
ABSTRAK 

Da1am beberapa tahun terakhir, industri persepatuan naaional 
benar-benar cukup terpukul di pas&lBil intcmasional. Di Eropa produk 
sepatu Indonesia terkena cekal1811t masuk di paarm setempat. Hal ini 
dang dari tndohan negara-negara maju itu bahwa procluk-prOOuk sepatu 
Indonesiame1ak.ukan pmktik dumping di pasmmt ekspor. Dan sejak awa1 
tahun ini ekspor sepetu yang merupakan sa1ah 88lu 'komoditi nOJUlligal 
andalan itu menunjukkan grafik menurun. Penurunan volume ekspor 
komoditi ini, antara lain, dirasakan Jatim yang notabene memberibn 
kontribusi cukup penting atas ekspor sepatu mmonal. 

Akibat bebempa hal diata. sejumlah pabrikan sepatu di J&bm 
mengalami kondisi sulit, kinerja badan usaha menjadi menmun yang 
berarti terjadi penurunan laba usaha. Padahal bagi kebanyakan badan 
~ labamtmpunyai arti penting untuk mempertahankan ebistmurinya 
dalam dunia bimis. Untuk itu badan usaha dituntut agar dapat 
mansofastkan sumber-sumber ek.onomi yang dimililri secara efektif dan 
efisien, menetapbn berbagai kebijakan dan srtategi yang dapat 
memberikan keunaaulan kompetitif bagi badan U&aha agar dapat tetap 
hidup dalam perob&lian-perubahan ~ tetjadi. 

Disamping itu juga perlu didukung dengan upaya-upaya 
pembenahan lllBJUijemen mulai dari perencBIIBBil, pengo~ 
pengamhan dan pengendatian serta evaluasi tahadap basil pe1aksanaan 
~laban badan usaha. Dimana evaluasi dapal dilabanakan dengan 

bn ana1isis varian laba, 1ebagai prOIICII untuk meringkal apa }'8118 
terj adi alas laba selama suatu peri ode untuk. menyoroti penoalan 

'erial . . 
DlllllBJ Sean~"analisis dilakukan denaan cara meml>artA~nalran 
anr,garm derwm nalisasi yang dicapai. Basil an8lisis yang diperot;b~ 
menjel. sskan varian total yang t.erjadi menurut faktor penyebabnya 
selUngga seringka1i ma1ah menyesadam. 

laJgbh bela-bdepan c&unjukkan oleh Shaak & Churcbll yang 
mengusu1kan pendekatan orientasi-lllBJUijemen terhadap ana1isis 
varian.varian laba total dipecah menurut faktor penyebabnya dan 
kanudian. pecaban-pecahan tersebut disusun kembali untuk mengeva1uasi 
kinerja lllBJUijemen. 

Pendekatan yang dikembanakm Shaak & Chur~ tmJebut 
mewakili kemngka terbaik yang ada 1811lpai saat ini. T etapi evaluasi 
kinerja - komponen penting dalam pro~~ ~dalian lllBJUijemm -
harus disesuaikan dengan stmtegi yang dipilih oleh badan UB8ha, karmm 

· kinerja yang lebih baik dapat dicapai dengan menyesuaikan sistem 
pengenda1ian tWaoan peDJy~Dbm-persyaralan dari strategi tertenlu. Procluk 
dengan ~ bisnis yang berbe~ dan berkompetisi dalam_pasar 
y..g babedaabnmembutuhkan strategt yang~ dan strategt yang 
berbeda akan membutuhkan pengendalian yang berbeda pula. 

1 




