
ABSTRAK

_ Saat ini perormbuhan industri dalam dunia usaha makin pesat dan
konngt'tif sehingga menimbulkan p€rsaingan antar badan usatra nat ini
mengakibatkan badan usaha harus- melakukan p€rbaikan untrk mening_
katkan daya saingnyapeningkalan daya saing.rrut, UuO- usaha dilafuk;
feneln @elrtasi pada kepuasan petanggan yang berinnplikasi p"a" tig"
kunci yaihr kualitas, waktu dan efisiensi biava 

-

. Untuk mencapai efisiensi biaya, pihak manajecren seringkali terfokus
pada per,gendalian biaya Hal mi sebenamya turaiig t€eat karla biaya itu
merupakan akibat bukan sebab. orientasi p"a" ii"v" ini juga -;riki
banyak kelernahan karena seringkali kualita* *"to p.na,rL menjadi

rgtuk dapal mencapai penurunan biaya Karena itu tindaian
yang dapat diambil adalah mengelola penyebab tinn'bulnya biaya

_ Timbulnya biaya disebabkan karena adanya aldivitas yang
mengkonsumsi biaya. Karena itu efisiensi Uiaya Adapat a"ngri
mengendalikan aktivitas-aktivitas yang menimbulkan biaya fo*A yini
digurrakan irri dikenal dengan Activity Based Management.

Dalam badan usalr4 aktivitas dibedakan *.ojuoi d'a yaitu aklivitas
vang menambah rulai (Value Added Acnwty) dan aktivitas yang tidak
mcnambah rulai (Non lralue Added Activity). Biaya yang timLd-karcna
Value Added Activity disebut Value Addeit Cost;d;gkm yang timbul
karenaNon L'alueAdded Activity disebutNon rbtue Added Cisr. anirrit^
1'ang tidak menambah nilai berusaha dikurangi bahkan dieliminasi. selain
t tg" lusah1 mengoptimalkan kinerja aiivitas yang menambah nilai
schingga cfisicn. Pcmilihan aktilitas mcrnpcngaruhi kincrja badan usaha-
. PT'iX'T itt dapat meningkatkan pengendalian terfraaa aktivitas
karerra rnasih ada aktivitss yang tidak rtt",ru*blh 'ilai yaitu sert.oat 6,2%o
dari total biaya Aktivitas ini adalah serta per.pindahan
material.

Dengan demikian agar dapat mencapai cost reduction maka badan
usaha perlu unfuk melakukan perbaikan Aan pengemUangan terus menerus
dengan urelakukan .rctivity reduction, activity rit""tion, activity
eli mi nation, activi ty s h ari ng.

Oleh karena itu dengan menerapkan Activity Based Management
akan dipcrolch pcrnahaman 

"ld"itu" 
yang mcnimbuttan' Uiaya

laif 
valul added actiuity maupun non valte addid activity. Kernudian

badan usaha melakukan langkah improvement dagan melrgurangi bahkan
mengeliminasi non value added activity unfuk rrencap aiTost ieduction
seda meningkatkan efisiensi biaya


