
ABSTRAK SKRIPSI

Kegiatan perekonomian dewasa ini menunjukkan.suatu gejala
yang baik dengan makin meningkatnya jumlah usaha yang dilakukan
oleh berbagai badan usaha yang berorientasi internasional. Kegiatan ini
tentunya membawa konsekuensi-konsekuensi antara lain makin
ketatnya persaingan yang dihadapi oleh badan usaha baik di dalarn
maupun di luar negeri dan ini berarti bahwa masing-masing badan usaha
tersebut dituntut untuk tetap bertahan dan bila rnemungkinkan dapat
memenangkan persaingan.

Untuk dapat memenangkan persaingan, masing-masing badan
usaha harus mempunyai strategi dan kemampuan yang maksimal untuk
mencapai tujuannya yaitu memperoleh pertumbuhan laba secara efektif
dan efisien dimana perhitungannya tidak difokuskan pada jumlah
labanya saja tetapi juga harus memperhatikan faktor-faktor yang
mempengaruhi pertumbuhan perubahan laba dari periode ke periode.
Faktor-faktor tersebut berupa peningkatan kegiatan perubahan unit yang
terjual dan promosi yang tepat untuk bauran penjualan produknya di
negara-negara yang potensial (disebut juga perubahan Sales Actioity);
peningkatan selisih harga-harga jual dengan biaya-biaya yang
dikonsumsi yang selalu berubah (disebut juga perubahan Prlce Recoaery);
dan peningkatan keefisienan perubahan penggunaan sumber daya input
yang utama dalarn memproduksi output (atau perubahan Productiaity).
Kesemua faktor-faktor ini harus menjadi titik tolak perhatian yang
penting bagi badan usaha, karena faktor-faktor tersebut memberikan
sumbangan yang cukup besar bagi perubahan laba dalam badan usaha.
Selanjutnya dari hasil evaluasi dapat dilakukan perencanaan untuk
peningkatan rnasing-masingperubahannya. Sejalan dengan itu, dengan
berkembangnya akuntansi manajemen maka informasi-informasi
tersebut dapat digunakan sebagai masukan yang berarti berkaitan
dengan pemberian informasi akuntansi terhadap pihak manajemen.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubun gan
antara faktor-faktor perubahan Sales Actiztity, perubahan Price Recoaenl
dan perubahan Productiuity terhadap perubahan laba yang terjadi dan
seberapa besar hubungan tersebut di samping itu juga untuk mengetahui



bagaimana penerapan teori yang telah didapatkan selama kuliah dalam
praktik sesungguhnya.

Untuk mengujinya maka digunakan beberapa metode statistik
yaitu pengujian hipotesis, pengujian korelasi, pengujian regresi linear
berganda dan analisis data berkala yang digunakan untuk mengetahui
bagaimana trend perkembangan dari masing-masing peubah tersebut.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, maka diketahui
bahwa terdapat hubungan yang posit i f  dan cukup kuat antara
perubahan Sales Actiaity, perubahan Price Recoaery dan perubahan
Productiztity terhadap perubahan laba.

Sedangkan untuk analisi data berkala, maka diketahui trend
untuk perubahan Sales Actiaity, perubahan Price Recozsery, perubahan
Productiaity dan perubahan laba cenderung mengalami kenaikan.
Kenaikan ini menunjukkan hasil yang baik untuk masing-masing
perkembangan semua peubah yang terjadi dalam badan usaha.
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