatkan persaingan di antala para
produsen produk plastik.

Seiring dengan ter-jadinya krisis rnoleter dau makin meningkatnya
persaingan bisnis yang ntenyebabkan perang harga. memaksa badan usaha
runtuk rnelakukan perbaikan guna menitrgkatkan dava saingrl.a.

tisaha untuk rneningkatkan dava saing dapat dilatrrukan dengan
irerorienlasi pada kepr-rasan konsurnerr di rnana lradan usaha hanrs rrranrpu
merntlral produk trerkualitas dengan harga lrersaing. di saat konsumerr
rnernt-rutuhkan. I Ipavtr pihak manajemen dalam memperoleh etisiensi lriar.a
seriuskali tefokus pada penqendalian biaya produksi . di rnana ha1 ini
kurang tepat kareua biava itu sendili menrpakan "akibat" dan bukan
"sebab". Selain itu orientasi pada lriava produksi ini menirntrulkan banvak
keleinahan karc.na seringkali kualitas suatu pr-oduk dikortraukan untuk
tnenrperoleh penlrrultall biaya. Karena itu tindakan vang tepat adalah
mengelola penvebab tirnbulnva biaya.

.A.dapun pen_vebtrb tintbuhrva triava adalah tktivitas yatlg
nrr"'nglionsumsi b:iava. sehingga agar dapat beroperasi lebih ehsien badan
usaha perlu ln!'mpcdratikall aktivilas-aktivilas operasinl'a. Lituk itulah
cliterapkan ".4ctit'i4: ^Tnalisi^s" urrttrk mengidentilikasikan aktivitas-
aktir,itas operixi uutnk dapal rnengendaliktrmr_va dengan baik dan juga
rnenelusuri biava aktivitas vang terjadi dalarn badan usaha. Kenudian
untuk dapat rnembehankan biava aktivit:rs ke produk secara lebih akur:rt.
diterapkan melode'-.lBLl,\':rtefi ".

Selelah mengetahui pelarksanaan aktivitas badan usaha dengan baik,
dilakukan peirrilahan untuk me.ngliategorikan aktivitas-aktivitas vang ircla.
Adapun kategt'rri aklivitas dalanr badan usirhe dapat dibetlakan rnenjadi 2.
-y-ailu aktivita.s vang urenatnbah nilai f t:al.ue added acitt\'.) dan aktivitas
vang 1i&rk nrenambah nllai l nont'alue added activiq, ). Biaya 1,ang
ditirnbulkan olch value added actir,itv disebut "v-rrhre ctdded cost" dan vang
ditirnbnlkan oleh nonvaiue added activitv disebut "ronla lue added cost" .

-,\k1i'r,itas _vang tidak menambah nilzri bukan merupirkan kebutuhal
langsung bagi korrsumer,. sehingga aktivitas ini hirnrs dikurangi atau
clieliminasi. karenir tanpa aktivilas inipun konsurnen tetap bersedia membcli
produk badan usaha. Namun ada juga aktivitas vang trdak meruberi uilai
secara laugsung kepada konsurnen, tetapi rneldukung kegiatan operasi
brdiin usaha climana aklivitas ini tidak daprrt dielirrinasi namun clapal



ditirrgkatkan efisiensinva. Aktivitas ini disebut dengan "/.ru.rtir ess vqlu.e.
aclded actiyi4,", I)engan analisis aklivitas. efisiensi biava dapat diperoleh
jika badan risaha henva melakukan rrktivitas-lktivita.s liltg rnenambah nilai
dun rrrerrdukurrg kegiat rr opcrlsi  s:r j i r .

Hasil analisis vang dilirkukan terhadap PT. X 1,ang berkedudukan di
Jalan i\dagelang. daerah utara \-og-1,.'akarta ini menunjuk-kan bahwa badan
usahir lersebut belum melakukan pengendalian terhadap aklir.itas-irktivitirs
operasinva. kllrsusnva aktivilas vang bedraitan dengan proses produksi.
Hal ini daprrt dilihat dengan ditemukarnt a aktivilas-aktivitrrs vang tidak
menaurtrah nilai seperti irxpeksi. penvimpanan bahtrn bakit. sorlir.
penvirnpanan barang ja<li. dan perbaikan mesin. Dan biaya-biavl 1'ang
ditimbulkan oleh aktivita.s-aktivitas tersebut c'-:L(rp besar.

,A.danva l-'iaya vang ditirrroulkan oleh aktivitas yallg tidlk menirrnbah
nilai ini menunjuklian bahr.va biava produksi P'L X belum efisien. schingga
PT. \ hanrs rnelakukan elisiensi hiava produksinva vnilu derrgan
m!'neriipkan anirlisis aktivitas. Dcngan analisis aklivitas. PT. X akan dapat
membetlakan aktivitas malta yang nrenanrbah nilai dan aktivitas vrng tidak
tnenanrbtrh nilai scrta besamya biala vang rimbul. sehingga badan usaha
dpat melakukan perbaikan-perbaikan yirng nrengarah pada elisiensi Lriava.
sehingga terjadi penurunan biaya iui akan berdarnpak padar penelapan harga
diur tingkat prcrfitabilitas badan usaha.


