
ABSTRAKSKRIPSI

Dalam sus globalisasi ini, perusahaan harus lebih memberi

perhatian pada komponen kualitas, waltu dan braya untuk meningkatkfll

kernmrpum kompetisinya Penekmsr pada pembahasan skripsi ini

adalah pada segi biaya ksena faktor harga sangat dominan pengguhnya

terhadap pasar di dalan negeri.

Persrm manqjemen yang benr diperlukm dnlern plsgss produksi

dengan biaya ymg efektif dsr efisien. Aktivitas manqjemen di perusaham

dap* dillasifikasikar menjadi 2 jenis, yutuvalw added activily (kegidtrr

ymg tid& mensnbah nilai) dm non vahp added activity (kegiatsr ysng

tidak menffnbah nilai)- Ad4un tujuar pengaturar kedua jenis allivitas

tersebut di dalsn murqjemen perusahaan adslah untuk meminimumkan

biaya produksi, agu bisa menghasilkan haga jual yang kompetitif di

pasar global.

Ruag lingkup dri pcmbahasan skripsi ini adalah mengenai

drnpak Vtaya non vaha added terhadap komposisi biaya pada

penxahaan arloji di Indonesia. Scudi riset sigt ini mengarnbil target

populasi perusahaan arloji yurg berada di lndonesia dengan sarnpling

perusahaan aloji ymg tcrdafta pada PT. SIER , yaitu :

l. PT. Bali Watch Industries

2. PT. TembmgElok

3. PT. Golden CeirdanaJava
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Dengan acuan teori yang menydakan bahwa untuk menghadqi

persaingar yarg semakin tajarl perusahaan hrus memperhatikan segi

biaya produksi sebegai senjda persaingur di sunping segi kuditss dqr

waktu, maka di dalarn pembahasar skripsi ini iliperlukar daa mcngcnai

peubah yaitu: biaya pengecekan, biaya pengerjaan ulang bieya

pemindahar bahan, biaya sediam dar biaya vciar.

Data yang aker digunakan diperoleh dslsn bentuk besrnya

struktur biaya dar faktor-fakior kegiatan yarg tidak menambahrnla (non

vabe added), guna menghitung besarnya biaya ymg hrus dikelurkar

untuk kegiatan nonvalue addedtersebnl Perhitungar alilakuk& dcngan

statistika r&a-td'a populasi dengan bobot penimbang volume produksi

perusalraan. Dd htri perhitungan ini diperoleh komposisi biaya non

vah& adde d t$hadry total birya produksi.

Cra ymg untuk mengumpulkan dan mcngolah data

adalah sebagai berikur;

l. Studipendahuluan

2. Pengumpulan dda

3. Pengolahm data

Dari dsta ywrg telah cliolah atiadaksr perburdingur deng& teori yarg

dikemukakm untuk ditsik suatu simpulan serta srm bagi perusahaan.

,o11


