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ABSTRAK 

Salah satu alat yang dapat digunakan dalam melakukan evaluasi kinerja 
manajemen adalah anal isis varian laba. Saat ini telah berkembang suatu konsep baru 
yang mengaitkan analisis varian laba dengan strategi secara ekspilist kedalamnya. 
Analisis varian laba ini merupakan suatu proses untuk melakukan evaluasi mengenai 
apa yang telah terjadi pada laba selama suatu periode tertentu dengan 
membandingkan antara laba yang dianggarkan dengan laba aktual yang telah dicapai. 
Selama ini kebanyakan perusahaan dalam melakukan analisis varian laba hanya 
dengan membandingkan antara anggaran dengan hasil aktual yang dieapai. Jika hasil 
aktual sarna dengan atau lebih besar dari yang dianggarkan maka kinerja yang 
dilakukan dianggap sudah baik dan tidak perlu dilakukan perbaikan, dan jika hasil 
aktual lebih keeil dari yang dianggarkan maka kinerja yang dilakukan dianggap buruk 
dan akan dilakukan tindak lanjut. Hal ini sangat mempengaruhi manajemen dalam 
melakukan pengambilan keputusan yang akan berdampak pada pengendalian 
manajemen. Adanya unsur strategi dalam analisis ini dapat memberikan pandangan 
yang lebih baik bagi pihak manajemen dalam mengambil keputusan dan melakukan 
evaluasi kinerja dalam rangka melakukan pengendalian manajemen, karena dalam 
konteks strategi, varian yang menguntungkan belum tentu dihasilkan dari kinerja 
yang baik dan sebaliknya varian yang tidak menguntungkan belum tentu dihasilkan 
dari kinerja yang buruk, hal ini tergantung pada kesesuaian srategi yang dijalankan 
oleh perusahaan. 

PT "X" meru~kan sebuah perusahaan manufaktur yang menghasilkan tiga 
jenis produk; Pada setiap periode PT "X," melakukan evaluasi terhadap kinerja 
manajemennya dengan eara membandingkan antara laba aktual dengan yang 
dianggarkan. Analisis varian laba yang dilakukan pada tahap I dan II temyata dapat 
menghasilkan implikasi yang berbeda dibandingkan jika analisis varian laba tersebut 
dikaitkan dengan strategi yang diterapkan oleh PT "X'. Jika dilihat dalam kerangka 
strategi. PT "X" dapat dikatakan kurang tepat dalam menentukan strategi yang 
dipilihnya, dimana terdapat ketidaksesuaian antara misi yang diadopsi PT "X' dengan 
pilihan keunggulan bersaingnya, sehingga beberapa perbaikan perlu dilakukan oleh 
PT "X' agar dapat memperoleh keunggulan bersaing yang bertahan lama. 
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