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ABSTRAKSI 

Anda tabu kalau separuh dari hidup anda ditentukan untuk 

menjalankan nasib yang menyebalkan dan separuhnya lagi hidup anda 

serasa begitu indah? Atau mana anda yang lebih percaya; ada orang 

baik dan buruk atau semua orang itu baik mungkin hanya karena 

himpitan keuangan dan pengaruh lingkungan yang membuat mereka 

jadi buruk? Dalam suatu perdagangan, tidak satupun orang yang 

menjalani hidup berdagang selalu berjalan dengan mulus, bahkan 

kehidupan bisnis Bill Gates sekalipun, ibaratnya kehidupan bisnis itu 

seperti Yin dan Yang (Sukses dan Gagal). Namun diantara mereka yang 

berdagang ada beberapa pedagang yang separuh nasibnya Yin (sukses) 

dan pada saat mereka memasuki nasib Yang (gagal), mereka bisa 

merubahnya menjadi Yin!! Dalam arti pada saat mereka mengalami 

peakseason (bulan-bulan dimana tingginya penjualan) mereka bisa 

mengambil keuntungan sebanyakbanyaknya, namun pada saat bisnis 

mereka mengalami lowseason (bulan- bulan dimana sepinya penjualan) 

mereka bisa mempertahankan likuiditas mereka.. 

Dalam penggunaan metode Analysis Variance Cost ini akan 

memberikan anda jalan, bukan menyelesaikan masalah, namun 

menemukan masalah tersebut; hal ini sangat penting karena banyak 

perusahaan berusaha meraih keuntungan sebanyak- banyaknya, 



namun sediki t  dar i  mereka menemukan permasalahan mereka sendir i  

Metode in i  membantu menemukan perbedaan t ingkat  baik  dar i  

keuntungan mater ia l ,  penganggaran,  dan ef is iensi  barang pada suatu  

per iode;  dalam ar t i  s ingkatnya ini  akan membantu anda menemukan 

season (musim penjualan)  anda sendir i .  

Pada judul  Penggunaan Standar Biaya Sebagai Cost Variance 

Anaysis Untuk Meningkatkan Efisiensi Biaya Pada Rumah Sakit Islam 

Surabaya, merajuk pada manfaat  a tau t idaknya penggunaan metode 

ini  terhadap Rumah Saki t  Is lam Surabaya pada b idang UGD (Unit  

Gawat  Darurat ) .  Penul is  mengambil  bidang UGD karena bidang ini 

merupakan int i  kegunaan dari  sebuah rumah Sakit .  Hal  in i  perlu  diuj i  

coba pada bidang UGD karena dapat  membantu RSI untuk 

menemukan season mereka.  Selain  untuk mengetahui  apakah 

penganggaran biaya dan kuant i t i  obat  mereka selama ini  sesuai  a tau  

t idak.  Banyak dar i  obat  yang yang dianggarkan RSI bagian UGD 

mengalami  ket idakseimbangan terhadap pemakaian pasien ,  sehingga 

banyak obat  yang dis iapkan oleh UGD t idak terpakai ,  mengingat  obat  

mempunyai  t ingkat  kadaluwarsa.  

 


