
ABSTRAK

Perubahan kondisi ekonomi negara membuat suatu badan usaha tidakhanya memikirkan cara mencari keuntungan sala tapi juga dituntut rurtrukdapat mempertahankan badan usahanyu aiius*.-iii"r, karena itu badan usahaselalu berusaha memperbaiki a*..oy..p"*"t 
" 

urp"k yang 
"d.-;hd;b"$..lyF dapat_mencapai.Fjyq d; ...p..t t 

"ot*rr 
t.U"i"a"*"v. *?"memiliki keunggulan tersendiri didalam dunia usaha. Hal ini dapat dii.krk;dengan melakukan pembenahan, baik melalui p.oaot y_g dih"rilk;;;;melalui sistem manajemen suatu badan usaha.

Penctapan harea trags$.suatu produk juga mempengaruhi kondisibadan usaha untuk mengetahui kine{a uaoan usirrrfiya serta dapat digunakan
ylut menitai kine{a manajer masing-masing divisi, karena bir"_y; d"il
It'fl*"-Y:"g 

memperhatikan qr.rt"ri i"anal", divisi sehingea ;;.k"
lfl-1tf:.Tl111r"n yang terbaik bagi badan usaha maupun ta! airinya.Aoapun metode harga transfer y-ang diterapkan datam pT "*, aAilintra iortplus a mark-up, karena metode.-i"i oi*g€ap tnit oautn menitai "prestasi
manajer masing-masing divisi,-baik divisi paliual mauprm divisi pembet. fzl/c3st pjul a mark-up ini membebankan biayi variabei dan biaya t ap *.t"ditambah dengan. mark-u4 

-yang telah Asetu.;ul oleh kedua'bel.h 
'pt-.f

Dengan metode ini divisi.bahan pemtantu iapat menutup semua biaya_biayany,q baik biaya variabel maupun biaya tetap.'
dengan menggunakan metode/z ll cost plus a mark_up,juga adametode larn yan- g dianggap adil dalam meneLpkan harga transrer yaitu fr.t"a.market .based transfer pricing, karena iarga tersebut mencenninkanpenghasilan sebenamya 

.V_ane {iterim_a bagi 
-divisi 

penjual d* il;;sebanamya yang harus dikeluarkan oleh di-visi pembili,-apabifu p.oJittersebut dibeli dari pihak luar badan usaha.
. Coyrjluti?n margin yang jry;a dapat digunakan untuk menilai kineria

:3:i"l _di1i,$*.ee:p kurane. bermanfaat *iuup* dril ffiil;;ti;oapar 
Tenqanafrsa hubungan 

.cost_volume_profir dalam jangka pendei pada
i5l 

d::i: Agar dapat menilai Cengan baii kine{a manajer divisi, makaDaotm usata menggunakan contollable profit, dinana Aiatutcan ienganmengurangi pendapatan dengan biaya-biiya yang dapat dikendalitan jen

PTUjT-$1S, yang meliputi biaya variabf" tite"Out dan biaya tetap
9\:1d"ti 

Dari sini .{apat _ ditihit bahwa dengan menggunakan sistemmanaJemen apapun tidak dapat digunakan dalam menJntukan tingkatpembiayaan yang optimun, sehingga-se-oa keputusan selalu memerlukanpertimbangan dari manajer puncat taAan usaha.
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