
1<::/C
/ A N /:j ~. 'c.' /') 

~ Co 1'-1 !; f I (J tV .A d-.:L:J../t> I 
Nttf 
P 

PROFIT VARIANCE ANALYSIS SEBAGAI 

ALAT ANALISIS STRATEGIS UNTUK 


PENINGKATAN KEUNGGULAN 

DAY A SAING (COMPETITIVE ADVANTAGE) : 

STlJDI KASUS PADA PERlJSAHAAN "X" 

SKRIPSI 

OIAJUKAN UHlUK IlIUENUMI SEIAQlAH 'ERSYARATAN 


DALAM MIMPellOLIH GILAR PIUMA EKONOMI 


JURUIAN AKUMTAMSl 


DIAJUkAN OLE" : 

AHMADNAfP 

No. Pokok: 049~15104 


KEPADA 
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA 


SURABAYA 

2001 


ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PROFIT VARIANCE ANALYSIS SEBAGAI... AHMAD NAFI'



SKRIPSI 

PROFIT VARIANCE ANALYSIS SEBAGAI ALAT ANALISIS 


STRATEGIS UNTUK PENINGKATAN KEUNGGULAN 


DAYA SAING (COMPETITIVE ADVANTAGE): 


STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN " X" 


DIAJUKAN OLEH: 


AHMAD NAFI' 


No. Pokok : 049515104 


TELAH DISETUJUI DAN DITEIUMA DENGAN BAlK OLEH 


TANGGAL !.P/7/11.... 
TUA JURUSAN, 

'ohl blTANGGAL .................... 


ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PROFIT VARIANCE ANALYSIS SEBAGAI... AHMAD NAFI'



A BSTRAKSI 


Efisiensi adalall kata kllnci bagi kesuksesan sua/II perllsaliaan 
dimasa awal mileniuIII ketiga ini, Persaingon usaha makin berskala 
dunia, semakin kompleks dall tajam dalOin lIIemasllki era globalisasi. 
Untuk menjaga kelangsungan dan meningkotkon iklil1l lisalw yang 
lebih baik pada era perdagangall bebas ilu, perusahaall di Indonesia 
harus mempersiapkan dirt dengan menyusun langkah antisipasi 
dengan mulai menata organisasi, melakukan berbagai terobosan barll. 
memperkenalkan produk-produk baru yang menarik gUlla merebut 
peluang pasar. 

Persaingan yang semakin ketat menuntul pemilihan strotegi yang 
tepat bagi perusahaan dalam menghadapi kompetisi dengon pesoing. 
Selanjulnya implementasi slrategi yang dipilih perusohaall akan 
dijabarkan da/am program dan anggaran yang perlll dievaluasi lIntuk 
meni/af prestasi manajer dan menenlukan tilldakon korektif yang 
diperlukall untuk program dall anggaran melldatang sesuai dellgan 
strategi yang dipilih perusahaan. Anggaran yang disusun untuk lujuan 
pengendalian dan evaluasi menekankan pada pengelolaan biaya 
dengan membandingkan biaya-biaya sesungguhnya yang lelah 
dikeluarkall dengan biaya biaya yang telah dianggarkall dan 
menganalisa penyimpangan-penyimpangan (variances) yang terjadi 
untuk mellentukan keefisienan sistem operasi dan peningkaton daya 
saing perusahaan. 

Salah saW anggaran yang biasa digunakan da/am pengendalian 
dan evaluasi manajemen ada/ah anggaran /aba (operasiona/) dan alaI 
yang selama ini digullakan ull/uk melakukan evaluasi adalali profit 
variance analysis yailu menganalisa penyimpangall yang terjodi 
antara anggaran laba dan realisasinya. Terdapat tiga jase pemikirall 
da/am ana lisa varian laba. Analisa varian laba pemikiran jase 1 
merupakan ana lisa varian dengan pendekatall [aporan taliunan. 
dilakukan dengan membandingkan antara anggaran dall realisasinya 
baris dem; baris. Analisa varian laba pemikiran jase II menggunakan 
pendeka/an yang berorientasi manajemen yang dilakukon dengon 
menggunakan kerangka kerja Shank And Churchill. AI/alisa varian 
laba pemikiran jase III menggunakan kerangka kerja strategik yang 
di/akukan menurut kerangka kerja Shank and Churchill yang Ie/all 
dimodifikasi dengall mengaitkan strategi secara eksplisit kedalalllnya. 

Perusahaan yang menjadi obyek penelitiall, selama illi 
menggunakan analisa varian laba pemikiran jase 1. penelWall ini 
mencoba untuk menggunakan ana lisa varian laba pemikiran jase 11 
dan III pada tiga produk yang dihasilkan perusahaan untuk analisis 
stralegis dalam rangka peningkatan keunggu/an daya saing. 
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