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Manajemen (3 SKS)

RABU 17:00 - 19:30

NO. NIM NAMA FOTO NILAI UAS NILAI UTS NILAI TUGAS TOTAL

1 2016021032 ROHMAN ANDRIANTO
72

(40%)
92

(30%)
90

(30%)
83.4

2 2016021049 IKA SEPTIANI FATIMAH
68

(40%)
90

(30%)
90

(30%)
81.2

3 2016021055 INDAH SETYANINGSIH
60

(40%)
90

(30%)
90

(30%)
78

4 2016021092 FIRLY AMALLIA
40

(40%)
90

(30%)
90

(30%)
70

5 2019021002 ALIFIA SRI PURWANINGSIH
74

(40%)
88

(30%)
90

(30%)
83

6 2019021008 YOHANES ANDY SUSENO
68

(40%)
86

(30%)
86

(30%)
78.8

7 2019021012 KHAIRIFATHAN TRI RAMADHAN
68

(40%)
88

(30%)
88

(30%)
80

8 2019021013 ZAKIA KALIMATUN NAZMA
74

(40%)
90

(30%)
90

(30%)
83.6

9 2019021014 MUHAMAD YOGA PRASETYO
72

(40%)
90

(30%)
86

(30%)
81.6

10 2019021015 ANGGA ANTONIO BLANCA
84

(40%)
86

(30%)
90

(30%)
86.4

11 2019021019 DEWI JULIYANTI
62

(40%)
86

(30%)
90

(30%)
77.6

12 2019021020 MARLIANA
60

(40%)
86

(30%)
90

(30%)
76.8

13 2019021023 RIA IMRO'ATUN WINAHYU
74

(40%)
88

(30%)
90

(30%)
83

14 2019021025 TASYA SULISTIAWATI
52

(40%)
84

(30%)
90

(30%)
73
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NO. NIM NAMA FOTO NILAI UAS NILAI UTS NILAI TUGAS TOTAL

15 2019021028 YUANIZHA TANTYANA
68

(40%)
86

(30%)
86

(30%)
78.8

16 2019021029 HIZKIA RAJA LUMBAN BATU
72

(40%)
86

(30%)
86

(30%)
80.4

17 2019021031 STEVEN TIRTASAPUTRA
46

(40%)
84

(30%)
90

(30%)
70.6

18 2019021034 NADA DITIA RAMADHANTI
54

(40%)
88

(30%)
90

(30%)
75

19 2019021051 RESQI MUHAMAD YUSUF
74

(40%)
88

(30%)
86

(30%)
81.8

20 2019021053 MUHAMMAD GUSTI PUTRA PRATAMA
(40%)

0
(30%) (30%)

0

21 2019021054 ADINDA NURUL SOLIHAT
66

(40%)
88

(30%)
90

(30%)
79.8

22 2019021057 DEA AULIA KUSUMAH
68

(40%)
88

(30%)
90

(30%)
80.6

23 2019021058 ENI APRILIA NINGSIH
(40%)

84
(30%)

90
(30%)

52.2



2.1 MANAJEMEN 
KONTEMPORER

1. Pendekatan Sistem

2. Pendekatan Situational 
(Contingency)

3. Pendekatan Hubungan Manusia
Baru (New Human Relation)

Teori manajemen kontemporer yaitu teori manajemen yang berkembang
pada masa kini dimana dalam teori manajemen itu ada yang mengatakan

terdapat tiga pendekatan diantaranya:



1. Pendekatan sistem
System berarti kumpulan bagian-bagian yang 

saling terkait, berfungsi secara bersama untuk
mencapai tujuan yang sama. Sehingga teori system 
dalam manajemen kontemporer yakni perluasan
perspektif kemanusiaan yang menjelaskan
organisasi sebagai system terbuka dengan karakter
entropi, sinergi, dan ketergantungan antar sub-
sistem.

Berdasarkan teori ini, berarti antara sub-sub 
ataupuan devisi mempunyai hubungan yang saling
membutuhkan antara yang stu dengan yang 
lainnya. 



2. Pendekatan Situational 
(Contingency)

Pendekatan ini berasumsi bahwasannya penyelesaian
persoalan organisasi yang berhasil dianggap bergantung pada
identifikasi manager atau variable kunci mengenai persoalan yang 
dihadapi. Ketika manager belajar untuk mengidentifikasi pola dan
karakteristik organisasi maka mereka dapat menemukan solusi yang 
tepat dengan karakteristik tersebut. Hal ini bisa dikatakan pula 
bahwasannya dibutuhkan tehnik managemen yang berbeda untuk
organisasi dengan kondisi, waktu dan situasi yang berbeda . 

Pendekatan ini menganggap bahwa efektivitas manajemen
tergantung pada situasi yang melatar belakanginya. Prinsip manajemen
yang sukses pada situasi tertentu, belum tentu efektif apabila
digunakan di situasi lainnya. Tugas manajer adalah mencari teknik yang 
paling baik untuk mencapai tujuan organisasi, dengan melihat situasi, 
kondisi, dan waktu yang tertentu .



3. Pendekatan Hubungan Manusia
Baru (New Human Relation)
Human Relation berarti berkaitan dengan

hubungan antara manusia. Pendekatan ini melihat bahwa
manusia merupakan makhluk yang emosional, intuitif, dan
kreatif. Sehingga konsep ini memfokuskan pada
pengelolaan organisasi secara keseluruhan untuk
memberikan kualitas kepada pelanggan. 

Dalam pendekatan hubungan manusia baru ini
dikenal pola TQM (Total Quality Manajemen) yaitu sebuah
konsep yang memfokuskan pada pengelolaan organisasi
secara keseluruhan untuk memberikan kualitas kepada
pelanggan. Empat elemen penting TQM adalah
keterlibatan pelanggan , focus kepada pelanggan , 
penentuan acuan serta perbaikan terus-menerus .



Arah Pemikiran Manajemen
Terkini

1. Pergeseran menuju organisasi pembelajar

Arah ini didefinisikan sebagai sebuah organisasi
dimana setiap orang terlibat dalam proses 
pengidentifikasian dan penyelesaian maslah. Sehingga
memungkinkan organisasi untuk emlakukan eksperimen, 
melakukan perbaikan, dan meningkatkan kemampuannya
secara terus-menerus , berubah dan melakukan
perbaikan, sehingga menciptakan kapasitas untuk
tumbuh, belajar serta mencapai tujuan. Ide dasarnya
adalah penyelesaian masalah bukan seperti organisasi
tradisional yang dirancang untuk meencapai efisiensi.



Terdapat tiga karakteristik untuk melakukan
pembelajaran tersebut diantaranya:

1. Struktur Berbasis Tim
Dalam konsep ini, seluruh karyawan dengan

keterampilan yang berbeda saling bekerja sama berbagi
tugas dan merotasi pekerjaan untuk memproduksi
seluruh produk dan jasa. Dalam hal ini nilai penting dalam
organisasi pembelajaran adalah kolaborasi dan
komunikasi yang melewati batasan departemen dan
hirarki. Orang yang berada didalam tim diberikan
keterampilan, informasi, peralatan, motivasi, dan otoritas
untuk mengambil keputusan yang berpengaruh terhadap
kinerja tim serta memberikan respon secara kreatif dan
fleksibel terhadap tantangan atau peluang baru yang 
terjadi.



2. Pemberdayaan Karyawan

Pemberdayaan karyawan
maksudnya melepaskan
kekeuasaan dan kreativitas
karyawan dengan
memberikan mereka
kebebasab, sumber daya, 
informasi dan keterampilan
untuk membuat keputusan
secara efektif. Dalam hal ini, 
karyawan lebih diutamakan
sebagai kekuatan manajer
sedangkan biaya
diminimalkan.

3. Informasi Terbuka

Dalam konsep ini, pemberian
informasi terhadap pekerja
maupun pelanggan dilakukan
sebesar-besarnya karena
berdasarkan pendapat
Winston Chen yang berbunyi: 
“ jika anda benar-benar ingin
menghormati seseorang, anda
harus membiarkan mereka
tahu bagaimana hasil kerja
mereka dan member tahu
dengan segera sehingga dapat
melakukan sesuatu untuk
memeperbaikinya”. 



2. Manajemen tempat kerja yang didorong tekhnologi
Dalam sebuah perusahaan saat ini, tidak mungkin jika

tidak kita temukan elektronik. Bahkan hampir setiap hal yang 
ada dalam sebuah perusahaan itu pasti berbau teknologi. 
Selain itu, dunia e-business juga berkembang pesat karena
semakin banyak bisnis terjadi melalui proses digital melalui
jaringan computer, bukan ditempat fisik.

E-business merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh
sebuah organisasi dengan menggunakan sambungan
elektronik (termasuk internet) dengan para pelanggan, mitra, 
pemasok, karyawan atau pihak kunci lainnya.

Untuk menunjang E-business, sebuah perusahaan bisa
menggunakan intranet dan ekstranet. Intranet yaitu sebuah
system komunikasi internal yang menggunakan teknologi dan
standar internet, namun hanya dapat diakses dalam
perusahaan. Sedangkan ekstranet lebih luas yakni system 
komunikasi perusahaan yang memberikan akses kepeda
pemasok, mitra dn pihak lain diluar perusahaan.



Just In Time (JIT)

Just In Time (JIT) adalah suatu sistem yang 
memusatkan pada eliminasi aktivitas pemborosan dengan
cara memproduksi produk sesuai dengan permintaan
konsumen dan hanya membeli bahan sesuai dengan
kebutuhan produksi. 

Manufaktur JIT adalah suatu sistem berdasarkan
tarikan permintaan yang membutuhkan barang untuk
ditarik melalui sistem oleh permintaan yang ada, bukan
didorong ke dalam sistem ada waktu tertentu berdasarkan
permintaan yang diantisipasi. Kemajuan dalam
transportasi dan komunikasi telah banyak berperan dalam
penciptaan kompetisi global. 



• Meningkatkan laba

• Memperbaiki posisi persaingan
perusahaan.

Tujuan
strategis

JIT 

• Mengeliminasi atau mengurangi
persediaan

• Meningkatkan mutu

• Mengendalikan aktivitas supaya
biaya rendah

• Memperbaiki kinerja pengiriman.

Tujuan 
tersebut 

dapat dicapai 
dengan cara 



JIT mempunyai empat aspek pokok yaitu sebagai
berikut :

1. Semua aktivitas yang tidak bernilai tambah
terhadap produk atau kepuasan konsumen
harus dieliminasi

2. Adanya komitmen untuk selalu meningkatkan
mutu menjadi lebih tinggi

3. Selalu diupayakan penyempurnaan
berkesinambungan

4. Menekankan pada penyederhanaan aktivitas
dan peningkatan pemahaman terhadap
aktivitas



Elemen-elemen Kunci Sistem JIT

1. Tingkat persediaan yang minimal
Sistem JIT memotong biaya dengan mengurangi :
 Ruang yang dibutuhkan untuk penyimpanan bahan baku
 Jumlah penanganan bahan baku
 Jumlah persediaan yang usang.
2. Pembenahan Tata Letak Pabrik
3. Arus Lini
Jalur fisik yang dilewati oleh sebuah produk pada saat bergerak melalui proses pabrikasi
dari penerimaan bahan baku sampai ke pengiriman barang jadi.
4.      Pengurangan Setup Time
Masa pengesetan mesin (setup time) adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengubah
perlengkapan, memindahkan bahan baku, dan mendapatkan formulir terkait dan
bergerak cepat untuk mengakomodasikan produk unsure yang berbeda.
5.      Kendali Mutu Terpadu (Total Quality Control)
TQC berarti bahwa perusahaan tidak akan memperbolehkan penerimaan komponen
dan bahan baku yang cacat dari para pemasok, pada BDP maupun pada barang jadi.

6.Tenaga Kerja yang Fleksibel



Perbedaan Sistem JIT dan
Sistem Tradisional

JIT
1. Sistem tarikan
2. Persediaan tidak signifikan
3. Basis pemasok sedikit
4. Kontrak jangka panjang dengan

pemasok
5. Pemanufakturan berstruktur

seluler
6. Karyawan berkeahlian ganda
7. Jasa terdesentralisasi
8. Keterlibatan karyawan tinggi
9. Gaya manajemen sebagai

penyedia fasilitas
10. Total Quality Control (TQC)

TRADISIONAL
1. Sistem Dorongan
2. Persediaan Signifikan
3. Basis Pemasok Banyak
4. Kontrak jangka pendek dengan

pemasok
5. Pemanufakturan berstruktur

departemen
6. Karyawan terspesialisasi
7. Jasa tersentralisasi
8. Keterlibatan karyawan rendah
9. Gaya manajemen sebagai

pemberi perintah
10. Total Acceptable Quality Level 

(AQL)



 Sistem tarikan dibanding sistem dorongan
Sistem tarikan adalah sistem penentuan aktivitas-aktivitas

berdasar atas permintaan konsumen, baik konsumen internal maupun
konsumen eksternal. Sebagai contoh dalam perusahaan
pemanufakturan permintaan konsumen melalui aktivitas penjualan
menentukan aktivitas produksi, dan aktivitas produksi menentukan
aktivitas pembelian. Sistem dorongan adalah sistem penentuan
aktivitas-aktivitas berdasar dorongan aktivitas-aktivitas sebelumnya. 
Pembelian bahan melalui aktivitas pembelian mendorong aktivitas
produksi, dan aktivitas produksi mendorong aktivitas penjualan.

 Persediaan tidak signifikan dibanding persediaan signifikan
Karena JIT menggunakan sistem tarikan maka dapat

mengurangi persediaan menjadi tidak signifikan atau sangat sedikit
dan bahkan mencita-citakan nol. Sebaliknya, dalam sistem tradisional, 
karena menggunakan sistem dorongan maka persediaan jumlanya
signifikan sebagai akibat jumlah bahan yang dibeli melebihi kebutuhan
produksi, jumlah produk yang diproduksi melebihi permintaan
konsumen dan perlu adanya persediaan penyangga. 



 Basis pemasok sedikit dibanding basis pemasok banyak
JIT hanya menggunakan pemasok dalam jumlah sedikit untuk

mengurangi atau mengeliminasi aktivitas-aktivitas tidak bernilai
tambah, memperoleh bahan yang bermutu tinggi dan berharga murah. 
Sedangkan sistem tradisioanl menggunakan banyak pemasok untuk
memperoleh harga yang murah dan mutu yang baik, tapi akibatnya
banyak aktivitas-aktivitas tidak bernilai tambah dan untuk memperoleh
harga yang lebih murah harus dibeli bahan dalam jumlah yang banyak
atau mungkin dengan mutu yang rendah.

 Kontrak jangka panjang dibanding kontrak jangka pendek
JIT menerapkan kontrak jangka panjang dengan beberapa

pemasoknya guna membangun hubungan baik yang saling
menguntungkan sehingga dapat dipilih pemasok yang memasok bahan
berharga murah, bermutu tinggi, berkinerja pengiriman tepat waktu
dan tepat jumlah serta dapat mengurangi frekuensi pemesanan. 
Sedangkan tradisional menerapkan kontrak-kontrak jangka pendek
dengan banyak pemasok sehingga untuk memperoleh harga murah
harus dibeli dalam jumlah yang banyak atau mungkin mutunya rendah.



 Struktur seluler dibanding struktur departemen

Struktur seluler dalam JIT adalah pengelompokan mesin-mesin
dalam satu keluarga, biasanya kedalam struktur semilingkaran atau huruf “U” 
sehingga satu sel tertentu dapat digunakan untuk melakukan pengolahan
satu jenis atau satu keluarga produk tertentu secara berurutan.Penggunaan
struktur seluler ini dapat mengeliminasi aktivitas, waktu, dan biaya yang tidak
bernilai tambah.  Sedangkan struktur departemen dalam sistem tradisional
adalah struktur pengolahan produk melalui beberapa departemen produksi
sesuai dengan tahapan-tahapannya dan memerlukan beberapa departemen
jasa yang memasok jasa bagi departemen produksi. 

 Karyawan berkeahlian ganda dibanding karyawan terspesialisasi

Sistem JIT yang menggunakan sistem tarikan, waktu bebas harus
digunakan oleh karyawan struktur seluler untuk berlatih agar berkeahlian
ganda sehingga ahli dalam berproduksi dan dalam bidang-bidang jasa
tertentu misalnya pemeliharaan pencegahan, reparasi, setup, inspeksi mutu. 
Sedangkan pada sistem tradisional sistem karyawan terspesialisasi
berdasarkan departemen tempat kerjanya misalnya departemen produksi
atau departemen jasa. Karyawan pada departemen jasa terspesialisasi pada
aktivitas penangan bahan, listrik, reparasi, dan pemeliharaan, karyawan pada
departemen produksi terspesialisasi pada aktivitas pencampuran, peleburan, 
pencetakan, perakitan, dan penyempurnaan.



 Jasa terdesentralisasi dibanding jasa tersentralisasi

Sistem tradisional mendasarkan pada sistem
spesialisasi sehingga jasa tersentralisasi pada masing-
masing departemen jasa. Sedangkan pada sistem JIT jasa
terdesentralisasi pada masing-masing struktur seluler, 
para karyawan selain selain ditugaskan untuk berproduksi
tapi juga harus ditugaskan pada pekerjaan jasa yang 
secara langsung mendukung produksi struktur selulernya.

 Keterlibatan tinggi dibanding keterlibatan rendah

Dalam sistem tradisional, keterlibatan dan
pemberdayaan karyawan relatif rendah karena fungsi
karyawan melaksanakan perintah atasan. Sedangkan
dalam sistem JIT manajemen harus dapat
memberdayakan para karyawannya dengan cara
melibatkan mereka atau memberi peluang pada mereka
untuk berpartisipasi dalam manajemen organisasi. 



 Gaya pemberi fasilitas dibanding gaya pemberi perintah
Sistem tradisional umumnya menggunakan gaya manajemen

sebagai atasan karena fungsi utamanya adalah memerintah para
karyawan untuk melaksanakan kegiatan. Sedangkan pada sistem JIT 
memerlukan keterlibatan karyawan sehingga mereka dapat
diberdayakan, maka gaya maanjemen yang cocok adalah sebagai
fasilitator dan bukanlah sebagai pemberi perintah.

 TQC dibanding AQL
TQC (Total Quality Control) dalam JIT adalah pendekatan

pengendalian mutu yang mencakup seluruh usaha secara
berkesinambungan dan tidak ada akhir untuk menyempurnakan mutu
agar tercapai kerusakan nol atau bebas dari kerusakan. Produk rusak
harus dihindari karena dapat mengakibatkan penghentian produksi
dan ketidakpuasan konsumen. AQL (Accepted Quality Level) dalam
sistem tradisional adalah pendekatan pengendalian mutu yang 
memungkinkan atau mencadangkan terjadinya kerusakan namun tidak
boleh melebihi tingkat kerusakan yang telah ditentukan sebelumnya.



Jenis-jenis Sistem JIT

1. JIT Pembelian
JIT Pembelian adalah sistem pembelian barang berdasar tarikan

permintaan sehingga barang yang dibeli dapat diterima tepat waktu, tepat
jumlah, bermutu tinggi dan berharga murah. Berdasar sistem tarikan, barang
yang diterima dari pembelian segera digunakan untuk memenuhi
permintaan pembeli pada perusahaan dagang atau segera digunakan untuk
memeniuhi permintaan produksi pada perusahaan manufaktur. 
Pengurangan waktu dan biaya bernegosiasi dapat dilakukan karena :
 Jumlah pemasok menjadi sangat sedikit
 Kontrak pembelian jangka panjang dengan para pemasok JIT
 Memiliki konsumen dengan program pembelian yang mapan
 Rencana pembelian yang matang dapat memberikan informasi kepada

para pemasok mengenai persyaratan mutu dan penyerahan barang
 Mengeliminasi aktivitas dan biaya yang tidak bernilai tambah
 Dilakukan dengan penyediaan container yang terpasang di pabrik
 Mengurangi waktu dan biaya untuk program pemeriksaan mutu



2. JIT Produksi

JIT Produksi adalah sistem produksi
berdasar tarikan permintaan sehingga produk
dapat diproduksi tepat waktu, jumlah, dan
bermutu tinggi dengan biaya rendah. Produksi
JIT dapat mengurangi waktu dan biaya produksi
dengan cara :

1. Mengurangi atau menghilangkan barang
dalam proses (BDP)

2. Mengurangi atau menghilangkan waktu
tunggu (lead time)

3. Mengurangi atau menghilangkan setup

4. Menyederhanakan pengolahan produk



• Seluruh sistem yang ada dalam perusahaan dapat 
berjalan lebih efisien.

• Pabrik mengeluarkan biaya yang lebih sedikit untuk
mempekerjakan para   staffnya.

• Barang produksi tidak harus selalu dicek, disimpan 
atau diretur kembali.

• Kertas kerja dapat lebih simple.

• Penghematan yang telah dilakukan dapat 
digunakan untuk mendapat profit yang lebih tinggi 
misalnya dengan mengadakan promosi tambahan.

Keuntungan
JIT

• Satu kelemahan sistem JIT adalah, 
tingkatan order ditentukan oleh data 
permintaan historis. Jika permintaan
naik melebihi dari rata-rata perencanaan
historis maka inventori akan habis dan
akan mempengaruhi tingkat pelayanan
konsumen.

Kelemahan
JIT



• Meningkatkan Keterlacakan
(ketertelusuran) biaya

• Meningkatkan akurasi 
penghitungan biaya produk

• Mengurangi perlunya alokasi 
pusat biaya jasa (departemen 
jasa)

• Mengubah perilaku dan relatif 
pentingnya biaya tenaga kerja 
langsung

• Mempengaruhi sistem penentuan 
harga pokok pesanan dan proses

Dampak
Implementasi
Just In Time 

Terhadap
Penentuan Biaya



Pengaruh JIT pada Keakuratan Penentuan Biaya Produk :
Salah satu konsekuensi dari penurunan biaya tidak langsung

dan kenaikan biaya langsung adalah meningkatkan keakuratan
penentuan biaya (Harga Pokok Produk). Pemanufakturan JIT, dengan
mengurangi kelompok biaya tidak langsung dan mengubah sebagian
besar dari biaya tersebut menjadi biaya langsung maupun sebaliknya, 
dapat menurunkan kebutuhan penaksiran yang sulit.
Pengaruh JIT pada Biaya Tenaga Kerja Langsung :

Sebagai perusahaan yang menerapkan JIT dan otomatisasi, biaya
tenaga kerja langsung tradisional dikurangi secara signifikan. Oleh
sebab itu ada dua akibat :
1. Persentasi biaya tenaga kerja langsung dibandingkan total biaya

produksi menjadi berkurang
2. Biaya tenaga kerja langsung berubah dari biaya variabel menjadi

biaya tetap
Pengaruh JIT pada Penilaian Persediaan :

Salah satu masalah pertama akuntansi yang dapat dihilangkan
dengan penggunaan pemanufakturan JIT adalah kebutuhan untuk
menentukan biaya produk dalam rangka penilaian persediaan. Jika
terdapat persediaan, maka persediaan tersebut harus dinilai, dan
penilaiannya mengikuti aturan-aturan tertentu untuk tujuan pelaporan
keuangan. 



Pengaruh JIT pada Harga Pokok Pesanan :
Dalam penerapan JIT untuk penentuan order pesanan, 
pertama, perusahaan harus memisahkan bisnis yang sifatnya
berulang-ulang dari pesanan khusus. Selanjutnya sel-sel
pemanufakturan dapat dibentuk untuk bisnis berulang-ulang. 
Dengan mereorganisasi tata letak pemanufakturan, pesanan
tidak membutuhkan perhatian yang besar dalam
mengelompokkan harga pokok produksi. Hal ini karena biaya
dapat dikelompokkan pada level selular. 

Pengaruh JIT pada Harga Pokok Proses :
Dalam metode proses, perhitungan biaya per unit akan
menjadi lebih rumit karena adanya persediaan barang dalam
proses. Dengan menggunakan JIT, diusahakan persediaan nol, 
sehingga penghitungan unit ekuivalen tidak terlalu
dibutuhkan, dan tidak perlu menghitung biaya dari periode
sebelumnya. JIT secara signifikan mengarah pada
penyederhanaan.



TEORI ACTIVITY-BASED 
COSTING

Aktivitas, Sumber Daya, Objek Biaya dan Cost Driver

Aktivitas adalah pekerjaan yang dilakukan dalam suatu organisasi. 
Contohnya pemindahan bahan merupakan aktivitas pergudangan.
Sumber daya merupakan sumber ekonomis yang dibebankan atau
digunakan dalam pelaksanaan aktivitas. Gaji dan bahan merupakan
contoh sumber daya yang digunakan untuk melakukan aktivitas.
Objek biaya merupakan bentuk akhir dimana pengukuran biaya
diperlukan. Contohnya pelanggan, produk, jasa kontrak, proyek atau
unit kerja lainnya dimana manajemen menginginkan pengukuran biaya
secara terpisah.

Elemen biaya meupakan jumlah yang dibayarkan untuk
sumber daya yang dikonsumsi oleh aktivitas dan terkandung di dalam
‘cost pool’. Contohnya, ‘cost pool’ untuk hal-hal yang berkaitan dengan
mesin mungkin mengandung elemen biaya untuk tenaga, elemen
biaya teknik dan elemen biaya depresiasi.



 Apakah ‘Activity-Based Costing’ itu?
Activity-Based Costing adalah pendekatan penentuan biaya produk yang 

membebankan biaya ke produk atau jasa berdasarkan konsumsi sumber daya yang 
disebabkan karena aktivitas. Sumber daya dibebankan ke aktivitas, kemudian aktivitas
dibebankan ke objek biaya berdasarkan penggunaannya. Dengan ABC, BOP 
dibebankan ke objek biaya seperti produk dan jasa dengan mengidentifikasikan
sumber daya, aktivitas dan biayanya serta kuantitas aktivitas dan sumber daya yang 
dibutuhkan untuk memproduksi output. ABC merupakan sistem yang 
mempertahankan dan memproses data keuangan dan operasional dari sumber daya
perusahaan berdasarkan aktivitas, objek biaya, cost driver, dan ukuran kinerja
aktivitas. ABC juga membebankan biaya ke aktivitas dan objek biaya.

 Prosedur Alokasi Dua Tahap
Alokasi dua tahap membebankan biaya sumber daya perusahaan, yang 

disebut biaya overhead pabrik, ke ‘cost pool’ dan kemudian ke objek biaya
berdasarkan bagaimana suatu objek biaya menggunakan sumber daya tersebut. 
Dengan sistem ABC, alokasi tahap pertama adalah proses pembebanan biaya sumber
daya, yaitu biaya overhead pabrik dibebankan ke ‘cost pool’ aktivitas atau kelompok
aktivitas yang disebut pusat aktivitas (activity center) dengan menggunakan driver 
sumber daya (resources driver) yang tepat.

Alokasi tahap kedua adalah proses pembebanan biaya, dimana biaya
aktivitas dibebankan ke objek biaya dengan menggunakan driver aktivitas (activity 
driver) yang tepat. Sistem ABC berbeda dari sistem tradisional dalam dua hal : (1) ‘Cost 
pool’ didefinisikan sebagai aktivitas atau pusat aktivitas dan bukan sebagai pabrik atau
pusat biaya departemen, (2) Cost driver yang digunakan untuk membebankan biaya
aktivitas ke objek biaya adalah driver aktivitas yang mendasarkan pada hubungan
sebab akibat.



Sistem ABC hanya
diimplementasikan jika :

Biaya mengukur 
aktivitas dan biaya 
aktivitas menurun, 

mungkin karena 
sistem penjadwalan 

yang sudah 
terotomatisasi di 

pabrik.

Persaingan yang 
semakin ketat 

meningkatkan biaya 
kesalahan yang 

disebabkan 
kekeliruan dalam 
penentuan harga 

jual.

Diversitas produk 
sangat tinggi 

dalam hal volume, 
ukuran dan 

kompleksitas 
produk.



Tahap-tahap dalam Perancangan
sistem ABC

• Mengidentifikasi Sumber Daya dan Aktivitas
Biaya sumber dana adalah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan berbagai aktivitas. Dalam merancang
sistem ABC juga dilakukan analisis aktivitas. Analisis aktivitas adalah identifikasi dan deskripsi pekerjaan
(aktivitas) dalam organisasi. Analisis aktivitas meliputi pengumpulan data dari dokumen dan catatan yang ada, 
dan penelitian/survey dengan menggunakan daftar pertanyaan, observasi dan wawancara secara terus-
menerus terhadap orang-orang kunci.
*Proses pemanufakturan mempunyai empat kategori aktivitas :
1).      Aktivitas berlevel unit, adalah aktivitas yang dilakukan untuk memproduksi setiap satu unit produk.
2).      Aktivitas berlevel batch, adalah aktivitas yang dilakukan untuk setiap batch atau kelompok produk.
3).      Aktivitas untuk mendukung produk, adalah aktivitas yang dilakukan untuk mendukung produksi produk
yang berbeda.
4).      Aktivitas untuk mendukung fasilitas, adalah aktivitas yang dilakukan untuk mendukung produksi produk
secara umum.

• Membebankan Biaya Sumber Daya ke Aktivitas
Biaya sumber daya dapat dibebankan ke aktivitas dengan cara penelusuran secara langsung (direct tracing) 
atau estimasi. Direct tracing mensyaratkan untuk mengukur pemakaian sumber daya yang sesungguhnya
digunakan oleh aktivitas. Contohnya tenaga yang digunakan untuk mengoperasikan mesin yang dapat
ditelusuri secara langsung ke aktivitas operasi mesin, sehingga operasi mesin diobservasi berdasarkan meter 
yang digunakan. Jika pengukuran secara langsung tidak dapat digunakan, supervisor diminta untuk
mengestimasi presentase waktu yang dilakukan oleh tenaga kerja pada setiap aktivitas yang diidentifikasi.
• Membebankan Biaya Aktivitas ke Objek Biaya
Driver aktivitas digunakan untuk membebankan biaya aktivitas ke objek biaya. Driver aktivitas biasanya berupa
jumlah pesanan pembelian, jumlah laporan penerimaan barang, jumlah laporan atau jam inspeksi, jumlah
suku cadang yang disimpan, jumlah pembayaran, jam kerja langsung, jam mesin, jumlah setup dan waktu
siklus produksi.



Manfaat sistem ABC

•ABC menyajikan biaya produk
yang lebih akurat dan
informatif.

•ABC menyajikan pengukuran 
yang lebih akurat tentang biaya 
yang dipicu oleh adanya 
aktivitas.

•ABC memudahkan manajer 
memberi informasi tentang 
biaya relevan untuk 
pengambilan keputusan bisnis.

Keterbatasan Sistem ABC

•Alokasi

•Mengabaikan biaya

•Pengeluaran dan waktu yang 
dikonsumsi

Proses pembebanan
biaya pusat aktivitas ke
produk

•Biaya ditelusuri ke driver 
sumber daya yang sama yang 
dibebankan ke pusat aktivitas.

•Tarif overhead pabrik dihitung 
untuk setiap aktivitas 
berdasarkan driver aktivitas 
tertentu.

•Biaya overhead dibebankan ke 
setiap produk dengan cara 
mengalikan tarif overhead 
pabrik dengan kuantitas driver 
aktivitas yang dikonsumsi oleh 
produk.



BALANCED SCORECARD
BSC adalah pendekatan terhadap strategi manajemen yang 

dikembangkan oleh Drs.Robert Kaplan (Harvard Business School) and David 
Norton pada awal tahun 1990. BSC berasal dari dua kata yaitu balanced 
(berimbang) dan scorecard (kartu skor). Balanced (berimbang) berarti adanya
keseimbangan antara performance keuangan dan non-keuangan, 
performance jangka pendek dan performance jangka panjang, antara
performance yang bersifat internal dan performance yang bersifat eksternal. 
Sedangkan scorecard (kartu skor) yaitu kartu yang digunakan untuk mencatat
skor performance seseorang. Kartu skor juga dapat digunakan untuk
merencanakan skor yang hendak diwujudkan oleh seseorang di masa depan.

Mula-mula BSC digunakan untuk memperbaiki sistem pengukuran
kinerja eksekutif. Awal penggunaannya kinerja eksekutif diukur hanya dari
segi keuangan. Kemudian berkembang menjadi luas yaitu empat perspektif, 
yang kemudian digunakan untuk mengukur kinerja organisasi secara utuh. 
Empat perspektif tersebut yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal 
serta pembelajaran dan pertumbuhan.

BSC adalah suatu mekanisme sistem manajemen yang mampu
menerjemahkan visi dan strategi organisasi ke dalam tindakan nyata di 
lapangan. BSC adalah salah satu alat manajemen yang telah terbukti telah
membantu banyak perusahaan dalam mengimplementasikan strategi
bisnisnya.



 Keunggulan pendekatan BSC dalam sistem perencanaan
strategis adalah mampu menghasilkan rencana strategis, 
yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

(1) komprehensif, (2) koheren, (3)seimbang dan (4) 
terukur.

 Perspektif dalam Balanced Scorecard
Adapun perspektif-perspektif yang ada di dalam BSC adalah
sebagai berikut:

1. Perspektif Keuangan
BSC memakai tolak ukur kinerja keuangan seperti laba bersih
dan ROI, karena tolak ukur tersebut secara umum digunakan
dalam perusahaan untuk mengetahui laba. Tolak ukur
keuangan saja tidak dapat menggambarkan penyebab yang 
menjadikan perubahan kekayaan yang diciptakan perusahaan
atau organisasi (Mulyadi dan Johny Setyawan, 2000).



• Di dalam Balanced Scorecard, pengukuran finansial
mempunyai dua peranan penting, di mana yang 
pertama adalah semua perspektif tergantung pada
pengukuran finansial yang menunjukkan implementasi
dari strategi yang sudah direncanakan dan yang kedua
adalah akan memberi dorongan kepada 3 perspektif
yang lainnya tentang target yang harus dicapai dalam
mencapai tujuan organisasi.

• Menurut Kaplan dan Norton, siklus bisnis terbagi 3 
tahap, yaitu: bertumbuh (growth), bertahan (sustain), 
dan menuai (harvest), di mana setiap tahap dalam
siklus tersebut mempunyai tujuan fmansial yang 
berbeda. Growth merupakan tahap awal dalam siklus
suatu bisnis. Pada tahap ini diharapkan suatu bisnis
memiliki produk baru yang dirasa sangat potensial bagi
bisnis tersebut.



2.Perspektif Pelanggan

• Dalam perspektif pelanggan, perusahaan
perlu terlebih dahulu menentukan segmen
pasar dan pelanggan yang menjadi target bagi
organisasi atau badan usaha. Selanjutnya, 
manajer harus menentukan alat ukur yang 
terbaik untuk mengukur kinerja dari tiap unit 
opetasi dalam upaya mencapai target 
finansialnya. Selanjutnya apabila suatu unit 
bisnis ingin mencapai kinerja keuangan yang 
superior dalam jangka panjang, mereka harus
menciptakan dan menyajikan suatu produk
baru/jasa yang bernilai lebih baik kepada
pelanggan mereka.



• Perspektif pelanggan, yaitu:
• Kelompok pengukuran inti icore measurement group).

Kelompok pengukuran ini digunakan untuk mengukur bagaimana
perusahaan memenuhi kebutuhan pelanggan dalam mencapai kepuasan, 
mempertahankan, memperoleh, dan merebut pangsa pasar yang telah ditargetkan. 
Dalam kelompok pengukuran inti, kita mengenal lima tolak ukur, yaitu: pangsa pasar, 
akuisisi pelanggan (perolehan pelanggan), retensi pelanggan (pelanggan yang 
dipertahankan), kepuasan pelanggan, dan profitabilitas pelanggan.
• Kelompok pengukuran nilai pelanggan {customer value proposition).

Kelompok pengukuran ini digunakan untuk mengetahui bagaimana
perusahaan mengukur nilai pasar yang mereka kuasai dan pasar yang potensial yang 
mungkin bisa mereka masuki. Kelompok pengukuran ini juga dapat menggambarkan
pemacu kinerja yang menyangkut apa yang harus disajikan perusahaan untuk
mencapai tingkat kepuasan, loyalitas, retensi, dan akuisisi pelanggan yang tinggi. Value 
proposition menggambarkan atribut yang disajikan perusahaan dalam produk/jasa
yang dijual untuk menciptakan loyalitas dan kepuasan pelanggan. Kelompok
pengukuran nilai pelanggan terdiri dari:
a) Atribut produk/jasa, yang meliputi: fungsi, harga, dan kualitas produk.
b) Hubungan dengan pelanggan, yang meliputi: distribusi produk kepada

pelanggan, termasuk respon dari perusahaan, waktu pengiriman, serta
bagaimana perasaan pelanggan setelah membeli produk/jasa dari perusahaan
yang bersangkutan.

c) Citra dan reputasi, yang menggambarkan faktor intangible bagi perusahaan
untuk menarik pelanggan untuk berhubungan dengan perusahaan, atau
membeli produk.



3. Perspektif Proses Bisnis Internal

Perspektif proses bisnis internal menampilkan
proses kritis yang memungkinkan unit bisnis untuk
memberi value proposition yang mampu menarik dan
mempertahankan pelanggannya di segmen pasar yang 
diinginkan dan memuaskan harapan para pemegang
saham melalui flnancial retums (Simon, 1999).

Tiap-tiap perasahaan mempunyai seperangkat proses 
penciptaan nilai yang unik bagi pelanggannya. Secara
umum, Kaplan dan Norton (1996) membaginya dalam 3 
prinsip dasar, yaitu:

a) Proses inovasi.

b) Proses operasi.

c) Pelayanan puma jual.



4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
Perspektif ini menyediakan infrastruktur bagi tercapainya

ketiga perspektif sebelumnya, dan untuk menghasilkan pertumbuhan
dan perbaikan jangka panjang.

Penting bagi suatu badan usaha saat melakukan investasi tidak
hanya pada peralatan untuk menghasilkan produk/jasa, tetapi juga
melakukan investasi pada infrastruktur, yaitu: sumber daya manusia, 
sistem dan prosedur. Tolak ukur kinerja keuangan, pelanggan, dan
proses bisnis internal dapat mengungkapkan kesenjangan yang besar
antara kemampuan yang ada dari manusia, sistem, dan prosedur. 
Untuk memperkecil kesenjangan itu, maka suatu badan usaha harus
melakukan investasi dalam bentuk reskilling karyawan, yaitu: 
meningkatkan kemampuan sistem dan teknologi informasi, serta
menata ulang prosedur yang ada.

Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan mencakup 3 
prinsip kapabilitas yang terkait dengan kondisi intemal perusahaan, 
yaitu:
a) Kapabilitas pekerja.
b) Kapabilitas sistem informasi.
c) Iklim organisasi



LAPORAN KEUANGAN

Likuiditas Perusahaan

Likuiditas adalah masalah kemampuan suatu
perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang 
segera harus dipenuhi.  Masalah likuiditas dapat dihitung
dengan dua cara, yaitu dengan cara perhitungan
menggunakan rasio(quick ratio, current ratio, dan cash 
ratio dan dengan menghitung periode penagihan rata-
rata (average collection period). Untuk laporan keuangan
diatas saya menggunakan pendekatan yang pertama yaitu
dengan perhitung rasio (Current ratio, quick ratio dan
cash ratio)



Current ratio = (aktiva lancar : 
hutang lancar) x 100%

Tahun 2010     = (Rp
227.819.168.461 : Rp
123.450.557.939) x 100%

= 184,54 %

Tahun 2011    = (Rp
185.436.645.162 : Rp
96.911.386.652) x 100%

=191,34%

Quick ratio     = {(aktiva
lancar – persediaan) / 
hutang lancar} x 100%

Tahun 2010     = 
{(227.819.168.461-
82.424.270.814) / 
123.450.557.939} x 100%

= 117,77%

Tahun 2009     ={( 
185.436.645.162 - Rp
68.458.457.208) /   
96.911.386.652} x 100%

= 120,706%



Cash ratio      = (kas / hutang lancar) x 100%
Tahun 2010     = ( 9.435.631.304 /  123.450.557.939) x 100%

=7,64%
Tahun 2009     = (  5.398.758.478 /  96.911.386.652) x 100%

= 5,57%
Rasio ini menunjukan kemampuan kas untuk menutupi hutang lancar.

Solvabilitas Perusahaan
Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban
finansialnya saat perusahaan tersebut dilikuidasi. Solvabilitas dapat diukur
dengan cara membandingkan jumlah aktiva dengan jumlah hutang. Untuk
laporan keuangan diatas perhitungan solvabilitasnya saya menggunakan
“total debt to capital asset.”
Total debt to capital assets  = (total hutang / total aktiva) x 100%
Tahun 2010                             = (140.879.700.667 / 275.390.730.449) x 100%

= 51,51%
Tahun 2009                             =(103.889.967.660 / 219.198.880.369) x 100%

= 47,395%

Kelikuidan suatu perusahaan tidak dapat ditentukan oleh solvabilitas
perusahaan tersebut. Perusahaan yang solvable belum tentu likuid begitu
pula sebaliknya.



Rentabilitas Perusahaan

Rentabilitas suatu perusahaan
menunjukkan perbandingan anatara laba
dengan aktiva atau modal yang menghasilkan
laba tersebut. Perhitungan rentabilitas berbeda-
beda untuk setiap perusahaan. Hal ini terjadi
karena perbedaan antara aktiva dan laba yang 
mana yang akan dibandingkan dengan yang lain.



Rentabilitas dibagi menjadi dua, yaitu:
• Rentabilitas ekonomi
Rentabilitas ekonomi bisa iukur dengan menggunakan gross prifit margin. Untuk
laporan keuangan diatas maka perhitungannya sebagai berikut:

Gross profit margin  = (laba kotor / penjualan netto) x 100%       
Tahun2010 = (62.009.766.595 / 516.581.827.788) x 100% = 12,003%
Tahun 2009 = (68.153.669.345 / 447.956.185.580) x 100% =15,214%

Operating ratio          ={(HPP + biaya adm) / penjualan netto} x 100%
Tahun 2010     ={(454.572.061.193+17.362.828.146) / 516.581.827.788} x  100%

= 91,357%
Tahun 2009    ={(379.802.516.235+16.984.119.010) / 

447.956.185.580}x100%
=88,577%

Net Profit Margin = (laba setelah pajak / penjualan netto)x100%
Tahun 2010 =(  28.443.539.773 /  516.581.827.788) x 100% = 5,506%
Tahun 2009 =(  30.909.406.991 /  447.956.185.580) x 100% = 6,9%
• Rentabilitas usaha

Rentabilitas usaha adalah perhitungan rentabilitas suatu perusahaan
dengan cara membandingkan laba usaha dengan modal sendiri.



• Profitabilitas Perusahaan
Profitabilitas yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan
perusahaan dalam memperoleh laba atau keuntungan, profitabilitas suatu
perusahaan mewujudkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal 
yang menghasilkan laba tersebut. Yang termasuk dalam ratio ini adalah :
• Gross Profit Marginal (Margin Laba Kotor)
Merupakan perandingan antar penjualan bersih dikurangi dengan Harga
Pokok penjualan dengan tingkat penjualan, rasio ini menggambarkan laba
kotor yang dapat dicapai dari jumlah penjualan.

Rumus :
GPM = (Laba Kotor / Penjualan Bersih) x 100%
Pada tahun 2011 = 2.142.463 / 8.952.052 = 0,24 = 24%
Analisis: Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba kotor dari
penjualan bersih adalah sebesar 24%
• Net Profit Marginal (Margin Laba Bersih)
Merupakan rasio yang digunaka nuntuk mengukur laba bersih sesudah pajak
lalu dibandingkan dengan volume penjualan.
Rumus:
NPM = (Laba setelah pajak / Total Aktiva) x 100%
Pada tahun 2011 = 293.108 / 3.719.583 = 0.08 = 8%
Analisis: Perusahaan mampu laba bersih sebesar 8%



2.1 MANAJEMEN 
KONTEMPORER

1. Pendekatan Sistem

2. Pendekatan Situational 
(Contingency)

3. Pendekatan Hubungan Manusia
Baru (New Human Relation)

Teori manajemen kontemporer yaitu teori manajemen yang berkembang
pada masa kini dimana dalam teori manajemen itu ada yang mengatakan

terdapat tiga pendekatan diantaranya:



1. Pendekatan sistem
System berarti kumpulan bagian-bagian yang 

saling terkait, berfungsi secara bersama untuk
mencapai tujuan yang sama. Sehingga teori system 
dalam manajemen kontemporer yakni perluasan
perspektif kemanusiaan yang menjelaskan
organisasi sebagai system terbuka dengan karakter
entropi, sinergi, dan ketergantungan antar sub-
sistem.

Berdasarkan teori ini, berarti antara sub-sub 
ataupuan devisi mempunyai hubungan yang saling
membutuhkan antara yang stu dengan yang 
lainnya. 



2. Pendekatan Situational 
(Contingency)

Pendekatan ini berasumsi bahwasannya penyelesaian
persoalan organisasi yang berhasil dianggap bergantung pada
identifikasi manager atau variable kunci mengenai persoalan yang 
dihadapi. Ketika manager belajar untuk mengidentifikasi pola dan
karakteristik organisasi maka mereka dapat menemukan solusi yang 
tepat dengan karakteristik tersebut. Hal ini bisa dikatakan pula 
bahwasannya dibutuhkan tehnik managemen yang berbeda untuk
organisasi dengan kondisi, waktu dan situasi yang berbeda . 

Pendekatan ini menganggap bahwa efektivitas manajemen
tergantung pada situasi yang melatar belakanginya. Prinsip manajemen
yang sukses pada situasi tertentu, belum tentu efektif apabila
digunakan di situasi lainnya. Tugas manajer adalah mencari teknik yang 
paling baik untuk mencapai tujuan organisasi, dengan melihat situasi, 
kondisi, dan waktu yang tertentu .



3. Pendekatan Hubungan Manusia
Baru (New Human Relation)
Human Relation berarti berkaitan dengan

hubungan antara manusia. Pendekatan ini melihat bahwa
manusia merupakan makhluk yang emosional, intuitif, dan
kreatif. Sehingga konsep ini memfokuskan pada
pengelolaan organisasi secara keseluruhan untuk
memberikan kualitas kepada pelanggan. 

Dalam pendekatan hubungan manusia baru ini
dikenal pola TQM (Total Quality Manajemen) yaitu sebuah
konsep yang memfokuskan pada pengelolaan organisasi
secara keseluruhan untuk memberikan kualitas kepada
pelanggan. Empat elemen penting TQM adalah
keterlibatan pelanggan , focus kepada pelanggan , 
penentuan acuan serta perbaikan terus-menerus .



Arah Pemikiran Manajemen
Terkini

1. Pergeseran menuju organisasi pembelajar

Arah ini didefinisikan sebagai sebuah organisasi
dimana setiap orang terlibat dalam proses 
pengidentifikasian dan penyelesaian maslah. Sehingga
memungkinkan organisasi untuk emlakukan eksperimen, 
melakukan perbaikan, dan meningkatkan kemampuannya
secara terus-menerus , berubah dan melakukan
perbaikan, sehingga menciptakan kapasitas untuk
tumbuh, belajar serta mencapai tujuan. Ide dasarnya
adalah penyelesaian masalah bukan seperti organisasi
tradisional yang dirancang untuk meencapai efisiensi.



Terdapat tiga karakteristik untuk melakukan
pembelajaran tersebut diantaranya:

1. Struktur Berbasis Tim
Dalam konsep ini, seluruh karyawan dengan

keterampilan yang berbeda saling bekerja sama berbagi
tugas dan merotasi pekerjaan untuk memproduksi
seluruh produk dan jasa. Dalam hal ini nilai penting dalam
organisasi pembelajaran adalah kolaborasi dan
komunikasi yang melewati batasan departemen dan
hirarki. Orang yang berada didalam tim diberikan
keterampilan, informasi, peralatan, motivasi, dan otoritas
untuk mengambil keputusan yang berpengaruh terhadap
kinerja tim serta memberikan respon secara kreatif dan
fleksibel terhadap tantangan atau peluang baru yang 
terjadi.



2. Pemberdayaan Karyawan

Pemberdayaan karyawan
maksudnya melepaskan
kekeuasaan dan kreativitas
karyawan dengan
memberikan mereka
kebebasab, sumber daya, 
informasi dan keterampilan
untuk membuat keputusan
secara efektif. Dalam hal ini, 
karyawan lebih diutamakan
sebagai kekuatan manajer
sedangkan biaya
diminimalkan.

3. Informasi Terbuka

Dalam konsep ini, pemberian
informasi terhadap pekerja
maupun pelanggan dilakukan
sebesar-besarnya karena
berdasarkan pendapat
Winston Chen yang berbunyi: 
“ jika anda benar-benar ingin
menghormati seseorang, anda
harus membiarkan mereka
tahu bagaimana hasil kerja
mereka dan member tahu
dengan segera sehingga dapat
melakukan sesuatu untuk
memeperbaikinya”. 



2. Manajemen tempat kerja yang didorong tekhnologi
Dalam sebuah perusahaan saat ini, tidak mungkin jika

tidak kita temukan elektronik. Bahkan hampir setiap hal yang 
ada dalam sebuah perusahaan itu pasti berbau teknologi. 
Selain itu, dunia e-business juga berkembang pesat karena
semakin banyak bisnis terjadi melalui proses digital melalui
jaringan computer, bukan ditempat fisik.

E-business merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh
sebuah organisasi dengan menggunakan sambungan
elektronik (termasuk internet) dengan para pelanggan, mitra, 
pemasok, karyawan atau pihak kunci lainnya.

Untuk menunjang E-business, sebuah perusahaan bisa
menggunakan intranet dan ekstranet. Intranet yaitu sebuah
system komunikasi internal yang menggunakan teknologi dan
standar internet, namun hanya dapat diakses dalam
perusahaan. Sedangkan ekstranet lebih luas yakni system 
komunikasi perusahaan yang memberikan akses kepeda
pemasok, mitra dn pihak lain diluar perusahaan.



Just In Time (JIT)

Just In Time (JIT) adalah suatu sistem yang 
memusatkan pada eliminasi aktivitas pemborosan dengan
cara memproduksi produk sesuai dengan permintaan
konsumen dan hanya membeli bahan sesuai dengan
kebutuhan produksi. 

Manufaktur JIT adalah suatu sistem berdasarkan
tarikan permintaan yang membutuhkan barang untuk
ditarik melalui sistem oleh permintaan yang ada, bukan
didorong ke dalam sistem ada waktu tertentu berdasarkan
permintaan yang diantisipasi. Kemajuan dalam
transportasi dan komunikasi telah banyak berperan dalam
penciptaan kompetisi global. 



• Meningkatkan laba

• Memperbaiki posisi persaingan
perusahaan.

Tujuan
strategis

JIT 

• Mengeliminasi atau mengurangi
persediaan

• Meningkatkan mutu

• Mengendalikan aktivitas supaya
biaya rendah

• Memperbaiki kinerja pengiriman.

Tujuan 
tersebut 

dapat dicapai 
dengan cara 



JIT mempunyai empat aspek pokok yaitu sebagai
berikut :

1. Semua aktivitas yang tidak bernilai tambah
terhadap produk atau kepuasan konsumen
harus dieliminasi

2. Adanya komitmen untuk selalu meningkatkan
mutu menjadi lebih tinggi

3. Selalu diupayakan penyempurnaan
berkesinambungan

4. Menekankan pada penyederhanaan aktivitas
dan peningkatan pemahaman terhadap
aktivitas



Elemen-elemen Kunci Sistem JIT

1. Tingkat persediaan yang minimal
Sistem JIT memotong biaya dengan mengurangi :
 Ruang yang dibutuhkan untuk penyimpanan bahan baku
 Jumlah penanganan bahan baku
 Jumlah persediaan yang usang.
2. Pembenahan Tata Letak Pabrik
3. Arus Lini
Jalur fisik yang dilewati oleh sebuah produk pada saat bergerak melalui proses pabrikasi
dari penerimaan bahan baku sampai ke pengiriman barang jadi.
4.      Pengurangan Setup Time
Masa pengesetan mesin (setup time) adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengubah
perlengkapan, memindahkan bahan baku, dan mendapatkan formulir terkait dan
bergerak cepat untuk mengakomodasikan produk unsure yang berbeda.
5.      Kendali Mutu Terpadu (Total Quality Control)
TQC berarti bahwa perusahaan tidak akan memperbolehkan penerimaan komponen
dan bahan baku yang cacat dari para pemasok, pada BDP maupun pada barang jadi.

6.Tenaga Kerja yang Fleksibel



Perbedaan Sistem JIT dan
Sistem Tradisional

JIT
1. Sistem tarikan
2. Persediaan tidak signifikan
3. Basis pemasok sedikit
4. Kontrak jangka panjang dengan

pemasok
5. Pemanufakturan berstruktur

seluler
6. Karyawan berkeahlian ganda
7. Jasa terdesentralisasi
8. Keterlibatan karyawan tinggi
9. Gaya manajemen sebagai

penyedia fasilitas
10. Total Quality Control (TQC)

TRADISIONAL
1. Sistem Dorongan
2. Persediaan Signifikan
3. Basis Pemasok Banyak
4. Kontrak jangka pendek dengan

pemasok
5. Pemanufakturan berstruktur

departemen
6. Karyawan terspesialisasi
7. Jasa tersentralisasi
8. Keterlibatan karyawan rendah
9. Gaya manajemen sebagai

pemberi perintah
10. Total Acceptable Quality Level 

(AQL)



 Sistem tarikan dibanding sistem dorongan
Sistem tarikan adalah sistem penentuan aktivitas-aktivitas

berdasar atas permintaan konsumen, baik konsumen internal maupun
konsumen eksternal. Sebagai contoh dalam perusahaan
pemanufakturan permintaan konsumen melalui aktivitas penjualan
menentukan aktivitas produksi, dan aktivitas produksi menentukan
aktivitas pembelian. Sistem dorongan adalah sistem penentuan
aktivitas-aktivitas berdasar dorongan aktivitas-aktivitas sebelumnya. 
Pembelian bahan melalui aktivitas pembelian mendorong aktivitas
produksi, dan aktivitas produksi mendorong aktivitas penjualan.

 Persediaan tidak signifikan dibanding persediaan signifikan
Karena JIT menggunakan sistem tarikan maka dapat

mengurangi persediaan menjadi tidak signifikan atau sangat sedikit
dan bahkan mencita-citakan nol. Sebaliknya, dalam sistem tradisional, 
karena menggunakan sistem dorongan maka persediaan jumlanya
signifikan sebagai akibat jumlah bahan yang dibeli melebihi kebutuhan
produksi, jumlah produk yang diproduksi melebihi permintaan
konsumen dan perlu adanya persediaan penyangga. 



 Basis pemasok sedikit dibanding basis pemasok banyak
JIT hanya menggunakan pemasok dalam jumlah sedikit untuk

mengurangi atau mengeliminasi aktivitas-aktivitas tidak bernilai
tambah, memperoleh bahan yang bermutu tinggi dan berharga murah. 
Sedangkan sistem tradisioanl menggunakan banyak pemasok untuk
memperoleh harga yang murah dan mutu yang baik, tapi akibatnya
banyak aktivitas-aktivitas tidak bernilai tambah dan untuk memperoleh
harga yang lebih murah harus dibeli bahan dalam jumlah yang banyak
atau mungkin dengan mutu yang rendah.

 Kontrak jangka panjang dibanding kontrak jangka pendek
JIT menerapkan kontrak jangka panjang dengan beberapa

pemasoknya guna membangun hubungan baik yang saling
menguntungkan sehingga dapat dipilih pemasok yang memasok bahan
berharga murah, bermutu tinggi, berkinerja pengiriman tepat waktu
dan tepat jumlah serta dapat mengurangi frekuensi pemesanan. 
Sedangkan tradisional menerapkan kontrak-kontrak jangka pendek
dengan banyak pemasok sehingga untuk memperoleh harga murah
harus dibeli dalam jumlah yang banyak atau mungkin mutunya rendah.



 Struktur seluler dibanding struktur departemen

Struktur seluler dalam JIT adalah pengelompokan mesin-mesin
dalam satu keluarga, biasanya kedalam struktur semilingkaran atau huruf “U” 
sehingga satu sel tertentu dapat digunakan untuk melakukan pengolahan
satu jenis atau satu keluarga produk tertentu secara berurutan.Penggunaan
struktur seluler ini dapat mengeliminasi aktivitas, waktu, dan biaya yang tidak
bernilai tambah.  Sedangkan struktur departemen dalam sistem tradisional
adalah struktur pengolahan produk melalui beberapa departemen produksi
sesuai dengan tahapan-tahapannya dan memerlukan beberapa departemen
jasa yang memasok jasa bagi departemen produksi. 

 Karyawan berkeahlian ganda dibanding karyawan terspesialisasi

Sistem JIT yang menggunakan sistem tarikan, waktu bebas harus
digunakan oleh karyawan struktur seluler untuk berlatih agar berkeahlian
ganda sehingga ahli dalam berproduksi dan dalam bidang-bidang jasa
tertentu misalnya pemeliharaan pencegahan, reparasi, setup, inspeksi mutu. 
Sedangkan pada sistem tradisional sistem karyawan terspesialisasi
berdasarkan departemen tempat kerjanya misalnya departemen produksi
atau departemen jasa. Karyawan pada departemen jasa terspesialisasi pada
aktivitas penangan bahan, listrik, reparasi, dan pemeliharaan, karyawan pada
departemen produksi terspesialisasi pada aktivitas pencampuran, peleburan, 
pencetakan, perakitan, dan penyempurnaan.



 Jasa terdesentralisasi dibanding jasa tersentralisasi

Sistem tradisional mendasarkan pada sistem
spesialisasi sehingga jasa tersentralisasi pada masing-
masing departemen jasa. Sedangkan pada sistem JIT jasa
terdesentralisasi pada masing-masing struktur seluler, 
para karyawan selain selain ditugaskan untuk berproduksi
tapi juga harus ditugaskan pada pekerjaan jasa yang 
secara langsung mendukung produksi struktur selulernya.

 Keterlibatan tinggi dibanding keterlibatan rendah

Dalam sistem tradisional, keterlibatan dan
pemberdayaan karyawan relatif rendah karena fungsi
karyawan melaksanakan perintah atasan. Sedangkan
dalam sistem JIT manajemen harus dapat
memberdayakan para karyawannya dengan cara
melibatkan mereka atau memberi peluang pada mereka
untuk berpartisipasi dalam manajemen organisasi. 



 Gaya pemberi fasilitas dibanding gaya pemberi perintah
Sistem tradisional umumnya menggunakan gaya manajemen

sebagai atasan karena fungsi utamanya adalah memerintah para
karyawan untuk melaksanakan kegiatan. Sedangkan pada sistem JIT 
memerlukan keterlibatan karyawan sehingga mereka dapat
diberdayakan, maka gaya maanjemen yang cocok adalah sebagai
fasilitator dan bukanlah sebagai pemberi perintah.

 TQC dibanding AQL
TQC (Total Quality Control) dalam JIT adalah pendekatan

pengendalian mutu yang mencakup seluruh usaha secara
berkesinambungan dan tidak ada akhir untuk menyempurnakan mutu
agar tercapai kerusakan nol atau bebas dari kerusakan. Produk rusak
harus dihindari karena dapat mengakibatkan penghentian produksi
dan ketidakpuasan konsumen. AQL (Accepted Quality Level) dalam
sistem tradisional adalah pendekatan pengendalian mutu yang 
memungkinkan atau mencadangkan terjadinya kerusakan namun tidak
boleh melebihi tingkat kerusakan yang telah ditentukan sebelumnya.



Jenis-jenis Sistem JIT

1. JIT Pembelian
JIT Pembelian adalah sistem pembelian barang berdasar tarikan

permintaan sehingga barang yang dibeli dapat diterima tepat waktu, tepat
jumlah, bermutu tinggi dan berharga murah. Berdasar sistem tarikan, barang
yang diterima dari pembelian segera digunakan untuk memenuhi
permintaan pembeli pada perusahaan dagang atau segera digunakan untuk
memeniuhi permintaan produksi pada perusahaan manufaktur. 
Pengurangan waktu dan biaya bernegosiasi dapat dilakukan karena :
 Jumlah pemasok menjadi sangat sedikit
 Kontrak pembelian jangka panjang dengan para pemasok JIT
 Memiliki konsumen dengan program pembelian yang mapan
 Rencana pembelian yang matang dapat memberikan informasi kepada

para pemasok mengenai persyaratan mutu dan penyerahan barang
 Mengeliminasi aktivitas dan biaya yang tidak bernilai tambah
 Dilakukan dengan penyediaan container yang terpasang di pabrik
 Mengurangi waktu dan biaya untuk program pemeriksaan mutu



2. JIT Produksi

JIT Produksi adalah sistem produksi
berdasar tarikan permintaan sehingga produk
dapat diproduksi tepat waktu, jumlah, dan
bermutu tinggi dengan biaya rendah. Produksi
JIT dapat mengurangi waktu dan biaya produksi
dengan cara :

1. Mengurangi atau menghilangkan barang
dalam proses (BDP)

2. Mengurangi atau menghilangkan waktu
tunggu (lead time)

3. Mengurangi atau menghilangkan setup

4. Menyederhanakan pengolahan produk



• Seluruh sistem yang ada dalam perusahaan dapat 
berjalan lebih efisien.

• Pabrik mengeluarkan biaya yang lebih sedikit untuk
mempekerjakan para   staffnya.

• Barang produksi tidak harus selalu dicek, disimpan 
atau diretur kembali.

• Kertas kerja dapat lebih simple.

• Penghematan yang telah dilakukan dapat 
digunakan untuk mendapat profit yang lebih tinggi 
misalnya dengan mengadakan promosi tambahan.

Keuntungan
JIT

• Satu kelemahan sistem JIT adalah, 
tingkatan order ditentukan oleh data 
permintaan historis. Jika permintaan
naik melebihi dari rata-rata perencanaan
historis maka inventori akan habis dan
akan mempengaruhi tingkat pelayanan
konsumen.

Kelemahan
JIT



• Meningkatkan Keterlacakan
(ketertelusuran) biaya

• Meningkatkan akurasi 
penghitungan biaya produk

• Mengurangi perlunya alokasi 
pusat biaya jasa (departemen 
jasa)

• Mengubah perilaku dan relatif 
pentingnya biaya tenaga kerja 
langsung

• Mempengaruhi sistem penentuan 
harga pokok pesanan dan proses

Dampak
Implementasi
Just In Time 

Terhadap
Penentuan Biaya



Pengaruh JIT pada Keakuratan Penentuan Biaya Produk :
Salah satu konsekuensi dari penurunan biaya tidak langsung

dan kenaikan biaya langsung adalah meningkatkan keakuratan
penentuan biaya (Harga Pokok Produk). Pemanufakturan JIT, dengan
mengurangi kelompok biaya tidak langsung dan mengubah sebagian
besar dari biaya tersebut menjadi biaya langsung maupun sebaliknya, 
dapat menurunkan kebutuhan penaksiran yang sulit.
Pengaruh JIT pada Biaya Tenaga Kerja Langsung :

Sebagai perusahaan yang menerapkan JIT dan otomatisasi, biaya
tenaga kerja langsung tradisional dikurangi secara signifikan. Oleh
sebab itu ada dua akibat :
1. Persentasi biaya tenaga kerja langsung dibandingkan total biaya

produksi menjadi berkurang
2. Biaya tenaga kerja langsung berubah dari biaya variabel menjadi

biaya tetap
Pengaruh JIT pada Penilaian Persediaan :

Salah satu masalah pertama akuntansi yang dapat dihilangkan
dengan penggunaan pemanufakturan JIT adalah kebutuhan untuk
menentukan biaya produk dalam rangka penilaian persediaan. Jika
terdapat persediaan, maka persediaan tersebut harus dinilai, dan
penilaiannya mengikuti aturan-aturan tertentu untuk tujuan pelaporan
keuangan. 



Pengaruh JIT pada Harga Pokok Pesanan :
Dalam penerapan JIT untuk penentuan order pesanan, 
pertama, perusahaan harus memisahkan bisnis yang sifatnya
berulang-ulang dari pesanan khusus. Selanjutnya sel-sel
pemanufakturan dapat dibentuk untuk bisnis berulang-ulang. 
Dengan mereorganisasi tata letak pemanufakturan, pesanan
tidak membutuhkan perhatian yang besar dalam
mengelompokkan harga pokok produksi. Hal ini karena biaya
dapat dikelompokkan pada level selular. 

Pengaruh JIT pada Harga Pokok Proses :
Dalam metode proses, perhitungan biaya per unit akan
menjadi lebih rumit karena adanya persediaan barang dalam
proses. Dengan menggunakan JIT, diusahakan persediaan nol, 
sehingga penghitungan unit ekuivalen tidak terlalu
dibutuhkan, dan tidak perlu menghitung biaya dari periode
sebelumnya. JIT secara signifikan mengarah pada
penyederhanaan.



TEORI ACTIVITY-BASED 
COSTING

Aktivitas, Sumber Daya, Objek Biaya dan Cost Driver

Aktivitas adalah pekerjaan yang dilakukan dalam suatu organisasi. 
Contohnya pemindahan bahan merupakan aktivitas pergudangan.
Sumber daya merupakan sumber ekonomis yang dibebankan atau
digunakan dalam pelaksanaan aktivitas. Gaji dan bahan merupakan
contoh sumber daya yang digunakan untuk melakukan aktivitas.
Objek biaya merupakan bentuk akhir dimana pengukuran biaya
diperlukan. Contohnya pelanggan, produk, jasa kontrak, proyek atau
unit kerja lainnya dimana manajemen menginginkan pengukuran biaya
secara terpisah.

Elemen biaya meupakan jumlah yang dibayarkan untuk
sumber daya yang dikonsumsi oleh aktivitas dan terkandung di dalam
‘cost pool’. Contohnya, ‘cost pool’ untuk hal-hal yang berkaitan dengan
mesin mungkin mengandung elemen biaya untuk tenaga, elemen
biaya teknik dan elemen biaya depresiasi.



 Apakah ‘Activity-Based Costing’ itu?
Activity-Based Costing adalah pendekatan penentuan biaya produk yang 

membebankan biaya ke produk atau jasa berdasarkan konsumsi sumber daya yang 
disebabkan karena aktivitas. Sumber daya dibebankan ke aktivitas, kemudian aktivitas
dibebankan ke objek biaya berdasarkan penggunaannya. Dengan ABC, BOP 
dibebankan ke objek biaya seperti produk dan jasa dengan mengidentifikasikan
sumber daya, aktivitas dan biayanya serta kuantitas aktivitas dan sumber daya yang 
dibutuhkan untuk memproduksi output. ABC merupakan sistem yang 
mempertahankan dan memproses data keuangan dan operasional dari sumber daya
perusahaan berdasarkan aktivitas, objek biaya, cost driver, dan ukuran kinerja
aktivitas. ABC juga membebankan biaya ke aktivitas dan objek biaya.

 Prosedur Alokasi Dua Tahap
Alokasi dua tahap membebankan biaya sumber daya perusahaan, yang 

disebut biaya overhead pabrik, ke ‘cost pool’ dan kemudian ke objek biaya
berdasarkan bagaimana suatu objek biaya menggunakan sumber daya tersebut. 
Dengan sistem ABC, alokasi tahap pertama adalah proses pembebanan biaya sumber
daya, yaitu biaya overhead pabrik dibebankan ke ‘cost pool’ aktivitas atau kelompok
aktivitas yang disebut pusat aktivitas (activity center) dengan menggunakan driver 
sumber daya (resources driver) yang tepat.

Alokasi tahap kedua adalah proses pembebanan biaya, dimana biaya
aktivitas dibebankan ke objek biaya dengan menggunakan driver aktivitas (activity 
driver) yang tepat. Sistem ABC berbeda dari sistem tradisional dalam dua hal : (1) ‘Cost 
pool’ didefinisikan sebagai aktivitas atau pusat aktivitas dan bukan sebagai pabrik atau
pusat biaya departemen, (2) Cost driver yang digunakan untuk membebankan biaya
aktivitas ke objek biaya adalah driver aktivitas yang mendasarkan pada hubungan
sebab akibat.



Sistem ABC hanya
diimplementasikan jika :

Biaya mengukur 
aktivitas dan biaya 
aktivitas menurun, 

mungkin karena 
sistem penjadwalan 

yang sudah 
terotomatisasi di 

pabrik.

Persaingan yang 
semakin ketat 

meningkatkan biaya 
kesalahan yang 

disebabkan 
kekeliruan dalam 
penentuan harga 

jual.

Diversitas produk 
sangat tinggi 

dalam hal volume, 
ukuran dan 

kompleksitas 
produk.



Tahap-tahap dalam Perancangan
sistem ABC

• Mengidentifikasi Sumber Daya dan Aktivitas
Biaya sumber dana adalah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan berbagai aktivitas. Dalam merancang
sistem ABC juga dilakukan analisis aktivitas. Analisis aktivitas adalah identifikasi dan deskripsi pekerjaan
(aktivitas) dalam organisasi. Analisis aktivitas meliputi pengumpulan data dari dokumen dan catatan yang ada, 
dan penelitian/survey dengan menggunakan daftar pertanyaan, observasi dan wawancara secara terus-
menerus terhadap orang-orang kunci.
*Proses pemanufakturan mempunyai empat kategori aktivitas :
1).      Aktivitas berlevel unit, adalah aktivitas yang dilakukan untuk memproduksi setiap satu unit produk.
2).      Aktivitas berlevel batch, adalah aktivitas yang dilakukan untuk setiap batch atau kelompok produk.
3).      Aktivitas untuk mendukung produk, adalah aktivitas yang dilakukan untuk mendukung produksi produk
yang berbeda.
4).      Aktivitas untuk mendukung fasilitas, adalah aktivitas yang dilakukan untuk mendukung produksi produk
secara umum.

• Membebankan Biaya Sumber Daya ke Aktivitas
Biaya sumber daya dapat dibebankan ke aktivitas dengan cara penelusuran secara langsung (direct tracing) 
atau estimasi. Direct tracing mensyaratkan untuk mengukur pemakaian sumber daya yang sesungguhnya
digunakan oleh aktivitas. Contohnya tenaga yang digunakan untuk mengoperasikan mesin yang dapat
ditelusuri secara langsung ke aktivitas operasi mesin, sehingga operasi mesin diobservasi berdasarkan meter 
yang digunakan. Jika pengukuran secara langsung tidak dapat digunakan, supervisor diminta untuk
mengestimasi presentase waktu yang dilakukan oleh tenaga kerja pada setiap aktivitas yang diidentifikasi.
• Membebankan Biaya Aktivitas ke Objek Biaya
Driver aktivitas digunakan untuk membebankan biaya aktivitas ke objek biaya. Driver aktivitas biasanya berupa
jumlah pesanan pembelian, jumlah laporan penerimaan barang, jumlah laporan atau jam inspeksi, jumlah
suku cadang yang disimpan, jumlah pembayaran, jam kerja langsung, jam mesin, jumlah setup dan waktu
siklus produksi.



Manfaat sistem ABC

•ABC menyajikan biaya produk
yang lebih akurat dan
informatif.

•ABC menyajikan pengukuran 
yang lebih akurat tentang biaya 
yang dipicu oleh adanya 
aktivitas.

•ABC memudahkan manajer 
memberi informasi tentang 
biaya relevan untuk 
pengambilan keputusan bisnis.

Keterbatasan Sistem ABC

•Alokasi

•Mengabaikan biaya

•Pengeluaran dan waktu yang 
dikonsumsi

Proses pembebanan
biaya pusat aktivitas ke
produk

•Biaya ditelusuri ke driver 
sumber daya yang sama yang 
dibebankan ke pusat aktivitas.

•Tarif overhead pabrik dihitung 
untuk setiap aktivitas 
berdasarkan driver aktivitas 
tertentu.

•Biaya overhead dibebankan ke 
setiap produk dengan cara 
mengalikan tarif overhead 
pabrik dengan kuantitas driver 
aktivitas yang dikonsumsi oleh 
produk.



BALANCED SCORECARD
BSC adalah pendekatan terhadap strategi manajemen yang 

dikembangkan oleh Drs.Robert Kaplan (Harvard Business School) and David 
Norton pada awal tahun 1990. BSC berasal dari dua kata yaitu balanced 
(berimbang) dan scorecard (kartu skor). Balanced (berimbang) berarti adanya
keseimbangan antara performance keuangan dan non-keuangan, 
performance jangka pendek dan performance jangka panjang, antara
performance yang bersifat internal dan performance yang bersifat eksternal. 
Sedangkan scorecard (kartu skor) yaitu kartu yang digunakan untuk mencatat
skor performance seseorang. Kartu skor juga dapat digunakan untuk
merencanakan skor yang hendak diwujudkan oleh seseorang di masa depan.

Mula-mula BSC digunakan untuk memperbaiki sistem pengukuran
kinerja eksekutif. Awal penggunaannya kinerja eksekutif diukur hanya dari
segi keuangan. Kemudian berkembang menjadi luas yaitu empat perspektif, 
yang kemudian digunakan untuk mengukur kinerja organisasi secara utuh. 
Empat perspektif tersebut yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal 
serta pembelajaran dan pertumbuhan.

BSC adalah suatu mekanisme sistem manajemen yang mampu
menerjemahkan visi dan strategi organisasi ke dalam tindakan nyata di 
lapangan. BSC adalah salah satu alat manajemen yang telah terbukti telah
membantu banyak perusahaan dalam mengimplementasikan strategi
bisnisnya.



 Keunggulan pendekatan BSC dalam sistem perencanaan
strategis adalah mampu menghasilkan rencana strategis, 
yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

(1) komprehensif, (2) koheren, (3)seimbang dan (4) 
terukur.

 Perspektif dalam Balanced Scorecard
Adapun perspektif-perspektif yang ada di dalam BSC adalah
sebagai berikut:

1. Perspektif Keuangan
BSC memakai tolak ukur kinerja keuangan seperti laba bersih
dan ROI, karena tolak ukur tersebut secara umum digunakan
dalam perusahaan untuk mengetahui laba. Tolak ukur
keuangan saja tidak dapat menggambarkan penyebab yang 
menjadikan perubahan kekayaan yang diciptakan perusahaan
atau organisasi (Mulyadi dan Johny Setyawan, 2000).



• Di dalam Balanced Scorecard, pengukuran finansial
mempunyai dua peranan penting, di mana yang 
pertama adalah semua perspektif tergantung pada
pengukuran finansial yang menunjukkan implementasi
dari strategi yang sudah direncanakan dan yang kedua
adalah akan memberi dorongan kepada 3 perspektif
yang lainnya tentang target yang harus dicapai dalam
mencapai tujuan organisasi.

• Menurut Kaplan dan Norton, siklus bisnis terbagi 3 
tahap, yaitu: bertumbuh (growth), bertahan (sustain), 
dan menuai (harvest), di mana setiap tahap dalam
siklus tersebut mempunyai tujuan fmansial yang 
berbeda. Growth merupakan tahap awal dalam siklus
suatu bisnis. Pada tahap ini diharapkan suatu bisnis
memiliki produk baru yang dirasa sangat potensial bagi
bisnis tersebut.



2.Perspektif Pelanggan

• Dalam perspektif pelanggan, perusahaan
perlu terlebih dahulu menentukan segmen
pasar dan pelanggan yang menjadi target bagi
organisasi atau badan usaha. Selanjutnya, 
manajer harus menentukan alat ukur yang 
terbaik untuk mengukur kinerja dari tiap unit 
opetasi dalam upaya mencapai target 
finansialnya. Selanjutnya apabila suatu unit 
bisnis ingin mencapai kinerja keuangan yang 
superior dalam jangka panjang, mereka harus
menciptakan dan menyajikan suatu produk
baru/jasa yang bernilai lebih baik kepada
pelanggan mereka.



• Perspektif pelanggan, yaitu:
• Kelompok pengukuran inti icore measurement group).

Kelompok pengukuran ini digunakan untuk mengukur bagaimana
perusahaan memenuhi kebutuhan pelanggan dalam mencapai kepuasan, 
mempertahankan, memperoleh, dan merebut pangsa pasar yang telah ditargetkan. 
Dalam kelompok pengukuran inti, kita mengenal lima tolak ukur, yaitu: pangsa pasar, 
akuisisi pelanggan (perolehan pelanggan), retensi pelanggan (pelanggan yang 
dipertahankan), kepuasan pelanggan, dan profitabilitas pelanggan.
• Kelompok pengukuran nilai pelanggan {customer value proposition).

Kelompok pengukuran ini digunakan untuk mengetahui bagaimana
perusahaan mengukur nilai pasar yang mereka kuasai dan pasar yang potensial yang 
mungkin bisa mereka masuki. Kelompok pengukuran ini juga dapat menggambarkan
pemacu kinerja yang menyangkut apa yang harus disajikan perusahaan untuk
mencapai tingkat kepuasan, loyalitas, retensi, dan akuisisi pelanggan yang tinggi. Value 
proposition menggambarkan atribut yang disajikan perusahaan dalam produk/jasa
yang dijual untuk menciptakan loyalitas dan kepuasan pelanggan. Kelompok
pengukuran nilai pelanggan terdiri dari:
a) Atribut produk/jasa, yang meliputi: fungsi, harga, dan kualitas produk.
b) Hubungan dengan pelanggan, yang meliputi: distribusi produk kepada

pelanggan, termasuk respon dari perusahaan, waktu pengiriman, serta
bagaimana perasaan pelanggan setelah membeli produk/jasa dari perusahaan
yang bersangkutan.

c) Citra dan reputasi, yang menggambarkan faktor intangible bagi perusahaan
untuk menarik pelanggan untuk berhubungan dengan perusahaan, atau
membeli produk.



3. Perspektif Proses Bisnis Internal

Perspektif proses bisnis internal menampilkan
proses kritis yang memungkinkan unit bisnis untuk
memberi value proposition yang mampu menarik dan
mempertahankan pelanggannya di segmen pasar yang 
diinginkan dan memuaskan harapan para pemegang
saham melalui flnancial retums (Simon, 1999).

Tiap-tiap perasahaan mempunyai seperangkat proses 
penciptaan nilai yang unik bagi pelanggannya. Secara
umum, Kaplan dan Norton (1996) membaginya dalam 3 
prinsip dasar, yaitu:

a) Proses inovasi.

b) Proses operasi.

c) Pelayanan puma jual.



4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
Perspektif ini menyediakan infrastruktur bagi tercapainya

ketiga perspektif sebelumnya, dan untuk menghasilkan pertumbuhan
dan perbaikan jangka panjang.

Penting bagi suatu badan usaha saat melakukan investasi tidak
hanya pada peralatan untuk menghasilkan produk/jasa, tetapi juga
melakukan investasi pada infrastruktur, yaitu: sumber daya manusia, 
sistem dan prosedur. Tolak ukur kinerja keuangan, pelanggan, dan
proses bisnis internal dapat mengungkapkan kesenjangan yang besar
antara kemampuan yang ada dari manusia, sistem, dan prosedur. 
Untuk memperkecil kesenjangan itu, maka suatu badan usaha harus
melakukan investasi dalam bentuk reskilling karyawan, yaitu: 
meningkatkan kemampuan sistem dan teknologi informasi, serta
menata ulang prosedur yang ada.

Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan mencakup 3 
prinsip kapabilitas yang terkait dengan kondisi intemal perusahaan, 
yaitu:
a) Kapabilitas pekerja.
b) Kapabilitas sistem informasi.
c) Iklim organisasi



LAPORAN KEUANGAN

Likuiditas Perusahaan

Likuiditas adalah masalah kemampuan suatu
perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang 
segera harus dipenuhi.  Masalah likuiditas dapat dihitung
dengan dua cara, yaitu dengan cara perhitungan
menggunakan rasio(quick ratio, current ratio, dan cash 
ratio dan dengan menghitung periode penagihan rata-
rata (average collection period). Untuk laporan keuangan
diatas saya menggunakan pendekatan yang pertama yaitu
dengan perhitung rasio (Current ratio, quick ratio dan
cash ratio)



Current ratio = (aktiva lancar : 
hutang lancar) x 100%

Tahun 2010     = (Rp
227.819.168.461 : Rp
123.450.557.939) x 100%

= 184,54 %

Tahun 2011    = (Rp
185.436.645.162 : Rp
96.911.386.652) x 100%

=191,34%

Quick ratio     = {(aktiva
lancar – persediaan) / 
hutang lancar} x 100%

Tahun 2010     = 
{(227.819.168.461-
82.424.270.814) / 
123.450.557.939} x 100%

= 117,77%

Tahun 2009     ={( 
185.436.645.162 - Rp
68.458.457.208) /   
96.911.386.652} x 100%

= 120,706%



Cash ratio      = (kas / hutang lancar) x 100%
Tahun 2010     = ( 9.435.631.304 /  123.450.557.939) x 100%

=7,64%
Tahun 2009     = (  5.398.758.478 /  96.911.386.652) x 100%

= 5,57%
Rasio ini menunjukan kemampuan kas untuk menutupi hutang lancar.

Solvabilitas Perusahaan
Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban
finansialnya saat perusahaan tersebut dilikuidasi. Solvabilitas dapat diukur
dengan cara membandingkan jumlah aktiva dengan jumlah hutang. Untuk
laporan keuangan diatas perhitungan solvabilitasnya saya menggunakan
“total debt to capital asset.”
Total debt to capital assets  = (total hutang / total aktiva) x 100%
Tahun 2010                             = (140.879.700.667 / 275.390.730.449) x 100%

= 51,51%
Tahun 2009                             =(103.889.967.660 / 219.198.880.369) x 100%

= 47,395%

Kelikuidan suatu perusahaan tidak dapat ditentukan oleh solvabilitas
perusahaan tersebut. Perusahaan yang solvable belum tentu likuid begitu
pula sebaliknya.



Rentabilitas Perusahaan

Rentabilitas suatu perusahaan
menunjukkan perbandingan anatara laba
dengan aktiva atau modal yang menghasilkan
laba tersebut. Perhitungan rentabilitas berbeda-
beda untuk setiap perusahaan. Hal ini terjadi
karena perbedaan antara aktiva dan laba yang 
mana yang akan dibandingkan dengan yang lain.



Rentabilitas dibagi menjadi dua, yaitu:
• Rentabilitas ekonomi
Rentabilitas ekonomi bisa iukur dengan menggunakan gross prifit margin. Untuk
laporan keuangan diatas maka perhitungannya sebagai berikut:

Gross profit margin  = (laba kotor / penjualan netto) x 100%       
Tahun2010 = (62.009.766.595 / 516.581.827.788) x 100% = 12,003%
Tahun 2009 = (68.153.669.345 / 447.956.185.580) x 100% =15,214%

Operating ratio          ={(HPP + biaya adm) / penjualan netto} x 100%
Tahun 2010     ={(454.572.061.193+17.362.828.146) / 516.581.827.788} x  100%

= 91,357%
Tahun 2009    ={(379.802.516.235+16.984.119.010) / 

447.956.185.580}x100%
=88,577%

Net Profit Margin = (laba setelah pajak / penjualan netto)x100%
Tahun 2010 =(  28.443.539.773 /  516.581.827.788) x 100% = 5,506%
Tahun 2009 =(  30.909.406.991 /  447.956.185.580) x 100% = 6,9%
• Rentabilitas usaha

Rentabilitas usaha adalah perhitungan rentabilitas suatu perusahaan
dengan cara membandingkan laba usaha dengan modal sendiri.



• Profitabilitas Perusahaan
Profitabilitas yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan
perusahaan dalam memperoleh laba atau keuntungan, profitabilitas suatu
perusahaan mewujudkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal 
yang menghasilkan laba tersebut. Yang termasuk dalam ratio ini adalah :
• Gross Profit Marginal (Margin Laba Kotor)
Merupakan perandingan antar penjualan bersih dikurangi dengan Harga
Pokok penjualan dengan tingkat penjualan, rasio ini menggambarkan laba
kotor yang dapat dicapai dari jumlah penjualan.

Rumus :
GPM = (Laba Kotor / Penjualan Bersih) x 100%
Pada tahun 2011 = 2.142.463 / 8.952.052 = 0,24 = 24%
Analisis: Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba kotor dari
penjualan bersih adalah sebesar 24%
• Net Profit Marginal (Margin Laba Bersih)
Merupakan rasio yang digunaka nuntuk mengukur laba bersih sesudah pajak
lalu dibandingkan dengan volume penjualan.
Rumus:
NPM = (Laba setelah pajak / Total Aktiva) x 100%
Pada tahun 2011 = 293.108 / 3.719.583 = 0.08 = 8%
Analisis: Perusahaan mampu laba bersih sebesar 8%



LINGKUNGAN DAN BUDAYA 
ORGANISASI



• Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal mencangkup pemahaman berbagai
faktor di luar perusahaan yang mengarah pada munculnya kesempatan
bisnis / bahkan ancaman bagi perusahaan. Bagi pengembangan strategik,
analisis ini di butuhkan tidak hanya terbatas pada rincian analisis
kesempatan dan ancaman saja tetapi juga untuk menentukan dari mana
dan untuk apa hasil analisis itu di pergunakan. Oleh karena itu manajer
puncak membutuhkan diagnosis lebih lanjut atas hasil analisis lingkungan
eksternal.

• Lingkungkan umum (General Environment)

Adalah suatu lingkungan dalam lingkungan eksternal organisasi yang 
menyususun faktor-faktor yang memiliki ruang lingkup luas. Faktor-faktor 
tersebut diantaranya adalah :

1. Faktor ekonomi

2. Faktor social

3. Faktor politik dan hokum

4. Faktor teknologi

5. Faktor pemerintah

6. Faktor demografi



2. Analisis dan Diagnosis Lingkungan Eksternal
2.1 Analisis Lingkungan Eksternal 

Analisis lingkungan eksternal mencangkup pemahaman berbagai faktor di 
luar perusahaan yang mengarah pada munculnya kesempatan bisnis / bahkan 
ancaman bagi perusahaan. 
Terdapat 3 cara dalam melakukan analisis terhadap lingkungan eksternal 
perusahaan yaitu:
1. Pengumpulan informasi verbal dan tertulis dari berbagai sumber
2. Merancang Sistem Informasi Manajemen dalam Organisasi
3. Melakukan Perkiraan Secara Formal

2.2 Proses Diagnosis Lingkungan Eksternal
Proses diagnosis lingkungan eksternal pada prinsipnya merupakan 

kelanjutan dari proses analisis. Dalam arti luas proses diagnosis memberi 
penilaian yang signifikan terhadap berbagai kesempatan dan ancaman yang 
ditemukan selama proses analisis lingkungan. Elemen kunci diagnosis 
adalah kemampuan manager puncak untuk menentukan informasi yang 
dapat diabaikan kemudian mengevaluasi jenis informasi yang dipandang 
relevan dengan kepentingan organisasi. Hanya saja yang diperlukan dalam 
proses diagnosis saat ini adalah pemahaman atas berbagai faktor penentu 
hasil diagnosis lingkungan yang diantaranya adalah karakteristik individu 
dari seorang strategik manager, pengaruh pekerjaan, dinamika kelompok, 
dan faktor lingkungan fisik lain yang mempengaruhi keputusan managerial. 



Lingkungan Eksternal Makro dan Mikro

Lingkungan Eksternal Makro Perusahaan Meliputi :
1. Teknologi
2. Ekonomi
3. Lingkungan sosial kebudayaan
4. Dimensi internasional

Lingkungan eksternal mikro perusahaan meliputi :
1. Para pesaing
2. Langganan/konsumen
3. Pasar tenaga kerja
4. Lembaga keuangan
5. Para penyedia
6. Perwakilan pemerintah



Lingkungan Internal

• Definisi Lingkungan Internal
Lingkungan internal adalah lingkungan organisasi yang 
berada di dalam perusahaan atau organisasi tersebut dan 
secara formal memiliki implikasi yang langsung dan khusus 
pada perusahaan atau organisasi.

• Elemen dalam lingkungan internal
Didalam lingkungan internal ada beberapa elemen yang 
mempengaruhi seorang menejer dalam mengambil 
keputusan yang akan berpengaruh pada perusahaan atau 
organisasi.



Beberapa elemen dalam lingkungan internal yaitu :

1. Karyawan

2. Manajemen

3. Pemegang saham dan dewan direksi

4. modal 

• Lingkungan Internal Terhadap Organisasi

Lingkungan sangat berpengaruh terhadap 
keberadaan sebuah perusahaan atau organisasi, 
besar kecilnya pengaruh lingkungan pada 
perusahaan dapat dilihat dari seberapa besar 
ketergantungan perusahaan tersebut pada 
lingkungannya.



• Budaya Organisasi

Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari tidak terlepas dari ikatan budaya yang 
diciptakan. Ikatan budaya tercipta oleh masyarakat yang bersangkutan, baik 
dalam keluarga, organisasi, bisnis maupun bangsa. Budaya membedakan 
masyarakat satu dengan yang lain dalam cara berinteraksi dan bertindak 
menyelesaikan suatu pekerjaan
Sumber-sumber Budaya Organisasi

Menurut Tosi, Rizzo, Carrol seperti yang dikutip oleh Munandar (2001:264), 
budaya organisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Pengaruh umum dari luar yang luas
Mencakup faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan atau hanya sedikit dapat 
dikendalikan oleh organisasi.
2. Pengaruh dari nilai-nilai yang ada di masyarakat
Keyakinan-keyakinan dn nilai-nilai yang dominan dari masyarakat luas misalnya 
kesopansantunan dan kebersihan.
3. Faktor-faktor yang spesifik dari organisasi
Organisasi selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam mengatasi baik 
masalah eksternal maupun internal organisasi akan mendapatkan penyelesaian-
penyelesaian yang berhasil. Keberhasilan mengatasi berbagai masalah tersebut 
merupakan dasar bagi tumbuhnya budaya organisasi.
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Ciri-ciri Budaya Organisasi

Menurut Robbins (1996:289), ada 7 ciri-ciri budaya organisasi adalah:
1. Inovasi dan pengambilan resiko. Sejauh mana karyawan didukung 
untuK menjadi inovatif dan mengambil resiko.
2. Perhatian terhadap detail. Sejauh mana karyawan diharapkan 
menunjukkan kecermatan, analisis dan perhatian terhadap detail.
3. Orientasi hasil. Sejauh mana manajemen memfokus pada hasil 
bukannya pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai 
hasil tersebut.
4. Orientasi orang. Sejauh mana keputusan manajemen 
memperhitungkan efek pada orang-orang di dalam organisasi itu.
5. Orientasi tim. Sejauh mana kegiatan kerja diorganisasikan sekitar 
tim-tim, ukannya individu.
6. Keagresifan. Berkaitan dengan agresivitas karyawan.
7. Kemantapan. Organisasi menekankan dipertahankannya budaya 
organisasi yang sudah baik.



Tipologi Budaya
Menurut Sonnenfeld dari Universitas Emory (Robbins, 
1996 :290-291), ada empat tipe budaya organisasi :

1. Akademi
Perusahaan suka merekrut para lulusan muda 
universitas, memberi mereka pelatihan istimewa, dan 
kemudian mengoperasikan mereka dalam suatu fungsi 
yang khusus. Perusahaan lebih menyukai karyawan yang 
lebih cermat, teliti, dan mendetail dalam menghadapi 
dan memecahkan suatu masalah.
2. Kelab
Perusahaan lebih condong ke arah orientasi orang dan 
orientasi tim dimana perusahaan memberi nilai tinggi 
pada karyawan yang dapat menyesuaikan diri dalam 
sistem organisasi. Perusahaan juga menyukai karyawan 
yang setia dan mempunyai komitmen yang tinggi serta 
mengutamakan kerja sama tim.



• 3. Tim Bisbol
Perusahaan berorientasi bagi para pengambil resiko 
dan inovator, perusahaan juga berorientasi pada hasil 
yang dicapai oleh karyawan, perusahaan juga lebih 
menyukai karyawan yang agresif. Perusahaan 
cenderung untuk mencari orang-orang berbakat dari 
segala usia dan pengalaman, perusahaan juga 
menawarkan insentif finansial yang sangat
besar dan kebebasan besar bagi mereka yang sangat 
berprestasi.

4. Benteng
Perusahaan condong untuk mempertahankan budaya 
yang sudah baik. Menurut Sonnenfield banyak 
perusahaan tidak dapat dengan rapi dikategorikan 
dalam salah satu dari empat kategori karena merek 
memiliki suatu paduan budaya atau karena 
perusahaan berada dalam masa peralihan.



• Penciptaan dan Pemeliharaan Budaya
Cara menciptakan dan mempertahankan budaya 
organisasi.Filsafat pendiri organisasi merupakan 
sumber utama sebuah budaya organisasi.

(Robbins, 1990: 486).

Adapun tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut:

• Seseorang mempunyai gagasan untuk mendirikan 
organisasi.

• Ia menggali dan mengarahkan sumber-sumber 
baik orang yang sepaham dan setujuan dengan 
dia (SDM), biaya dan teknologi.

• Mereka meletakan dasar organisasi berupa 
susunan organisasi dan tata kerja.



Perubahan Budaya Organisasi

Perubahan organisasi adalah upaya masyarakat 
dalam organisasi, bekerja sama dalam mencapai 
suatu tujuan yang sama dengan melakukan 
perubahan-perubahan organisasi dalam berbagai 
aspek atau melakukan berbagai penyesuaian dengan 
perkembangan zaman yang terus berkembang. 



Faktor – Faktor Perubahan Organisasi

Faktor internal : tujuan,strategi dan kebijakan organisasi, 
kegiatan, dan teknologi yang digunakan. 

Faktor-faktor intern yang mempengaruhi organisasi dan 
kegiatan organisasi antara lain :

1. Perubahan kebijaksanaan pimpinan

2. Perubahan tujuan

3. Pemekaran atau perluasan wilayah operasi organisasi

4. Volume kegiatan yang bertambah banyak

5. Tingkat pengetahuan dan keterampilan dari para 
anggota organisasi

6. Sikap dan perilaku dari para anggota organisasi

7. Berbagai macam ketentuan atau peraturan baru yang 
berlaku dalam organisasi



8. Problem hubungan antar anggota,

9. Problem dalam proses kerja sama,

10. Problem keuangan.

Faktor Eksternal

Faktor eksternal : politik, pendidikan, ekonomi, sosial, 
kebudayaan, dan teknologi. Lingkungan ekstern adalah 
keseluruhan faktor yang ada di luar organisasi yang 
mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi. 
Lingkungan ekstern tidak hanya mempengaruhi 
organisasi tertentu, tetapi juga terhadap semua 
organisasi yang ada di masyarakat. 



4. Teknologi, segenap hasil kemajuan dan teknik 
perkembangan industri peralatan modern. 

5. Sumber alam, meliputi segenap potensi sumber 
alam baik di darat, laut maupun udara, berupa tanah, air, 
energi, flora, fauna dan lain-lain termasuk pula geografi 
dan iklim.

6. Demografi, meliputi sumber tenaga kerja yang 
tersedia dalam masyarakat, yang dapat diperinci menurut 
jenis kelamin, tingkat umur, jumlah dan bagaimana sistem 
penyebarannya.

7. Sosiologi, ilmu tentang kehidupan manusia dalam 
lingkungan kelompok, atau ilmu tentang masyarakat.



Sikap organisasi dalam menghadapi terjadinya 
perubahan lingkungan intern atau ekstern, yaitu :

1. Mengadakan perubahan struktur organisasi.

2. Mengubah sikap & perilaku pegawai.

3. Mengubah tata aliran kerja.

4. Mengubah peralatan kerja.

5. Mengubah prosedure kerja.

6. Mengadakan perubahan dalam hubungan kerja 
antar personal.



Proses Perubahan

Perubahan dapat melibatkan hampir semua aspek dari 
organisasi, seperti jadwal pekerjaan, dasar untuk 
departementalisasi, rentang manajemen, mesin-mesin, 
rancangan organisasi, dan sebagainya.

Proses perubahan, yaitu:

1. Mengadakan pengkajian.

2. Mengadakan identifikasi.

3. Menetapkan perubahan.

4. Menentukan strategi.

5. Melakukan evaluasi.





MOTIVASI 



Menurut French dan Raven, dikutip Stoner, Freeman dan 
Gilbrt (1995), motivasi adalah mendorong seseorang untuk 

menunjukan perilaku tertentu. Motivation is the set of 
forces that cause people to behave in certain ways.

Kinerja terbaik menurut Griffin (2000) ditentukan oleh 3 
faktor, yaitu: 

1. motivasi (motivation), yang terkait dengan keinginan 
untuk melakukan pekerjaan, 

2. kemampuan (ability), kapabilitas dari tenaga kerja/SDM 
untuk melakukan pekerjaan, 

3. lingkungan pekerjaan (the work environment), sumber 
daya dan situasi yang dibutuhkan untuk melakuka 
pekerjaan.

PENGERTIAN MOTIVASI 



Gambar proses motivasi sebagai pendorong perilaku individu



PENDEKATAN MENGENAI MOTIVASI 

PENDEKATAN TRADISIONAL 

Pendekatan tradisional, sering dikaitkan dengan perspektif 
saintifik atau kelompok manajemen ilmiah yang salah satu 

penggagasnya Frederick Winslow Taylor. Pendekatan ini pada 
dasarnya manajer memiliki kinerja yang lebih baik dari pada 
pekerja. Dan pekerja akan memiliki kinerja yang baik apabila 
diiming imingi dengan uang. “Human are motivated solely by 

money”  -Stoner, Freeman, Gilbert (1995). Semakin banyak 
produk yang diproduksi oleh pekerja maka pekerja bisa dibilang 
produktif dan mampu mendapat uph lebih banyak dari pekerja 

yang lain. Penerapan ini masih digunakan diantaranya 
pemberian gaji atau upah berdasarkan prestasinya.



PENDEKATAN MENGENAI MOTIVASI 

PENDEKATAN RELASI MANUSIA 

Pendekatan relasi manusia, dikaitkan dengan Elton Mayo dan 
pengikutnya. Mayo menemukan dengan melakukan pekerjaan 

yang sama terus menerus akan menimbulkan kebosanan, maka 
kontak dengan manusia atau relasi justru akan memelihara 
motivasi pekerja yang pada intinya manajer harus mampu 

menciptakan kondisi sosial yang baik serta membuat pekerja 
merasa penting dan dibutuhkan perusahaan maka pekerja akan 
memberi kierja yang baik. Telah banyak diterapkan, contohnya 

kotak saran, seragam pekerja untuk meminimalisir deskriminasi, 
surat kbar dan lainnya.



PENDEKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pendekatan sumber daya manusia, pendekatan terhadap 
pekerja hanya berdsakran pada uang dan interaksi sosial. Sering 

kali dikaitkan dengan Douglas McGregor, manajer harus 
memahami bahwa karakter manusia ada 2 jenis yaitu tipe-X dan 

tipe-Y. Pekerja tipe-X cenderung sebagai pekerja yang malas, 
yang akan bekerja apabila hanya dapat paksaan. Tipe ini 

cenderung menganggap pekerjaan tidak penting sehingga ia 
menghindari tanggung jawab pekerjaannya serta bersikap pasif 

pada setiap pekerjaan. Adapun pada pekerja tipe-Y, 
beranggapan bahwa bekerja tidak beda jauh dengan bermain 
atau beristirahat sehingga cenderung menyukai pekerjan dan 

bersikap aktif pada setiap pekerjaan. 

PENDEKATAN MENGENAI MOTIVASI 



PRESPEKTIF 
KEBUTUHAN

PRESPEKTIFKESEIMBA
NGAN DAN KEADILAN

PESPEKTIF 
PENGHARAPAN

PRESPEKTIF KONTEMPORER MENGENAI MOTIVASI 



TEORI 
PRESPEKTIF 

KEBUTUHAN

Teori hierarki 
kebutuhanAbraham 

Maslow

Teori ketiga 
kebutuhan Atkinson 

dan McClelland

Teori 2 faktor 
Frederich Herzberg

Teori ERG Clayton 
Alderfer





Kebutuhan fisik, ini merupakan kebutuhan paling 
dasar, bisa berupa kebutuhan  akan makanan, 

seksual daan biologis lainnya. Dalam perusahaan, 
kebutuhan ini akan terpenuhi manakala individu 

mendapat upah minimum yang mereka kehendaki, 
lingkungan nyaan dan lokasi yang bersih dari polusi.

Kebutuhan sosial, kebutuhan interkasi dan diterima 
oleh lingkungan sosial. Perusahaan dapat memenuhi 
kebutuhan ini melalui penciptaan kondisi sosial yang 

memungkinkan pekerja untuk interaksi dalam 
pekerjaan secara lebih fleksibel dan terbuka.

Kebutuhan keamanan, kebutuhan ini bukan sekedar 
untuk merasa aman dari gangguan fisik maupun 

mental, namun juga perasaan aman akan 
ketidakpastian dimasa yang akan datang. Contohnya 
rencana pascapensiun pekerjaan, tunjangan di hari 

tua dan lainnya.



Kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan ini berupa 
penghrgaan dari lingkungan sekitar, atasan maupun 

adanya kejelasan atas penghargaan bagi pekerja yang 
berprestasi sehingga menciptakan organisasi yang 

menghargai setiap upaya pekerja.

Kebutuhan aktualisasi diri, menyangkut kebutuhan 
menempatkan diri dalam lingkungan dan 

pengembangan diri. Kebutuhan ini dapat berupa 
tuntutan untuk pengembangan karier yang jelas, 

pekerjaan yang menantang dan lainnya. Perusahaan 
dapat memenuhi kebutuhan ini melalui pemberian 
promosi bagi pekerja yng pretasi atau melibatkan 

pegawai dalam proyek.



TEORI ERG CLAYTON ALDERFER



kebutuhan seseorang bersifat tidak tetap yang artinya  jika 
kebutuhan seseorang telah mencapai suatu kebutuhan 
relatedness setelah sebelumnya kebutuhan existence-nya 
terpenuhi, maka ada kemungkinan seseorang tersebut 
membutuhkan kembali existence-nya. Demikian pula 
kebutuhan growth telah tercapai, tidak berarti orang 
tersebut tidak membutuhkan lagi kebutuhan relatedness
dan growth. Ini yang dimaksud tidak tetapnya tingkatan 
kebutuhan teori ERG, sedangkan Maslow cenderung jika 
kebutuhan diatas misal sosial, mka kebutuhan dibawahnya 
yaitu fisik dan keamanan cenderung tidak ada lagi karena 
telah terpenuhi. 





• orang yang memiliki kebutuhan untuk berprestasi yang 
tinggi memiliki karakteristik menyukai pekerjaan 
menantang, beresiko serta tanggapan atas pekerjaan yang 
dilakukannya. Sebaliknya, orang yang memiliki kebutuhan 
untuk prestasi rendah cenderung memiliki karakteristik 
sebaliknya.

Kebutuhan untuk 
berprestasi

• kebutuhan ini merupakan lanjutan dari yang Elton Mayo 
telah lakukan melalui studiHowthrone.McClelland 
menjelaskan sekalipun seseorng mmpu berkomunikasi 
secara cepat dan hemat melalui kemajuan teknologi, 
kebutuhan secara interkasi sosial tetap menjadi kebutuhan 
yang tidak dapat dihilangkan

Kebutuhan untuk 
berfaliasi

• terkait dengan seseorang melakukan kontrol atas 
lingkungannya. Kekhawatiran akan kegagalan dapat 
menjadi dorongan motivasi untuk sukses serta 
kekhawatiran terhadap kesuksesan mungkin merupakan 
dorongan motivasi bagi lainnya.

Kebutuhan akan 
kekuasaan



TEORI DUA FAKTOR DARI HERZBERG 

Motivating factors, yang bisa di sebut faktor 
pendorong kepada kepuasan dalam pekerjaan 

adalah berbagai berbagai kebutuhan yang 
terdapat pada seseorang yang menuntut untuk 

terpenuhi sehingga apabila terpenuhi akan 
mendorong tercapainya kepuasan seseorang 

dalam  melakukan pekerjaanya.

Yang termasuk kedalam faktor motivating factors 
adalah :
1. Kesempatan untuk berpretasi
2. Adanya pengakuan dalamlingkungan 

pekerjaan
3. Adanya kesempatan untuk bertanggung 

jawab
4. Adanya kesempatan untuk berkembang dan 

mengembangkan diri



Hygiene factors, yang bisa disebut dangan 
faktor pendorong kepada ketidakpuasan adalah 
kebutuhan yang teradapat pada seseorang akan 

kondisi dari lingkungan pekerjaanya, jika 
kebutuhanya ini tidak terpenuhi, maka dirinya 

akan mengalami ketidakpuasan dalam 
lingkungan pekerjaanya.

Yang termasuk dalam faktor hygiene factors adalah :
1. Kebutuhan akan kebijakan dan administrasi 

perusahaan yang jelas dan adil
2. Adanya supervisi yang memadai
3. Keserasian hubungan dengan supervisi
4. Kondisi pekerjaan yang kondusif
5. Gaji atau uph yang layak
6. Hubungan yang baik antar pekerja



Perspektif Keseimbangan dan Keadilan 
mengenai Motivasi

• Perspektif Keseimbangan Dan Keadilan atau equality 
perspektives mengenai motivasi berangkat dari asumsi dasar 
bahwa termotivasi tidaknya seseorang dalam organisasi atau 
lingkungan pekerjaan sangat bergantung pada anggapan 
apakah dirimu mendapat perilaku yang adil atau tidak dalam 
hal penghagaan yang diterimanya. Karna pada dasarnya 
seseorang memiliki kecendrungan membandingkan dirinya 
dengan orang lain dalam berbagai hal, termasuk dalam 
melakukan pekerjaan.



Perspektif Pengharapan mengenai Motivasi

3 komponen prespektif pengharapan : 

1. Pengharapan terhadap hasil yang akan 
diperoleh, seseorang yang berpikir untuk 
memperbaiki cara kerjanya di perusahaan 
mungkin memiliki berbagi perkiraan 
terhadap apa yang akan di perolehnya 
sebagai akibat perbaikan yang mungkin akan 
dilakukanya tersebut. Apa yang di harapkan 
nya bisa jadi bonus, pujian tau malah 
sebaliknya, tidak ada sesuatu yang di 
peroleh olehnya.



2. Dorongan terhadap motivasi, tindak 
lanjut dari pengharapan hasil yang akan 
didapat, jika seseorang memiliki perkiraan 
bahwa kinerja yang baik akan berakibat baik 
pula seperti perolehan bonus dan hal 
tersebut akan membuat dorongan seperti 
motivasi.

3. Pengharapan akan usaha yagng perlu 
dilakukan, jika seseorang beranggapan 
suatu tindakan yang baik akan mendapat 
hasil yang baik pula maka kinerja yang lebih 
baik apa yang kira-kira memberi balasan 
sesuai dengan kinerjanya.



PENGHARGAAN INTRINSIK DAN EKSTRINSIK

Penghargaan 
intrinsik,  

penghargaan yang 
dapat dirasakan 
secara langsung

Penghargaan 
ekstrinsik, 

penghargaan yang 
didapat dari 
lingkungan 

pekerjaannya yang 
sesuai oleh 
harapannya



• Menentukan penghargaan yang diharapkan oleh pekerja
• Menentukan kinerja yang diharapkan
• Penentuan tingkat kinerja yang wajar
• Penyelarasan kinerja dengan penghargaan yang diterima 

pekerja
• Analisa faktor yang mempengaruhi keefektifan pemberian 

penghargaan
• Kepastian tingkat penghargaan yang wajar 

TUGAS PARA MANAJER





• Kerangka piker diatas adalah karangan B.F.Skinner, bermula dari adanya 
stimulan atau faktor pendorong bagi seseorang untuk berbuat. 
Katakanlah adanya tugas yang dibebankan kepada pegawai. Stimulan 
ini kemudian ditindaklanjuti melalui respons oleh pegawai dengan 
bekerja secara cepat, giat, dan tepat sesuai dengan apa yang 
ditugaskan kepadanya. Jika kemudian pegawai tersebut mendapatkan 
perlakuan positif sebagai akibat dari respons yang diberikan olehnya, 
maka respons selanjutnya yang akan ditunjukan mungkin juga akan 
positif. Tapi sekiranya pegawai tersebut menerima perlakuan yang 
negatif, padahal pegawai tersebut memiliki kinerja yang baik dan 
ternyata tidak mendapat penghargaan yang positif, bahkan mungkin 
penghargaan yang negatif, misalnya cercaan bahkan makian, bukan 
tidak mungkin pegawai tersebut akan menunjukkan respon yang 
negatif yang berimbas kepada kinerja pekerjaannya.

•



MODIFIKASI PERILAKU
Ada empat jenis perubahan atau modifikasi perilaku yang dapat dilakukan oleh para 

manajer, yaitu:

• Penguatan positif

Modisikasi perilaku ini dilakukan 
dengan memberikan perlakuan positif 
terhadap tindakan yang telah dilakukan 
oleh pegawai di masa lalu, misalnya 
dengan memberikan pujian, bonus, 
dan lain sebagainya.

• Pembelajaran melalui 
penghindaran terhadap sesuatu

Modifikasi ini dilakukan melalui 
tindakan yang adil terhadap 
pelanggaran pegawai di masa lalu. 
Missal manajer berhadapan dengan 
masalah pegawai mengenai 
keterlambatan masuk kerja, maka 
manajer bisa memberikan perlakuan 
berupa teguran atau mungkin 
pemotongan gaji.



• Pengecualian atau peniadaan. 

Modifikasi ini dilakukan melalui peniadan 
atau pengecualian terhadap sesuatu di 
masa lalu memberikan kontribusi yang 
negatif, missal membolehkan pegawai 
mendengarkan radio sambil bekerja. 
Namun hal tersebut justru menimbulkan 
produktivitas para pegawai teganggu 
maka manajer dapat menghapus 
kebijakan tesebut.

• Hukuman

Hukuman ini merupakan penguatan 
yang bersifat negatif dapat juga 
dikatakan kebalikan penguatan positif. 
Hukuman dapat berupa surat teguran, 
potong gaji, dan lain sebagainya.



Perspektif Penyusunan Tujuan

Perspektif ini beranggapan bahwa perilaku individu yang didorong oleh motivasi 
individu sesungguhnya dapat dijelaskan melalui keterlibatan individu dalam 
penyusunan tujuan dari setiap apa yang akan dikerjakan atau dibebankan kepadanya. 
Pada dasarnya, setiap individu memiliki tujuan dalam bekerja dan perlu mengetahui 
tujuan dari setiap pekerjaan yang akan dikerjakannya. 4 fase yang harus dilakukan 
manajer dalam tujuan penyusunan dari setiap kegiatan yang bakal dilakukan adalah 
sebagai berikut:

• Penentuan tujuan atau target yang akan dicapai

• Penentuan tujuan atau target itu realistis atau memungkinkan untuk dicapai.

• Mempertimbangkan dan menentukan kesesuaian tujuan dan target tersebut 
dengan target dan tujuan individu dalam organisasi.

• Apabila tujuan organisasi telah selaras dengan tujuan individu, maka individu akan 
termotivasi untuk mencapai tujuan tersebut dengan menunjukkan perilaku dan 
kinerja yang diharapkan.



Hubungan Motivasi dengan Kepemimpinan

Fungsi kepemimpinan pada dasarnya adalah tindak lanjut dari 
pemahaman para manajer terhadap keragaman karakteristik motif dan 
perilaku para pegawai dalam organisasi. Sebagaimana mestinya para 
manajer mengarahkan dan memotivasi pegawai menjadi esensi pokok 
dari kepemimpinan. Karena pentingnya faktor kepemimpinan ini, tidak 
heran jika Stoner, Freeman, dan Gilbert (1995) menempatkan faktor 
kepemimpinan atau fungsi pengarahan (leading) sebagai salah satu 
dari fungsi manajemen setelah fungsi perencanaan atau 
pengorganisasian.



• Pengertian Manajemen SDM

• Mengapa SDM Harus Dikelola?

• Kegiatan MSDM Yang Spesifik Dari Masing-

masing Fubgsi Manajemen

• Istilah-istilah Yang Digunakan

• Tujuan Manajemen SDM

• Fungsi Manajemen SDM

• Peran Manajemen SDM

• Proses Manajemen SDM

PENDAHULUAN



• Pendekatan Manajemen SDM

• Konsep Manajemen SDM

• Praktik Manajemen SDM

• Tantangan Manajemen SDM

• Materi Kuliah Manajemen SDM

• Referensi

PENDAHULUAN



MSDM merupakan salah satu bidang 

dari manajemen umum yang 

meliputi:

Planning (perencanaan)

Organizing (pengorganisasian)

Directing (pengarahan)

Controlling (pengendalian)

Pengertian Manajemen SDM



Dalam usaha pencapaian tujuan perusahaan, 

permasalahan yang dihadapi manajemen 

bukan hanya pada bahan mentah, alat-

alat kerja, mesin produksi, uang, atau 

lingkungan kerja saja, tetapi juga 

KARYAWAN (sumberdaya manusia)

Pengelolaan sumberdaya manusia inilah 

yang disebut Manajemen Sumberdaya 

Manusia

Pengertian Manajemen SDM



Saat ini sangat disadari bahwa SDM 

merupakan masalah perusahaan yang 

paling penting, karena :

1. SDM menyebabkan sumber daya yang 

lain (bahan mentah, alat-alat kerja, 

mesin produksi, uang dan lingkungan 

kerja) dalam perusahaan,dapat 

berfungsi/ dijalankan

Mengapa SDM Harus Dikelola



2. SDM dapat menciptakan efisiensi,    

efektivitas, dan produktivitas perusahaan

3. Melalui MSDM yang efektif, 

mengharuskan manajer atau pimpinan 

menemukan cara terbaik dalam 

mendayagunakan orang-orang yang ada 

dalam lingkungan perusahaannya, agar 

tujuan-tujuan yang diinginkan dapat 

tercapai

Mengapa SDM Harus Dikelola



PERENCANAAN :

Menentukan tujuan standar

Menetapkan sistem dan prosedur

Menetapkan rencana atau proyeksi untuk masa depan

PENGORGANISASIAN :

Memberikan tugas khusus kepada setiap SDM

Membangun divisi/departemen

Mendelegasikan wewenang kepada SDM

Menetapkan analisis pekerjaan atau analisis jabatan

Membangun komunikasi

Mengkoordinasikan kerja antara atasan dengan bawahan

Kegiatan MSDM Yang Spesifik Dari Masing-

masing Fungsi Manejemen



MANAJEMEN STAF :

Menetapkan jenis atau tipe SDM yang akan dipekerjakan

Merekrut calon karyawan

Mengevaluasi kinerja

Mengembangkan karyawan, melatih, dan mendidik 

karyawan

KEPEMIMPINAN :

Mengupayakan agar orang lain dapat menyelesaikan 

pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya

Meningkatkan semangat kerja

Memotivasi kerja karyawan

Kegiatan MSDM Yang Spesifik Dari Masing-masing Fungsi 

Manejemen



PENGENDALIAN :

Menetapkan standar pencapaian hasil (target) kerja

Menetapkan standar mutu

Melakukan review atas hasil kerja

Melakukan tindakan perbaikan sesuai kebutuhan

PENGAWASAN :

Melakukan audit terhadap kemungkinan adanya 

ketidakcocokan dalam pelaksanaan ataupun sistem 

prosedur yang berlaku, sehingga menimbulkan risiko 

yang tidak baik bagi perusahaan di masa depan

Kegiatan MSDM Yang Spesifik Dari Masing-masing 

Fungsi Manejemen



Manajemen Sumberdaya Manusia

Manajemen Sumberdaya Insani

Manajemen Personalia

Manajemen Kepegawaian

Manajemen Perburuhan

Manajemen Tenaga Kerja

Administrasi Personalia

Administrasi Kepegawaian

Hubungan Industrial

Istilah-istilah Yang Digunakan



Personalia

yaitu kegiatan pengelolaan SDM yang lebih fokus 

pada hal-hal yang bersifat administratif, yang 

mengatur hubungan kerja antara employer dan 

employee, sebagai salah satu sumber daya yang 

dimiliki organisasi

Aktivitas paling intens yang dilakukan oleh 

Bagian Personalia, biasanya adalah 

rekrutmen.

Personalia, HRD, HRM



Fungsi lainnya adalah melakukan proses 

dokumentasi, pengelolaan, serta proses 

kepegawaian yang terkait langsung dengan 

tahapan seleksi, pengangkatan, dan 

penempatan, serta pemberhentian/PHK

Personnel / Personalia terkait langsung dengan 

filling dokumen-dokumen kepegawaian, 

payroll, dan administrasi terkait dengan 

individu/karyawan

Personalia, 



Human Resource Development

Berfungsi lebih luas dari personnel management, meliputi 

proses fungsi perencanaan strategis tenaga kerja (HR 

Planning), HR Budgeting, Assessment, Recruitment & 

Selection, Hiring & Termination, Career Development, 

Organization Development,  Performance Management, 

Industrial Relationship, Pension, Training, dan System 

Development, serta seringkali melibatkan fungsi General 

Affairs di dalamnya

Dengan demikian, HRD adalah pengelolaan SDM yang lebih 

fokus pada hal-hal yang berhubungan pengembangan SDM 

sebagai salah satu sumberdaya penting yang dimiliki 

organisasi

Personalia, HRD, HRM



Human Resource Management

Adalah kegiatan pengelolaan SDM yang secara holistic 

merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, 

dan mengendalikan SDM sebagai aset yang 

dianggap lebih penting dibandingkan sumber daya 

lainnya.

Semua aktivitas dan subsistem manajemen SDM 

diperhatikan secara proporsional, sesuai dengan 

Strategi Organisasi

Personalia, HRD, HRM



• Peningkatan Efisiensi

• Peningkatan Efektifitas

• Peningkatan Produktivitas

• Rendahnya Tingkat Perpindahan Karyawan

• Rendahnya Tingkat Absensi

• Tingginya Kepuasan Karyawan

• Tingginya Kualitas Pelayanan

• Rendahnya Komplain Dari Pelanggan

• Meningkatnya Bisnis Perusahaan

Tujuan Manajemen SDM

(meningkatkan kontribusi produktif orang-orang yang ada

dalam perusahaan melalui sejumlah cara yang bertanggung

jawab secara strategis, etis, dan sosial)



Fungsi Manajerial :

• Planning (perencanaan)

• Organizing (pengorganisasian)

• Directing (pengarahan)

• Controlling (pengendalian)

Fungsi Operasional

• Pengadaan tenaga kerja (SDM)

• Pengembangan

• Kompensasi

• Pengintegrasian

• Pemeliharaan

• Pemutusan hubungan kerja

Fungsi Manajemen SDM



• Melakukan analisis jabatan (menetapkan   

karakteristik pekerjaan masing-masing SDM)

• Merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan 

merekrut calon pekerja

• Menyeleksi calon pekerja

• Melakukan penempatan dan orientasi karyawan 

baru

• Menetapkan upah, gaji, dan cara memberikan 

kompensasi

• Memberikan insentif dan kesejahteraan

• Melakukan evaluasi kinerja

Peran Manajemen SDM



• Mengkomunikasikan, memberikan penyuluhan, 

dan menegakkan disiplin kerja

• Memberikan pendidikan, pelatihan, dan 

pengembangan

• Membangun komitmen kerja

• Memberikan keselamatan kerja

• Memberikan jaminan kesehatan

• Menyelesaikan perselisihan perburuhan

• Menyelesaikan keluhan dan relationship 

karyawan

Peran Manajemen SDM



Pendekatan Manajemen SDM

 Pendekatan Strategis : MSDM harus 

memberikan andil atas keberhasilan 

strategis perusahaan

 Pendekatan SDM : MSDM merupakan 

manajemen manusia. Jadi pentingnya dan 

martabat manusia tidak boleh diabaikan



Pendekatan Manajemen SDM

 Pendekatan Manajemen : MSDM merupakan 

tanggung jawab setiap manajer

 Pendekatan Sistem : pendekatan SDM berlangsung di 

dalam sistem yang besar, yaitu perusahaan, o.k.i 

upaya MSDM harus mengevaluasi andil karyawan 

yang diberikan terhadap produktivitas perusahaan

 Pendekatan Proaktif : MSDM dapat meningkatkan 

andilnya atas karyawan dan organisasi dengan 

mengantisipasi berbagai masalah sebelum masalah 

itu muncul



Konsep Manajemen SDM

1. Penerapan Fungsi MSDM Secara Makro dan 

Mikro

- Secara makro : fungsi-fungsi pokok 

manajemen umum, seperti fungsi manajerial. 

Dilakukan oleh badan-badan pemerintah 

yang diserahi tugas dalam pengelolaan SDM, 

seperti Dept.Tenaga Kerja

- Secara mikro : fungsi-fungsi MSDM secara 

fungsi operasional berbagai masalah sebelum 

masalah itu muncul



Konsep Manajemen SDM

SDM yang sudah terikat pada suatu 

organisasi (formal, perusahaan,industri) 

berdasarkan suatu kontrak kerja, atau telah 

berhubungan kerja dengan suatu organisasi 

berdasarkan suatu kerjasama, disebut SDM 

pada status mikro

SDM yang masih bebas atau belum terikat 

kontrak kerja atau kerjasama dengan suatu 

organisasi, disebut SDM pada status makro



Konsep Manajemen SDM

2. Prinsip-prinsip MSDM yang perlu diperhatikan :

- Prinsip kemanusiaan

- Prinsip demokrasi

- Prinsip The Right Man is The Right Place

- Prinsip Equal Pay for Equal Work

- Prinsip kesatuan arah

- Prinsip kesatuan komando

- Prinsip efisiensi

- Prinsip efektivitas

- Prinsip produktivitas kerja

- Prinsip disiplin

- Prinsip wewenang dan tanggung jawab



Praktik Manajemen SDM

Sebagai ilustrasi, berikut ini adalah kegiatan-kegiatan MSDM yang secara 

khusus diberlakukan di lingkungan pegawai negeri sipil :

1. Program UMUM :

Penyusunan formasi, Pengadaan pegawai, Pengangkatan pertama, 

Penilaian pelaksanaan pekerjaan, Penyusunan Daftar Usulan 

Kegiatan, Pendidikan dan pelatihan, Kenaikan gaji, Kenaikan 

pangkat, Tunjangan-tunjangan, Mutasi jabatan, Mutasi kerja, 

Pemberian cuti, Pemberian penghargaan, Pembinaan kesejahteraan, 

Tabungan asuransi pensiun, Pemberhentian, Pensiun

2. Program KHUSUS :

Pembinaan tenaga kerja, Penyelesaian kasus perorangan, 

Penggantian surat yang hilang, Peninjauan masa kerja, Penyelesaian 

masalah kepegawaian, Pengurusan NIP atau Kartu pegawai, 

Pengurusan kartu istri atau kartu suami, Pengurusan asuransi 

kesehatan, Pengurusan tabungan asuransi pensiun



Tantangan Manajemen SDM

1. Tantangan EKSTERNAL :

(a) Perubahan teknologi ; (b) Peraturan Pemerintah ; (c) 

Faktor sosial budaya ; (d) Pasar tenaga kerja ; (e) Faktor 

politik ; (f) Kondisi perekonomian ; (g) Faktor geografi ; 

(h) Faktor demografi ; (i) Kegiatan mitra ; (j) Kegiatan 

pesaing

2. Tantangan INTERNAL :

Muncul karena adanya SDM yang mengejar 

pertimbangan/ trade off, diantaranya finansial, 

penjualan, keuangan, service, produksi, dll. Selain itu 

dihadapkan pula pada Serikat Pekerja, sistem informasi 

yang semakin terbuka, dan budaya organisasi



Proses Manajemen SDM

Sekumpulan Orang

Organisasi Tujuan

Job Analysis
-Job Description

-- Job Specification

Job Evaluation Perencanaan SDM

Rekrutmen
Sistem Kompensasi

Pembagian Tugas & Wewenang Dalam Job

Seleksi &Penempatan

Orientasi

Pelatihan & Pengemb

Penilaian Kinerja

Perenc. Karir
(promosi, mutasi, demosi)

Pemutusan Hub Kerja



BAGAIMANA KEPUTUSAN DIBUAT DALAM 

ORGANISASI

Materi ke 7 



APAKAH KITA TELAH BERSIKAP RASIONAL DALAM 

MEMBUAT KEPUTUSAN?

 Melakukan penilaian terhadap masalah-masalah secara seksama?

 Mengidentifikasikan semua kriteria yang relevan?

 Mengerahkan kreativitas untuk mengidentifikasikan semua alternatif yang 

mungkin

 Mengevaluasi setiap alternatif untuk menemukan pilihan yang optimal?

Sebagian besar ternyata tidak mengikuti proses ini

Kebanyakan orang biasanya telah cukup puas jika menemukakan solusi 

yang bisa diterima dan masuk akal, dari pada berupayakan menemukakan 

solusi terbaik. 



RASIONALITAS YANG DIBATASI

 Ketika berhadapan dengan masalah yang kompleks, kita biasanya  

meresponnya dengan mencoba menyederhankan masalah untuk 

menjadinya lebih mudah dimengerti 

 Hal ini  karena terbatasnya kemampuan kita untuk menerima dan 

memahami semua informasi yang dibutuhkan dalam menemukan alternatif 

terbaik. 

 Karena terbatasnya kemampuan memenuhi berbagai persyaratan 

rasionalitas, biasanya kita beroperasi dalam rasioaniltas terbatas (bounded 

rasionality), yaitu dengan membuat berbagai model sederhana dan 

mencoba berperilaku secara rasional dalam batas-batas model tersebut.



CARA KERJA RASIONALITAS YANG TERBATAS 

1. Identifikasi masalah

2. Penentuan kriteria dan pencarian berbagai alternatif (disini pada 

umumnya orang cenderung tertarik pada pilihan-pilihan yang nyata dan 

lazim digunakan sebelumnya)

3. Mengevaluasi alternatif-alternatif, namun evaluasi ini  umumnya tidak 

komprehensif, tidak dilakukan secara seksama

4. Dengan mengikuti jalan yang sudah lazim, pembuat keputusan biasanya 

berhenti sampai ditemukannya satu alternatif yang “cukup baik”, yaitu 

yang memenuhi kriteria untuk bisa diterima (logis).

(Jadi solusi akhir menunjukkan sebuah pilihan yang minimum dari pada 

sebuah pilihan yang maksimum)



BIAS DAN KESALAHAN UMUM



OVERCONFIDENCE BIAS

 Kepercayaan diri berlebihan, ketika diberi pertanyaan faktual tentang suatu 

masalah, sebagian orang cenderung bersikap terlalu optimis. 

 Jadi Ketika mereka mengatakan memiliki keyakinan 65-70%, sebenarnya 

kemungkinan benarnya hanya berkisar 50%.  

 Begitu pula Ketika mereka berkeyakinan 100%, sesunggunya itu hanya 

benar sekitar 70-85%. 

 Hasil suatu penelitian menyimpulkan: individu dengan kemampuan 

intelektual lemah, cenderung menaksir kinerja mereka dengan nilai yang 

terlalu tinggi. Sebaliknya manajer dan karyawan  cerdas dengan cukup 

pengalaman, cenderung tidak akan menunjukkan kepercayaan diri yang 

berlebihan.



ANCHORING BIAS
(BIAS JANGKAR)

 Yaitu adanya kecenderungan sebagain orang tertambat pada informasi 

awal, namun gagal menyesuaikan diri pada informasi berikutnya. 

 Bias jangkar biasanya ditunjukkan oleh individu-individu yang 

berkecimpung dalam pekerjaan2 seperti: permasaran, real estate, hukum, 

dan politik, dimana keterampilan persuasi (fleksibel dan spontan) adalah 

penting. 

 Contoh: ketika calon pemberi kerja (menegosiasikan bayaran) mereka 

cenderung menanyakan berapa bayaran yang Anda terima sebelumnya, 

jawaban Anda biasanya menentukan penawaran mereka.



BIAS KONFIRMASI

 Bias konfirmasi, yaitu kecenderungan sebagian orang untuk 

mencari informasi yang menguatkan pilihan-pilihan mereka di 

masa lalu, dan mengabaikan informasi yang bertentangan. 

 Mereka cenderung begitu saja menerima informasi yang 

menguatkan pandangan-pandangan yang telah terbentuk 

sebelumnya

 contoh: “dari dulu juga udah begitu kok!”



BIAS REPRESENTATIF

 Yaitu adanya kecenderungan sebagian orang menilai kemungkinan suatu 

kejadian sama seperi siatuasi sebelumnya. 

 Contoh:  Saat ini banyak remaja pria AS atau Barzil keturunan Afrika  yang 

tergila-gila ingin menjadi pemain basket atau sepak bola, padahal 

sebenarnya mereka memiliki kesempatan jauh lebih baik untuk menjadi 

dokter, akuntan, atau ahli hukum, dsb. 

 Atau ketika beberapa orang lulusan suatu perguruan tinggi gagal 

menunjukkan kinerja terbaik pada suatu instansi, maka pimpinan instansi 

tsb cenderung membuat predikasi semua lulusan dari perguruan tinggi 

tersebut akan mengalami kegagalan yang sama



BIAS KETERSEDIAAN

 Bias ketersediaan, yaitu kecenderungan sebagain orang mendasarkan 

penilaian pada informasi yang sudah tersedia. 

 Peristiwa2 yang memacu emosi, atau yang paling aktual terjadi biasanya 

cenderung berada dalam ingatan kita dibanding peristiwa2 yang telah 

lampau. 

 Hal ini juga menjelaskan mengapa dalam penilaian kinerja, para manajer 

cenderung memberi bobot penilaian lebih untuk perilaku terbaru karyawan, 

dibanding perilaku 6  bulan atau setahun yang lalu



PENINGKATAN KONSISTENSI

 Penyimpangan lain yang menyelinap kedalam keputusan sebagain orang 
sehari2 adalah kecenderungan mereka untuk meningkatkan konsistensi 
pada keputusan yang sudah dibuat, meskipun terdapat bukti nyata bahwa 
keputusan tersebut keliru.

 Peningkatan konsistensi memiliki implikasi nyata terhadap keputusan-
keputusan manajerial. Banyak organisasi mengalami kerugian besar karena 
seorang pemimpin ingin membuktikan bahwa keputusan yang dibuatnya di 
awal tahun adalah benar, meskipun pada kenyataannya mereka telah 
mengalami kemunduran yang signifikan.  

 Dengan kata lain ada kecenderungan pemimpin untuk lebih 
memperlihatkan konsistensi mereka, meskipun menyadari peralihan 
ketindakan lain sebenarnya memiliki efek yg lebih baik.

 Dalam keadaan ideal, pemimpin yg efektif adalah pemimpin yg bisa 
membedakan situasi dimana konsistensi akan memberikan hasil yang baik 
atau  sebaliknya



KESALAHAN YANG TIDAK DISENGAJA

 Sebagian besar orang sebenarnya sadar bahwa mereka memiliki sedikit 

kendali atas dunia dan nasib diri mereka sendiri.

 Meskipun mereka berusaha meraih masa depan  dengan membuat 

keputusan rasional, faktanya banyak peristiwa yang terjadi di luar kendali 

mereka (tidak disengaja)

 Jadi kecenderungan mereka untuk percaya (penuh) bahwa mereka bisa 

memprediksikan hasil dari peristiwa-peristiwa yang tidak disengaja adalah 

suatu kesalahan yang patut dihindari.



KUTUKAN PEMENANG

 Adalah proses pembuatan keputusan yang memperlihatkan bahwa 

partisipan yang menang dalam sebuah lelang biasanya membayar terlalu 

tinggi untuk barang yg dimenangkannya. Kecuali para penawar 

merendahkan nilai barang secara dramatis.

 Logika memprediksi bahwa kutukan pemenang menjadi lebih kuat ketika 

jumlah penawar meningkat, semakin banyak penawar, semakin besar 

kemungkinan beberapa dari mereka sangat meninggikan nilai barang 

tersebut. 

 Jadi berhati-hatilah dengan lelang yang melibatkan banyak penawar.



BIAS PENINJAUAN KEMBALI

 Adalah kecenderungan sebagian orang untuk pura-pura yakin bahwa 

mereka telah memprediksikan hasil dari sebuah peristiwa secara akurat, 

setelah hasil tersebut benar-benar diketahui. (“tu kan, gua bilang juga 

apa!”)

 Apa yang menjelaskan bias peninjauan kembali?

 Mereka tidak cukup mampu untuk mengetahui cara sebuah peristiwa yang 

tidak jelas terjadi, sebelum mereka mengetahui hasil aktual dari peristiwa 

tersebut. Namun mereka cukup ahli dalam merekonstruksi masa lalu 

dengan cara menaksir terlalu tinggi apa yang mereka ketahui sebelumnya 

berdasarkan pada apa yang mereka pelajari setelahnya.

 Dengan kata lain, bias peninjuan kembali mengurangi kemampuan kita 

untuk belajar dari masa lalu.



PEMBUATAN KEPUTUSAN INTUITIF

 Adalah suatu proses tidak sadar yang berasal dari pengalaman yang disaring. 
Proses ini tidak  terlepas dari analisis rasional.

 Contoh: seorang pecatur handal mampu menghadapi 50 lawan dalam waktu 
bersamaan, dimana keputusan-keputusan seringkali diambil hanya dalam 
hitungan detik. 

 Pengalaman si pecatur  memungkinkan dirinya mengenali pola dalam satu 
situasi yang telah dipelajari secara berulang2 sehingga mampu membuat 
sebuah keputusan (intuitif) yang cepat. (keterampilan adalah buah dari 
pengalaman)

 Hampir sepanjang abad ke-20 para ahli percaya penggunaan intuisi dalam 
pembuatan keputusan adalah irasional dan tidak efektif. Namun akhir-akhir ini 
semakin banyak pengakuan bahwa dalam hal-hal tertentu, menggunaan intuisi 
bisa meningkatkan kecepatan dalam pembuatan keputusan.

 Contoh lain: bagaimana Leonel Messi mengirimkan umpan atau mencetak goal 
spektakuler ke gawang lawan dengan menggunakan intuisi dibanding 
kecerdasan dan keterampilan yg dimilikinya.



KAPAN KEPUTUSAN INTUITIF DIBUAT?

1. Ketika terdapat tingkat ketidakpastian yang tinggi

2. Ketika terdapat hanya sedikit contoh yang bisa digunakan

3. Ketika varibel2 kurang bisa diprediksi secara ilmiah

4. Ketika fakta2 sangat terbatas

5. Ketika fakta-fakta kurang memberi informasi secara jelas

6. Ketika terdapat hanya sedikit solusi yang masuk akal yang 

bisa dipilih

7. Ketika waktu yang ada sangat terbatas



CATATAN ....

 Meskipun pembuatan keputusan intuitif telah mendapat “kehormatan”, 

jangan berharap individu-individu terutama dari Amerika Utara, Inggris dan 

kultur2 lain (dimana analisis rasional lebih disukai secara sosial) mau 

mengakuinya, meskipun ada diantara mereka yang menggunakannya 

secara diam-diam

 Seperti komentar eksekutif puncak berikut: “terkadang seseorang harus 

mendandani keputusan yang berani (intuitif) dalam “pakaian data” untuk 

membuatnya bisa diterima, tetapi penyesuaian ini terjadi setelah keputusan 

itu benar-benar menunjukkan hasilnya. 



PERBEDAAN-PERBEDAAN INDIVIDUAL

 Pembuatan keputusan sehari-hari selain dipengaruhi 

oleh rasionalitas yang dibatasi, bias-bias, dan 

kesalahan umum serta intuisi, juga dipengaruhi oleh 

perbedaan kepribadian dan gender



KEPRIBADIAN

 Sebagian besar hasil penelitian membuktikan bahwa pembuatan 
keputusan sangat dipengaruhi oleh tipe kepribadian seseorang

 Penelitian tsb menjelaskan bahwa sifat berhati-hati (conscientiousness)
seperti: tanggungjawab, patuh, teratur, gigih, handal dan harga diri (self
esteem) seperti: berfikir positif dan keterampilan) berpengaruh nyata 
terhadap komitmen.

 Namun suatu hasil penelitian menunjukkan dua sifat dari kehati-hatian, 
yaitu kegigihan dan kepatuhan, sebenarnya memiliki pengaruh yang saling 
berlawanan terhadap komitmen. Mengapa demikian?

 Pada umumnya individu yang gigih  tidak ingin organisasi gagal, untuk itu 
mereka cenderung membuktikan  komitmen mereka dgn berusahan 
semaksimal mungkin mencegah kegagalan organisasi

 Sebaliknya individu yang patuh cenderung melakukan apa saja yang 
diinginkan organisasi, tanpa mau memikirkan apakah hal tersebut 
bermanfaat atau tidak bagi  pencapaian tujuan organisasi 



GENDER

 Penelitian terbaru mengenai renungan menunjukka adanya kecenderungan 

wanita lebih sering menganalisis keputusan yang mereka buat dibanding 

pria

 Renungan disini adalah pemikiran yang mendetail dan mendalam terkait 

keputusan yang akan dibuat  

 Jadi wanita pada umumnya menghabiskan lebih banyak waktu dalam 

menganalisis masa lalu, masa kini, dan masa datang dibanding pria.

 Mereka cenderung menganalisis masalah secara berlebihan sebelum 

membuat keputusan

 Positifnya solusi yang dihasilkan telah melalui pertimbangan yang seksama 

 Negatifnya hal ini bisa membuat masalah lebih sulit untuk diselesaikan, 

meningkatkan penyesalan dan depresi. Itu sebab mengapa  wanita memiliki 

resiko depresi dua kali lipat dibanding pria.



MENGAPA???

Hasil suatu penelitian menjelaskan:

 Ada kecenderungan orang tua lebih suka “curhat” kepada anak 

perempuannya di banding anak laki-laki, mengenai kesedihan dan 

kegelisahan mereka

 Wanita lebih mendasarkan harga diri dan kesejahteraan yg mereka miliki 

berdasarkan apa yang dipikirkan orang lain tentang diri mereka.

 Wanita lebih empati dan lebih dipengaruhi oleh peristiwa2 dalam 

kehidupan orang lain, sehingga mereka memiliki lebih banyak hal untuk 

direnungkan

 Namun kecenderungan wanita untuk merenung akan berkurang dengan 

sendirinya seiring bertambahnya usia. Dengan kata lain perbedaan wanita 

dan pria dalam merenung menjadi semakin menipis ketika mereka telah 

berusia lanjut



BATASAN-BATASAN ORGANISASI

 Kebijakan-kebijakan organisasi dapat membatasi para 

pembuat keputusan untuk bersikap rasional.

 Evaluasi kinerja, sistem penghargaan, peraturan-

peraturan formal, batasan-batasan waktu, dan 

keputusan-keputusan sebelumnya (historis) adalah 

faktor-faktor yang membatasi keputusan-keputusan 

rasional yang dibuat saat ini



EVALUASI KINERJA

 Dalam membuat keputusan, para manajer sangat dipengaruhi oleh kriteria-

kriteria yang telah ditetapkan organisasi untuk mengevaluasi mereka.

 Sebagai contoh: apabila seorang kepala devisi berfikir bahwa pabrik-barik 

yang berada di bawah tg jawabnya beroperasi dengan sangat baik jika ia 

tidak mendengar apapun yang negatif, tentunya dapat diduga jika para 

manajer di bawahnya mengerahkan upaya untuk mencegah infomasi 

negatif sampai ke atasan mereka 

 Contoh lain: apabila Kepala Sekolah  berfikir bahwa para guru telah 

melaksanakan tugasnya dengan baik jika tingkat kelulusan siswa di atas 

90%, dapat diduga para guru akan mendongkrat nilai murid2nya untuk 

mendapatkan hasil evaluasi yang baik dari Kepala sekolah



SISTEM PENGHARGAAN

 Sistem penghargaan mempengaruhi para pembuat keputusan untuk 

membuat pilihan-pilihan yang lebih baik  ketimbang menurut hasil 

pemikiran rasional mereka.

 Contoh: General Motors selalu memberikan promosi dan bonus kepada 

para manajer yang rendah hati, menghindari konflik. Hasilnya para manajer 

GM menjadi sangat cakap dalam menghindari persoalan-persoalan sulit 

dan konflik ke dalam comite.



PERATURAN FORMAL

 Semua organisasi kecuali organisasi kecil, membuat kebijakan, peraturan, 

prosedur, dan aturan-aturan formal lain untuk menstandarisasi perilaku 

anggota-anggota mereka

 Dengan memprogram keputusan, organisasi mampu membuat individu 

mencapai tingkat kinerja yang tinggi

 Namun dapat berakibat pembatasan bagi si pembuat keputusan untuk 

melahirkan krativitas dan inovasi yang mungkin hasilnya jauh lebih baik



BATASAN WAKTU OLEH SISTEM

 Hampir semua keputusan penting dalam 

organisasi dibatasi oleh waktu, kondisi ini 

menciptakan tekanan bagi para pembuat 

keputusan, yang sering kali “memaksa” 

mereka mengambil keputusan dengan bekal 

informasi yang sangat terbatas.



PERISTIWA HISTORIS

 Keputusan-keputusan yang dibuat di masa lalu 
adalah hantu yang terus-menerus membayangi 
pilihan-pilihan kita saat ini.

 Sebagai contoh, faktor penentu paling dominan dari 
ukuran anggaran tahun tetentu adalah anggaran 
tahun sebelumnya.

 Banyak orang berlindung dari kesalahan masa lalu, 
dengan mengatakan  “ini udah dari sononya” inilah 
yang menjerat banyak pejabat negara, salah satunya 
kasus korupsi di Kemenag RI yang menjerat mantan 
menterinya.



PERBEDAAN-PERBEDAAN KULTURAL

 Latar belakang kultural dari pembuat keputusan dapat berpengaruh signifikan terhadap 
seleksi masalah, kedalaman analisis, kepentingan untuk logika dan rasionalitas, atau 
apakah keputusan-keputusan itu dibuat secara autokratis atau kolektif

 Kultur berbeda-beda berdasar: orientasi waktu, kepentingan rasionalitas, keyakinan 
terhadap kemampuan individu, pilihan membuat keputusan kolektif.

 Perbedaan dalam orientasi waktu menjelaskan mengapa para manajer dari Mesir jauh 
lebih lambat membuat keputusan di banding rekan-rekan mereka dari Amerika Utara

 Seorang Manajer asal Amerika Utara mungkin membuat keputusan secara intuitif, 
namun ia menyadari penting untuk terus terlihat dalam kebiasaan rasional karena hal itu 
sangat dihargai di Barat

 Sebaliknya di Iran, dimana rasionalitas tidak didewakan, usaha-usaha untuk terlihat 
rasional tidak penting

 Beberapa kultur menekankan perlunya penyelesaian masalah dgn segera, sementara 
kultur lainnya lebih menekankan pada perlunya orang belajar untuk menerimaan situasi 
sebagaimana adanya (kasus penyelenggaraan haji misalnya)



ETIKA DALAM PEMBUATAN KEPUTUSAN

 Pertimbangan-pertimbangan etis merupakan suatu 

kriteria penting dalam pembuatan keputusan 

organizational, hal ini menjadi semakin nyata pada 

saat ini dimana banyaknya kasus pelanggaran etis 

yang melibatkan individu maupun kelompok dalam 

organisasi.



TIGA KRITERIA KEPUTUSAN ETIS

 Seorang individu bisa menggunakan tiga kriteria berbeda dalam membuat 

pilihan-pilihan etis, yaitu: utilitarianisme, fokus pada hak, dan fokus pada 

keadilan.

 Utilitarianisme, fokus pada upaya memberikan kebaikan terbesar untuk 

jumlah terbanyak. Pandangan ini cenderung mendominasi pembuatan 

keputusan bisnis yang sejalan dengan efisiensi, produktivitas, dan laba 

maksimum. Misal: melalui maksimalisasi laba, upaya mensejahterkan 

seluruh karyawan dapat terwujud.

 Fokus pada hak, hal ini memungkinkan sebagian orang membuat 

keputusan2 yang sejalan dgn hak-hak fundamental, seperti: hak pribadi 

dan hak berbicara dgn bebas. Sebagai contoh, penggunaan hak ini 

melindungi pembocor rahasia seperti Edward Snoeden dari sanksi 

hukuman berat dari negaranya Amerika serikat. (atau kasus penembakan 

yang melibatkan seorang berpenyakit jiwa)



LANJUTAN....

 Fokus pada keadilan, anggota-anggota serikat pekerja menyukai 

pandangan ini. Pandangan ini menekankan pentingnya penerapan azas-

azas keadilan dalam distribusi pendapatan dan laba kepada karyawan 

berdasarkan hak-hak dasar, kebutuhan hidup minimum, dan perlindungan 

sosial pekerja dengan tidak mengabaikan faktor-faktor senioritas dan 

kinerja.

 Tiap-tiap kriteria memiliki kelebihan dan kekurangan. Utilitarianisme 

mendorong efisiensi dan produktivitas, tapi dapat mengabaikan hak-hak 

dasar individu. Penggunaan hak-hak kebebasan dan privasi dapat 

melindungi hak-hak asasi pekerja, namun dapat menciptakan  lingkungan 

yang telalu sesuai dengan hukum yang dapat menghalangi efisiensi dan 

produktivitas. Fokus pada keadilan dapat melindungi kepentingan 

kelompok pekerja minoritas, namun pemberian hak ini dapat mengurangi 

keberanian pengambilan resiko, inovasi dan persaingan.



SEKIAN TERIMA KASIH!





1. Perencanaan menurut para ahli adalah sebagai berikut :
George R. Terry 

Perencanaan adalah pemulihan fakta-fakta dan usaha menghubung-hubungkan antara fakta yang 
satu dengan yang lain, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan 
tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk menghendaki hasil yang dikehendaki.

Harold Koontz dan O’Donnell

Perencanaan adalah tugas seorang manajer untuk menentukan pilihan dari berbagai alternatif, 
kebijaksanaan, prosedur dan program.

W. H. Newman

Perencanaan adalah suatu penngambilan keputusan pendahuluan mengenai apa yang harus 
dikerjakan dan merupakan langkah-langkah sebelum kegiatan dilaksanakan.

Dr. SP. Siagian MPA

Perencanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara 
matang dari hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang 
telah ditentukan.

Definisi secara umum, perencanaan adalah sebuah sasaran untuk mempermudah manajer agar 
tercapainya sebuah tujuan, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana 
aktivitas kerja organisasi.



2. TIPE – TIPE DAN TUJUAN RENCANA
Tipe-tipe perencananaan dalam manajemen terdapat lima dasar klasifikasi diantaranya adalah :

A.  Bidang fungsional

Bidang fungsional itu sendiri mencakup beberapa aspek meliputi :

• Rencana Produksi : Kebutuhan bahan scheduling produksi

• Rencana Pemasaran : Target penjualan, promosi

• Rencana Keuangan : Modal usaha, keuntungan yang akan diperoleh

• Rencana Personalia : Kebutuhan pegawai, pengembangan, dan pembinaan

B.  Dalam tingkatan Operasional mencakup operasi keseluruhan organisasi dan satuannya.

C.  Tingkat karakteristik mencakup :

• Kompleksitas

• Rasionalitas

• Fleksibilitas

• Kuantitas dan kualitas

• Kerahasiaan

• Biaya



D. Aspek waktu mencakup :

• Jangka Pendek

• Jangka panjang

• Jangka panjang

E. Tidak konsistennya suatu rencana:

• Anggaran

• Prosedure



Tujuan Perencanaan

Perencanaan bertujuan untuk:

1. Standar pengawasan, yaitu mencocokan pelaksanaan dengan perencanaannya.

2. Mengetahui kapan pelaksanaan dan selesainya suatu kegiatan.

3. Mengetahui siapa saja yang terlibat (struktur organisasinya), baik kualifikasinya 
maupun kuantitasnya.

4. Mendapatkan kegiatan yang sistematis termasuk biaya dan kualitas pekerjaan.

5. Meminimalkan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif dan menghemat, biaya, 
tenaga, dan waktu.

6. Memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kegiatan pekerjaan.

7. Menyerasikan dan memadukan beberapa subkegiatan.

8. Mendeteksi hambatan kesulitan yang bakal ditemui.

9. Mengarahkan pada pencapaian tujuan.



3. PERENCANAAN STRATEGIK DAN OPERASIONAL

• Perencanaan Strategik (Strategic Planning)

Merupakan proses perencanaan jangka panjang atau long term 
plan(lebih dari 5 tahun) yang disusun untuk memenuhi tujuan organisasi.

• Perencanaan Operasional (Operational Planning)

Merupakan rencana jangka pendek atau short term plan (kurang dari 1 
tahun) yang disusun ke dalam serangkaian kegiatan yang lebih rinci yang 
merupakan penunjang dari rencana jangka panjang yang akan dicapai.



Rencana Sekali Pakai (Single Use Plans)
Merupakan serangkaian kegiatan 

terperinci yang tidak berulang dalam bentuk yang 
sama pada waktu yang akan datang. Rencana ini 
digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu 
yang tidak digunakan kembali bila telah tercapai. 
Contoh: perencanaan perusahaan untuk membuat 
gudang baru karena, adanya perluasan usaha.Rencana Tetap (Standing Plans)

Merupakan pendekatan-
pendekatan bagi penanganan situasi-situasi 
yang dapat diperkirakan dan terjadi 
berulang-ulang dalam kebijakan operasional, 
prosedur, dan peraturan kebijaksanaan. 
Contoh: penyewaan karyawan dan 
pemberhentian sementara prosedur dan 
aturan.



4. TEKNIK DAN ALAT PERENCANAAN

Tenik-Teknik Untuk Mengenal Lingkungan

A. Pengamatan Lingkungan

Penyaringan banyak informasi untuk mengantisipasi dan menafsirkan perubahan
lingkungan.

B. Peramalan

• Kuantitatif

Menerapkan sejumlah aturan matematis ke serangkaian data masa lampau untuk
meramalkan

• Kualitatif

Penilaian dan opini individu yang berpengatahuan mendalam

C. Benchmarking

Pencarian praktek terbaik di antara para pesaing dan bukan pesaing yang menyebabkan
kinerjanya unggul.



Teknik Penting Untuk Mengalokasikan Sumber Daya

1. Penganggaranan

Pembuatan anggaran, tencana numerik untuk mengalokasikan sumber daya ke kegiatan tertentu. 

2. Penjadwalan

Mencakup rincian rincian kegiatan yang perlu dilakukan. Grafik Gantt dan grafik beban keduanya
merupakan alat penjadwalan. Keduanya merupakan grafik batang.

• Grafik Gantt : memantau kegiatan yang direncanakan dan kegiatan yang sebenarnya dari waktu

ke waktu.

• Grafik Beban : memusatkan perhatian pada pemanfaatan kpasitas dengan memantau seluruh

departemen.

3. Analisa titik impas

Teknik pengalokasian sumber daya untuk mengidentifikasikan titik di mana pendapatan total, pas 
memadai untuk menutupi biaya total. Ditentukan oleh harga per unit produk, biaya variable per unit, dan
biaya tetapnya.

4. Pemrograman linier

Teknik matematis yang dapat menyelesaikan masalah pengalokasian sumber daya. Agar dapat
diterapkan , masalah pengalokasian sumber daya harus memiliki sumber daya yang terbatas, fungsi tujuan
yang harus dimaksimalkan, altenatif cara pengkombinasian sumber daya, dan hubungan diantara variable-
variabelnya.



2. Perencanaan strategis
Perencanaan strategis 

(strategic planning) adalah proses 
komprehensif untuk menentukan 
tujuan perusahaan dan bagaimana 
cara terbaik untuk mencapai tujuan 
tersebut. Perencanaan strategis 
menawarkan proses sistematis 
untuk mempertanyakan dan 
menjawab pertanyaan-pertanyaan 
yang paling kritis yang dihadapi tim 
manajemen, khususnya untuk 
keputusan yang melibatkan 
komitmen sumber daya yang besar 
dan tidak dapat diganti.

3. Pernyataan misi dan visi
Pernyataan misi 

menentukan bisnis, tujuan, 
dan pendekatan yang diambil 
untuk mencapai tujuan 
perusahaan. Pernyataan visi 
menjelaskan posisi masa 
depan perusahaan yang 
diinginkan. Unsur pernyataan 
misi dan visi (mission and 
vision statements) sering 
digabungkan untuk membuat 
pernyataan maksud, tujuan, 
dan nilai perusahaan.

ALAT PERENCANAAN

1. Penolokukuran
Penolokukuran 

(benchmarking) meningkatkan 
kinerja dengan 
mengidentifikasi dan 
menerapkan praktik terbaik 
terhadap operasi dan 
penjualan. Tujuannya adalah 
untuk menemukan contoh 
kinerja unggul serta 
memahami proses dan praktik 
yang mendorong kinerja 
tersebut. 



4. Manajemen hubungan pelanggan
Manajemen hubungan pelanggan (customer relationship management, CRM) adalah proses yang 

dilakukan perusahaan untuk memahami kelompok pelanggan mereka dan menanggapi dengan cepat 
perubahan keinginan pelanggan. Informasi yang dikumpulkan melalui program CRM kerap menghasilkan 
solusi penyelesaian di luar dari fungsi pemasaran perusahaan, seperti manajemen rantai pasokan dan 
pengembangan produk baru.

5. Pengalihdayaan
Pengalihdayaan (outsourcing) adalah penggunaan pihak ketiga untuk melakukan aktivitasi bisnis 

noninti perusahaan. Melalui pengalihdayaan, suatu perusahaan dapat memperoleh kinerja cemerlang dalam 
semua kegiatan bisnisnya tanpa perlu menguasai dengan mendalam tiap kegiatan secara internal.

6. Kartu skor berimbang
Kartu skor berimbang (balanced scorecard, BSC) menentukan definisi “kinerja” manajemen dan 

mengukur apakah manajemen telah mencapai hasil yang diharapkan. BSC menerjemahkan pernyataan misi 
dan visi menjadi himpunan sasaran dan ukuran kinerja yang komprehensif yang dapat dikuantitatifkan dan 
dinilai. Ukuran-ukuran tersebut pada umumnya mencakup kategori kinerja keuangan, pelanggan, proses 
bisnis internal, inovasi, dan SDM.



7. Manajemen perubahan
Manajemen perubahan (change management) memungkinkan perusahaan untuk 

mengendalikan penerapan suatu proses baru untuk meningkatkan perwujudan manfaat bisnis. Program ini 
mencakup pembuatan prakarsa perubahan, penciptaan penerimaan organisasi, penerapan prakarsa 
dengan lancar, serta pembuatan model yang dapat diulangi untuk memastikan kelestarian keberhasilan 
dalam upaya perubahan di masa datang. Program ini juga memungkinkan pemimpin untuk membantu 
kesuksesan orang lain, menunjukkan di mana dan kapan suatu masalah mungkin terjadi, serta 
menggariskan strategi untuk mengelola risiko dan memantau kemajuan.

8. Kompetensi inti
Kompetensi inti (core competencies) adalah keterampilan mendalam yang memungkinkan suatu 

perusahaan memberikan nilai unik bagi pelanggan. Ini mencakup pembelajaran kolektif organisasi, 
terutama bagaimana mengoordinasikan keterampilan produksi yang beragam dan mengintegrasikan 
beragam teknologi. Kompetensi inti ditunjukkan dengan kesulitan pesaing untuk meniru atau memperoleh 
kompetensi tersebut. Pemahaman tentang kompetensi inti memungkinkan perusahaan untuk berinvestasi 
pada kekuatan yang membedakan mereka serta rangkaian strategi yang menyatukan seluruh organisasi.



9. Aliansi strategis
Aliansi strategis (strategic alliances) adalah kesepakatan antara berbagai perusahaan yang 

masing-masing mengalokasikan sumber daya mereka untuk mencapai sasaran bersama. Perusahaan 
dapat membentuk aliansi strategis dengan berbagai pihak : pelanggan, pemasok, pesaing, perguruan 
tinggi, serta pemerintah. 

10. Segmentasi pelanggan
Segmentasi pelanggan (customer segmentation) adalah pembagian pasar penjadi kelompok 

pelanggan yang lebih kecil yang memiliki karakterisik serupa. Prioritas ini dapat membantu perusahaan 
untuk mengembangkan kampanye pemasaran dan strategi penetapan harga untuk mencari nilai 
maksimum, baik bagi pelanggan yang menghasilkan laba besar maupun yang tidak. Perusahaan dapat 
menggunakan segmentasi pelanggan sebagai dasar prinsip untuk mengalokasikan sumber daya pada 
program pengembangan, pemasaran, pelayanan, serta penyerahan produk.
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