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Selana ini
keberhasilan ki.nerja
suatu badan usaha
selalu diukur dengan tolak ukur finansial seperti nisalnya
penjualan,
tingkat
tinrlkat laba dan sebagainya. Dengin
kenajuan industri dan nakin pekatnya persainEan,
konsunen
neuperoleh kenudahan berupa penawaran produk yang lakin
beraga[.
Dengan dellkian pengetahuan tentang piodukpun
pada kondisi yanif denlkian, faktor finansial
nakin tinggi,
seperti
harga buhan lagi nerupakan faktor
yang
tunggal
dipertinbangkan
dalan keputusan konsunen untuk nenbcli.
Banyak faktor diluar finansial
yang juEa turut
nenEaubil
bagian seperti
lisalkan
nutu produk,
ketcpatan waktu
pengantaran dan sebagainya. Badan usaha yan4 ingin
DenEetahui keberhasilan kinerjanya tidak akan nendapatkan hasil
yanEt lengkap dan tepat bila
evaluasi
hanya Denggunakan
faktor finansial seba6ai satu-satunya toLak ukur.
Blla
ini
ditinJau dari dalan badan usaha, faktorfaktor
non finansial lebih bersifat
operasional seperti
nisalkan pernintaan nutu atas produk, berarti dalan proses
untuk nenghasilkan produk, badan usaha harus nenperhatikan
nutu dari
output dan proses yanlt di.lakukannya, contoh
indikator yang dapat digunakan adalah Junlah output
cacat
atau rusak. lf aktu pengantaran, betarti dalan proses trenghasilkan output bernutu, waktu untuk aktivitas yang tidak
produk harus ditekan
nenatrbah nilai
seDlninal
nungkin
untuk neningkatkan fleksibilitas
badan usaha dalan $aktu
produksi yang pada akhirnya akan nendukung ketepatan waktu
pengantatan,
Dari contoh diatas, terlihat
bahwa banyak faktor-.
yang belpenEaruh pada keberhasilan
faktor
kinerja
badan
usaha sana sekali tidak bersifat finansial,
oleh karenanya
penilaian kinerJa badan usaha yanEl hanya dilandaskan
pada
infornasi finansial saja tidaklah cukup. Inforlasi
finansial
nerupakan hasl1 akhir dari aktivitas
badan usaha,
seperti biaya nerupakan hasil akhir darl aktivitas
penakpendapatan sebagai
aian input,
akhir
dari
aktivitas
produksi
dan penjualan.
Dengan nenggiunakan inforaasi
finansialsaja,
naka kekurangan pada proses tidak
akan
dapat terdeteksi dan ditangdulangi secara langsung.
Penilaian
kinerja
dengan alat
ukur non flnansial
nerupahan penilaian atas kinerja nutu, cycle tine
(cycle
tine adalah waktu yang di.butuhkan untuk nengkonversi bahan
baku nenjadi bahan jadi)
dan produktivitas badan usaha.
l{utu nerupakan tingkat kesesuaian antara produk dengan
keinginan
konsunen.
Badan usaha yang telah
nenyadari
pentingnya mutu dalar uenenangfkankonpetisi,
baru nelaksanakan separuh dari peran6 kotpetisinya, usaha selanjutnya
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yang perlu
dilakEanakan adalah bagainana lencapai
dan
nelpertahankan
penEendalian outu.
tingkat
[utu lelalui
Tingkat ideal dari auatu kinerJa tutu adalah tindkat
Zero
Defect dinana segala sesuatunya disadari sebagal pelaksanaan yang terbaik sejak aval (doing rielht at
the first
tine).
Dalan usaha untuk uenoapai tinEkat
Zcro Dcfect,
badan usaha juEa harus nenperhatikan tlnCkat
cycle
tine
dan produktivitas.
Upaya yang dapat dilakukan yaitu
llenskan non vaiue added tjDe yang ada dalan cycle tile
proses
produksi
dan pengendaLian efisiensi
penakaian
input.
PeninEkatan pada lutu juga harus diikuti
dengan pcningkatan pada ke 2 hal tersebut dan sebaliknya,
karena pada
dasarnya nutu adalah netberikan pada pelanggan atau orang
berikutnya
dalan proses, sesuatu yanlg dibutuhkan,
produk
atau jasa sesuai dcngan pernintaan dan upaya yanlf ditakukan hanya dikerjakan satu kali saja tanpa perbaikan
berujs Frce).
lanE-uland,
(Quafity
atau penalbahan biaya,
Tujuan pengukuran adalah untuk nenantau terjadi
tidaknya
proses yanft bersifat
pada tiga
continuous
inptoveaent
bidang tersebut.
Analisa penerapan dilakukan pada P? ABC Co. Ltd,
yang Denlthasilkan kenasan plastik
aerupakan pabrik
dan
berlokasi di Pandaan. Selana ini pabrik nenggunakan infornasi flnansial
untuk nenilai keberhasilan klnerJanya
atas
produk sikat gigi nerk XYZ, yaitu [enEgunakan tolak
ukur
narjin kontribusi. l{elalui skripsi yang ditutis,
dllakukan
evaluasi kinerja badan usaha untuk tahun 1883 dcngan tolak
yaitu l{utu, Cycle Tile dan Produktiviukur non finansial
tas.
Adapun teknik yang dipergunakan untuk penyusunan
penulisan ekeposisi.
skripsi
ini
adalah teknik
Sunber
infornasi sebagian besar diperoleh dari laporan operasinal
pada tiap jenis proses penbuatan sikat rligli, selain
dari
laporan conplain dan retur konsunen dan badan usaha serta
nawancaradan obeevasi.
pada tirta
Penilaian
nutu
dilakukan
area yaitu
p
a
d
a
kinerja
nutu
suplie!, kinerja nutu pada proges produksi ( pada proses injection,
tufftlng dan trinninEl)
dan
kinerja Dutu badan usaha terhadap konsunen. Indikator yan6
digunakan adalah jullah keluhan dan retur
badan usaha
terhadap suplier, junlah unit cacat sela[a proses produksi, junlah retur dan keluhan konsulen.
Penilaian
kinerja
cycle tine badan usaha dilakukan
seballai usaha untuk nenekan juulah non value addad tiae
pada penggunaan waktu produksi.
yang
Adapun indikator
diBunakan adalah nanufacturin{
(l{CE).
cyeJe efficiency
pada indikator
Perhitungan
ini berupa persentase
val.ue
added tiae
darl
keseluruhan
waktu terpakai
selala
proses produksi . Dengan denikian,
l,lCB dapat diilunakan
untuk Denonitor
tlnEkat non val.ue added tine pada kcseluruhan
waktu
terpakai. Serakin
l{CB nendekati
1,
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senakin kecil
naktu_ non vtlue added yang terdapat pada
cycLe tine badan usaha
Sedangkan qenilaian produktivitas
dilakukan pada
yang ingin d i k eFiIa-Ilfrarr-oletr-l-a*an m aha yaitu bahan input
baku
dan jan Desin. l{etode yang diporgunakan untuh perhituniin
produktivitas
adalah produktivitas
denEan sinile
ililt.
-.f,rn
DenEan nenggunakan netode sing:je inpu{ productTvity
neludahkan penllendalian secara 1an6lun6 pada jcnisi;t;t
teltentu yan6 efisiensi
penakaiannyi diiwasi.
Hasil evaluasi yang didapat pada kinerja non finansial
lenunjukkan hal-hat sebagai berikut: Secara ,enviiol
ruh,
hasll evaluasi kinerja badan usaha pada nutu,
ivoi"
( yanE diukur nelalui
tire
produktivitae
l,tCE ) dan
adalah
baik
Trend yand terJadi pada 3 atit ukur i.ai
naik,
ha1 ini aenunjukkan adanya peningkatan perbaikan
(continuous iaprovenent) pada proses. Naaun pihak nanait_
nen harus nenperhatikan bahwa peningkatan
tiend
terJidi
pada ranEe titik
yang lebar denEan begitu terlihat
bitrwa
usaha yanE ada sekarang dalaD perbaikan
kinerja
aala
sekali
belul naksilal
Hal ini ditelukan
berbedi
aengan
kiat
badan usaha untuk nenenangkan persalnEan di
indis_
trinya
nelalui nutu dan efisiensi,
s e h a r u - n -y a p e n i n i l i tan kinerja
uutu dan efisiensi
benar-benar telah
lana
nendapat perhat lan .
Apabila perusahaan dapat nenetapkan perancanaan opera_
sional,
sebagai tujuan dan nengolahnya nenjadl
tapoian
untuk dasar evaluasi ke pihak nanajenen atas,
tentunya
akan terlihat
secara langsung bahsa balk dibidand
nulu
(yaitu nutu suplier dan pJarf, nanufacturing
perfor-nance),
bidang waktu aktual proses (value added tine dan non value
added tire),
dan bidang produktivitas (naterial
dan Jan
yang ada sekarang belunlah
nesin)
naksinal
ditingkatlan
atau terbaik.
Denikianlah ganbaran tentanE isl skripsi ini dituangkan dalar bentuk abstraksi Eingkat. Selain itu skripsl i.ni
diharapkan dapat nenunjukkan sisi lain
yanE ada pada
bidang akuntansi, yang selaaa ini dianggap ieUigai
biiang
dan profesi yang hanya nelulu
UeihuUunian dengai
if4"
infornasi
berupa junlah uan6, dan ternyata
bahwa UidinS
ini tidaklah sesenpit yang d i Juafekan
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