
ABSITRAKSTRIPSI

Pembangunar ymg dilaktk o oleh baagsa Indonesia ssat ini
5{xyak temajuan sesuei dcngan ymg kitl cita+ita&an Seiring

laju pembmgunan tcff€hrt bennunculm dan te*mlang berbAai badan
usehn besar maupun kecil. Hal ini m€nirnbulkm p€rsainSFr yarry d€orikiarl
k€fat dm konple,ks dimfara badan us"ha tersebrt. Hauya badan usaha yang
m€mdliki keunggulm koryaretif trtadap badm us"ha 6in dap* hiery iebii
lanjd dan bqtennbaag. Badan usehe yang roqruryai kelebihan diantara
bsdfl usaha Eenis ini nrsryadari peranan pentrng dari akrmtansi mmajemen
dalaa meminimunkan biaya uutuk mencapai p'rcfitabilitas.

Perrnm ahmtansi rnotli*nren dalarn nelqkukafl proses p,rodutsi
sangrt besar rduk pengambilan k€ptfusatr percocanaan dan penin$atan
profibbilitas agar menghasilkar pro&k b€(mdu dcngm m€lrggumkm
wahu proses produksi yang efeldifdm efisieo

Pada PT "X' sist€m walfir proces produksir;ta krrang efeldif dm
efisi€n kar€ns nasih banyak permintaan yang tidak dapst terpelnrhi. IIal ini
disebabkan karens waltu ymg diguakau dan biaya-biaya rmtuk proses
prod*si tidak sesuai derrgrujufftah poduiksiymg dihasilkan

Salah satu cqra untuk 'nelrgiasilkm wa&hr proses yang optimal adalah
meng$makm 6p{p{g qple time. Attivitas cyle tine &lam proses pro&ksi
sanSpt p€rfing kaffia dapat biaya pro&rksi serta neningkatkal
prodtrktivitas agar tercapai profitabilitas.

lt/.elrdre cycle livls dnnggry 6sien dalam kegiatan operasirya apabila
marufacnring mende*ati satrt. S€makh lama wahu proscs
produksi maka s€makin besar pula biaya ymg kita kelufrtm karcns semua
uneur dalan proees produksi tidak dspst b€rjalan derrgen $aitr Sebaliknya
sffiakin petd€k waldu proses g,o&esinya maka semakin rendah biaya yang
dikelua*an selingga dryat rnencryai prcfitabilitas secora rnakrimal.

Pengnnrh dari penerapan cycle time ini pada b€b€rape lnl s€perti
waltu jam kerja dapat ditin$atkaa m€figurfltgi sdisarr barang dslsru'
proses dan ket€patan wafdu dapat dinarlalken kama rnerrln.rryai sistim
p'rodrksi yang baik

Akibat pengaruh pen€rNpm cycle time ymg baik akan menyebabkaa
efisiemsi tqtadap p@rkaian jarn kerje kapasit s mesin dan
birya sehingp dapat m€oingkalLan profitabilitas ymg akan dicapai tarya

tilalitas dari produk tersebrf. Keaaryuan suatu badan "qrfiq
utruk dapat Mhan di dalam Wrsaingnn yang alrrt kffat dapat dikEtahui
dengrn 6slihat tingkat profitabilitas yang diraih
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Peddntaan dari para petanggaa dapat terpenuhi trarena rnenggrmakarr
waktu proses yang ideal sdingga efisiqsi wqktu dryat ditmpkan. Bila
kebriluhan masyarakat t€lah t€rpelruhi secara tidak laogsung
kenaikan profitabilitas yang menpakan tujuan dari badan 'rqaha

w


