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ABSTRACT

This research focuses on implementation of Profit Center and type of profitability as
a basis of performance measurement of Profit Center in Balai Sidang Jakarta Convention
Center, a convention center company. This research wanted to see how Profit Center and
type of profitability as a basis of performance measurement of Profit Center can be
implemented.
This research uses qualitative description method. Qualitative description method is
used to analysis implementation of Profit Center and type of profitability as a basis of
performance measurement of Profit Center in Balai Sidang Jakarta Convention Center.
The result of this research show that implementation of Profit Center in Balai Sidang
Jakarta Convention Center unsimilar to existing theory. In implementation of Profit Center,
two departments are not suitable for being Profit Center. In addition implementation of type
of profitability as a basis of performance measurement of Profit Center is also not suitable
because the type of profitability does not distinguish between controllable cost and
uncontrollable cost and can not measure operational performance.
Keywords : profit center, type of profitability, performance measurement of profit center
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Setiap perusahaan didirikan dengan tujuan secara umum yaitu, untuk memperoleh
keuntungan

yang

maksimal

dalam

pertumbuhan

jangka

panjang

sekaligus

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Keuntungan yang
maksimal dapat tercapai apabila perusahaan mampu memperoleh penghasilan yang
maksimal dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Pemanfaatan
sumber daya tersebut harus dilakukan secara baik dan benar sehingga perusahaan
mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya. Untuk mencapai kedua tujuan
tersebut, perusahaan akan menghadapi berbagai tantangan di dunia bisnis yang semakin
kompetitif. Salah satu cara perusahaan mengatasi tantangan adalah dengan menerapkan
strategi yang diformulasikan dengan berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki
perusahaan.
Dewasa ini, perusahaan menghadapi tantangan yang semakin beragam seperti
perkembangan dunia teknologi yang menuntut perusahaan untuk mampu menghasilkan
produk yang lebih canggih. Perusahaan diharapkan mampu menjalankan kegiatan
operasionalnya dengan menggunakan perangkat teknologi masa kini. Penggunaan
teknologi tersebut juga dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan kualitas dan
kapabilitasnya. Tantangan yang dihadapi perusahaan juga berupa bagaimana perusahaan
mampu menggunakan perangkat teknologi untuk meningkatkan jasa pelayanan mereka
kepada para pelanggan sehingga para pelanggan akan tetap loyal.
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Untuk

mencapai

tujuan,

perusahaan

memerlukan

berbagai

cara

yang

diformulasikan ke dalam strategi. Strategi merupakan suatu bentuk perencanaan yang
besar dengan menetapkan langkah perusahaan di masa yang akan datang. Strategi
diformulasikan sebagai respon dari adanya ancaman ataupun peluang yang dapat timbul
dari mana saja dan kapan pun dalam sebuah perusahaan. Manajemen dituntut untuk
dapat mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki seperti modal, teknologi, tenaga
kerja dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan
perusahaan melalui pelaksanaan strategi.
Proses implementasi strategi dapat dilakukan dengan adanya pengendalian
manajemen. Pengendalian manajemen berperan dalam memastikan pelaksanaan strategi
yang telah diformulasikan sebelumnya. Pengendalian ini mencakup tindakan untuk
memandu dan memotivasi usaha pencapaian tujuan maupun tindakan untuk mendeteksi
dan memperbaiki operasional yang tidak efektif dan efisien, sehingga perusahaan dapat
mengembangkan usahanya. Sistem dari pengendalian manajemen akan mengukur kinerja
keuangan dan non keuangan dari sebuah perusahaan. Informasi-informasi yang
dihasilkan dari pengendalian manajemen, berupa informasi keuangan maupun non
keuangan, dapat menjadi dasar untuk pertimbangan strategi baru. Dengan adanya
pengendalian manajemen, diharapkan hasil yang dicapai tidak menyimpang dari yang
direncanakan.
Aktivitas perencanaan strategi dan pengendalian manajemen merupakan bagian
dari akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu
sistem untuk mengendalikan tanggung jawab dari setiap unit kerja, divisi atau
departemen yang lebih dikenal dengan pusat pertanggungjawaban. Akuntansi
pertanggungjawaban menuntut perusahaan untuk menerapkan sistem desentralisasi, baik
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perusahaan manufaktur ataupun perusahaan jasa, terlepas dari pembagian segmen bisnis
dengan berdasarkan produk, fungsi, pelanggan ataupun wilayah geografis. Melalui
akuntansi pertanggungjawaban, pemimpin dapat membagi tugas dan wewenangnya
kepada unit-unit dibawahnya dan mengawasi serta mengendalikan tugas-tugas yang
didelegasikan sehingga tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan
yang diharapkan. Sistem akuntansi pertanggungjawaban yang merupakan bagian dari
sistem akuntansi umum perusahaan dapat digunakan untuk menghimpun informasi
kinerja berdasarkan segmen dan melaporkan hasil-hasil kinerja dari para manajer yang
bertanggung jawab dalam unit-unitnya.
Sistem

akuntansi

pertanggungjawaban

akan

mengklasifikasikan

unit-unit

organisasi ke dalam berbagai pusat tanggung jawab. Menurut Anthony (2005) pusat
tanggung jawab merupakan struktur sistem pengendalian dan pemberian tanggung jawab
kepada subunit organisasi harus mencerminkan strategi organisasi. Dari setiap pusat
tanggung jawab, manajer memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dalam
pelaksanaan strategi organisasi. Berdasarkan teori, pusat tanggung jawab terbagi menjadi
empat jenis yaitu pusat pendapatan, pusat biaya, pusat laba dan pusat investasi.
Balai

Sidang Jakarta

Convention

Center

menerapkan

sistem

akuntansi

pertanggungjawaban pada organisasinya dengan mengklasifikasikan departemennya ke
dalam dua jenis pusat tanggung jawab, yaitu pusat beban dan pusat laba. Pusat beban di
Balai Sidang Jakarta Convention Center merupakan pusat tanggung jawab yang memiliki
wewenang terbatas pada biaya yang dikeluarkan oleh departemen tersebut. Yang
termasuk dalam pusat beban adalah Housekeeping

Department,

General

&

Administration Department, Marketing & Communication Department, Engineering
Department, dan Security Department. Balai Sidang Jakarta Convention Center
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menerapkan konsep pusat laba pada beberapa departemennya seperti Food & Beverage
Department, Convention Services Department, Exhibition Hall Department, Art &
Promotion Department, Telephone Operator & Business Center Department, Technical
Operation department, dan Florist Gardening Department. Departemen-departemen
tersebut memiliki tanggung jawab dan wewenang terhadap pendapatan serta beban dari
departemen itu sendiri.
Di akhir periode, setiap pusat laba akan melaporkan kinerjanya dalam bentuk
laporan keuangan yang kemudian akan dievaluasi oleh manajemen. Aktivitas tersebut
merupakan bagian dari aktivitas pengendalian manajemen. Setiap perusahaan memiliki
dasar ukuran kinerja dari pusat laba yang berbeda-beda. Anthony dan Govindarajan
(2005) mengatakan bahwa ada lima ukuran profitabilitas yaitu, margin kontribusi, laba
langsung, laba yang dapat dikendalikan, laba sebelum pajak, dan laba bersih yang dapat
digunakan sebagai dasar ukuran kinerja pusat laba.
Balai Sidang Jakarta Convention Center menggunakan marjin kontribusi sebagai
dasar ukuran kinerja pusat laba. Marjin kontribusi adalah laba yang didapatkan dari
selisih antara pendapatan dengan biaya variabel yang dikeluarkan oleh departemen yang
berperan untuk menghasilkan produk atau jasa yang akan dijual.
Laporan keuangan dari departemen yang berperan sebagai pusat laba akan
menghasilkan informasi berupa laba yang dihasilkan. Pengukuran dan penilaian kinerja
dari pusat laba akan menggunakan suatu tipe laba tertentu sebagai dasar ukuran kinerja.
Cara pengukuran dan penilaian yang tidak wajar atau keliru, dapat berakibat fatal bagi
manajer puncak maupun manajer divisi. Tipe laba yang tidak sesuai untuk dijadikan
dasar ukuran kinerja dapat meghasilkan interpretasi yang keliru terhadap kinerja
manajemen sehingga manajemen dapat melakukan kesalahan dalam pengambilan

5

keputusan. Dengan berdasarkan hal tersebut, penulis memutuskan untuk melakukan
penelitian dengan judul “Analisis Tipe Laba sebagai Dasar Ukuran Kinerja Pusat Laba
pada Balai Sidang Jakarta Convention Center tahun 2010”.

1.2. Perumusan Masalah
Penulis merumuskan masalah penelitian dalam bentuk pertanyaan antara lain:
1.

Apakah penerapan pusat laba pada BALAI SIDANG JAKARTA CONVENTION
CENTER telah sesuai dengan teori?

2.

Tipe laba seperti apakah yang sesuai untuk digunakan sebagai dasar ukuran kinerja
pusat laba pada BALAI SIDANG JAKARTA CONVENTION CENTER?

1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:
1.

Untuk mengetahui apakah penerapan konsep pusat laba di BALAI SIDANG
JAKARTA CONVENTION telah sesuai dengan teori.

2.

Untuk mengetahui tipe laba yang sesuai untuk digunakan sebagai dasar ukuran
kinerja pusat laba di BALAI SIDANG JAKARTA CONVENTION.

1.4. Manfaat Penelitian
Dengan diadakannya penelitian ini, Penulis mengharapkan baik secara langsung
maupun tidak langsung memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yaitu :
1.

Untuk melihat sampai seberapa jauh teori-teori yang sudah didapat dan dipelajari
selama di perguruan tinggi dapat diterapkan dalam praktek dunia usaha.
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2.

Laporan penelitian dan analisa ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi
BALAI SIDANG JAKARTA CONVENTION CENTER dan pihak-pihak yang
berkepentingan dengan masalah terkait.

3.

Hasil penelitian dan analisa ini dapat menjadi referensi atau tambahan informasi
bagi pembaca untuk penelitian lebih lanjut mengenai tipe laba sebagai ukuran
kinerja pusat laba.

1.5. Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah dalam melakukan penulisan skripsi ini, maka penulis akan
membahas dalam beberapa bab yang disusun dalam sistematika sebagai berikut :
BAB I

PENDAHULUAN
Pada bab ini berisikan pembahasan pendahuluan antara lain: latar belakang,
batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian
dan sistematika pembahasan.

BAB II

LANDASAN TEORI
Pada bab ini, diuraikan tentang landasan teori dan pengertian-pengertian yang
menjadi dasar pemikiran mengenai pusat oertanggungjawaban, terutama pusat
laba dan pusat beban, serta kerangka pemikirannya.

BAB III METODE PENELITIAN
Bab ini menjelaskan tentang waktu dan tempat penelitian, metode
pengumpulan data, dan metode analisis data.
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Bab ini mengemukana gambaran umum objek penelitian, yaitu profil dari
BALAI SIDANG JAKARTA CONVENTION CENTER yang akan dijadikan
objek penelitian dan analisis atau pembahasan hasil penelitian.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini berisikan keseluruhan isi dari penelitian yang telah dilakukan dan hasil
yang diperoleh secara singkat, serta usulan beberapa saran, baik bagi penuylis
maupun objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA
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BAB II
LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka
2.1.1. Sistem Pengendalian Manajemen
Suatu sistem merupakan suatu cara tertentu dan bersifat repetitif untuk
melaksanakan suatu atau sekelompok aktivitas (Anthony dan Govindarajan, 2005).
Sedangkan pengendalian manajemen merupakan proses dengan mana para manajer
mempengaruhi anggota organisasi lainnya untuk mengimplementasikan strategi
organisasi. Dengan demikian, sistem pengendalian manajemen dapat diartikan
sebagai sistem yang digunakan oleh para manajer untuk memastikan pelaksanaan
strategi yang telah ditentukan sebelumnya.
Anthony dan Govindarajan (2005) mengatakan bahwa pengendalian
manajemen terdiri atas berbagai kegiatan, meliputi:


Merencanakan apa yang seharusnya dilakukan oleh organisasi



Mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas dari beberapa bagian organisasi



Mengomunikasikan informasi



Mengevaluasi informasi



Memutuskan tindakan apa yang seharusnya diambil jika ada



Mempengaruhi orang-orang untuk mengubah perilaku mereka.
Langkah awal dalam melaksanakan pengendalian manajemen adalah

dengan merencanakan kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh organisasi.
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Rencana dibuat dengan didasarkan pada situasi yang dipercaya ada atau terjadi
pada saat rencana tersebut dibentuk. Namun, bila situasi berubah pada saat
penerapannya, maka tindakan yang akan dilakukan oleh organisasi mungkin tidak
akan sesuai dengan rencana. Menghadapi masalah tersebut, seorang manajer akan
mencari tindakan dengan pendekatan lebih baik agar tujuan dari organisasi tetap
tercapai walaupun tindakan tersebut tidak sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan sebelumnya. Sistem pengendalian manajemen seharusnya tidak
merintangi penerapan tindakan tersebut. Pengendalian manajemen tidak berarti
mengharuskan agar semua tindakan sesuai dengan rencana yang ditentukan
sebelumnya (Anthony dan Govindarajan, 2005).
2.1.2. Tujuan Organisasi
Mulyadi (2007) mengatakan bahwa organisasi adalah kumpulan orang yang
memiliki kompetensi yang berbeda-beda, yang membangun saling ketergantungan
di antara mereka untuk mewujudkan tujuan bersama, dengan memanfaatkan
berbagai sumber daya. Pada dasarnya tujuan bersama yang ingin diwujudkan oleh
organisasi adalah penciptaan kekayaan, oleh karena itu organisasi dapat dikatakan
sebagai institusi pencipta kekayaan (wealth-creatig institution). Hampir semua
organisasi dibangun sebagai entitas ekonomi, baik karena ditujukan untuk
memenuhi kesejahteraan ekonomi para pemangku kepentingan mereka maupun
karena mengonsumsi sumber daya ekonomi untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang
bersifat nonmaterial. Organisasi-organisasi tersebut menggunakan berbagai sumber
daya ekonomi untuk mewujudkan tujuannya sehingga diperlukan perencanaan dan
pengendalian yang memadai dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan
tersebut.
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Keown, et. all (2008) membahas tujuan utama sebuah organisasi atau
perusahaan yakni memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Pemegang saham
merupakan pemilik perusahaan dengan membeli saham perusahaan. Tujuan
pemegang saham dari pembelian saham adalah untuk mendapatkan pengembalian
berupa dividen. Brigham dan Ehrhardt (2005) menerangkan bahwa pada umumnya
pemegang saham memilih direksi, yang kemudian mempekerjakan manajer untuk
menjalankan perusahaan sehari-hari. Dengan demikian, manajer bekerja atas nama
pemegang saham, sehingga mereka harus mengikuti kebijakan yang berkaitan
dengan maksimalisasi kekayaan pemegang saham.
2.1.3. Struktur Organisasi
Dalam bukunya, Anthony dan Govindarajan (2005) mengemukakan bahwa
struktur organisasi menetapkan peranan, hubungan pelaporan dan pembagian
tanggung jawab yang membentuk pengambilan keputusan dalam suatu organisasi.
Menurut Robbins dan Judge (2008), struktur organisasi menentukan bagaimana
pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Dapat
dikatakan bahwa struktur organisasi memberikan penjelasan bagi organisasi
mengenai peranan, tanggung jawab dan tata cara koordinasi secara formal di antara
para karyawan.
Ketika struktur organisasi disusun atau diubah, maka dilaksanakan suatu
proses yang dinamakan desain organisasi dimana proses tersebut akan melibatkan
enam elemen penting: spesialisasi kerja, departementalisasi, rantai komando,
rentang kendali, sentralisasi dan desentralisasi, dan formalisasi (Robbins dan
Judge, 2008). Spesialisasi pekerjaan merupakan penjelasan mengenai sejauh mana
tugas-tugas dalam organisasi dibagi-bagi ke dalam beberapa pekerjaan tersendiri.
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Setelah memecah-mecah pekerjaan melalui spesialisasi, maka dilakukanlah
departementalisasi, yakni dasar yang dipakai untuk mengelompokkan pekerjaan
secara bersama-sama.

Langkah selanjutnya adalah menerapkan konsep rantai

komando, yaitu garis wewenang tanpa putus dari puncak organisasi ke tingkat
paling bawah dan menjelaskan siapa bertanggung jawab kepada siapa. Untuk
pelaksanaan pekerjaan secara efisien dan efektif, perlu dipertanyakan jumlah
bawahan yang dapat diarahkan dan dikendalikan oleh manajer. Pertanyaan itu
disebut dengan rentang kendali dalam struktur organisasi. sentralisasi dan
desentralisasi merupakan konsep yang mengacu pada tingkat pengambilan
keputusan. Elemen yang terakhir, yakni formalisasi, menjelaskan tentang sejauh
mana pekerjaan-pekerjaan di dalam organisasi dibakukan.
Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, setiap organisasi memiliki
struktur yang berbeda-beda. Jenis struktur organisasi akan mempengaruhi
rancangan sistem pengendalian manajemen suatu organisasi. Pada umumnya,
organisasi diklasifikasikan ke dalam tiga kategori umum:
1.

Struktur fungsional, di dalamnya setiap manajer bertanggung jawab atas
fungsi-fungsi yang terspesialisasi seperti produksi atau pemasaran (Anthony
dan Govindarajan, 2005). Robbins dan Coulter (2004) menjelaskan struktur
fungsional sebagai desain organisasi yang mengelompokkan spesialisasi
pekerjaan yang serupa atau terkait ke dalam satu kelompok. Itu adalah
pendekatan fungsional terhadap departemenlisasi yang diterapkan ke seluruh
organisasi. Dalam Gambar 2.1 di bawah ini dapat dilihat bahwa fungsi
produksi dan pemasaran memiliki rantai komando yang berbeda. Fungsi
produksi tidak bertanggung jawab kepada fungsi pemasaran, begitu juga
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sebaliknya. Keduanya bertanggung jawab kepada CEO dari organisasi atau
perusahaan. Seorang manajer produksi dan seorang manajer pemasaran
mungkin akan lebih terampil dalam pengambilan keputusannya di bidang
masing-masing jika dibandingkan dengan seorang manajer yang bertanggung
jawab pada kedua fungsi atau bidang tersebut.
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Fungsional

Sumber: Anthony dan Govindarajan (2005)

2.

Struktur unit bisnis, di dalamnya para manajer bertanggung jawab atas
aktivitas-aktivitas dari masing-masing unit, dan unit bisnis berfungsi sebagai
bagian yang semi-independen dari perusahaan (Anthony dan Govindarajan,
2005). Suatu unit bisnis, yang juga disebut sebagai divisi, bertanggung jawab
atas seluruh fungsi yang ada dalam produksi dan pemasaran sebuah produk.
Unit bisnis tersebut bertanggung jawab untuk melakukan perencanaan dan
koordinasi kerja dari berbagai fungsi yang terpisah dan untuk menyelesaikan
perselisihan yang mungkin timbul di antara fungsi-fungsi ini.
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Gambar 2.2. Struktur Organisasi Unit Bisnis

Sumber: Anthony dan Govindarajan (2005)
3.

Struktur matriks merupakan struktur organisasi yang menugaskan para
spesialis dari departemen fungsional yang berbeda-beda untuk bekerja pada
satu proyek atau lebih yang dipimpin oleh para manajer proyek (Robbins dan
Coulter, 2004). Di dalam struktur matriks, unit-unit fungsional memiliki
tanggung jawab ganda (Anthony dan Govindarajan, 2005). Seperti yang dapat
dilihat pada gambar 2.3, manajer fungsi A bekerja untuk proyek X bersama
dengan manajer fungsi B dan manajer fungsi C dimana proyek X tersebut
dipimpin oleh manajer proyek X. Begitu juga untuk proyek Y dan Z dimana
manajer fungsi A, B dan C bekerja dibawah pimpinan manajer proyek Y dan
Z.
Gambar 2.3. Struktur Organisasi Matriks

Sumber: Anthony dan Govindarajan (2005)
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Perusahaan yang memiliki beberapa pusat tanggung jawab biasanya
memilih salah satu dari dua pendekatan pengambilan keputusan untuk mengelola
kegiatan mereka yang rumit dan beragam: tersentralisasi atau terdesentralisasi.
Pada pengambilan keputusan tersentralisasi (centralized decision making), tingkat
manajemen puncak akan membuat berbagai keputusan yang kemudian akan
dilaksanakan oleh manajer pada jenjang yang lebih rendah. Manajer-manajer
tersebutlah yang bertanggung jawab atas pengimplementasian dari keputusankeputusan tersebut. Di lain pihak, pengambilan keputusan terdesentralisasi
(decentralized decision making) memperbolehkan manajer pada jenjang yang lebih
rendah untuk membuat dan mengimplementasikan keputusan-keputusan penting
yang berkaitan dengan area tanggung jawab mereka masing-masing. Desentralisasi
berarti bahwa pengendalian dari operasi di delegasikan ke banyak manajer seluruh
organisasi (Weygandt, Kimmel & Kieso, 2008).
Horngren, et. all (2009) menyatakan desentralisasi sebagai kebebasan para
manajer tingkat bawah dari sebuah organisasi untuk membuat keputusan.
Desentralisasi total adalah kendala minimum dan kebebasan maksimum untuk para
manajer tingkat bawah dari organisasi untuk membuat keputusan dan mengambil
tindakan. Sedangkan sentralisasi total ialah kendala maksimum dan kebebasan
minimum untuk para manajer tingkat bawah dari organisasi untuk membuat
keputusan dan mengambil tindakan. Struktur organisasi dari sebuah perusahaan
berada di antara keduanya karena ada manfaat dan biaya dari desentralisasi.
Desentralisasi didefinisikan oleh Hansen dan Mowen (2009) sebagai
praktik pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada jenjang yang
lebih rendah. Desentralisasi biasanya diwujudkan melalui pembentukan unit-unit
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yang disebut divisi. Satu cara pembagian divisi adalah berdasarkan jenis barang
atau jasa yang diproduksi. Divisi-divisi dapat juga diciptakan menurut garis
geografis. Kehadiran divisi-divisi yang membentang di satu atau beberapa wilayah
menciptyakan kebutuhan akan evaluasi kinerja yang mampu mempertimbangkan
perbedaan lingkungan divisi. Cara ketiga untuk membedakan divisi adalah
berdasarkan jenis pertanggungjawaban yang diberikan kepada manajer divisi. Saat
perusahaan tumbuh, manajemen puncak biasanya menciptakan berbagai area
pertanggungjawaban yang dikenal sebagai pusat pertanggungjawaban dan
menugaskan manajer dibawahnya untuk menangani wilayah tersebut.
2.1.4. Pusat Pertanggungjawaban
Istilah pusat pertanggungjawaban menunjukkan alokasi tanggung jawab
(atau akuntabilitas) untuk satu set output tertentu dan / atau masukan dari seorang
individu (biasanya manajer). Tanggung jawab dapat dinyatakan dalam hal
kuantitas input dikonsumsi, unit fisik output, karakteristik tertentu dari proses
produksi atau jasa, atau indikator kinerja keuangan di berbagai area. Merchant dan
Stede (2007) mengemukakan definisi mengenai finansial responsibility centers
dalam bukunya bahwa:
“Financial responsibility centers are responsibility centers in which the
individuals' responsibilities are defined in accounting terms, as is common at
managerial levels in most organizations.”
Definisi di atas menjelaskan bahwa pusat pertanggungjawaban keuangan
merupakan

pusat

pertanggungjawaban dimana

tanggung

jawab

individu

didefinisikan dalam istilah akuntansi, seperti yang umum pada tingkat manajerial
di berbagai organisasi.
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Sedangkan Anthony dan Govindarajan (2005) mengatakan bahwa pusat
tanggung jawab merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang
bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Pada hakikatnya,
perusahaan merupakan sekumpulan pusat-pusat tanggung jawab, yang masingmasing diwakili oleh sebuah kotak dalam bagan organisasi. Pusat-pusat tanggung
jawab tersebut membentuk suatu hierarki. Pada tingkatan terendah adalah pusat
untuk seksi-seksi, pergeseran kerja (workshift), dan unit organisasi kecil lainnya.
Hansen dan Mowen (2009) mendefinisikan pusat pertanggungjawaban
sebagai suatu segmen bisnis yang manajernya bertanggung jawab terhadap
serangkaian kegiatan-kegiatan tertentu. Hasil dari setiap pusat pertanggungjawaban
dapat

diukur

berdasarkan

informasi

yang

dibutuhkan

manajer

untuk

mengoperasikan pusat-pusatnya. Cara bagaimana pusat pertanggungjawaban
ditugaskan mencerminkan situasi aktual dan jenis informasi yang tersedia untuk
manajer.
2.1.4.1. Sifat Pusat Pertanggungjawaban
Anthony dan Govindarajan (2005) mengungkapkan bahwa pusat
tanggung jawab muncul guna mewujudkan satu atau lebih maksud, yang
disebut dengan cita-cita. Perusahaan secara keseluruhan memiliki cita-cita,
dan manajemen senior menentukan sejumlah strategi untuk mencapai citacita tersebut. Fungsi dari berbagai pusat tanggung jawab dalam perusahaan
adalah untuk mengimplementasikan strategi tersebut. Karena setiap
organisasi merupakan sekumpulan pusat tanggung jawab, maka jika setiap
pusat tanggung jawab telah memenuhi tujuannya, maka cita-cita organisasi
tersebut juga telah tercapai.
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Gambar 2.4. Cara Kerja Pusat Tanggung Jawab

Sumber : Anthony dan Govindarajan (2005:172)
Gambar 2.4. menggambarkan cara kerja setiap pusat tanggung
jawab. Pusat tanggung jawab menerima masukan, dalam bentuk tenaga
kerja dan jasa-jasa. Dengan menggunakan modal kerja capital (seperti,
persediaan,

piutang),

peralatan

dan

aktiva

lainnya,

pusat

pertanggungjawaban melaksanakan fungsi-fungsi tertentu dengan tujuan
akhir untuk mengubah input menjadi output, baik yang berwujud atau tidak
berwujud. Dalam sebuah pabrik, outputnya berbentuk barang. Dalam unitunit staf, seperti sumber daya manusia, transportasi, teknik, pencatatan, dan
administrasi, maka outputnya berbentuk jasa. Produk-produk (seperti,
barang dan jasa) yang dihasilkan oleh suatu pusat tanggung jawab bisa saja
kemudian diserahkan ke pusat tanggung jawab yang lain, dimana output
tersebut kemudian menjadi input, atau bisa juga dilempar ke pasar, sebagai
output organisasi secara keseluruhan. Pendapatan adalah jumlah yang
diperoleh dari proses penyediaan output.
2.1.4.2. Jenis-jenis Pusat Pertanggungjawaban
Menurut

Anthony

dan

Govindarajan

(2005),

pertanggungjawaban dibagi ke dalam 4 (empat) jenis, antara lain:

pusat
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1.

Pusat pendapatan (revenue center), suatu output (yaitu, pendapatan)
diukur secara moneter, akan tetapi tidak ada upaya formal yang
dilakukan untuk mengaitkan input (yaitu, beban atau biaya) dengan
output (Anthony dan Govindarajan, 2005). Pada umumnya, pusat
pendapatan merupakan unit pemasaran / penjualan yang tak memiliki
wewenang untuk menetapkan harga jual dan tidak bertanggung jawab
atas harga pokok penjualan dari barang-barang yang mereka
pasarkan. Penjualan atau pesanan aktual diukur terhadap anggaran
dan kuota, dan manajer dianggap bertanggungjawab atas beban yang
terjadi secara langsung di dalam unitnya, akan tetapi ukuran
utamanya adalah pendapatan.

2.

Pusat beban (cost center) didefinisikan oleh Merchant dan Stede
(2007) sebagai pusat tangung jawab yang memiliki manajer yang
bertanggung jawab untuk beberapa elemen biaya. Biaya adalah
ukuran keuangan dari input untuk, atau sumber daya yang dikonsumsi
oleh, pusat tanggung jawab. Anthony dan Govindarajan (2005)
mengatakan bahwa dua jenis umum dari pusat beban, yaitu: pusat
beban teknik dan pusat beban kebijakan. Dua istilah ini berkaitan
dengan dua jenis biaya. Biaya teknik adalah biaya-biaya yang
jumlahnya secara “tepat” dan “memadai” dapat diestimasikan dengan
keandalan yang wajar. Biaya kebijakan (juga disebut dengan biaya
yang dikelola) adalah biaya yang tak tersedia estimasi tekniknya. Di
pusat beban kebijakan, biaya-biaya yang dikeluarkan tergantung pada
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penilaian manajemen atas jumlah yang memadai dalam kondisi
tertentu.
a) Pusat beban teknik memiliki ciri-ciri sebagai berikut, (1) inputinputnya dapat diukur secara moneter, (2) input-inputnya dapat
diukur secara fisik, (3) jumlah dolar optimum dan input yang
dibutuhkan untk memproduksi satu unit output dapat ditentukan.
Pusat beban teknik mempunyai beberapa tugas penting lainnya
yang tidak diukur hanya dengan biaya saja; para pengawas
bertanggung jawab atas mutu produk dan volume produk serta
efisiensi. Oleh karena itu, jenis maupun volume produksinya
ditentukan, dan standar kualitasnya ditetapkan, sehingga biaya
produksi tidak ditekan dengan mengorbankan mutu produk.
b) Pusat beban kebijakan meliputi unit-unit administratif dan
pendukung,

operasi

litbang,

dan hampir

semua

aktivitas

pemasaran. Output dari pusat beban ini tidak bisa diukur secara
moneter.

Istilah

kebijakan

tidak berarti

bahwa

penilaian

manajemen mengenai biaya optimum bersifat mendadak dan
sembarangan.

Melainkan

mencerminkan

keputusan

pihak

manajemen berkaitan dengan kebijakan-kebijakan tertentu
3.

Pusat laba (profit center) adalah pusat tanggung jawab dimana
manajernya bertanggung jawab terhadap penjualan dan biaya (Hansen
dan Mowen, 2009). Menurut Merchant dan Stede (2007), pusat laba
ada dalam berbagai bentuk, beberapa diantaranya jauh lebih terbatas
dalam ruang lingkup operasi daripada yang lain. Dalam menentukan
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apakah seorang manajer pusat pertanggungjawaban benar-benar
memiliki tanggung jawab atas pusat laba atau tidak, pertanyaan
penting untuk ditanyakan adalah apakah manajer memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap pendapatan dan biaya. Salah satu bentuk
yang terbatas dari pusat laba dibuat ketika entitas sales-focused dibuat
menjadi pusat laba dengan membebankan manajer entitas standar
biaya dari produk yang dijual, sehingga

membuat mereka

bertanggung jawab atas marjin kotor. Bentuk lain yang terbatas dari
pusat laba dibuat ketika entitas cost-focused dipengaruhi pendapatan
berdasarkan pada fungsi biaya yang sederhana.
4.

Pusat investasi (investment center) adalah pusat pertanggungjawaban
yang memiliki manajer yang bertanggungjawab atas pengembalian
akuntansi (laba) pada investasi yang dilakukan untuk menghasilkan
pengembalian tersebut (Merchant dan Stede,

2007).

Ketika

perusahaan memiliki banyak pusat-pusat laba yang berbeda karena
memiliki banyak lini produk yang berbeda, membandingkan kinerja
mereka bisa sulit karena mereka berbeda dalam ukuran dan sifat
produk dan layanan mereka. Pendekatan yang lebih disukai adalah
dengan menggunakan pusat investasi, yang mencakup aset yang
digunakan oleh pusat serta keuntungan dalam evaluasi kinerja.
2.1.5. Pusat Laba
Ketika kinerja finansial suatu pusat tanggung jawab diukur dalam ruang
lingkup laba (yaitu, selisih antara pendapatan dan beban), maka pusat ini disebut
sebagai pusat laba (Anthony dan Govindarajan, 2005). Laba merupakan ukuran
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kinerja yang berguna karena laba memungkinkan manajemen senior untuk dapat
menggunakan satu indikator yang komprehensif, dibandingkan jika harus
menggunakan beberapa indikator (beberapa di antaranya menunjuk ke arah yang
berbeda).
Banyak keputusan manajemen melibatkan usulan untuk meningkatkan
beban dengan harapan bahwa hal itu akan menghasilkan peningkatan yang lebih
besar dalam pendapatan penjualan. Keputusan semacam ini disebut sebagai
pertimbangan biaya / pendapatan (expense / revenue trade-off). Tambahan beban
iklan adalah salah satu contohnya. Untuk dapat mendelegasikan keputusan tradeoff semacam ini dengan aman ke tingkat manajer yang lebih rendah, maka ada dua
kondisi yang harus dipenuhi.
1.

Manajer harus memiliki akses ke informasi relevan yang dibutuhkan dalam
membuat keputusan serupa.

2.

Harus ada semacam cara untuk mengukur efektivitasnya suatu trade-off yang
dibuat oleh manajer.
Langkah utama dalam membuat pusat laba adalah menentukan titik

terendah dalam organisasi di mana kedua kondisi di atas terpenuhi. Seluruh pusat
tanggung jawab diibaratkan sebagai suatu kesatuan rangkaian yang mulai dari
pusat tanggung jawab yang bukan merupakan pusat laba. Manajemen harus
memutuskan apakah keuntungan dari delegasi tanggung jawab akan dapat
menutupi kerugiannya.
Menurut Merchant dan Stede (2007), pusat laba ada dalam berbagai bentuk,
beberapa diantaranya jauh lebih terbatas dalam ruang lingkup operasi daripada yang
lain. Dalam menentukan apakah seorang manajer pusat pertanggungjawaban benar-
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benar memiliki tanggung jawab atas pusat laba atau tidak, pertanyaan penting untuk
ditanyakan adalah apakah manajer memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
pendapatan dan biaya. Pengaruh yang signifikan tersebut tidak dapat dijelaskan
dalam bentuk persentase. Setiap manajer pusat laba memiliki pengaruh yang
berbeda-beda terhadap pendapatan dan biaya, contohnya pada manajer pusat laba A
memiliki pengaruh dalam menentukan anggaran pendapatan dan biaya dari pusat
laba itu sendiri, sedangkan manajer pusat laba B hanya memiliki pengaruh dalam
memberikan usulan untuk anggaran pendapatan dan biaya, akan tetapi sebagian
besar dari usulan tersebut diterima dan disetujui oleh perusahaan. Kedua pusat laba
tersebut dapat dikatakan tetap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap masingmasing pusat laba yang ditanganinya.
Merchant & Stede (2007) juga mengatakan bahwa pertanyaan kedua yang
juga penting untuk ditanyakan adalah apakah pusat laba juga dilimpahkan
wewenang dalam hal pengambilan keputusan yang terkait dengan pendapatan dan
biaya tersebut. Wewenang tersebut dapat berupa hak manajer untuk mengelola
anggaran dan juga hak manajer untuk memutuskan biaya-biaya yang dikeluarkan
untuk menghasilkan pendapatan.
Blocher, Stout, Cokins (2010) mengemukakan tiga isu strategis yang
menyebabkan perusahaan memilih pusat laba daripada pusat biaya atau
pendapatan. Pertama, pusat laba memberikan insentif untuk koordinasi yang
diinginkan antara pemasaran, produksi, dan fungsi pendukung. Alasan kedua
adalah perusahaan menggunakan pusat laba daripada pusat biaya untuk memotivasi
manajer untuk mempertimbangkan produk atau jasa mereka dipasarkan untuk
pelanggan luar perusahaan. Alasan ketiga untuk memilih pusat laba adalah agar
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memotivasi manajer untuk mengembangkan cara-cara baru untuk mendapatkan
keuntungan dari produk dan jasa mereka.
2.1.5.1. Ukuran Kinerja Pusat Laba
Anthony dan Govindarajan (2005) mengatakan terdapat dua jenis
pengukuran profitabilitas yang digunakan dalam mengevaluasi suatu pusat
laba, sama halnya seperti dalam mengevaluasi perusahaan secara
keseluruhan. Pertama adalah pengukuran kinerja manajemen, yang
memiliki fokus pada bagaimana hasil kerja para manajer. Pengukuran
tersebut

digunakan

untuk

perencanaan

(planning),

koordinasi

(coordinating), dan pengendalian (controlling) kegiatan sehari-hari dari
pusat laba dan sebagai alat untuk memberikan motivasi yang tepat bagi
para manajer. Yang kedua adalah ukuran kinerja ekonomis, yang memiliki
fokus pada bagaimana kinerja pusat laba sebagai suatu entitas ekonomi.
Maksud dari kedua ukuran di atas berbeda satu sama lain. sebagai contoh,
laporan kinerja manajemen suatu toko cabang dapat memperlihatkan
bahwa manajer toko tersebut memiliki kinerja yang sangat baik; tetapi
laporan kinerja ekonomisnya dapat memperlihatkan bahwa toko tersebut
kehilangan posisinya di pasar dan harus ditutup karena adanya kondisi
persaingan dan ekonomi yang tidak menguntungkan di wilayah tersebut.
Kinerja manajer pusat laba dapat dievaluasi berdasarkan lima
ukuran profitabilitas, yaitu:
1.

Margin Kontribusi (contribution margin), menunjukkan rentang
antara

pendapatan

dengan

beban

variabel

(Anthony

dan

Govindarajan, 2005). Alasan utama mengapa ini digunakan sebagai
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alat pengukur kinerja manajer pusat laba adalah bahwa karena beban
tetap berada di luar kendali manajer tersebut, sehingga para manajer
harus

memusatkan

perhatian

untuk

memaksimalkan

margin

kontribusi.
Pendapatan
Biaya Variabel :

xxx
Biaya Tenaga Kerja Langsung

xxx

Biaya Bahan Baku Langsung

xxx

Biaya Variabel Overhead

-

xxx -

Marjin Kontribusi

xxx
….. 2-1

2.

Laba Langsung (direct profit), menggambarkan bagaimana kontribusi
dari departemen sebagai pusat laba terhadap laba perusahaan. Ukuran
ini menggabungkan seluruh pengeluaran pusat laba, baik yang
dikeluarkan oleh atau dapat ditelusuri langsung ke pusat laba tersebut
tanpa mempedulikan apakah pos-pos ini ada dalam kendali manajer
pusat laba atau tidak (Anthony dan Govindarajan, 2005). Meskipun
demikian, pengeluaran yang terjadi di kantor pusat tidak termasuk
dalam perhitungan ini. Kelemahan dari pengukuran laba langsung
adalah bahwa ia tidak memasukkan unsur manfaat motivasi dari
biaya-biaya kantor pusat.
Pendapatan

xxx

Harga Pokok Penjualan -

xxx -

Laba Kotor

xxx
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Biaya Operasional yang dikeluarkan departemen -

xxx -

Laba Langsung

xxx
..... 2-2

3.

Laba yang Dapat Dikendalikan. Pengeluaran-pengeluaran

dari

perusahaan dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok yaitu:
biaya yang dapat dikendalikan dan biaya yang tidak dapat
dikendalikan. Contoh dari biaya yang dapat dikendalikan adalah
biaya perlengkapan. Manajer unit bisnis atau manajer departemen
dapat mengendalikan biaya tersebut sampai tingkat tertentu.
Pendapatan
Biaya yang dapat dikendalikan
Laba yang dapat dikendalikan

xxx
-

xxx xxx
….. 2-3

4.

Laba sebelum Pajak. Seluruh biaya overhead perusahaan dialokasikan
ke dalam departemen yang berperan sebagai pusat laba dengan
berdasarkan jumlah relatif dari beban yang dikeluarkan oleh pusat
laba. Anthony dan Govindarajan (2005) mengatakan ada dua
argumen yang menentang alokasi ini. Pertama, karena biaya-biaya
yang dikeluarkan oleh staf di departemen korporat tidak dapat
dikendalikan oleh manajer pusat laba, maka manajer tersebut
sebaiknya tidak dianggap bertanggung jawab untuk biaya tersebut.
Kedua, sulit untuk mengalokasikan jasa staf korporat dengan cara
yang secara wajar mencerminkan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh
setiap pusat laba. Meskipun demikian, ada tiga argument yang
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mendukung dimasukkannya overhead korporat ke dalam laporan
kinerja dari pusat laba. Pertama, unit jasa korporat memiliki
kecenderungan untuk meningkatkan dasar kekuatan dan untuk
memperluas

keunggulannya

tanpa

memperhatikan

dampaknya

terhadap perusahaan secara keseluruhan. Kedua, kinerja setiap pusat
laba akan lebih realistis dan lebih dapat diperbandingkan dengan
kinerja para pesaing yang memberikan jasa yang sama. Ketiga, ketika
para manajer mengetahui bahwa pusat laba mereka tidak akan
menunjukkan laba kecuali semua biaya tertutupi, maka mereka akan
termotivasi untuk membuat keputusan pemasaran jangka panjang
yang optimal, penetapan harga, bauran produk, dan lain-lain, yang
akan memberikan manfaat bagi perusahaan secara keseluruhan.

Pendapatan

xxx

Harga Pokok Penjualan -

xxx -

Laba Kotor

xxx

Biaya Operasional

-

Laba Operasi

xxx xxx

Pendapatan Lain-lain

+

xxx +

Biaya Lain-lain

-

xxx -

Laba Sebelum Pajak

xxx
….. 2-4

5.

Laba Bersih (net income). Ada dua argument utama yang menentang
metode ini: (1) laba setelah pajak sering kali merupakan persentase
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yang konstan atas laba sebelum pajak, dalam kasus mana tidak
terdapat manfaat dengan memasukkan unsure pajak penghasilan; dan
(2) karena banyak keputusan yang mempengaruhi pajak penghasilan
dibuat di kantor pusat, maka tidaklah tepat jika para manajer pusat
laba harus menanggung konsekuensi dari keputusan-keputusan
tersebut.
Pendapatan

xxx

Harga Pokok Penjualan -

xxx -

Laba Kotor

xxx

Biaya Operasional

-

Laba Operasi

xxx xxx

Pendapatan Lain-lain

+

xxx +

Biaya Lain-lain

-

xxx -

Laba Sebelum Pajak
Pajak
Laba Bersih

xxx
-

xxx xxx
….. 2-5

Anthony dan Govindarajan (2005) juga mengatakan bahwa
hampir semua kebingungan yang timbul dalam mengukur kinerja manajer
pusat laba biasanya terjadi sebagai akibat dari kegagalan untuk
memisahkan antara pengukuran kinerja manajer dengan pengukuran
ekonomis suatu pusat laba. Jika seseorang hanya mempertimbangkan
pengukuran terhadap manajer jasa, maka solusinya sering kali tampak
nyata: para manajer harus diukur berdasarkan pos-pos yang dapat mereka
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kendalikan, bahkan jika mereka tidak memiliki pengendalian penuh
terhadap pos tersebut. Dalam perusahaannya pada umumnya, pos-pos ini
mungkin meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pusat laba.
Namun, dengan mengikuti pedoman-pedoman tersebut, tidak
berarti bahwa semua masalah terpecahkan. Tingkat pengaruh yang ada
sangat bervariasi dan selalu ada pos-pos yang dipengaruhi oleh manajer
tetapi hanya sedikit kendalinya. Jadi, analisis varians merupakan hal yang
penting dalam mengevaluasi kinerja manajemen. Tetapi sistem analisis
varians yang paling baikpun masih tetap membutuhkan unsur penilaian,
dan salah satu cara untuk membuat penilaian ini dapat diandalkan adalah
dengan mengeliminasi semua pos untuk mana manajer tidak memiliki
pengaruh.

2.1.5.2. Pengukuran dan Penilaian Kinerja
Setiap perusahaan melakukan pengukuran kinerja pada periodeperiode tertentu. Mulyadi (2007) mendefinisikan kinerja sebagai
keberhasilan personel, tim, atau unit organisasi dalam mewujudkan
sasaran strategik yang telah ditetapkan sebelumnya dengan perilaku yang
diharapkan. Keberhasilan pencapaian sasaran strategik perlu diukur. Itulah
sebabnya sasaran strategik yang menjadi basis pengukuran kinerja perlu
ditentukan

ukurannya,

dan

ditentukan

inisiatif

strategik

untuk

mewujudkan sasaran tersebut. Blocher, et. al (2010) menjelaskan
pengukuran kinerja sebagai suatu proses dimana manajer semua tingkatan
mendapatkan informasi mengenai kinerja dari tugas-tugas dalam
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perusahaan dan menilai kinerja tersebut terhadap kriteria yang telah
ditetapkan sebelumnya sebagaimana diatur dalam anggaran, rencana, dan
tujuan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengukuran kinerja
merupakan proses penilaian keberhasilan personel, tim atau unit
organisasi dalam mewujudkan sasaran strategik dan tujuan organisasi
yang telah ditentukan sebelumnya.


Anggaran
Menurut Hansen dan Mowen (2009), anggaran yaitu rencana
keuangan untuk masa depan; rencana tersebut mengidentifikasi tujuan
dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Anggaran adalah
alat pengendalian yang berguna. Anthony dan Govindarajan (2005)
mengatakan bahwa anggaran merupakan alat penting untuk
perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam
organisasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anggaran
merupakan alat perencanaan dan pengendalian yang digunakan oleh
organisasi atau perusahaan untuk masa depan dalam rangka mencapai
tujuan organisasi atau perusahaan.
Anthony dan Govindarajan (2005) juga mengemukakan

bahwa

anggaran merupakan titik awal yang terbaik dalam menilai kinerja.
Karena anggaran mencerminkan suatu komitmen antara pembuatnya
dengan atasannya sehingga anggaran dapat menjadi tolok ukur
(benchmark) terhadap mana kinerja aktual dapat dinilai. Namun,
menurut Hansen dan Mowen (2009), dua pertimbangan utama harus
diperhatikan agar anggaran dapat digunakan dalam evaluasi kinerja.
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Pertama adalah menetapkan bagaimana jumlah yang dianggarkan
seharusnya dibandingkan dengan hasil aktual. Pertimbangan kedua
melibatkan dampak anggaran atas perilaku manusia.
Sebuah sistem penganggaran memberikan beberapa manfaat untuk
suatu organisasi (Hansen dan Mowen, 2009), antara lain:
1. Memaksa para manjer untuk melakukan perencanaan. Anggaran
mendorong para manajer untuk mengembangkan arah organisasi
secara

menyeluruh,

mengantisipasi

masalah,

dan

mengembangkan kebijakan untuk masa depan.
2. Menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki
pengambilan

keputusan.

Dengan

mengetahui

perkiraan

pendapatan dan biaya, sebuah perusahaan atau organisasi
mungkin dapat menurunkan tingkat kenaikan biaya lainnya dan
menghindari peminjaman serta pengeluaran biaya yang tidak
penting. Dengan demikian, perusahaan memiliki status keuangan
yang lebih baik.
3. Menyediakan standar evaluasi kinerja. Anggaran memberikan
standar yang dapat mengendalikan penggunaan berbagai sumber
daya perusahaan dan memotivasi karyawan.
4. Memperbaiki komunikasi dan koordinasi. Secara formal, anggaran
mengomunikasikan rencana organisasi pada tiap karyawan. Jadi,
semua karyawan dapat menyadari peranannya dalam pencapaian
tujuan-tujuan tersebut. Penyusunan anggaran mengharuskan kerja
sama antara berbagai area dan aktivitas dalam organisasi
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sehingga koordinasi sangat dianjurkan agar anggaran sesuai
dengan tujuan organisasi.
Menurut Horngren et. All (2005), perusahaan yang dikelola dengan
baik memiliki siklus penyusunan anggaran dengan langkah-langkah
sebagai berikut:
1.

Para manajer dan akuntan manajemen bekerja sama dalam
merencanakan kinerja perusahaan secara keseluruhan dan kinerja
dari subunit (seperti departemen dan divisi). Mempertimbangkan
kinerja masa lalu dan mengantisipasi perubahan di masa datang,
para manajer di semua tingkatan mencapai pemahaman mengenai
apa yang diharapkan.

2.

Manajer senior memberikan manajer yang berada di tingkat
bawah suatu kerangka acuan, satu set ekspektasi keuangan atau
nonkeuangan secara spesifik dimana nantinya akan dibandingkan
dengan hasil aktual.

3.

Akuntan manajemen membantu manajer membantu menyelidiki
variasi dari rencana, seperti penurunan penjualan tak terduga.
Jika perlu, tindakan korektif berikut, seperti menurunkan harga
untuk meningkatkan penjualan atau memotong biaya untuk
menjaga profittabilitas.

4.

Manajer dan akuntan manajemen mempertimbangkan umpan
balik pasar, perubahan kondisi, dan pengalaman mereka sendiri
ketika mereka mulai membuat rencana untuk periode berikutnya.
Sebagai

contoh,

penurunan

dalam

penjualan

mungkin
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menyebabkan manajer membuat perubahan dalam fitur-fitur
produk untuk periode berikutnya.
Menurut Blocher, et. al (2010), proses penganggaran biasanya
mencakup formasi dari suatu komite anggaran; penentuan periode
anggaran; spesifikasi pedoman anggaran; penyusunan usulan
anggaran awal; negosiasi, review, dan persetujuan anggaran; dan
revisi anggaran. Komite anggaran bertugas memiliki otoritas tertinggi
dalam organisasi dalam semua hal yang berkaitan dengan anggaran
serta bertugas mengawasi hal-hal tersebut. Sebuah anggaran pada
umumnya diatur dengan mengikuti tahun pajak dengan adanya
anggaran pada periode tertentu seperti kuarter atau per bulan.
Pedoman anggaran dikeluarkan oleh komite anggaran setelah
mempertimbangkan pandanga umum atas ekonomi dan pasar. Seluruh
pusat

tanggung

jawab

mengikuti pedoman

anggaran

dalam

penyusunan usulan anggaran awal. Usulan anggaran awal tersebut
akan diperiksa dan jika telah sesuai dengan pedoman anggaran maka
usulan tersebut akan disetujui oleh komite anggaran yang kemudian
CEO juga akan menyetujui seluruh anggaran dan menyerahkannya
kepada direksi. Selama kegiatan operasional berlangsung, ada
beberapa faktor internal atau situasi eksternal dari perusahaan yang
mungkin memerlukan revisi anggaran.


Realisasi
Realisasi dari anggaran perusahaan dilaporkan dalam bentuk laporan
keuangan (financial statements). Menurut Standar

Akuntansi

33

Keuangan (2009), laporan keuangan merupakan bagian dari
pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya
meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan
(yang dapat disajikan dalam berbagai cara, misalnya sebagai laporan
arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain, serta materi
penjelassan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.
Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang
menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi
keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar
pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dengan demikian,
dapat dikatakan bahwa laporan keuangan menunjukkan bagaimana
kinerja dari suatu perusahaan.
Laporan keuangan memberikan informasi kinerja bagi para pengguna.
Informasi kinerja perusahaan, terutama profitabilitas, diperlukan
untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang
mungkin dikendalikan di masa depan. Informasi kinerja bermanfaat
untuk memprediksi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus
kas dari sumber daya yang ada (Standar Akuntansi Keuangan, 2009).
Melalui laporan keuangan, para pengguna dapat melakukan
pengukuran dan penilaian kinerja perusahaan.

Pusat laba dinilai berdasarkan laporan laba-rugi (Hansen dan
Mowen, 2009). Laporan laba-rugi perusahaan secara keseluruhan tidak
terlalu berguna untuk tujuan ini sehingga perlu dilakukan pengembangan
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laporan laba-rugi segmen untuk setiap pusat laba. Dengan adanya laporan
laba-rugi segmen untuk setiap pusat laba, maka evaluasi terhadap para
manajer dikaitkan dengan profitabilitas unit-unit yang berada dalam
kendali mereka. Bagaimana laba berubah dari satu periode ke periode
berikutnya dan bagaimana laba aktual dibandingkan dengan laba yang
direncanakan sering digunakan sebagai petunjuk terhadap kemampuan
manajerial. Akan tetapi, laba harus mencerminkan usaha manajerial agar
dapat menjadi petunjuk bermakna. Misalnya, jika seorang manajer telah
bekerja keras dan berhasil meningkatkan penjualan, sementara biaya tidak
berubah, maka laba harus meningkatkan melebihi periode sebelumnya
yang mengisyaratkan keberhasilan.
Hansen dan Mowen (2009) juga menjelaskan bahwa secara
umum, jika kinerja laba diharapkan untuk mencerminkan kinerja
manajerial, maka manajer berhak mengharapkan berlakunya hal-hal
berikut ini:
1.

Ketika pendapatan penjualan meningkat dari satu periode ke periode
berikutnya, sementara faktor-faktor lainnya tetap, maka laba akan
meningkat.

2.

Ketika pendapatan penjualan menurun dari satu periode ke periode
berikutnya, sementara faktor-faktor lainnya tetap, maka laba akan
menurun.

3.

Ketika pendapatan penjualan tidak berubah dari satu periode ke
periode berikutnya, sementara faktor-faktor lainnya tetap, maka laba
akan tetap tidak berubah.
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Penilaian kinerja untuk pusat laba dapat dilakukan dengan
melakukan analisis sebagai berikut:
 Analisis Horisontal
Menurut Weygandt, Kimmel dan Kieso (2011), analisis horisontal
adalah sebuah teknik untuk evaluasi serangkaian data laporan
keuangan selama

periode

tertentu.

Tujuannya

adalah untuk

menentukan kenaikan atau penurunan yang telah terjadi. Perubahan
tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah ataupun persentase.
Berikut ini merupakan contoh dari perhitungan analisis horisontal.
Tabel 2.1. Contoh Perhitungan Analisis Horisontal

Laporan Laba (Rugi)

Kenaikan atau (Penurunan)

Persentase
2011 (Rp)

2010 (Rp)

Jumlah (Rp)
(%)

Penjualan

70,000,000.00

62,000,000.00

8,000,000.00

11.43

(28,000,000.00)

(25,000,000.00)

3,000,000.00

10.71

98,000,000.00

87,000,000.00

11,000,000.00

11.22

Biaya administratif

2,500,000.00

2,300,000.00

200,000.00

8.00

Biaya lain-lain

1,700,000.00

1,800,000.00

(100,000.00)

(5.88)

(4,200,000.00)

(4,100,000.00)

100,000.00

2.38

102,200,000.00

91,100,000.00

11,100,000.00

10.86

(450,000.00)

(400,000.00)

50,000.00

11.11

102,650,000.00

91,500,000.00

11,150,000.00

10.86

(4,000,000.00)

(3,400,000.00)

600,000.00

15.00

106,650,000.00

94,900,000.00

11,750,000.00

11.02

Harga pokok penjualan
Laba kotor

Total biaya operasional
Laba usaha
biaya bunga
Laba sebelum pajak
Pajak
Laba Bersih
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 Analisis Varians
Hampir setiap perusahaan membuat analisis bulanan atas perbedaan
antara pendapatan dan beban aktual dengan yang dianggarkan untuk
setiap unit bisnis dan untuk organisasi keseluruhan (beberapa
perusahaan melakukannya per kuartal). Beberapa perusahaan hanya
melaporkan jumlah dari perbedaan yang dinamakan varians tersebut.
Namun, beberapa perusahaan lainnya melakukan analisis terhadap
varians-varians tersebut. Analisis yang saksama mengidentifikasikan
penyebab dari varians tersebut dan unit organisasi yang bertanggung
jawab untuk itu. Sistem yang efektif mengidentifikasikan varians
yang terjadi ke tingkat manajemen yang terendah (Anthony dan
Govindarajan, 2005). Varians menurut Horngren, Datar, Foster,
Rajan, dan Ittner (2009) adalah perbedaan antara hasil aktual dan
kinerja yang diharapkan. kinerja yang diharapkan, dapat juga disebut
kinerja dianggarkan, yang merupakan sebuah titik acuan untuk
membuat perbandingan.
Varians

membantu manajer dalam mengimplementasikan strategi

mereka dengan memungkinkan adanya management by exception.
Menurut Weygandt, Kimmel dan Kieso (2008), management by
exception berarti bahwa tinjauan manajemen puncak terhadap laporan
anggaran difokuskan baik seluruhnya atau terutama pada perbedaan
hasil aktual dan tujuan yang direncanakan. Management by exception
merupakan praktik manajemen yang memusatkan perhatian pada halhal yang tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan (misalnya,
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penurunan pada penjualan produk) dan memberikan sedikit saja
perhatian pada hal-hal yang telah berjalan sesuai dengan yang
diharapkan (Horngren, et. all , 2009).
Horngren, et. all, (2009) mengutarakan tujuan dari analisis varians
adalah agar manajer mengerti kenapa varians tersebut muncul dengan
demikian manajer dapat meningkatkan kinerja di masa datang.
Analisis mengenai varians dilakukan di akhir periode, seperti setiap
akhir bulan, per kuartal, atau per tahun. Perusahaan membandingkan
anggaran yang telah direncanakan sebelumnya, yang sering disebut
static budget atau master budget, dengan hasil aktual akhir periode.
Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2008) mendefinisikan static budget
sebagai proyeksi data anggaran pada suatu aktivitas. Sementara,
Horngren, et. all, (2009) mengatakan bahwa static budget atau master
budget merupakan anggaran yang dibuat berdasarkan tingkat output
yang

direncanakan

pada

awal

periode

membandingkan antara static budget

anggaran.

Dengan

dengan hasil aktual akan

didapatkan static-budget variance, yakni perbedaan antara hasil
aktual dan jumlah anggaran yang bersesuaian dalam anggaran statis.
Hasil varians tersebut akan bersifat menguntungkan dan tidak
menguntungkan. Varians yang menguntungkan (favorable variance)
memiliki efek meningkatkan laba operasi relatif terhadap jumlah yang
dianggarkan.
pendapatan

Untuk
aktual

unsur-unsur
melebihi

pendapatan,

pendapatan

yang

berarti

bahwa

dianggarkan.

Kebalikannya, bagi unsur-unsur biaya, berarti bahwa biaya aktual
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kurang

dari

biaya

yang

dianggarkan.

Varians

yang

tidak

menguntungkan (unfavorable variance) memiliki efek menurunkan
laba operasi relatif terhadap jumlah yang dianggarkan.
Berikut ini merupakan contoh perhitungan Static Budget Variances:
Tabel 2.2. Contoh Perhitungan Static Budget Variances

Unit yang terjual
Pendapatan

Actual Result

Static Budget

Static Budget

(Rp)

Variances (Rp)

(Rp)

5,000

(1,000)

U

6,000

120,000,000

15,000,000

F

105,000,000

52,300,000

(2,300,000)

U

50,000,000

U

18,000,000

Biaya variabel
Biaya bahan baku
Biaya tenaga kerja
20,000,000
langsung

(2,000,000)

Biaya variabel overhead

15,000,000

(1,000,000)

U

14,000,000

Total biaya variabel

87,300,000

(5,300,000)

U

82,000,000

Marjin kontribusi

32,700,000

9,700,000

F

23,000,000

dikeluarkan departemen

19,500,000

(1,500,000)

Laba langsung

13,200,000

8,200,000

Biaya tetap yang
U
18,000,000
F

5,000,000

Pada contoh perhitungan di atas dapat dilihat bahwa terdapat
perbedaan pada pendapatan dan biaya antara hasil aktual dan anggaran.
Tanda U dan F menunjukkan kondisi unfavorable dan favorable dari
varians tersebut. Pada unit yang terjual, terdapat static budget variance
sebesar 1000 unit dengan kondisi unfavorable karena secara aktual
perusahaan hanya dapat menjual 5000 unit dibandingkan dengan yang
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telah direncanakan dalam anggaran sebelumnya yaitu sebesar 6000 unit.
Namun harga jual secara anggaran berbeda dengan aktual sehingga
pendapatan yang diterima secara aktual lebih besar dengan static budget
variance sebesar Rp 15.000.000,00 dengan kondisi yang menguntungkan
bagi perusahaan. Walaupun biaya-biaya secara aktual lebih besar
dibandingkan

dengan

anggaran

hingga

mengakibatkan

kondisi

unfavorable, varians dari pendapatan dengan kondisi favorable memiliki
pengaruh lebih besar sehingga hasil akhir pada laba langsung kondisi dari
varians tetap menguntungkan bagi perusahaan dengan jumlah perbedaan
sebesar Rp 8.200.000,00.
2.2. Penelitian Terdahulu
Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan analisis kinerja pusat
pertanggungjawaban adalah:
Tabel 2.3. Penelitian Terdahulu
No.
1.

Nama
Linda Apriana

Judul
Penilaian

Objek

Hasil

dan PT. Surveyor 

Dalam

Pengukuran Kinerja Indonesia

menjalankan

Pusat-Pusat

operasinya,

Pertanggungjawaban

PT.

PT.

memiliki

Surveyor

Indonesia

SI

delapan
cabang yang
merupakan
pusat beban


PT.

SI

menggunakan
laba

bersih
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sebagai
ukuran
kinerja pusat
laba.
2.

Shahniarti

Analisa

Soetrono

Pusat

Prestasi Hotel “X”

Perusahaan

 Pengukuran

Laba

prestasi pusat

(Studi

laba dilakukan

Kasus pada Hotel

melalui

“X” )

anggaran
 Tipe laba yang
dijadikan
ukuran kinerja
pusat

laba

adalah

laba

langsung

3.

Carolin Susanto

Evaluasi Penerapan Bank
Akuntansi

Swasta  Kantor cabang

Nasional X

merupakan

Pertanggungjawaban

profit

dalam

sedangkan

Mendukung

Pengendalian
Manajemen
Bank
Nasional X

center

untuk
pada
Swasta

Departemen
Non
Operasional
ada

yang

berperan
sebagai

cost

center dan ada
juga

yang

berperan
sebagai profit
center
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 Laba

dari

setiap

pusat

laba di Bank
didapatkan
dari

selisih

antara
pendapatan
dan

biaya-

biaya

yang

dikeluarkan
oleh pusat laba
tersebut.
Dengan
demikian
ukuran
profitabilitas
pusat

laba

tersebut adalah
laba langsung.

2.3. Rerangka Pemikiran
Keberhasilan dalam penelitian tidak akan dapat tercapai tanpa adanya pedoman
kerja yang merupakan implementasi dari rerangka pemikiran yang berisi gambaran
tentang argumentasi obyek permasalahan dan langkah-langkah yang akan dilakukan
secara logis dan sistematis. Dengan demikian, rerangka pemikiran adalah gambaran dari
penelitian secara keseluruhan mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan,
mulai dari tahap awal hingga tahap akhir yang merupakan satu kesatuan pemikiran dan
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tidak dapat dipisahkan satu sama lain untuk mendapatkan jawaban-jawaban ilmiah atas
masalah-masalah yang diteliti.
Rerangka pemikiran menunjukkan struktur logika pikiran dalam proses pentahapan
sejak pengamatan situasi, penetapan sasaran, masalah pokok, ungkapan tentang kajian
atau teori, konsep dan kebijakan.
Rerangka pemikiran pada penelitian ini terdiri dari beberapa tahap. Tahap yang
pertama adalah mengetahui pusat laba pada Balai Sidang Jakarta Convention Center
terlebih dahulu dengan berdasarkan struktur organisasi dan juga pelaporan keuangan.
Kemudian melakukan perbandingan antara teori yang ada dengan penerapan pusat laba
pada Balai Sidang Jakarta Convention Center. Tahap berikutnya yang akan dilakukan
adalah analisis tipe laba yang sesuai untuk digunakan sebagai ukuran kinerja pusat laba
di Balai Sidang Jakarta Convention Center. Dengan melakukan tahap-tahap tersebut,
penulis akan mendapatkan hasil penelitian yang kemudian akan disimpulkan dan
diberikan saran bagi perusahaan yang diteliti dan juga para pembaca.
Rerangka pemikiran penelitian dituangkan pada gambar sebagai berikut:
Gambar 2.5. Rerangka Pemikiran Penelitian
TEORI

Perbandingan antara teori dengan
praktek dari pusat laba pada Balai
Sidang Jakarta Convention Center

Analisis tipe laba sebagai dasar
ukuran kinerja pusat laba pada Balai
Sidang Jakarta Convention Center

Kesimpulan dan Saran

PRAKTEK
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian
Penulis melakukan penelitian pada PT. GRAHA SIDANG PRATAMA (BALAI
SIDANG JAKARTA CONVENTION CENTER) yang beralamat di Jl. Jend. Gatot
Subroto, Jakarta.
3.2. Jenis Dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data
sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari perusahaan yang menjadi
objek penelitian. Data tersebut dikumpulkan dengan melakukan wawancara dan
observasi. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang telah ada yang
dikumpulkan oleh penulis. Data ini berupa laporan keuangan perusahaan.
3.3. Metode Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan yang digunakan untuk memperoleh data
dalam pembuatan skripsi ini, adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian
untuk memperoleh data primer melalui kegiatan sebagai berikut:
a)

Peninjauan atau Pengamatan (observation)
Penelitian observation yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
mengunjungi perusahaan yang bersangkutan dan penulis melakukan pengamatan
secara langsung dan mengumpulkan seluruh data yang relevan dengan penelitian
yang sedang dilakukan.
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b)

Wawancara (interview)
Interview yaitu suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
mengadakan wawancara/tanya jawab secara langsung terhadap berbagai pihak
yang kompeten dengan bidang penelitian yang sedang diakukan.

c)

Penelitian Kepustakaan (Library Reaserch)
Penelitian kepustakaan adalah cara mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai
sumber dan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan topik
pembahasan untuk memperoleh data teoritis seperti buku – buku literature Sistem
Pengendalian Manajemen, Akuntansi Manajerial, serta dari internet berupa materi
– materi pembahasan terkait dengan pusat pendapatan dan pusat beban.

3.4. Metode Analisis Data
Metode analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Cara yang
dilakukan pertama kali adalah mengumpulkan data sesuai dengan kenyataan yang ada
untuk dianalisa dan diinterpretasikan data dan fakta yang diperoleh tersebut. Dengan
demikian dapat dibuat suatu kesimpulan dan saran dengan membandingkan data tersebut
dengan teori yang relevan yang telah dijelaskan sebelumnya.
Penulis memulai penelitian ini dengan menentukan divisi dari Balai Sidang Jakarta
Convention Center ke dalam berbagai jenis pusat pertanggungjawaban. Setelah itu,
penulis mengumpulkan data-data dan informasi dari setiap divisi yang kemudian
dianalisis. Informasi tersebut dapat berupa tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan
pusat pertanggungjawaban di setiap divisi serta anggaran dan realisasi tahun 2010 serta
laporan keuangan tahun 2009 dari beberapa departemen. Dengan berdasarkan informasiinformasi tersebut, penulis dapat menganalisis apakah Balai Sidang Jakarta Convention
Center telah mengklasifikasikan divisi-divisinya ke berbagai pusat pertanggungjawaban
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secara tepat, lalu tipe laba seperti apakah yang digunakan oleh perusahaan untuk
dijadikan sebagai dasar ukuran kinerja pusat laba.
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BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Tinjauan Umum Perusahaan
4.1.1. Sejarah Singkat Perusahaan
Balai Sidang Jakarta Convention Center (BSJCC) merupakan suatu fasilitas
terselenggaranya bisnis MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions)
yang terletak di area Senayan, berdekatan dengan pusat bisnis Sudirman dan Bursa
Efek Jakarta.
Balai Sidang Jakarta Convention Center selesai dibangun pada bulan
Agustus 1992 dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia kedua, Bapak
Soeharto, pada tanggal 25 Agustus 1992 yang kemudian diberikan nama Jakarta
Hilton Convention Center (karena masih dalam satu manajemen dengan Jakarta
Hilton International). Jakarta Hilton Convention Center merupakan perluasan dari
Balai Sidang Jakarta yang khusus didirikan untuk penyelenggaraan Konferensi
Tingkat Tinggi (KTT) Non-Blok ke 10 pada September 1992. Proyek besar ini
mulai dilaksanakan dua hari sesudah Indonesia terpilih menjadi tuan rumah
penyelenggaraan KTT Non-Blok ke 10 pada tanggal 25 Oktober 1991.
Jakarta Hilton Convention Center dibangun dalam waktu yang singkat
dengan berbagai macam fasilitasnya dengan menggunakan tenaga ahli dan bahan
dari negeri sendiri. Sedangkan segala peralatannya (elektronik, pecah belah, dll)
merupakan barang impor. Selain itu juga Jakarta Hilton Convention Center
dilengkapi dengan fasilitas jalan bawah tanah yang dilengkapi dengan travelator
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(tangga jalan datar) yang menghubungkan Jakarta Hilton Convention Center
dengan Jakarta Hilton International.
Atas kesepakatan antara Jakarta Hilton International dan Jakarta Hilton
Convention Center maka sejak tahun 1994 Jakarta Hilton Convention Center
berubah nama menjadi Jakarta Convention Center. Pada tahun 1995 Jakarta
Convention Center berubah nama lagi menjadi Balai Sidang Jakarta Convention
Center di bawah manajemen PT. Graha Sidang Pratama sampai sekarang.
Dalam kurun waktu 12 (dua belas) tahun, Balai Sidang Jakarta Convention
Center telah menjadi rumah penyelenggaraan acara-acara baik lokal maupun
tingkat dunia, seperti International Petroleum Association, United Nation
Conferences, IITELMIT, G-15, IPU, World Hakka Conference, konser-konser artis
dunia maupun lokal, pameran-pameran, seminar-seminar dan lain-lain.
4.1.2. Visi, Misi, Budaya dan Nilai Perusahaan
Visi, misi dan budaya organisasi pun dirumuskan agar setiap karyawan
memiliki persepsi yang sama akan visi, misi dan budaya perusahaan, serta
memahami apa yang diharapkan dari mereka dan apa yang dapat mereka
sumbangkan bagi keberhasilan BSJCC. Adapun visi perusahaan adalah Balai
Sidang Jakarta Convention Center akan dikenal sebagai tempat pilihan untuk
berbagai event, memberikan mitra bisnis dengan layanan dan produk tingkat dunia.
Dengan misinya yaitu Kami (BSJCC) berkomitmen untuk secara konsisten
memberikan layanan internasional, personalisasi dan customer-focus serta
menghasilkan produk yang state-of-the-art agar dapat melebih ekspektasi dari
mitra bisnis, sehingga menjamin kesejahteraan karyawan, kelangsungan hidup
perusahaan dan akuntabilitas pemilik perusahaan.
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Dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari, BSJCC memberikan
service excellence dengan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:
1.

Balai Sidang Jakarta Convention Center adalah sebuah tempat yang tepat
untuk berbagai acara dan untuk pekerjaan.
 Selalu menjadi duta perusahaan, baik di dalam maupun di luar pekerjaan
 Berbicara secara entusias dan positif mengenai perusahaan
 Mengekspreksikan kepedulian terhadap lingkungan kerja dengan sikap
yang konstruktif

2.

Mengetahui tujuan perusahaan dan departemen sendiri
 Berbagi ide, saran dan energi untuk terus meningkatkan penjualan, laba,
kesetiaan pelanggan dan semangat kerja karyawan

3.

Mempraktekkan teamwork dan memperlakukan satu sama lain dengan rasa
hormat

4.

Keselamatan dan keamanan adalah prioritas utama
 Segera melaporkan insiden, kecelakaan dan bahaya
 Mengetahui peran dalam situasi darurat dan waspada terhadap kebakaran
dan respon proses keselamatan hidup
 Mematuhi seluruh kebijakan keamanan kerja

5.

Melindungi dan merawat aset perusahaan
 Menggunakan sumber daya secara bijaksana dan menghilangkan limbah
 Menjamin pemeliharaan dan perbaikan aktiva tetap
 Melaporkan kerusakan termasuk kekurangan peralatan dan perlengkapan

6.

Menggunakan proses L.E.A.R.N untuk menyelesaikan, menyenangkan dan
membangun kepercayaan
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 Menerima kepemilikan masalah atau keluhan
7.

Memiliki pengetahuan mengenai informasi perusahaan

8.

Mempraktekkan PROACTIVE HOSPITALITY untuk mengantisipasi kebutuhan
masyarakat dan fleksibel dalam menanggapinya
 Escort – bukan hanya menunjuk arah
 Menangkap isyarat non-verbal untuk memulai layanan pribadi
 Belajar dan mendata preferensi masyarakat

9.

Perhatian pada klien untuk memastikan loyalitas mereka adalah misi paling
utama
 Senyum dan menyapa setiap orang dengan sikap yang hangat, ramah dan
sopan
 Menggunakan kosakata yang tepat

10. Menggunakan etika dalam bertelepon
 Selalu menjawab dalam tiga dering pertama
 Menggunakan salam yang tepat dan memperkenalkan diri
 Selalu meminta izin dari penelepon untuk mentransfer telepon mereka atau
menahan telepon mereka
11. “Clean as you go” adalah tanggung jawab setiap orang
12. Selalu mengenali klien yang loyal
13. Mengikuti standar seragam dan penampilan
 Mematuhi grooming standards
 Kebersihan pribadi adalah hal yang paling penting
 Memperlihatkan penampilan yang professional
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BSJCC juga menunjukkan nilai-nilai perusahaan yang sangat penting
artinya pada zaman sekarang. Nilai-nilai tersebut antara lain:
1.

Menampilkan keadilan dan integritas, serta mempromosikan rasa saling
percaya dalam hubungan dengan staf dan mitra bisnis.

2.

Mencoba untuk berhubungan dengan orang lain seperti kami (BSJCC)
menginginkan mereka untuk berhubungan dengan kami dan dengan yang lain

3.

Membantu perkembangan semua staf; menghargai kontribusi dan kepentingan
masing-masing.

4.

Menciptakan rasa bangga dan rasa kepemilikan di antara para karyawan

5.

Berada dalam harmoni dengan lingkungan dan budaya di sekitar kami
(BSJCC)

6.

Kreatif dan inovatif
BSJCC memiliki budaya organisasi (organizational culture) yang

dirumuskan sebagai berikut:
1.

Peduli satu sama lain

2.

Bekerja melalui tim

3.

Mendorong perkembangan personal

4.

Percaya adanya perbedaan

5.

Fokus pada pelanggan

6.

Mewujudkan semangat kewirausahaan

4.1.3. Fasilitas Balai Sidang Jakarta Convention Center
Fasilitas yang dimiliki Balai Sidang Jakarta Convention Center terdiri dari
berbagai macam ruang dengan berbagai macam ukuran yang dapat dipergunakan
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untuk berbagai macam acara. Selain itu juga ada departemen-departemen yang
menunjang kegiatan operasional sehari-hari.
BSJCC dalam hal ini mempunyai beberapa tempat dan ruangan yang akan
diuraikan satu persatu sebagai berikut :
1.

Main Lobby
Luas keseluruhan Main Lobby (Lobby Utama) adalah lebih dari separuh
lapangan sepak bola yaitu 5.583 m2 yang dapat dipergunakan untuk pertemuan
para

tamu

dan

istirahat

apabila

sedang

berlangsung

acara

yang

diselenggarakan di Plenary Hall atau Assembly Hall. Main Lobby mempunyai
dekorasi yang menyenangkan dan ruangannya dapat dirubah tata ruangnya
sesuai dengan acara yang sedang berlangsung.
2.

Plenary Hall
Ruang serba guna ini mencakup luas area lebih dari 5.542 m2 termasuk ruang
atas. Di mana seluruh ruang ini berkapasitas 5.200 orang yang dapat diadakan
berbagai macam acara. Ruang ini dapat dijadikan ruang sidang pleno,
konvensi, acara wisuda, pertunjukan teater, konser music, dan lain sebagainya.
Fasilitas ruangan ini dilengkapi dengan 64 pesawat televisi yang dijadikan satu
disebut video wall yang terletak di kiri dan kanan panggung, dan Simultaneous
Translating System (SIS) yang melayani dalam delapan bahasa dengan
perangkat tanpa kabel (wireless).

3.

Assembly Hall
Banquet / Assembly Hall yang berlokasi di belakang Main Lobby mempunyai
luas sebesar 3.936 m2. Ruangan serba guna ini dapat dipergunakan untuk
konferensi ataupun konser musik. Untuk mendukung keinginan konsumen,
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ruangan ini dapat diatur sesuai dengan jumlah peserta yang hadir. Ruangan ini
dapat dibagi menjadi 3 ruangan yang lebih kecil dan dapat menampung
sebanyak 6.000 tamu dengan penataan cocktail atau 2.550 penataan duduk dan
merupakan ballroom terbesar di Indonesia.
4.

Cendrawasih Hall
Terletak di sayap barat Main Lobby dan memiliki luas 3.163 m2. Ruangan ini
dapat dibagi menjadi tiga ruangan lain, yaitu :
a) Cenderawasih Room 1 dengan luas 1.054 m2
b) Cenderawasih Room 2 dengan luas 703 m2
c) Cenderawasih Room 3 dengan luas 1.406 m2
Ruangan ini dapat digunakan untuk resepsi pernikahan, jamuan makan malam,
atau sejenisnya yang berskala lebih kecil dibandingkan dengan Assembly Hall.

5.

Exhibition Hall
BSJCC mempunyai dua ruang pameran, di mana Hall A mempunyai luas
3.000 m2 dan Hall B mempunyai luas ekitar 6.075 m2. Keduanya dilengkapi
dengan fasilitas telepon, listrik, komputer, dan lain sebagainya. Setiap ruang
pameran mempunyai ruang tunggu (pre-function hall) seluas 1.000 m2.

6.

Lower Lobby
Terdapat delapan Meeting Room dengan berbagai bentuk dan luas serta
kapasitas sesuai dengan permintaan dan keperluan para pemakai. Tiga dari
beberapa ruangan tersebut dapat dibentuk dan dikombinasikan menjadi satu
ruangan berkapasitas 300 hingga 900 orang dalam bentuk teater, 100 hingga
1.000 orang untuk resepsi, 200 hingga 600 orang dalam bentuk jamuan makan
malam. Ruangan ini dilengkapi juga dengan layar proyektor yang diperlukan
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untuk seminar, ruang rapat, ruang diskusi, serta acara peluncuran produk baru.
Ruangan ini terdiri atas:
a) Nuri Room dengan luas m2 yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu :
1) Nuri Room 1 dengan luas 182 m2
2) Nuri Room 2 dengan luas 70 m2
b) Maloe Room dengan luas 77 m2
c) Murai Room dengan luas 77 m2
d) Kenari Room dengan luas 77 m2
e) Kakak Tua Room dengan luas 156 m2
f) Merak Room dengan luas 886 m2 yang dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :
1) Merak Room 1 dengan luas 294 m2
2) Merak Room 2 dengan luas 294 m2
3) Merak Room 3 dengan luas 294 m2
g) Summit Room dengan luas 210 m2
h) Summit Lounge dengan luas 276 m2
7.

Technical Facilities
Technical facilities yang dimiliki oleh BSJCC merupakan salah satu yang
terbaik di dunia.

Fasilitas yang dimiliki termasuk fasilitas satelit,

telekomunikasi (3.100 jalur telepon) dan sistem media, infrastruktur untuk
teleconference dan broadcasting, jaringan internet di seluruh BSJCC dengan
daya listrik dari generator sebesar 11,6 megawatt dan 5.000 ton refigerant
untuk pendingin ruangan.
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8.

Technical Support
Untuk memudahkan berlangsungnya suatu event, BSJCC menyediakan
fasilitas pendukung yang meliputi antara lain :
1. Art Department untuk mendesain dan membangun stages, backdrops dan
dekorasi.
2. Catering Service, empunyai dapur ultra modern seluas 2.000 m2 denga
kapasitas layanan makanan dan minuman untuk kurang lebih 10.000 orang
dan menu special yang terbaik dengan kualitas yang terbaik.
3. Gardening Department, bagian ini menangani pembuatan dan penyediaan
bunga atau taman kecil untuk acara yang akan dilaksanakan di BSJCC dan
pembuatan pohon-pohon tiruan yang sudah dihias pada acara-acara tertentu
yang diletakkan di Main Lobby.

9.

Media Center

10. Training Rooms
11. Business Center
Selain itu Balai Sidang Jakarta Convention Center juga mempunyai Bonded
Warehouse sebagai tempat penyimpanan barang-barang impor yang harus melalui
bea cukai sebelum dan sesudah pameran atau konferensi.
Fasilitas bagi karyawan tersedia Mushola, loker, Ruang Makan (Dining
Room), Koperasi dan Klinik. Sedangkan Serikat Pekerja Reformasi Balai Sidang
Jakarta Convention Center juga tersedia sebagai wadah aspirasi karyawan.
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4.2. Pembahasan Hasil Penelitian
4.2.1. Kelayakan Pusat Laba pada Balai Sidang Jakarta Convention Center
4.2.1.1. Struktur Organisasi
Struktur

organisasi

dari

sebuah

perusahaan

haruslah

menggambarkan aliran tanggung jawab dan wewenang maupun posisi yang
jelas untuk setiap unit kerja dari tingkat manajemen yang tertinggi hingga
yang terendah. Selain itu, struktur organisasi juga harus mampu
menjelaskan pembagian tugas untuk setiap jabatan atau tingkat manajemen.
Suatu pendelegasian wewenang dari suatu tingkat manajemen
yang tinggi ke tingkat manajemen yang lebih rendah harus disertai dengan
suatu penjelasan yang menyeluruh mengenai tugas, tanggung jawab dan
wewenang dari tingkat-tingkat manajemen tersebut. Tingkat manajemen
yang lebih rendah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan
pelaksanaan wewenang kepada tingkat manajemen yang lebih tinggi.
Struktur organisasi Balai Sidang Jakarta Convention Center
cenderung menggambarkan aliran wewenang dari tingkat manajemen yang
lebih tinggi ke yang lebih rendah. Sebaliknya, arah aliran tanggung jawab
dimulai dari tingkat manajemen yang lebih rendah ke tingkat manajemen
yang lebih tinggi. Wewenang dan tanggung jawab tersebut telah dipisahkan
dengan berdasarkan fungsinya masing-masing. Struktur organisasi dari
BSJCC yang ada mengarah kepada struktur organisasi fungsional. Balai
Sidang Jakarta Convention Center memiliki 13 (tiga belas) departemen
dalam struktur organisasi. BSJCC membentuk unit-unit yang disebut
departemen dengan berdasarkan pada fungsi-fungsi yang terspesialisasi,
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seperti Marketing & Communication Department yang bertugas menangani
pemasaran, Food & Beverage department yang menangani semua hal
berhubungan dengan makanan dan minuman di perusahaan. Ringkasan
struktur organisasi perusahaan dapat dilihat pada gambar 4.1., sedangkan
struktur organisasi secara lengkap berada pada lampiran 1.
BSJCC

melaksanaan

pendekatan

pengambilan

keputusan

terdesentralisasi dimana setiap departemen akan diberikan kepercayaan
oleh manajemen untuk melakukan tugas mereka dengan sebaik mungkin
dan juga diberikan wewenang untuk mengambil keputusan dalam hal yang
terkait dengan pencapaian target yang telah ditentukan sebelumnya.
Manajemen BSJCC memberikan wewenang pengambilan keputusan
kepada

setiap

Direktur

departemen

selama

kegiatan

operasional

berlangsung. Wewenang tersebut juga didelegasikan kepada para manajer
departemen dalam batas tertentu saat kegiatan operasional berlangsung.
Sebagai contoh, ketika suatu departemen tidak memiliki karyawan yang
menempati jabatan Direktur, maka wewenang pengambilan keputusan
tersebut akan dilimpahkan kepada manajer dari departemen tersebut.
Setiap departemen memiliki tanggung jawab terhadap aktivitas
yang dilakukannya. Dengan demikian, Balai Sidang Jakarta Convention
Center menerapkan konsep pusat pertanggungjawaban untuk semua
departemen.
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Gambar 4.1. Ringkasan Struktur Organisasi
Accounting Department
Marketing & Communication Department
Exhibition Hall Department
Engineering Department
Human Resources Department
Telephone Operator Department
General Manager

Comptroller

Art & Promotion Department
Technical Operation Department
Deputy General Manager
Convention Services Department
Food & Beverage Department
Housekeeping Department
Security Department
Executive Office

Sumber: Olahan Penulis
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Dapat dilihat pada gambar 4.1., General Manager merupakan
pimpinan perusahaan yang bertugas membawahi Deputy General Manager,
Comptroller, dan sebelas departemen yang dipimpin oleh seseorang yang
bertanggung jawab terhadap departemen tersebut. Tugas dan tanggung
jawab General Manager sangat besar terhadap operasional gedung BSJCC,
baik manajemen operasional maupun manajemen keuangan.
Manajemen operasional dalam hal ini adalah manajemen terhadap
pemasaran, service terhadap tamu, perawatan gedung dan teknis lainnya,
serta manajemen terhadap semua bentuk produk yang dipasarkan.
Manajemen keuangan meliputi manajemen terhadap penyusunan anggaran,
pengawasan

sistem

pertanggungjawaban

keuangan,
terhadap

dan

laporan-laporan

penge$luaran

maupun

serta

pendapatan

perusahaan. Semua hal tersebut harus dilaporkan secara periodic kepada
direksi.
Comptroller mempunyai wewenang penuh terhadap penyusunan
dan perencanaan serta pengendalian anggaran perusahaan. Di dalam
melaksanakan tugasnya, comptroller bertanggung jawab terhadap General
Manager serta dapat memberikan saran atau masukan kepada General
Manager untuk kebaikan dan kemajuan perusahaan.
Adapun tugas dan tanggung jawab setiap departemen di BSJCC ini
adalah sebagai berikut :
1.

Executive Office
Tugas dan tanggung jawab-nya adalah memonitor semua bidang
pekerjaan di Balai Sidang Jakarta Convention Center dan bertanggung
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jawab penuh atas semua Departemen. Di Executive Office ini terdiri
dari General Manager, Deputy General Manager. Ada section baru di
bawah Executive Office yaitu Night Operation Manager yang
melakukan pengontrolan dan koordinasi dengan seluruh departemen
pada saat event berlangsung di malam hari dan setelah acara selesai.
Juga memastikan operasional di malam hari berlangsung dengan baik.
2.

Convention Services Departemen
a.

Convention Services Manager (CSM)

menangani masalah

pemesanan, penjualan, dan administrasi dalam penyewaan
ruangan.
b.

Convention Services Operation (CSO) melaksanakan tugas yang
diberikan oleh Convention Services Manager

yang tidak

berhubungan dengan makanan sesuai Event Order (EO), seperti set
up ruangan, dan lain-lain.
3.

Exhibition Hall Department
Departemen ini bertugas dan bertanggung jawab untuk menangani
semua kegiatan yang dilaksanakan di Hall A dan Hall B. Kegiatan
tersebut dapat berupa pameran atau yang lainnya seperti pernikahan.
Mulai dari pemasaran, pemesanan ruangan, persiapan, pelaksanaan
acara, sampai pada saat pembongkaran setelah acara ditangani oleh
departemen ini. Selain itu, semua tugas administrasi yang berkaitan
dengan acara juga menjadi tanggung jawab departemen ini.
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4.

Marketing & Communication Department
Departemen ini bertugas dan bertanggung jawab untuk memasarkan
dan menjual semua produk dan fasilitas yang dimiliki oleh Balai
Sidang Jakarta Convention Center. Untuk mencapainya perlu
dilakukan promosi dan negosiasi ke berbagai instansi pemerintah /
swasta, organisasi serta institusi maupun individu melalui media
informasi baik cetak maupun elektronik yang ada di dalam dan luar
negeri. Bagian dari Marketing & Communications adalah Public
Relation Section. Bagian ini merupakan juru bicara Balai Sidang
Jakarta Convention Center, karena selain General Manager semua
keterangan dan penjelasan yang berkenaan dengan keadaan dan
masalah perusahaan hanya dapat disampaikan dan diperoleh melalui
Public Relation Section. Oleh karena itu, Public Relation Section
memiliki hubungan yang sangat erat sekali dengan pers maupun
institusi lainnya.

5.

Food & Beverage Department
a.

Catering Kitchen bertugas dan bertanggung jawab untuk mengolah
makanan yang akan disajikan dalam acara sesuai dengan Event
Order atau untuk dijual di Snack Bar. Section ini terdiri dari :
a)

Butcher

b) Vegetable
c)

Bakery

d) Pastry
e)

Gardemanger
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f)

Production

g) Snack Bar
b.

Catering Operation adalah section yang melaksanakan tugas yang
diberikan oleh CSM yang berhubungan dengan penyajian makanan
: Breakfast, Lunch, Dinner, Coffee Break sesuai dengan Event
Order.

c.

Catering Stewarding adalah section yang memastikan ketersediaan
peralatan catering / Food & Beverage yang diperlukan untuk cara
seperti Chinawares, Glasswares, dan lain-lain. Serta memastikan
semua peralatan tersebut dalam kondisi bersih, kering dan
tersimpan rapih.

d.

Catering Bar / Beverage adalah section yang mempersiapkan
counter minuman yang akan dipakai saat acara berlangsung, serta
memberikan pelayanan minuman sesuai dengan Event Order.

e.

Catering Snack Bar adalah section yang mempersiapkan counter
snack bar yang menjual beragam makanan dan minuman yang
disediakan oleh Catering Kitchen dan Catering Bar Section
terutama saat acara-acara besar berlangsung.

6.

Art & Promotion Department
Tugas dan tanggung jawab departemen ini adalah membuat,
memasang, dan membongkar stage (panggung), backdrop, dekorasi,
spanduk, signboard (papan petunjuk), dan lain-lain yang sesuai dengan
keperluan acara atau event order.
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7.

Human Resources Department (HRD)
Departemen ini bertugas untuk merekrut dan menseleksi karyawan
baru, melakukan semua tugas administrasi karyawan, membuat
peraturan gaji, menjaga dan memelihara produktivitas karyawan,
memberikan pelayanan kepada karyawan serta bertanggung jawab
terhadap pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan
(training). Dua tugas pokok HRD adalah di bidang administrasi dan
training. Selain itu, HRD juga melakukan koordinasi dengan institusi
baik pemerintah ataupun swasta, seperti : DEPNAKER, JAMSOSTEK,
program pensiun, dan lain-lain. HRD terdiri dari :
a.

Time Keeping
Tugas dan tanggung jawab bagian ini adalah untuk memeriksa dan
mengatur absensi karyawan setiap hari, mengatur mobil antaran
karyawan, dan lain-lain.

b.

Employee Dining Room
Tugas

dan

tanggung

jawab

bagian

ini

adalah

untuk

mempersiapkan makan seluruh karyawan BSJCC.
c.

Human Resources Administration & Training
Tugas dan tanggung jawab bagian ini adalah menangani semua
administrasi kepegawaian dan in-house training.

8.

Engineer Department
Tugas dan tanggung jawab departemen ini adalah memelihara,
menjaga, dan memperbaiki semua peralatan (equipment), mesin-mesin,
bangunan, furniture, instalasi, dan energy yang digunakan sehari-hari
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untuk operasi perusahaan. Departemen ini juga bertugas mengawasi
dan mengontrol penggunaan listrik, gas, dan air, mencegah terjadinya
bahaya kebakaran serta menjaga temperatur dan ventilasi ruangan
termasuk lemari pendingin.
9.

Accounting Department
Tugas dan tanggung jawab departemen ini adalah mengelola keuangan
perusahaan dengan sebaik-baiknya. Arus uang masuk dan uang keluar
dari semua transaksi dicatat sedemikian rupa sehingga semua
kebutuhan akan laporan keuangan dapat dipenuhi dan keuntungan yang
diharapkan dapat tercapai.

10. Security Department
Tugas dan tanggung jawab departemen ini menjaga dan memelihara
keamanan barang-barang milik tamu, karyawan maupun perusahaan
termasuk gedung. Mengatur dan mengawasi arus serta parkir
kendaraan yang masuk dan keluar dari area perusahaan. Selain itu juga
mengawasi para pemasok barang serta melakukan pemeriksaan (body
checking) terhadap karyawan yang pulang kerja. Di dalam departemen
ini terdapat OHS Unit (Occupational Health Safety). Tugas dan
tanggung OHS Unit adalah memastikan sistem manajemen K3
(Keselamatan Keamanan Kerja) di lingkungan Balai Sidang Jakarta
Convention Center sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bekerja
sama dengan seluruh karyawan untuk menciptakan lingkungan kerja
yang nyaman, bersih, rapih, tertib dan aman terhadap potensi bahaya.
11. Housekeeping Department
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Tugas dan tanggung jawab departemen ini adalah memberikan
pelayanan dan merawat kebersihan area publik yaitu untuk tamu dan
karyawan. Selain itu bertanggung jawab untuk kebutuhan linen dan
uniform karyawan. Di dalam departemen ini terdapat sub departemen
yaitu Frorist Gardening yang memiliki tanggung jawab dalam
penerimaan pesanan berupa dekorasi berbentuk tanaman dan bunga.
Selain itu, sub departemen ini juga bertugas dalam mendesain dan
memelihara tanaman dan bunga untuk keperluan dekorasi pada suatu
acara ataupun yang tumbuh di lingkungan Balai Sidang Jakarta
Convention Center.
12. Telephone Operator Department
Tugas dan tanggung jawab departemen ini adalah untuk menerima
telepon yang masuk maupun keluar dan menyambungkannya ke tempat
yang dituju. Penyewaan jasa internet, fotokopi dan mesin facsimile
bagi tamu.

13. Technical Operation Department
Tugas dan tanggung jawab departemen ini adalah dalam bidang yang
berhubungan dengan sound system, audio visual, dan lightning dalam
suatu acara yang diadakan di Balai Sidang Jakarta Convention Center.
Departemen ini menyediakan sound system, audio visual, dan lightning
apabila dibutuhkan dalam suatu event order sehingga departemen ini
menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Bagian dari Technical
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Operation Department adalah Informations Technology dengan tugas
dan tanggung jawabnya adalah memelihara, menjaga dan memperbaiki
semua hal yang berhubungan dengan komputerisasi.
4.2.1.2. Pusat Pertanggungjawaban pada Balai Sidang Jakarta
Convention Center
Pusat-pusat pertanggungjawaban di BSJCC didasarkan pada
struktur organisasi yang ada dalam lingkup kerja serta tugas dan tanggung
jawab

dari

masing-masing

departemen.

Manajemen

BSJCC

mengelompokkan departemen-departemen yang ada menjadi dua pusat
pertanggungjawaban yaitu pusat beban dan pusat laba. Pusat beban
merupakan pusat pertanggungjawaban yang melaksanakan kegiatan yang
dapat menimbulkan biaya bagi perusahaan, sedangkan pusat laba tidak
hanya menimbulkan biaya tetapi juga dapat menghasilkan pendapatan
sehingga pada akhirnya akan memberikan laba bagi perusahaan.
Seluruh departemen di Balai Sidang Jakarta Convention Center
mengeluarkan biaya-biaya yang terkait pelaksanaan kegiatan operasional
secara umum. Contoh biaya yang dikeluarkan oleh setiap departemen
adalah biaya yang terkait dengan gaji, upah, dan bonus untuk karyawan
seperti Salaries & Wages, Extra Wages, Part Timer Expenses, Provision
for THR, Provision for Yearly Bonus. Biaya seperti Meals Expense,
Medical Expense, biaya untuk linen dan seragam karyawan, Telephone and
Faximile, Laundry and Drycleaning, Printing and Stationery, biaya untuk
menjamu klien (Executive Expense), dan biaya lain-lain (Miscellaneous
Expenses) juga dikenakan ke setiap departemen.
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Beberapa departemen di Balai Sidang Jakarta Convention Center
tidak hanya menimbulkan biaya tetapi juga dapat menghasilkan pendapatan
bagi perusahaan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh departemen tersebut
menciptakan laba bagi perusahaan sehingga perusahaan menerapkan
konsep pusat laba pada departemen tersebut.
Pengelompokkan departemen-departemen ke dalam pusat beban
dan pusat laba dapat dilihat pada tabel 4.1.
Tabel 4.1. Pusat pertanggungjawaban berdasarkan struktur
organisasi di BSJCC
Pusat Laba

Pusat Beban

 Convention Services Department

 Executive Office

 Exhibition Hall Department

 Marketing & Communication

 Food & Beverage Department

Department

 Art & Promotion Department

 Human Resources Department

 Telephone Operator Department

 Engineer Department

 Technical Operation Department

 Accounting Department

 Housekeeping Department

 Security Department

Sumber : Balai Sidang Jakarta Convention Center
Departemen-departemen yang termasuk ke dalam pusat laba
merupakan departemen operasi karena departemen-departemen itu lah yang
mampu menghasilkan laba bagi perusahaan setiap periode. Sementara itu,
departemen-departemen yang termasuk ke dalam pusat beban merupakan
departemen non operasi atau non profit karena departemen-departemen ini
memiliki kegiatan utama yang menunjang kelancaran kegiatan pokok
perusahaan yang dilaksanakan oleh departemen operasi.
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Setiap tahunnya, departemen-departemen Balai Sidang Jakarta
Convention Center membuat anggaran untuk periode satu tahun. Anggaran
tersebut tidak mengalami perubahan selama tahun berjalan. Dalam tahun
berjalan tersebut dapat pula dibuat proyeksi-proyeksi bulanan berdasarkan
perkiraan keadaan pada bulan yang akan datang, tetapi hal ini tidak dapat
mengubah angka anggaran yang telah disetujui.
Anggaran operasi BSJCC terdiri dari anggaran pendapatan dan
anggaran biaya operasi. Anggaran pendapatan adalah rencana pendapatan
yang akan diterima dari hasil operasi usaha dalam satu tahun anggaran.
Anggaran biaya operasi ialah suatu pengeluaran biaya yang diperkirakan
akan terjadi dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan
pengukuran kinerja pusat laba nantinya akan menggunakan anggaran
operasi.
Tahapan dalam menyusun anggaran dimulai dengan tahap
perencenaan. Pada tahap ini tim anggaran yang terdiri atas General
Manager, Comptroller dan setiap Department Head menyusun rencana
kerja untuk tahun anggaran yang bersangkutan. Di dalam rencana kerja
tersebut diperhitungkan pencapaian target pada tahun sebelumnya untuk
setiap departemen dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan
operasi perusahaan.
Tahap kedua adalah penyusunan anggaran. Pada tahap ini
Comptroller membuat Rencana Anggaran Penjualan (RAP) untuk seluruh
departemen operasi, baik dalam bentuk bulanan maupun untuk satu tahun,
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berdasarkan pencapaian target penyewaan ruangan gedung dalam tahun
berjalan sejak awal hingga bulan terakhir sebelum RAP disusun.
Selanjutnya, RAP tersebut akan dibicarakan dengan para
Departement Head dan General Manager untuk mencapai suatu
kesepakatan sehingga diperoleh target yang sanggup dicapai oleh masingmasing departemen. RAP yang telah disepakati oleh masing-masing
departemen itu kemudian akan disusun menjadi Rencana Anggaran
Pendapatan. Dengan berdasarkan Rencana Anggaran Pendapatan tersebut,
Rencana

Anggaran

Biaya

Operasi

disusun

dengan

sebelumnya

memperhitungkan tingkat contribution margin yang direncanakan akan
dicapai dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Tingkat contribution
margin tersebut ditentukan oleh manajemen BSJCC.
Dalam penyusunan anggaran, BSJCC menganut metode top down
(dari

atas

ke

bawah).

Walaupun

tahapan

penyusunan

anggaran

membutuhkan data-data yang diperoleh dari bagian-bagian yang ada di
masing-masing departemen dan juga membutuhkan partisipasi aktif dari
setiap departemen, keputusan akhir dari anggaran berada di tangan
manajemen tingkat atas. Selain itu metode top down juga yang dilakukan
dalam perencanaan anggaran ketika tingkat contribution margin ditentukan
oleh manajemen BSJCC.
Anggaran dipakai sebagai alat untuk menilai pelaksanaan kerja
dari pusat pertanggungjawaban yang ada dalam struktur organisasi
perusahaan. Setiap bulannya, masing-masing pusat pertanggungjawaban
membuat laporan yang ditujukan kepada Comptroller. Kemudian,
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Comptroller akan menyusun laporan-laporan tersebut menjadi Monthly
Financial Report untuk dilaporkan kepada General Manager. Materi yang
dilaporkan oleh setiap pusat pertanggungjawaban tersebut di atas berupa
hasil kegiatan dalam bulan yang bersangkutan. Untuk pusat beban, materi
laporan tersebut berupa realisasi biaya yang terjadi di pusat biaya untuk
periode bulan berjalan dan akumulasinya dari sejak awal tahun buku
sampai dengan bulan terakhir pelaporan. Di dalam laporan tersebut
disajikan

juga

penjelasan

singkat

mengenai

penyebab

adanya

penyimpangan antara realisasi dan anggaran atas pendapatan dan biaya
yang terjadi pada periode tertentu. Untuk pusat laba, materi dari laporan
berbentuk jumlah pendapatan yang diperoleh dikurangi dengan biaya-biaya
yang dibebankan untuk departemen yang bersangkutan.
Berdasarkan struktur organisasi, terdapat 13 (tiga belas) laporan
pertanggungjawaban yang harus dilampirkan dalam laporan keuangan
setiap bulannnya. Ringkasan dari setiap laporan di atas merupakan bagian
pokok yang disajikan dalam Profit and Loss Report. Namun, pada
kenyataannya Accounting Department dari BSJCC menyusun laporan
keuangan yang terdiri dari 12 (dua belas) bagian dimana seluruh biaya yang
berhubungan dengan Executive Office, Accounting Department, dan
Security Department masuk ke dalam bagian General & Administration
Department, sedangkan laporan keuangan Frorist Gardening dipisahkan
dari Housekeeping Department. Hal itu disebabkan oleh tidak adanya
karyawan yang menempati posisi dari Direktur Housekeeping Department
sehingga laporan keuangan dari kegiatan Housekeeping dengan Gardening
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dipisahkan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing manajer dari
kedua bagian tersebut.
Berdasarkan laporan keuangan yang terdiri dari 12 (dua belas)
bagian, BSJCC menunjukkan menerapkan dua pusat pertanggungjawaban,
yaitu pusat beban dan pusat laba. Laporan keuangan dari pusat beban hanya
menunjukkan realisasi biaya yang terjadi dalam suatu periode, sedangkan
laporan keuangan pusat laba menggambarkan hasil kegiatan dari pusat
tanggung jawab tersebut yang berupa laba. Penerapan pusat tanggung
jawab tersebut dapat dilihat pada tabel 4.2.
Tabel 4.2. Pusat pertanggungjawaban berdasarkan laporan
keuangan di BSJCC
Pusat Laba

Pusat Beban

 Convention Services Department
 Exhibition Hall Department
 Food & Beverage Department
 Art & Promotion Department

 General & Administration
Department
 Marketing & Communication
Department

 Telephone Operator Department

 Human Resources Department

 Technical Operation Department

 Engineer Department

 Sub departemen : Frorist Gardening

 Sub departemen : Housekeeping

Sumber : Balai Sidang Jakarta Convention Center
4.2.1.3. Pusat Laba pada Balai Sidang Jakarta Convention Center
Sumber utama pendapatan BSJCC adalah penyewaan gedung yang
dilaksanakan oleh Exhibition Hall Department, dan Convention Services
Department. Kemudian, pendapatan terbesar ketiga dihasilkan oleh Food &
Beverage Department. Pengoperasian departemen-departemen selain ketiga
departemen di atas, seperti Art & Promotion Departnent, Telephone
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Operator Department, Technical Operation Department dan Frorist
Gardening Department,

dimaksudkan untuk menambah penghasilan

perusahaan selain dari usaha pokok yang ada dengan menggunakan
fasilitas-fasilitas yang tersedia. Namun, usaha pengendalian perlu
dilaksanakan untuk menekan resiko kerugian sehingga pengoperasian
departemen tersebut tidak perlu dibiayai dari hasil kegiatan utama
perusahaan.
Exhibition Hall Department bertugas dalam menangani pesanan
ruangan Hall A dan Hall B. Convention Services Department merupakan
departemen yang bertanggung jawab dalam menangani seluruh pesanan
ruangan ataupun fasilitas lainnya kecuali Hall A dan Hall B. Departemen
tersebut akan memperoleh pendapatan dari pesanan ruangan tersebut. Food
& Beverage Department memiliki aktivitas yang berkaitan dengan
pengolahan dan penyajian makanan serta minuman untuk event order
perusahaan. Seluruh aktivitas yang dilaksanakan oleh ketiga departemen
tersebut dapat menimbulkan biaya bagi perusahaan. Namun, dengan
pengeluaran tersebut ketiga departemen akan memperoleh pendapatan
utama perusahaan. Dengan demikian, pelaksanaan aktivitas departemen
akan menghasilkan laba untuk perusahaan.
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Exhibition Hall
Department dan Convention Services Department secara umum memiliki
tugas yang serupa yaitu menangani event order perusahaan, tetapi masingmasing departemen bertanggung jawab terhadap jenis ruangan yang
berbeda. Perusahaan membedakan departemen yang menangani penjualan
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jasa berdasarkan jenis ruangan. Sejak awal perusahaan berdiri, Exhibition
Hall Department berkewajiban mengatur event order yang berkaitan
dengan Hall A dan Hall B. dengan fasilitas yang dimiliki, kedua ruangan
tersebut hanya digunakan untuk event order seperti pameran. Berbeda
dengan ruangan lainnya seperti Plenary Hall, Cenderawasih Room, dan
ruangan lainnya yang memiliki fasilitas yang dapat digunakan tidak hanya
untuk pameran, tetapi juga untuk seminar, konferensi, konser, dan lain-lain
sesuai dengan permintaan pelanggan. Ruangan-ruangan tersebut merupakan
tanggung jawab dari Convention Services Department.
Untuk memperoleh event order, perusahaan harus melakukan
aktivitas pemasaran ke lingkungan luar perusahaan. Aktivitas pemasaran
utama yang dilaksanakan oleh perusahaan seperti iklan di surat kabar
merupakan tugas dari Departemen Pemasaran (Marketing Department).
Pemasaran tersebut tentu

dapat menarik calon pelanggan untuk

mengadakan acara di Balai Sidang Jakarta Convention Center. Pusat laba
seperti Convention Services Department hanya melaksanakan pemasaran
seperti dengan memberikan cinderamata seperti cangkir dan pena yang
memiliki logo Balai Sidang Jakarta Convention Center.
Berbagai promosi yang dilaksanakan tentu dapat mendatangkan
pelanggan baru bagi perusahaan. Setiap pelanggan akan berhubungan
langsung kepada Convention Services Department ataupun Exhibition Hall
Department sesuai dengan event order. Bila pelanggan ingin melaksanakan
sebuah acara di Hall A atau Hall B, maka pelanggan akan berkomunikasi
dengan Exhibition Hall Department. Begitu pula pelanggan yang
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menginginkan pelaksanaan acara di Plenary Hall ataupun ruangan lainnya.
Pelanggan tersebut akan berhubungan langsung dengan Convention
Services Department. Setiap event order dari pelanggan harus disampaikan
secara langsung kepada kedua departemen tersebut.
Gambar 4.2. Tahap-tahap pencapaian kesepakatan event order

Sumber : Olahan Penulis
Langkah I

: penyampaian proposal event order secara lengkap yang
berisi jenis acara yang akan diadakan, tanggal pelaksanaan
acara, dan lain-lain ke Convention Services Department atau
Exhibition Hall Department melalui media elektronik
(email) ataupun secara langsung.

Langkah II : Pertemuan antara perwakilan dari Convention Services
Department atau Exhibition Hall Department dengan
pelanggan untuk membahas event order tersebut. Klien

74

mengutarakan secara jelas acara yang akan diadakan serta
hal-hal yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan acara.
Kedua belah pihak tentu juga merundingkan harga dari jasa
yang dijual oleh perusahaan. Bila kesepakatan telah dicapai
mengenai kebutuhan klien serta harga dari event order, maka
akan dibuat kontrak kerja secara legal. Pertemu
Langkah III : Ketika klien membutuhkan suatu fasilitas tertentu, maka
Convention Services Department dan Exhibition Hall
Department akan mendiskusikannya terlebih dahulu kepada
departemen lain yang dapat menyediakan fasilitas tersebut.
Sebagai contoh, event order seperti festival musik yang
diselenggarakan dengan menggunakan seluruh ruangan.
Untuk penyelenggaraan acara tersebut dibutuhkan daya
listrik

yang

tinggi.

Engineering

Department

akan

memastikan terlebih dahulu apakah kebutuhan klien tersebut
dapat terpenuhi.
Langkah IV : Pertemuan

antara

perwakilan

departemen

yang

berkepentingan dengan klien. Yang dimaksud dengan
departemen yang berkepentingan adalah departemen yang
akan menyediakan kebutuhan klien untuk pelaksanaan acara.
Pertemuan ini dilakukan agar departemen-departemen
tersebut mendapatkan penjelasan secara langsung mengenai
kebutuhan-kebutuhan

klien.

Kemudian,

BSJCC

akan

menetapkan harga jual yang dibuat bersama oleh Head
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Department yang berkepentingan dan Comptroller dengan
persetujuan General Manager.
Langkah V : Tercapainya

kesepakatan

event

order

nantinya

akan

menghasilkan pembuatan kontrak kerja secara legal antara
klien dengan BSJCC. Yang berhak untuk menandatangani
kontrak kerja ini adalah seluruh Head Department yang
menyediakan kebutuhan klien, Comptroller dan juga General
Manager.

Dalam tahap-tahap pencapaian kesepakatan event order, dikatakan
bahwa klien akan membutuhkan berbagai hal yang terkait dengan
pelaksanaan acara seperti daya listrik yang tinggi untuk sebuah acara
musik. Daya listrik tersebut merupakan tanggung jawab dari Engineering
Department. Kebutuhan dari klien tersebut tidak hanya berhubungan
dengan Engineering Department, tetapi juga oleh departemen lainnya.
Untuk acara pernikahan, seminar, dan lain-lain, klien dapat memesan
makanan dan minuman kepada perusahaan. Pengolahan makanan dan
minuman akan dilakukan oleh Food & Beverage Department. Panggung,
backdrop, dekorasi yang dibutuhkan klien akan disediakan oleh Art &
Promotion Department. Namun, untuk dekorasi yang menggunakan
tanaman dan bunga disediakan oleh Froris Gardening. Penyewaan jasa
internet, fotokopi dan facsimile yang diperlukan selama acara berlangsung
akan disiapkan oleh Telephone Operator Department. Hal-hal yang terkait
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dengan sound system, audio visual, dan lightning dalam acara yang
diadakan merupakan tanggung jawab Techinical Operation Department.
Perbedaan antara Engineering Department dengan departemen
lainnya yang telah disebutkan di atas adalah adanya penerimaan pendapatan
pada

departemen

lainnya.

Dalam

menyediakan

kebutuhan

klien,

Engineering Department tidak memperoleh pendapatan karena departemen
ini

berfungsi

sebagai

Departemen

Pendukung

perusahaan

dalam

melaksanakan kegiatan utama, sedangkan departemen lain yang telah
disebutkan sebelumnya, seperti Food & Beverage Department memperoleh
pendapatan dengan pengolahan serta penjualan makanan dan minuman
sesuai dengan kebutuhan klien. Oleh karena itu, Food & Beverage
Department dan departemen lainnya, kecuali Engineering Department
diklasifikasikan sebagai pusat laba oleh perusahaan.
Penerapan pusat laba pada Balai Sidang Jakarta Convention Center
belum seluruhnya sesuai dengan teori. Convention Services Department dan
Exhibition Hall Department dinyatakan oleh perusahaan sebagai pusat laba.
Convention Services Department dan Exhibition Hall Department dapat
memberikan usulan kepada Manajemen perusahaan terkait dengan
anggaran pendapatan dan biaya, tetapi kedua departemen tersebut tidak
memiliki hak dalam hal-hal yang berkaitan dengan cost of sales dari
departemen.
Convention Services Department dan Exhibition Hall Department
dapat memberikan berbagai usulan untuk anggaran pendapatan dan biaya.
Pada umumnya, sebagian dari usulan yang diajukan oleh kedua departemen
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diterima oleh Manajemen. Namun, usulan yang terkait dengan cost of sales
dari kedua departemen tidak diterima oleh Manajemen.
Kedua departemen tersebut menghasilkan pendapatan yang berasal
dari penyewaan gedung dengan cost of sales berasal dari biaya listrik
gedung tersebut. Seluruh hal yang berkaitan dengan penggunaan listrik
merupakan tanggung jawab dari Engineering Department. Berdasarkan
teori, cost of sales dari Convention Services Department dan Exhibition
Hall Department diperoleh dengan menerapkan alokasi biaya dari
Departemen Pendukung, yaitu Engineering Department. Namun, pada
prakteknya BSJCC tidak menerapkan alokasi biaya dari Departemen
Pendukung ke Departemen Operasi.
Tabel 4.3. Perbandingan teori dan praktek dari pusat laba pada
BSJCC
No.
1.

2.

Teori

Praktek

Menurut Merchant & Stede (2007),

Convention Services Center Department

manajer dari sebuah pusat laba

dan Exhibition Hall Department tidak

memiliki pengaruh yang signifikan

memiliki pengaruh terhadap biaya

terhadap pendapatan dan biaya

penjualan (cost of sales).

Merchant & Stede (2007) juga

Convention Services Center Department

mengatakan bahwa sebuah pusat

dan Exhibition Hall Department tidak

laba dilimpahkan wewenang dalam

memiliki wewenang dalam pengambilan

pengambilan keputusan yang terkait

keputusan terhadap biaya penjualan (cost

dengan pendapatan dan biaya

of sales).
Sumber : Olahan Penulis

Sebuah pusat laba memiliki hak dalam pengambilan keputusan
yang berkaitan dengan pendapatan dan biaya dari pusat laba tersebut,
sedangkan sebuah pusat pendapatan hanya berhak untuk mengambil
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keputusan dalam hal-hal yang berhubungan dengan pendapatan. Dengan
tidak diterapkannya metode alokasi biaya dari Departemen Pendukung ke
Departemen Operasi, Convention Services Department dan Exhibition Hall
Department tidak memiliki biaya penjualan (cost of sales) dan juga tidak
berhak untuk mengambil keputusan dalam biaya penjualan (cost of sales)
sehingga berdasarkan teori kedua departemen tersebut diklasifikasikan
sebagai pusat pendapatan.
Berdasarkan teori, 4 (empat) departemen pada Balai Sidang
Jakarta Convention Center berperan sebagai pusat laba yaitu Food &
Beverage Department, Art & Promotion Departnent, Telephone Operator
Department, Technical Operation Department dan 1 (satu) sub departemen
yang juga berperan sebagai pusat laba yaitu Frorist Gardening. Seluruh
pusat laba tersebut memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam
pendapatan dan biaya yang berupa harga pokok penjualan (cost of sales).
Tabel 4.4. Pusat laba pada BSJCC berdasarkan teori dan praktek
Teori

Praktek (berdasarkan laporan keuangan)

 Food & Beverage Department

 Convention Services Department

 Art & Promotion Department

 Exhibition Hall Department

 Telephone Operator Department

 Food & Beverage Department

 Technical Operation Department

 Art & Promotion Department

 Sub departemen : Frorist Gardening

 Telephone Operator Department
 Technical Operation Department
 Sub departemen : Frorist Gardening

Sumber : Balai Sidang Jakarta Convention Center dan Olahan Penulis
Struktur organisasi dari BSJCC telah mendukung aktivitas setiap
departemen untuk berperan sebagai sebuah pusat tanggung jawab tetapi
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laporan pertanggungjawaban setiap Head Department yang berbentuk
laporan keuangan belum menunjukkan peran-peran setiap departemen
ataupun sub departemen sebagai sebuah pusat tanggung jawab yang sesuai
dengan teori. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya penerapan
metode alokasi biaya dari Departemen Pendukung ke Departemen Operasi
sehingga tidak ada biaya penjualan (cost of sales) pada 2 (dua) Departemen
Operasi.

Dengan

demikian,

sistem

akuntansi

untuk

pusat

pertanggungjawaban di BSJCC belum memadai.
Apabila

BSJCC

ingin

menerapkan

Convention

Services

Department dan Exhibition Hall Department sebagai pusat laba sesuai
dengan

teori,

dapat

menjadi

pertimbangan

manajemen

untuk

mengalokasikan biaya ke departemen tersebut untuk menghasilkan laba
yang lebih akurat dan dapat di evaluasi. Misalkan, dengan mengalokasikan
biaya listrik dari Engineering Department ke Exhibition Hall Department.
Dengan begitu, biaya listrik tersebut akan dikategorikan sebagai cost of
sales dari Exhibition Hall Department karena untuk menghasilkan
pendapatan yang berasal dari pelaksanaan suatu acara, Exhibition Hall
Department membutuhkan listrik untuk kelangsungan acara tersebut.
Keunggulan pelaksanaan pusat laba pada perusahaan, antara lain:
 Aktivitas yang dilaksanakan oleh masing-masing departemen lebih
terfokus. Dengan struktur organisasi yang memperbolehkan manajermanajer departemen untuk membuat keputusan dan mengambil
tindakan sesuai dengan area tanggung jawab mereka tentu menjadikan
mereka lebih terkonsentrasi. Bagi departemen yang berperan sebagai
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pusat laba, konsentrasi mereka akan lebih berfokus pada bagaimana
aktivitas yang dilakukan dapat menghasilkan laba bagi departemen.
 Manajer dari pusat laba akan termotivasi untuk meningkatkan
pendapatan. Sebagai manajer pusat laba, mereka akan memiliki
berbagai inisiatif untuk meningkatkan laba.
Kelemahan dari penerapan pusat laba pada Balai Sidang Jakarta
Convention Center saat ini adalah:
 Untuk

mendukung

pelaporan

biaya

berdasarkan

pusat

pertanggungjawaban, baik pusat laba maupun pusat beban, BSJCC
tidak melakukan alokasi biaya berdasarkan departemen-departemen
yang bertanggung jawab terhadap biaya itu sehingga laporan keuangan
belum seluruhnya mencerminkan kemampuan dari masing-masing
departemen.
4.2.2. Kelayakan Tipe Laba sebagai Ukuran Profitabilitas pada Balai Sidang
Jakarta Convention Center
Sumber pendapatan utama (major) yang diperoleh Balai Sidang Jakarta
Convention Center adalah penyewaan gedung. Sedangkan sumber pendapatan
(minor) berasal dari penjualan makanan dan minuman, dan fasilitas-fasilitas seperti
penyewaan sound system dan lighting system, penggunaan telephone system dan
network system, serta fasilitas lainnya guna menunjang jalannya acara seperti Art
& Promotion Department dan Frorist Gardening Department.
BSJCC

memiliki

13

(tiga

belas)

departemen

dalam

kegiatan

operasionalnya. Dari seluruh departemen tersebut, terdapat tiga departemen yang
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menghasilkan gross operating income lebih dari 70% yaitu Food and Beverage
Department, Convention Services Department dan Exhibition Hall Department.
Total event order yang diterima oleh perusahaan pada tahun 2009 adalah
399 event, kemudian jumlah tersebut meningkat di tahun 2010 menjadi 421 event.
Dapat dilihat pada tabel 4.1, jumlah event yang diadakan di Hall A dan Hall B
mengalami penurunan dari tahun 2009 ke tahun 2010. Tahun 2009 merupakan
periode Pemilihan Umum Presiden di Indonesia sehingga tidak terlalu banyak
pameran yang diadakan pada periode tersebut, tetapi Pemilihan Umum tersebut
tidak berpengaruh terhadap perusahaan di tahun 2010. Pada periode Pemilihan
Umum tersebut, Exhibition Hall Department yang bertanggung jawab menangani
Hall A dan Hall B menerima event order untuk acara-acara selain pameran seperti
meeting, seminar dan lain-lain. Banyak BUMN mengadakan meeting di Hall A dan
Hall B sehingga kuantitas event lebih banyak dibandingkan tahun 2010. Hal
tersebut juga berlaku pada ruangan-ruangan yang ditangani oleh Convention
Services Department. Di tahun 2009, event seperti pameran dan yang terkait
dengan keagamaan juga mengalami penurunan event order, tetapi acara yang
terkait dengan BUMN yang termasuk ke dalam Corporate memiliki jumlah yang
besar.
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Tabel 4.5. Event yang diadakan di Balai Sidang Jakarta Convention Center
Jenis Event
Exhibition Hall A
Exhibition Hall B
Exhibition Hall A+B

2009
11
12
18

2010
6
7
21

Total event di Exh. Hall A & B

41

34

Exhibition at total building
Exhibition at Convention Site
Government / Politic
Breakfast / Lunch / Dinner
Product Launches
Graduations
Wedding
Concerts / Show
Religious
Foundations
Association
Corporate

2
39
17
20
13
30
12
17
39
0
21
148

2
55
16
38
9
31
10
13
56
3
30
124

Total event selain di Exh. Hall A & B

358

387

TOTAL EVENT

399
421
Sumber : Balai Sidang Jakarta Convention Center

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tiga departemen utama
perusahaan, yaitu Food and Beverage Department, Convention Services
Department dan Exhibition Department menghasilkan gross operating income
lebih dari 70% di tahun 2009 dan 2010. Dengan melihat gambar 4.3., Exhibition
Hall Department merupakan departemen yang menghasilkan pendapatan paling
besar bagi perusahaan di tahun 2009 dan 2010 yaitu 39,50%, dan 44,33%.
Sedangkan Convention Services Department dan Food and Beverage Department
merupakan departemen-departemen yang menyumbang pendapatan cukup besar
bagi perusahaan. Ketiga departemen tersebut merupakan departemen yang
melaksanakan aktivitas utama perusahaan. Apabila digabungkan, maka ketiga
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departemen tersebut memberikan gross operating income lebih dari 70% selama
dua periode tersebut.
Gambar 4.3. Gross Operating Income BSJCC

Sumber : Balai Sidang Jakarta Convention Center

Manajemen Balai Sidang Jakarta Convention Center melakukan penilaian
kinerja setiap bulannya dengan berdasarkan laporan laba rugi serta budget variance
report. Kinerja dari pusat laba perusahaan dapat dievaluasi dengan memperhatikan
tipe laba sebagai ukuran profitabilitas. Anthony dan Govindarajan (2005)
mengatakan bahwa ada lima ukuran profitabilitas yaitu, margin kontribusi, laba
langsung, laba yang dapat dikendalikan, laba sebelum pajak, dan laba bersih yang
dapat digunakan sebagai dasar ukuran kinerja pusat laba.
Tipe laba yang digunakan sebagai dasar penilaian kinerja dari pusat laba di
BSJCC adalah marjin kontribusi. Marjin kontribusi didapatkan dari selisih antara
pendapatan dengan biaya variabel untuk menghasilkan jasa yang dijual. Sebagai
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contoh, biaya variabel pada Food & Beverage Department terdiri dari biaya untuk
pembuatan makanan, minuman, serta upah untuk karyawan yang bekerja lembur
dan pekerja paruh waktu.
Salah satu pertimbangan penggunaan marjin kontribusi sebagai dasar
ukuran kinerja adalah penggunaan tingkat marjin kontribusi sebagai standar kinerja
pada saat anggaran dibuat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ketika
anggaran operasi dibuat, perusahaan akan menentukan persentase tingkat marjin
kontribusi terhadap pendapatan, misalkan untuk Food & Beverage Department
memiliki tingkat marjin kontribusi sebesar 58% dari anggaran pendapatan. Hal itu
menyebabkan anggaran biaya operasi tidak boleh melebihi 42%.
Pertimbangan lainnya adalah perusahaan tidak memisahkan biaya yang
dapat dikendalikan dengan biaya yang tidak dapat dikendalikan dalam laporan
keuangan sehingga marjin kontribusi yang tidak memerlukan pemisahan biaya
tersebut digunakan oleh manajemen sebagai dasar ukuran kinerja dari pusat laba
perusahaan.
Melalui laporan keuangan, manajemen akan menilai kinerja dengan
berdasarkan tingkat marjin kontribusi secara aktual dari sebuah pusat laba. Selain
mempertimbangkan tingkat marjin, manajemen juga akan melihat bagaimana
perbandingan antara pendapatan dan biaya secara aktual dengan anggaran. Ketika
tingkat marjin kontribusi secara aktual melebihi standar yang telah ditentukan,
manajemen akan mencari penyebab terjadinya peningkatan tersebut.
Peningkatan tingkat marjin kontribusi dapat terjadi karena dua hal, yaitu
pendapatan yang meningkat dan biaya variabel yang menurun. Pendapatan pusat
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laba yang meningkat tentu dapat meningkatkan marjin kontribusi tetapi manajemen
belum dapat mengatakan bahwa kinerja pusat laba tersebut baik karena manajemen
juga harus meneliti tentang biaya variabel. Bila biaya variabel meningkat,
manajemen harus mencari tahu penyebab terjadinya peningkatan tersebut dan
kenapa tidak bisa dilakukan efisiensi biaya pada pusat laba tersebut.
Tipe laba yang tepat untuk digunakan sebagai dasar ukuran kinerja pusat
laba di BSJCC dengan berdasarkan teori adalah laba yang dapat dikendalikan. Ada
beberapa alasan mengapa laba yang dapat dikendalikan merupakan ukuran yang
tepat untuk dijadikan sebagai dasar ukuran kinerja pusat laba. Pertama, laba yang
dapat dikendalikan memperhitungkan biaya-biaya yang dapat dikendalikan oleh
manajer pusat laba sehingga manajemen dapat menilai dengan baik bagaimana
dilakukan cost control atau pengendalian biaya oleh manajer pada sebuah pusat
laba.
Anthony

dan

Govindarajan

(2005)

mengutarakan

bahwa

dalam

mengevaluasi kinerja, analisis varians membutuhkan unsur penilaian dan salah satu
cara untuk membuat penilaian tersebut dapat diandalkan adalah dengan
mengeliminasi semua pos yang tidak dipengaruhi oleh manajer. Semua pos
tersebut merupakan biaya yang tidak dapat dikendalikan.
Biaya-biaya seperti biaya gaji untuk karyawan tetap dan karyawan kontrak,
biaya peralatan operasional seperti seragam dan linen serta biaya tempat tinggal
karyawan asing merupakan biaya yang dikendalikan oleh manajemen bukan
manajer pusat laba. Seorang manajer pusat laba tidak berhak menentukan biaya
gaji karyawan tetap dan karyawan kontrak, begitu juga dengan biaya lainnya.
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Bahkan, biaya Entertainment pada berbagai departemen dikendalikan oleh
manajemen. Biaya Entertainment dikeluarkan ketika manajemen memutuskan
untuk mengadakan gathering pada tanggal tertentu. Kemudian, biaya itu akan
dimasukkan ke dalam laporan keuangan per departemen sesuai dengan proporsi
partisipasi masing-masing departemen tersebut.
Alasan kedua adalah untuk menilai kinerja dari sebuah pusat laba tidak
hanya mementingkan bagaimana kinerja produksi barang atau jasa dari pusat laba
tersebut tetapi juga mempertimbangkan bagaimana kinerja operasional dari pusat
laba tersebut. Marjin kontribusi yang diterapkan oleh BSJCC sebagai dasar ukuran
kinerja pusat laba hanya mengukur bagaimana kinerja dari departemen untuk
memproduksi barang atau jasa yang akan dijual sehingga biaya yang
diperhitungkan

hanyalah

biaya

variabel

manufaktur

dari masing-masing

departemen. Lain halnya dengan marjin kontribusi, laba yang dapat dikendalikan
mempertimbangkan biaya variabel manufaktur dan juga biaya operasional yang
dapat dikendalikan dalam perhitungannya sehingga laba yang dihasilkan
mencerminkan bagaimana seorang manajer mampu mengendalikan kedua jenis
biaya tersebut.
Dari seluruh pusat laba perusahaan yang telah dijelaskan sebelumnya, Food
& Beverage Department dijadikan salah satu contoh perhitungan. Departemen
tersebut merupakan pusat laba yang sesuai dengan teori yang menghasilkan laba
terbesar untuk perusahaan. Departemen lainnya yang diambil untuk menjadi
contoh perhitungan adalah Telephone Operator Department. Perhitungan tipe laba
untuk kedua departemen tersebut dapat dilihat pada tabel 4.6. dan tabel 4.7.
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Tabel 4.6. dan tabel 4.7. memperlihatkan hasil kinerja dari dua pusat laba,
yaitu Food & Beverage Department dan Telephone Operator Department, dengan
menggunakan lima ukuran profitabilitas. Kedua tabel menunjukkan perbedaan
ukuran profitabilitas berdasarkan anggaran dan realisasinya di tahun 2010, dan
juga pertumbuhan laba dari tahun 2009 ke tahun 2010. Perhitungan ukuran
profitabilitas dari kedua departemen dapat dilihat pada lampiran 4 hingga lampiran
13.
Pada tabel 4.6., marjin kontribusi dari Food & Beverage Department
didapatkan dengan mengurangi biaya variabel untuk penjualan makanan dan
minuman terhadap total pendapatan. Biaya variabel tersebut merupakan biayabiaya yang dikeluarkan oleh departemen untuk menghasilkan makanan, minuman
dan berbagai hal lain yang akan dijual oleh departemen. Biaya variabel akan
semakin besar jika kuantitas yang dijual juga semakin banyak. Biaya variabel dari
department ini adalah Food Cost, Beverage Cost, F&B Sundry Cost, Banquet
Food, Banquet Other, Food Testing, Fuel Cooking, Ice, Menu, Decoration, Rent of
Kitchen Equipment, Utensil, Rubbish and Cleaning, Spoilage, Extra Wages dan
Part Timer.
Perbedaan antara anggaran dengan realisasi marjin kontribusi pada tahun
2010 sebesar Rp 3,684,679,398 memiliki kondisi yang merugikan bagi perusahaan
karena marjin kontribusi secara aktual lebih kecil dari anggaran. Selain itu,
pertumbuhan marjin kontribusi tersebut dari tahun 2009 ke tahun 2010 mengalami
penurunan sebesar Rp 3,964,704,677.00. Kedua hal tersebut dapat disebabkan
adanya penurunan pendapatan atau peningkatan biaya variabel.
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Laba langsung merupakan hasil pengurangan atas harga pokok penjualan
(cost of sales) dan biaya operasional departemen terhadap pendapatan. Biaya
variabel termasuk ke dalam cost of sales kecuali Extra Wages dan Part Timer.
Kedua biaya tersebut termasuk ke dalam biaya operasional bersamaan dengan
Salaries & Wages, Prov. Operating Equipment, dan lain-lain. Laba langsung yang
dihasilkan oleh Food & Beverage Department memiliki varians pada tahun 2010
sebesar Rp 4,046,384,150 dan mengalami penurunan dari tahun 2009 ke tahun
2010 sebesar Rp 4,747,269,467. Bila dibandingkan dengan ukuran profitabilitas
lainnya, laba langsung memiliki varians dan penurunan yang terbesar bagi
departemen.
Laba yang dapat dikendalikan adalah hasil pengurangan antara pendapatan
dengan biaya yang dapat dikendalikan oleh manajer pusat laba. Biaya-biaya seperti
biaya gaji karyawan tetap dan karyawan kontrak, biaya untuk peralatan operasional
seperti ware, uniform dan linen serta biaya tempat tinggal karyawan asing
merupakan biaya-biaya yang berada di luar kendali manajer pusat laba karena
biaya-biaya ini di tentukan oleh manajemen. Laba yang dapat dikendalikan dari
Food & Beverage Department memiliki varians sebesar Rp 4.000.576.733 dengan
kondisi yang merugikan karena berdasarkan anggaran lebih besar dari aktual dan
juga penurunan sebesar Rp 4.093.268.185 dari tahun 2009 ke tahun 2010.
Laba sebelum pajak ialah perbedaan antara pendapatan pusat laba dengan
seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pusat laba baik biaya yang dapat dikendalikan
oleh manajer pusat laba maupun biaya yang ditentukan oleh manajemen. Realisasi
anggaran tahun 2010 menghasilkan laba sebelum pajak yang lebih kecil dari
anggaran itu sendiri dengan selisih sebesar Rp 3.532.105.286. Selain itu, laba
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sebelum pajak juga mengalami penurunan dair tahun 2009 ke tahun 2010 sebesar
Rp 3.646.472.738. Varians dan penurunan dari laba sebelum pajak memiliki
jumlah yang paling kecil jika dibandingkan dengan ukuran profitabilitas lainnya.
Pajak yang dikenakan kepada masing-masing departemen nantinya akan
mengurangi laba sebelum pajak sehingga menghasilkan laba bersih. Menurut
Yoseop Poernomo (2010), ketentuan pajak menyatakan bahwa pajak untuk laba
perusahaan di bawah Rp 4.800.000.000 akan dikenai persentase sebesar 50% x
25% x laba sebelum pajak. Bila laba perusahaan berada di atas Rp 4.800.000.000,
maka aka nada fasilitas tertentu. Dengan fasilitas tersebut, pertama kali pajak akan
dihitung dengan cara sebagai berikut:

50% x

25%

(Laba Sebelum
25% x
Pajak

X

Rp 4.800.000.000
Total Pendapatan

-

(Rp
4.800.000.000
Total Pendapatan

x
x

Laba sebelum
pajak

=

xxx

Laba sebelum
pajak)

=

xxx +
xxx

Berdasarkan ketentuan pajak tersebut, pada akhirnya anggaran dari laba
bersih Food & Beverage Department di tahun 2010 lebih besar dibandingkan
realisasinya dengan perbedaan sebesar Rp 2.719.009.043,34. Sama seperti dengan
ukuran profitabilitas lainnya, laba bersih juga mengalami penurunan dari tahun
2009 ke tahun 2010 sebesar Rp 2.811.259.458,03.
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Tabel 4.6. Ukuran Profitabilitas Food & Beverage Department
Food & Beverage Department 2010
Ukuran Profitabilitas
Marjin Kontribusi
Laba Langsung
Laba yang dapat
dikendalikan
Laba Sebelum Pajak
Laba Bersih

Anggaran (Rp)

Aktual (Rp)

Food & Beverage Department
Varians (Rp)

2009 (Rp)

2010 (Rp)

Growth
Jumlah (Rp)

Persentase (%)

13,826,361,192.00

10,141,681,794.00

(3,684,679,398.00)

14,106,386,471.00

10,141,681,794.00

(3,964,704,677.00)

(28.11)

8,164,333,885.00

4,117,949,735.00

(4,046,384,150.00)

8,865,219,202.00

4,117,949,735.00

(4,747,269,467.00)

(53.55)

12,556,106,205.00

8,555,529,472.00

(4,000,576,733.00)

12,648,797,657.00

8,555,529,472.00

(4,093,268,185.00)

(32.36)

7,242,734,135.00

3,710,628,849.00

(3,532,105,286.00)

7,357,101,587.00

3,710,628,849.00

(3,646,472,738.00)

(49.56)

5,615,919,924.10

2,896,910,880.76

(2,710,009,043.34)

5,708,170,338.79

2,896,910,880.76

(2,811,259,458.03)

(49.25)

Sumber : Balai Sidang Jakarta Convention Center
Tabel 4.7. Ukuran Profitabilitas Telephone Operator Department
Telephone Operator Department 2010
Ukuran Profitabilitas

Telephone Operator Department
2009 (Rp)

2010 (Rp)

Growth

Anggaran (Rp)

Aktual (Rp)

Varians (Rp)

Marjin Kontribusi

416,243,059.00

577,258,921.00

161,015,862.00

697,967,115.00

577,258,921.00

(120,708,194.00)

(17.29)

Laba Langsung
Laba yang dapat
dikendalikan
Laba Sebelum Pajak

169,211,319.00

372,449,789.00

203,238,470.00

514,629,312.00

372,449,789.00

(142,179,523.00)

(27.63)

346,261,899.00

484,171,079.00

137,909,180.00

673,656,012.00

484,171,079.00

(189,484,933.00)

(28.13)

123,888,519.00

359,286,926.00

235,398,407.00

479,372,559.00

359,286,926.00

(120,085,633.00)

(25.05)

Laba Bersih

108,402,454.13

314,376,060.25

205,973,606.12

419,450,989.13

314,376,060.25

(105,074,928.88)

(25.05)

Sumber : Balai Sidang Jakarta Convention Center

Jumlah (Rp)

Persentase (%)
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Telephone Operator Department adalah salah satu departemen yang
berperan sebagai pusat laba bagi BSJCC karena departemen ini dapat
menghasilkan laba yang menguntungkan untuk perusahaan. Kegiatan yang
dilaksanakan oleh departemen ini antara lain menyediakan fasilitas telepon,
internet, facsimile dan lain-lain untuk keperluan event order. Sebagai contoh ketika
di adakan sebuah teleconference yang dilaksanakan oleh para dokter, klien akan
meminta perusahaan untuk menyediakan jasa internet, video call dan berbagai hal
lainnya. Hal tersebut merupakan tanggung jawab dari Telephone Operator
Department.
Biaya variabel dari Telephone Operator Department terdiri dari Cost of
telephone, Cost of Faxsimile, cost of Business Center, Cost of Surcharge, Extra
Wages dan Part Timer. Dengan mengurangi biaya variabel terhadap pendapatan
tersebut, marjin kontribusi secara aktual pada tahun 2010 lebih besar daripada
anggaran dengan selisih sebesar Rp 161.015.862. Namun, marjin kontribusi di
tahun 2010 tersebut lebih kecil dari pada tahun 2009 dengan perbedaan sebesar Rp
120.708.194.
Seluruh biaya variabel merupakan cost of sales bagi departemen kecuali
Extra Wages dan Part Timer. Untuk menghitung laba langsung, Extra Wages dan
Part Timer digolongkan ke dalam biaya operasional departemen. Biaya
operasional Telephone Operator Department terdiri dari biaya gaji untuk karyawan
tetap dan karyawan kontrak, biaya untuk seragam karyawan, dan lain-lain. Dengan
seluruh pendapatan, cost of sales dan biaya operasional tersebut, anggaran laba
langsung tahun 2010 lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya dengan varians
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sebesar Rp 203.238.470. Akan tetapi, laba langsung tersebut mengalami penurunan
dari tahun 2009 ke tahun 2010 dengan persentase penurunan sebesar 27,63%.
Cost of sales dari Telephone Operator Department merupakan biaya yang
dapat dikendalikan oleh manajer departemen. Begitu juga dengan beberapa biaya
operasional seperti Extra Wages, Part Timer, Meals Expense, Medical Expense dan
lain-lain. Selain biaya operasional, Miscellaneous Expense juga termasuk ke dalam
biaya yang dapat dikendalikan. Di tahun 2010, departemen menghasilkan laba
yang dapat dikendalikan lebih besar dibandingkan anggaran sehingga terdapat
varians sebesar Rp 137.909.180. Namun, sama seperti tipe laba lainnya laba yang
dapat dikendalikan juga mengalami penurunan dari tahun 2009 ke tahun 2010
dengan persentase penurunan sebesar 28,13%.
Laba sebelum pajak dihasilkan dari pendapatan yang dikurangi dengan
seluruh biaya yang dikeluarkan oleh departemen. Laba sebelum pajak yang didapat
Telephone Operator Department di tahun 2010 lebih besar dibandingkan anggaran
dengan selisih sebesar Rp 235.398.407 tetapi laba sebelum pajak tersebut lebih
kecil dibandingkan periode sebelumnya sehingga terjadi penurunan sebesar Rp
120.085.633.
Sama seperti Food & Beverage Department, Telephone Operator
Department akan dikenai pajak sesuai dengan ketentuan untuk dapat menghasilkan
laba bersih. Namun, Telephone Operator Department hanya akan dikenai pajak
sebesar 50% x 25% x laba sebelum pajak. Hal ini dikarenakan laba yang dihasilkan
oleh departemen berada di bawah Rp 4.800.000.000. Dengan demikian, Telephone
Operator Department menghasilkan varians laba bersih sebesar Rp 205.973.606,12
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di tahun 2010 dan penurunan laba bersih tersebut dibandingkan tahun sebelumnya
dengan persentase sebesar 25,05%.
Bonus dari perusahaan untuk karyawan diberikan dengan berdasarkan pada
pencapaian anggaran. Jika laba yang dihasilkan semakin mendekati jumlah yang
telah dianggarkan sebelumnya, maka bonus yang akan diberikan juga semakin
mendekati jumlah bonus yang telah ditetapkan pada anggaran.
Berdasarkan tabel 4.6., manajer dari Food & Beverage Department akan
memilih laba bersih sebagai dasar ukuran kinerja karena varians dari laba bersih
tersebut merupakan varians yang terkecil dibandingkan ukuran lainnya. Hal
tersebut dapat diartikan bahwa secara aktual laba bersih merupakan tipe laba yang
memiliki jumlah yang paling dekat dengan anggaran sehingga bonus yang
diberikan nantinya tidak akan berbeda jauh dengan anggaran, tidak seperti ukuran
profitabilitas lainnya.
Berbeda dengan Telephone Operator Department, manajer departemen ini
akan lebih memilih laba sebelum pajak sebagai dasar ukuran kinerja karena laba
sebelum pajak secara aktual lebih tinggi dibandingkan anggaran dengan perbedaan
yang lebih besar dibandingkan perbedaan ukuran profitabilitas lainnya secara
aktual dengan anggaran. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.3. Dengan
menggunakan laba sebelum pajak sebagai dasar ukuran kinerja, manajemen dapat
memberikan bonus yang lebih besar.
Kedua contoh tersebut memberikan informasi bahwa setiap manajer dari
pusat laba dapat memilih tipe laba sebagai dasar ukuran kinerja yang berbeda-beda

94

tergantung pada jumlah varians yang paling menguntungkan bagi masing-masing
pusat laba.
Dengan berdasarkan teori, laba yang dapat dikendalikan merupakan tipe
laba yang tepat untuk digunakan sebagai dasar ukuran kinerja pusat laba pada
BSJCC. Sebagai contoh, pada tabel 4.6. Food & Beverage Department memiliki
varians marjin kontribusi sebesar Rp 3,684,679,398 dengan kondisi yang tidak
menguntungkan dan varians laba yang dapat dikendalikan sebesar Rp
4.000.576.733 dengan kondisi yang sama seperti marjin kontribusi. Varians marjin
kontribusi dapat disebabkan adanya penurunan pendapatan atau inefisiensi biaya
variabel. Varians laba yang dapat dikendalikan lebih besar daripada varians marjin
kontribusi sehingga dapat dikatakan bahwa kemungkinan terjadinya inefisiensi
biaya tidak hanya pada biaya variabel tetapi juga biaya operasional lainnya yang
berada di bawah kendali manajer departemen. Dengan demikian, manajemen dapat
meneliti lebih lanjut tentang pelaksanaan pengendalian biaya yang dilakukan
manajer departemen pada tahun 2010.
Laba yang dapat dikendalikan juga lebih tepat untuk dijadikan dasar ukuran
kinerja jika dibandingkan dengan laba langsung, laba sebelum pajak dan juga laba
bersih. Di dalam laba langsung terdapat biaya operasional departemen yang tidak
dapat dikendalikan oleh manajer pusat laba seperti biaya gaji dari karyawan tetap
dan karyawan kontrak, dan biaya peralatan operasional berupa seragam dan linen.
Biaya tersebut ditentukan oleh manajemen ketika anggaran operasi dibuat sehingga
selama kegiatan operasional dilaksanakan manajer pusat laba tidak memiliki
kendali untuk mengurangi atau menambah biaya tersebut. Manajer pusat laba
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hanya dapat memberikan usulan bila terjadi penambahan biaya tersebut, tetapi
yang memutuskan adanya penambahan biaya adalah manajemen.
Pada laba sebelum pajak dan laba bersih terdapat biaya operasional
departemen yang tidak dapat dikendalikan oleh manajer pusat laba dan juga biaya
lain-lain seperti biaya tempat tinggal karyawan, pemberian Tunjangan Hari Raya
dan beberapa biaya lainnya yang telah ditentukan oleh manajemen. Dengan
demikian, tidaklah tepat jika seluruh biaya tersebut diperhitungkan oleh
manajemen ketika manajemen melakukan penilaian kinerja pusat laba karena
biaya-biaya tersebut tidak dapat dikendalikan oleh manajer pusat laba.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis pada

PT. GRAHA SIDANG PRATAMA (BALAI SIDANG JAKARTA CONVENTION
CENTER) dan didukung oleh teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini, dapat
ditarik kesimpulan bahwa:
1)

BSJCC belum menerapkan pusat pertanggungjawaban yang sesuai dengan teori.
Hal ini diidentifikasikan dengan :


BSJCC menerapkan pusat laba untuk 6 (enam) departemen dan 1 (satu) sub
departemen tetapi berdasarkan teori, yang layak untuk menjadi pusat laba
adalah 4 (empat) departemen, yaitu Food & Beverage Department, Art &
Promotion

Departnent,

Telephone

Operator Department,

Technical

Operation Department dan 1 (satu) sub departemen yaitu Frorist Gardening.


Convention Services Department dan Exhibition Hall Department tidak dapat
digolongkan ke dalam pusat laba karena kedua departemen tidak memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap cost of sales dan juga wewenang
pengambilan keputusan terhadap biaya tersebut. Kedua departemen tersebut
lebih tepat dikatakan sebagai pusat pendapatan.

2)

Tipe laba yang sesuai untuk digunakan sebagai dasar ukuran kinerja pusat laba
adalah laba yang dapat dikendalikan hanya memperhitungkan biaya yang dapat
dikendalikan oleh manajer pusat laba sehingga manajemen dapat menilai
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bagaimana pengontrolan biaya yang dilakukan oleh manajer pusat laba. Selain itu,
laba yang dapat dikendalikan memperhitungkan biaya-biaya selain biaya variabel
manufaktur seperti biaya operasional. Dengan demikian, manajemen tidak hanya
menilai kinerja produksi dari pusat laba tetapi juga kinerja operasional pusat laba
tersebut dengan berdasarkan biaya operasional yang dapat dikendalikan oleh
manajer pusat laba.
5.2. Saran
Adapun saran-saran yang dapat diberikan dengan berdasarkan hasil penelitian ini
adalah sebagai berikut :
1)

Bagi perusahaan, antara lain:


BSJCC menerapkan alokasi biaya dari Departemen Pendukung ke
Departemen Operasi sehingga Convention Services Department dan
Exhibition Hall Department dapat diterapkan sebagai pusat laba. Dapat
dipertimbangkan oleh manajemen untuk menerapkan reciprocal method
sebagai metode alokasi biaya.



Manajemen memisahkan antara biaya yang dapat dikendalikan dengan biaya
yang tidak dapat dikendalikan dalam suatu pusat laba sehingga manajemen
dapat menggunakan laba yang dapat dikendalikan sebagai dasar ukuran
kinerja pusat laba. Dengan tipe laba tersebut, manajemen akan dapat menilai
kinerja produksi dan kinerja operasional pusat laba serta bagaimana seorang
manajer pusat laba mampu melakukan pengendalian biaya atau cost control
selama kegiatan operasional berlangsung.



BSJCC perlu melakukan peningkatan pengendalian dengan pelaporan
keuangan intern yang lebih intensif yaitu laporan keuangan harian atau
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mingguan yang dibuat oleh masing-masing departemen. Tujuan dari
peningkatan pengendalian ini adalah untuk menghindari kecenderungan para
karyawan untuk mendahulukan tujuan pribadi atau tujuan dari satu
departemen tertentu dari pada tujuan perusahaan.
2)

Bagi penelitian selanjutnya, adalah:


Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan contoh
perhitungan ukuran profitabilitas seluruh departemen yang berperan sebagai
pusat laba.



Penelitian selanjutnya dapat menganalisis bagaimana jika suatu metode
alokasi diterapkan di BSJCC yang kemudian akan membuat Convention
Services Department dan Exhibition Hall Department menjadi pusat laba
sesuai dengan teori. Dengan demikian, dapat dilakukan analisis tipe laba
untuk kedua departemen tersebut.
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Lampiran 1. Struktur Organisasi

Lampiran 2. Laporan Laba Rugi Food & Beverage Department

Jakarta Convention Center
FOOD AND BEVERAGE DEPARTMENT
31 December 2010
Period to Date

Year to Date

Actual

%

Budget

%

Last Year

%

Actual

%

Budget

%

Last Year

%

FOOD AND BEVERAGE REVENUE
491,903,645

83.11

922,032,585

89.16

856,726,274

87.15

16,162,347,326

82.71

21,298,733,094

90.12

19,823,976,627

85.48

Beverage Revenue

58,185,541

9.83

93,700,000

9.06

96,654,876

9.83

2,039,960,050

10.44

1,909,688,750

8.08

2,289,537,535

9.87

F&B Sundry

41,800,000

7.06

18,440,651

1.78

29,700,000

3.02

1,337,731,956

6.85

425,974,659

1.80

1,077,663,880

4.65

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

(231,611)

0.00

591,889,186

100.00

1,034,173,236

100.00

983,081,150

100.00

19,540,039,332

100.00

23,634,396,503

100.00

23,190,946,431

100.00

197,872,096

40.23

302,341,404

32.79

321,400,503

37.51

6,205,532,976

38.39

7,060,309,871

33.15

5,954,754,152

30.04

11,283,707

19.39

18,271,500

19.50

16,703,578

17.28

416,734,279

20.43

372,389,305

19.50

433,547,791

18.94

0

0.00

0

0.00

0

0.00

52,407,000

3.92

0

0.00

0

0.00

209,155,803

35.34

320,612,904

31.00

338,104,081

34.39

6,674,674,255

34.16

7,432,699,176

31.45

6,388,301,943

27.55

332,260,361

56.14

335,519,850

32.44

368,885,598

37.52

3,397,245,917

17.39

3,355,198,500

14.20

3,063,199,004

13.21

1,153,208

0.19

10,065,595

0.97

10,597,377

1.08

263,114,484

1.35

100,655,950

0.43

251,797,055

1.09

18,580,616

3.14

55,919,975

5.41

104,544,994

10.63

148,644,929

0.76

559,199,750

2.37

574,997,467

2.48

Provision for Yearly Bonus

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

Transportation Allowance

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

Part Timer

93,062,000

15.72

73,470,000

7.10

124,366,000

12.65

1,346,251,000

6.89

716,760,000

3.03

890,162,495

3.84

Meals Expenses

32,318,259

5.46

55,440,000

5.36

40,771,414

4.15

676,074,043

3.46

554,400,000

2.35

571,225,148

2.46

0

0.00

0

0.00

0

0.00

7,225,263

0.04

0

0.00

0

0.00

477,374,444

80.65

530,415,420

51.29

649,165,383

66.03

5,838,555,636

29.88

5,286,214,200

22.37

5,351,381,169

23.08

Prov for OE Ware

61,838,633

10.45

61,838,633

5.98

61,838,633

6.29

618,386,330

3.16

618,386,330

2.62

1,172,917,580

5.06

Prov for OE Uniform

29,127,083

4.92

29,127,083

2.82

0

0.00

291,270,830

1.49

291,270,830

1.23

61,125,000

0.26

Prov for OE Linen

13,941,666

2.36

13,941,666

1.35

13,941,667

1.42

139,416,660

0.71

139,416,660

0.59

139,416,670

0.60

104,907,382

17.72

104,907,382

10.14

75,780,300

7.71

1,049,073,820

5.37

1,049,073,820

4.44

1,373,459,250

5.92

Banquet Food

116

0.00

26,190,000

2.53

0

0.00

91,015,621

0.47

506,888,622

2.14

734,783,395

3.17

Banquet Other

5,240,000

0.89

7,364,061

0.71

2,917,334

0.30

304,635,382

1.56

168,261,054

0.71

85,584,599

0.37

Food Testing

0

0.00

0

0.00

1,136,853

0.12

16,831,522

0.09

9,769,799

0.04

17,002,510

0.07

Fuel Cooking

7,450,520

1.26

4,500,000

0.44

4,737,903

0.48

63,589,801

0.33

45,000,000

0.19

59,347,112

0.26

Food Revenue

Allowance
TOTAL FOOD&BEVERAGE REVENUE
COST OF SALES
Food Cost
Beverage Cost
F&B Sundry Cost
TOTAL COST OF SALES

PAYROLL & RELATED EXPENSES
Salaries and W ages
Extra Wages
Provision for THR

Medical Expenses
TOTAL PAYROLL & RELATED

PROV. OP. EQUIPMENT

TOTAL PROV OP. EQUIPMENT
OTHER EXPENSES

Period to Date

Year to Date

Actual

%

Budget

%

Last Year

%

Actual

%

Budget

%

Last Year

%

Ice

0

0.00

2,500,000

0.24

6,600,000

0.67

23,585,000

0.12

22,400,000

0.09

33,150,000

0.14

Menu

0

0.00

400,000

0.04

0

0.00

0

0.00

4,700,000

0.02

0

0.00

23,393,500

3.95

33,343,742

3.22

32,967,447

3.35

597,689,418

3.06

773,000,710

3.27

611,966,351

2.64

Rent of Kitchen Equipment

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

10,400,000

0.04

560,000

0.00

Utensil

0

0.00

1,250,000

0.12

1,180,000

0.12

16,971,055

0.09

12,500,000

0.05

11,904,500

0.05

Rubbish and Cleaning

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

Spoilage

0

0.00

500,000

0.05

0

0.00

0

0.00

5,000,000

0.02

0

0.00

742,368

0.13

8,200,000

0.79

5,949,997

0.61

73,934,817

0.38

81,200,000

0.34

98,510,675

0.42

Supplies General

9,446,148

1.60

6,500,000

0.63

4,722,636

0.48

267,265,436

1.37

65,000,000

0.28

70,543,820

0.30

Supplies Cleaning

5,591,063

0.94

2,266,964

0.22

11,678,730

1.19

105,665,372

0.54

102,771,031

0.43

132,307,522

0.57

Supplies Decoration

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

Printing & Stationary

803,658

0.14

7,800,000

0.75

5,388,751

0.55

9,671,938

0.05

78,000,000

0.33

86,635,545

0.37

Photo Copy

0

0.00

0

0.00

0

0.00

240,000

0.00

0

0.00

0

0.00

Laundry & Drycleaning

0

0.00

26,887,050

2.60

28,280,300

2.88

251,554,320

1.29

268,870,500

1.14

309,661,970

1.34

Transportation Employee

0

0.00

0

0.00

0

0.00

31,573,150

0.16

0

0.00

0

0.00

16,333,950

2.76

6,648,701

0.64

11,850,440

1.21

120,465,100

0.62

81,513,456

0.34

144,511,810

0.62

Telephone & Faximile

5,146,559

0.87

2,600,000

0.25

2,615,832

0.27

33,742,883

0.17

26,000,000

0.11

27,967,324

0.12

Entertainment

1,327,500

0.22

50,000

0.00

312,180

0.03

54,690,013

0.28

900,000

0.00

323,749

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

20,357,768

3.44

34,000,000

3.29

20,357,768

2.07

195,245,944

1.00

349,000,000

1.48

279,716,600

1.21

40,000

0.01

1,250,000

0.12

5,675,000

0.58

8,740,000

0.04

12,500,000

0.05

16,225,000

0.07

95,873,150

16.20

172,250,518

16.66

146,371,171

14.89

2,267,106,772

11.60

2,623,675,172

11.10

2,720,702,482

11.73

887,310,779

149.91

1,128,186,224

109.09

1,209,420,935

123.02

15,829,410,484

81.01

16,391,662,368

69.36

15,833,844,844

68.28

(295,421,593)

(49.91)

(94,012,988)

(9.09)

(226,339,785)

(23.02)

3,710,628,848

18.99

7,242,734,135

30.64

7,357,101,587

31.72

Decoration

Supplies Guest

Taxicab Carfare

Executive Expenses
Officer Living Expenses
Miscellaneous Expenses
TOTAL OTHER EXPENSE
DEPARTMENTAL COST&EXPENSE
DEPARTEMENTAL INCOME [EXPENSES]

Lampiran 3. Laporan Laba Rugi Telephone Operator Department tahun 2010

Jakarta Convention Center
TELEPHONE OPERATOR DEPARTMENT
31 December 2010
Period to Date

Year to Date

Actual

%

Budget

%

Last Year

%

Actual

%

Budget

%

Last Year

%

REVENUE
35,858,461

97.59

61,620,716

96.22

75,120,235

97.92

937,090,275

97.41

1,073,301,669

96.22

1,049,376,597

97.31

Faxsimile Revenue

156,000

0.42

770,258

1.20

223,000

0.29

2,380,000

0.25

13,416,266

1.20

3,651,000

0.34

Business Center Revenue

682,500

1.86

318,373

0.50

1,300,300

1.69

21,170,100

2.20

5,545,388

0.50

32,757,479

3.04

45,729

0.12

1,335,115

2.08

71,807

0.09

1,021,743

0.11

23,254,866

2.08

2,778,590

0.26

0

0.00

0

0.00

0

0.00

393,004

0.04

0

0.00

(10,168,920)

(0.94)

36,742,690

100.00

64,044,462

100.00

76,715,342

100.00

962,055,122

100.00

1,115,518,189

100.00

1,078,394,746

100.00

Telephone Revenue

Surcharge Revenue
Telephone Allowance
TOTAL TELEPHONE REVENUE

COST OF SALES
Cost of Telephone

85,412,221

232.46

37,625,609

58.75

36,507,253

47.59

352,966,288

36.69

655,357,997

58.75

364,325,740

33.78

Cost of Faxsimile

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

Cost of Business Center

0

0.00

3,334,580

5.21

115,991

0.15

397,866

0.04

40,278,403

3.61

5,598,528

0.52

Cost of Surcharge

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

85,412,221

232.46

40,960,189

63.96

36,623,244

47.74

353,364,154

36.73

695,636,400

62.36

369,924,268

34.30

10,307,749

28.05

18,193,683

28.41

8,278,724

10.79

101,708,790

10.57

181,936,830

16.31

98,591,757

9.14

0

0.00

363,873

0.57

0

0.00

10,076,047

1.05

3,638,730

0.33

10,503,363

0.97

1,645,358

4.48

3,032,280

4.73

4,291,046

5.59

13,162,863

1.37

30,322,800

2.72

23,600,753

2.19

Prov. for Yearly Bonus

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

Transportation Allowance

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

Part Timer Expenses

1,786,000

4.86

0

0.00

0

0.00

21,356,000

2.22

0

0.00

0

0.00

Meals Expenses

1,948,742

5.30

3,240,000

5.06

2,187,531

2.85

26,953,698

2.80

32,400,000

2.90

21,081,786

1.95

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

15,687,849

42.70

24,829,836

38.77

14,757,301

19.24

173,257,398

18.01

248,298,360

22.26

153,777,659

14.26

1,001,250

2.73

1,001,250

1.56

1,001,250

1.31

10,012,500

1.04

10,113,750

0.91

34,967,500

3.24

1,001,250

2.73

1,001,250

1.56

1,001,250

1.31

10,012,500

1.04

10,113,750

0.91

34,967,500

3.24

Supplies Guest

81,935

0.22

500,000

0.78

0

0.00

638,586

0.07

5,000,000

0.45

2,015,991

0.19

Supplies General

50,000

0.14

400,000

0.62

0

0.00

2,050,879

0.21

4,000,000

0.36

20,000

0.00

0

0.00

200,000

0.31

0

0.00

0

0.00

2,000,000

0.18

171,376

0.02

223,967

0.61

400,000

0.62

131,500

0.17

6,014,091

0.63

4,000,000

0.36

6,143,611

0.57

TOTAL COST OF SALES
SALARIES AND W AGES
Salaries and Wages
Extra Wages
Provision for THR

Medical Expenses
TOTAL PAYROLL & RELATED
PROV. OP. EQUIPMENT
Prov. for OE Uniform
TOTAL PROV OP. EQUIPMENT
OTHER EXPENSES

Supplies Cleaning
Printing and Stationery

Period to Date
Actual

%

Photo Copy

0

Laundry and Drycleaning

0

Transportation Employee

Year to Date

Budget

%

Last Year

%

Actual

%

0.00

0

0.00

571,050

0.00

0

0.89

105,050

0.00

0

0.14

526,150

0

0.00

0

0.00

0

0.00

Taxicab and Carfare

71,000

0.19

187,066

0.29

100,000

Traveling Expenses

0

0.00

0

0.00

3,482,954

9.48

0

Entertainment

0

0.00

Executive Expenses

0

Miscellaneous Expenses

Telephone and Faximile

TOTAL OTHER EXPENSE

Budget

%

Last Year

%

0.00

0

0.05

5,710,500

0.00

0

0.00

0.51

1,759,750

361,000

0.04

0.16

0

0.00

0

0.13

1,929,000

0.00

0.20

1,870,660

0.17

3,369,600

0

0.00

0.31

0

0.00

0

0.00

0

0.00

557,856

0.00

0.73

54,614,438

5.68

0

0.00

15,216,432

0

0.00

1.41

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0.00

0

0

0.00

0.00

1,500,000

2.34

2,318,000

3.02

0

0.00

15,000,000

1.34

11,656,000

3,909,857

10.64

1.08

3,758,116

5.87

3,212,406

4.19

66,134,145

6.87

37,581,160

3.37

40,352,760

3.74

DEPARTMENTAL EXPENSE

106,011,177

288.52

70,549,391

110.16

55,594,201

72.47

602,768,197

62.65

991,629,670

88.89

599,022,187

55.55

DEPARTEMENTAL INCOME [EXPENSES]

(69,268,487)

(188.52

(6,504,929)

(10.16)

21,121,141

27.53

359,286,925

37.35

123,888,519

11.11

479,372,559

44.45

Lampiran 4. Tabel Perhitungan Marjin Kontribusi Food & Beverage Department
2010
Anggaran (Rp)

2009 (Rp)

Aktual (Rp)

FOOD AND BEVERAGE
REVENUE
Food Revenue

21,298,733,094.00

16,162,347,326.00

19,823,976,627

1,909,688,750.00

2,039,960,050.00

2,289,537,535

425,974,659.00

1,337,731,956.00

1,077,663,880

0.00

0.00

(231,611)

23,634,396,503.00

19,540,039,332.00

23,190,946,431

7,060,309,871.00

6,205,532,976.00

5,954,754,152

372,389,305.00

416,734,279.00

433,547,791

0.00

52,407,000.00

0

Banquet Food

506,888,622.00

91,015,621.00

734,783,395

Banquet Other

Beverage Revenue
F&B Sundry
Allowance
TOTAL FOOD &
BEVERAGE DEPARTMENT
VARIABLE COSTS
Food Cost
Beverage Cost
F&B Sundry Cost

168,261,054.00

304,635,382.00

85,584,599

Food Testing

9,769,799.00

16,831,522.00

17,002,510

Fuel Cooking

45,000,000.00

63,589,801.00

59,347,112

Ice

22,400,000.00

23,585,000.00

33,150,000

4,700,000.00

0.00

0

Menu
Decoration

773,000,710.00

597,689,418.00

611,966,351

Rent of Kitchen Equipment

10,400,000.00

0.00

560,000

Utensil

12,500,000.00

16,971,055.00

11,904,500

Rubbish and Cleaning

0.00

0.00

0

5,000,000.00

0.00

0

Extra Wages

100,655,950.00

263,114,484.00

251,797,055

Part Timer

716,760,000.00

1,346,251,000.00

890,162,495

TOTAL VARIABLE COSTS

9,808,035,311.00

9,398,357,538.00

9,084,559,960.00

CONTRIBUTION MARGIN

13,826,361,192.00

10,141,681,794.00

14,106,386,471.00

Spoilage

Lampiran 5. Tabel Perhitungan Laba Langsung Food & Beverage Department
2010

2009 (Rp)

Anggaran (Rp)

Aktual (Rp)

Food Revenue

21,298,733,094.00

16,162,347,326.00

19,823,976,627

Beverage Revenue

1,909,688,750.00

2,039,960,050.00

2,289,537,535

F&B Sundry

425,974,659.00

1,337,731,956.00

1,077,663,880

Allowance

0.00

0.00

(231,611)

TOTAL FOOD &
BEVERAGE DEPARTMENT

23,634,396,503.00

19,540,039,332.00

23,190,946,431

Food Cost

7,060,309,871.00

6,205,532,976.00

5,954,754,152

Beverage Cost

372,389,305.00

416,734,279.00

433,547,791

F&B Sundry Cost

0.00

52,407,000.00

0

Banquet Food

506,888,622.00

91,015,621.00

734,783,395

Banquet Other

168,261,054.00

304,635,382.00

85,584,599

FOOD AND BEVERAGE
REVENUE

COST OF SALES

Food Testing

9,769,799.00

16,831,522.00

17,002,510

Fuel Cooking

45,000,000.00

63,589,801.00

59,347,112

Ice

22,400,000.00

23,585,000.00

33,150,000

Menu

4,700,000.00

0.00

0

Decoration

773,000,710.00

597,689,418.00

611,966,351

Rent of Kitchen Equipment

10,400,000.00

0.00

560,000

Utensil

12,500,000.00

16,971,055.00

11,904,500

Rubbish and Cleaning

0.00

0.00

0

Spoilage

5,000,000.00

0.00

0

Total Cost of Sales

8,990,619,361.00

7,788,992,054.00

7,942,600,410

Gross Profit

14,643,777,142.00

11,751,047,278.00

15,885,200,820

Salaries and Wages

3,355,198,500.00

3,397,245,917.00

3,063,199,004

BIAYA OPERASIONAL
DEPARTEMEN
Extra Wages

100,655,950.00

263,114,484.00

251,797,055

Transportation Alowance

0.00

0.00

0

Part Timer

716,760,000.00

1,346,251,000.00

890,162,495

Meals Expenses

554,400,000.00

676,074,043.00

571,225,148

Medical Expenses

0.00

7,225,263.00

0

Prov. for OE Ware

618,386,330.00

618,386,330.00

1,172,917,580

Prov. for OE Uniform

291,270,830.00

291,270,830.00

61,125,000

Prov. for OE Linen

139,416,660.00

139,416,660.00

139,416,670

Supplies Guest

81,200,000.00

73,934,817.00

98,510,675

Supplies General

65,000,000.00

267,265,436.00

70,543,820

2010

Supplies Cleaning

Anggaran (Rp)

Aktual (Rp)

102,771,031.00

105,665,372.00

2009 (Rp)
132,307,522

Supplies Decoration

0.00

0.00

0

Printing & Stationary

78,000,000.00

9,671,938.00

86,635,545

Photo Copy

0.00

240,000.00

0

Laundry & Drycleaning

268,870,500.00

251,554,320.00

309,661,970

Transportation Employee

0.00

31,573,150.00

0

Taxicab Carfare

81,513,456.00

120,465,100.00

144,511,810

Telephone & Faximile

26,000,000.00

33,742,883.00

27,967,324

Total Biaya Operasional
Departemen

6,479,445,267.00

7,633,097,543.00

7,019,981,618

Laba Langsung

8,164,331,875.00

4,117,949,735.00

8,865,219,202

Lampiran 6. Tabel Perhitungan Laba yang dapat dikendalikan Food & Beverage
Department
2010
Anggaran (Rp)

2009 (Rp)

Aktual (Rp)

FOOD AND BEVERAGE
REVENUE
Food Revenue
Beverage Revenue
F&B Sundry
Allowance
TOTAL FOOD &
BEVERAGE
DEPARTMENT
Biaya yang dapat
dikendalikan
Food Cost
Beverage Cost
F&B Sundry Cost

21,298,733,094.00

16,162,347,326.00

19,823,976,627

1,909,688,750.00

2,039,960,050.00

2,289,537,535

425,974,659.00

1,337,731,956.00

1,077,663,880

0.00

0.00

(231,611)

23,634,396,503.00

19,540,039,332.00

23,190,946,431

7,060,309,871.00

6,205,532,976.00

5,954,754,152

372,389,305.00

416,734,279.00

433,547,791

0.00

52,407,000.00

0

Banquet Food

506,888,622.00

91,015,621.00

734,783,395

Banquet Other

168,261,054.00

304,635,382.00

85,584,599

Food Testing

9,769,799.00

16,831,522.00

17,002,510

Fuel Cooking

45,000,000.00

63,589,801.00

59,347,112

Ice

22,400,000.00

23,585,000.00

33,150,000

4,700,000.00

0.00

0

Menu
Decoration

773,000,710.00

597,689,418.00

611,966,351

Rent of Kitchen Equipment

10,400,000.00

0.00

560,000

Utensil

12,500,000.00

16,971,055.00

11,904,500

0.00

0.00

0

5,000,000.00

0.00

0

Rubbish and Cleaning
Spoilage
Extra Wages

100,655,950.00

263,114,484.00

251,797,055

Part Timer

716,760,000.00

1,346,251,000.00

890,162,495

Meals Expenses

554,400,000.00

676,074,043.00

571,225,148

0.00

7,225,263.00

0

Supplies Guest

81,200,000.00

73,934,817.00

98,510,675

Supplies General

65,000,000.00

267,265,436.00

70,543,820

Supplies Cleaning

102,771,031.00

105,665,372.00

132,307,522

Medical Expenses

Supplies Decoration
Printing & Stationary
Photo Copy
Laundry & Drycleaning
Transportation Employee

0.00

0.00

0

78,000,000.00

9,671,938.00

86,635,545

0.00

240,000.00

0

268,870,500.00

251,554,320.00

309,661,970

0.00

31,573,150.00

0

2010
Anggaran (Rp)

Aktual (Rp)

2009 (Rp)

Taxicab Carfare

81,513,456.00

120,465,100.00

144,511,810

Telephone & Faximile

26,000,000.00

33,742,883.00

27,967,324

Miscellaneous Expenses

12,500,000.00

8,740,000.00

16,225,000

Total biaya yang dapat
dikendalikan

11,078,292,308.00

10,984,509,860.00

10,542,148,774.00

Laba yang dapat dikendalikan

12,556,104,195.00

8,555,529,472.00

12,648,797,657.00

Lampiran 7. Tabel Perhitungan Laba Sebelum Pajak Food & Beverage Department
2010
Anggaran (Rp)

2009 (Rp)
Aktual (Rp)

FOOD AND BEVERAGE
REVENUE
Food Revenue
Beverage Revenue
F&B Sundry
Allowance
TOTAL FOOD &
BEVERAGE
DEPARTMENT

21,298,733,094.00

16,162,347,326.00

19,823,976,627

1,909,688,750.00

2,039,960,050.00

2,289,537,535

425,974,659.00

1,337,731,956.00

1,077,663,880

0.00

0.00

(231,611)

23,634,396,503.00

19,540,039,332.00

23,190,946,431

7,060,309,871.00

6,205,532,976.00

5,954,754,152

372,389,305.00

416,734,279.00

433,547,791

0.00

52,407,000.00

0

COST OF SALES
Food Cost
Beverage Cost
F&B Sundry Cost
Banquet Food

506,888,622.00

91,015,621.00

734,783,395

Banquet Other

168,261,054.00

304,635,382.00

85,584,599

Food Testing

9,769,799.00

16,831,522.00

17,002,510

Fuel Cooking

45,000,000.00

63,589,801.00

59,347,112

Ice

22,400,000.00

23,585,000.00

33,150,000

Menu

4,700,000.00

0.00

0

773,000,710.00

597,689,418.00

611,966,351

Rent of Kitchen Equipment

10,400,000.00

0.00

560,000

Utensil

12,500,000.00

16,971,055.00

11,904,500

0.00

0.00

0

5,000,000.00

0.00

0

8,990,619,361.00

7,788,992,054.00

7,942,600,410

14,643,777,142.00

11,751,047,278.00

15,248,346,021

3,355,198,500.00

3,397,245,917.00

3,063,199,004

100,655,950.00

263,114,484.00

251,797,055

0.00

0.00

0

Part Timer

716,760,000.00

1,346,251,000.00

890,162,495

Meals Expenses

Decoration

Rubbish and Cleaning
Spoilage
Total Cost of Sales

Gross Profit

BIAYA OPERASIONAL
DEPARTEMEN
Salaries and Wages
Extra Wages
Transportation Alowance

554,400,000.00

676,074,043.00

571,225,148

Medical Expenses

0.00

7,225,263.00

0

Prov. for OE Ware

618,386,330.00

618,386,330.00

1,172,917,580

Prov. for OE Uniform

291,270,830.00

291,270,830.00

61,125,000

2010
Anggaran (Rp)
Prov. for OE Linen

139,416,660.00

Aktual (Rp)

2009 (Rp)

139,416,660.00

139,416,670

Supplies Guest

81,200,000.00

73,934,817.00

98,510,675

Supplies General

65,000,000.00

267,265,436.00

70,543,820

Supplies Cleaning

102,771,031.00

105,665,372.00

132,307,522

Supplies Decoration
Printing & Stationary
Photo Copy

0.00

0.00

0

78,000,000.00

9,671,938.00

86,635,545

0.00

240,000.00

0

268,870,500.00

251,554,320.00

309,661,970

0.00

31,573,150.00

0

Taxicab Carfare

81,513,456.00

120,465,100.00

144,511,810

Telephone & Faximile

26,000,000.00

33,742,883.00

27,967,324

Total Biaya Operasional
Departemen

6,479,445,267.00

7,633,097,543.00

7,019,981,618

LABA OPERASI

8,164,331,875.00

4,117,949,735.00

8,228,364,403

559,199,750.00

148,644,929.00

574,997,467

0.00

0.00

0

900,000.00

54,690,013.00

323,749

0.00

0.00

0

349,000,000.00

195,245,944.00

279,716,600

Laundry & Drycleaning
Transportation Employee

BIAYA LAIN-LAIN
Provision for THR
Provision for Yearly Bonus
Entertainment
Executive Expenses
Officer Living Expenses
Miscellaneous Expenses
Total Biaya Lain-Lain
Laba Sebelum Pajak

12,500,000.00

8,740,000.00

16,225,000

921,599,750.00

407,320,886.00

871,262,816

7,242,732,125.00

3,710,628,849.00

7,357,101,587

Lampiran 8. Tabel Perhitungan Laba Bersih Food & Beverage Department
2010
Anggaran (Rp)
FOOD AND BEVERAGE
REVENUE
Food Revenue
Beverage Revenue
F&B Sundry
Allowance
TOTAL FOOD &
BEVERAGE
DEPARTMENT

Aktual (Rp)

2009 (Rp)

21,298,733,094.00

16,162,347,326.00

19,823,976,627

1,909,688,750.00

2,039,960,050.00

2,289,537,535

425,974,659.00

1,337,731,956.00

1,077,663,880

0.00

0.00

(231,611)

23,634,396,503.00

19,540,039,332.00

23,190,946,431

7,060,309,871.00

6,205,532,976.00

5,954,754,152

372,389,305.00

416,734,279.00

433,547,791

COST OF SALES
Food Cost
Beverage Cost
F&B Sundry Cost

0.00

52,407,000.00

0

Banquet Food

506,888,622.00

91,015,621.00

734,783,395

Banquet Other

168,261,054.00

304,635,382.00

85,584,599

Food Testing

9,769,799.00

16,831,522.00

17,002,510

Fuel Cooking

45,000,000.00

63,589,801.00

59,347,112

Ice

22,400,000.00

23,585,000.00

33,150,000

Menu

4,700,000.00

0.00

0

773,000,710.00

597,689,418.00

611,966,351

Rent of Kitchen Equipment

10,400,000.00

0.00

560,000

Utensil

12,500,000.00

16,971,055.00

11,904,500

0.00

0.00

0

Decoration

Rubbish and Cleaning
Spoilage

5,000,000.00

0.00

0

8,990,619,361.00

7,788,992,054.00

7,942,600,410

14,643,777,142.00

11,751,047,278.00

15,248,346,021

3,355,198,500.00

3,397,245,917.00

3,063,199,004

100,655,950.00

263,114,484.00

251,797,055

0.00

0.00

0

Part Timer

716,760,000.00

1,346,251,000.00

890,162,495

Meals Expenses

Total Cost of Sales
Gross Profit
BIAYA OPERASIONAL
DEPARTEMEN
Salaries and Wages
Extra Wages
Transportation Alowance

554,400,000.00

676,074,043.00

571,225,148

Medical Expenses

0.00

7,225,263.00

0

Prov. for OE Ware

618,386,330.00

618,386,330.00

1,172,917,580

Prov. for OE Uniform

291,270,830.00

291,270,830.00

61,125,000

Prov. for OE Linen

139,416,660.00

139,416,660.00

139,416,670

81,200,000.00

73,934,817.00

98,510,675

Supplies Guest

2010
Anggaran (Rp)

Aktual (Rp)

2009 (Rp)

Supplies General

65,000,000.00

267,265,436.00

70,543,820

Supplies Cleaning

102,771,031.00

105,665,372.00

132,307,522

0.00

0.00

0

78,000,000.00

9,671,938.00

86,635,545

Supplies Decoration
Printing & Stationary
Photo Copy

0.00

240,000.00

0

268,870,500.00

251,554,320.00

309,661,970

0.00

31,573,150.00

0

Taxicab Carfare

81,513,456.00

120,465,100.00

144,511,810

Telephone & Faximile

26,000,000.00

33,742,883.00

27,967,324

Total Biaya Operasional
Departemen

6,479,445,267.00

7,633,097,543.00

7,019,981,618

LABA OPERASI

8,164,331,875.00

4,117,949,735.00

8,228,364,403

559,199,750.00

148,644,929.00

574,997,467

0.00

0.00

0

900,000.00

54,690,013.00

323,749

0.00

0.00

0

349,000,000.00

195,245,944.00

279,716,600

Laundry & Drycleaning
Transportation Employee

BIAYA LAIN-LAIN
Provision for THR
Provision for Yearly Bonus
Entertainment
Executive Expenses
Officer Living Expenses
Miscellaneous Expenses
Total Biaya Lain-Lain
Laba Sebelum Pajak
Pajak
Laba Bersih

12,500,000.00

8,740,000.00

16,225,000

921,599,750.00

407,320,886.00

871,262,816

7,242,732,125.00

3,710,628,849.00

7,357,101,587

(1,626,814,210.90)

(813,717,968.24)

(1,648,931,248.21)

5,615,917,914.10

2,896,910,880.76

5,708,170,338.79

Lampiran 9. Tabel Perhitungan Marjin Kontribusi Telephone Operator Department
2010

2009 (Rp)

Anggaran (Rp)

Aktual (Rp)

Telephone Revenue

1,073,301,669.00

937,090,275.00

1,049,376,597.00

Faxsimile Revenue

13,416,266.00

2,380,000.00

3,651,000.00

REVENUE

Business Center Revenue

5,545,388.00

21,170,100.00

32,757,479.00

23,254,866.00

1,021,743.00

2,778,590.00

0.00

393,004.00

(10,168,920.00)

1,115,518,189.00

962,055,122.00

1,078,394,746.00

Cost of Telephone

655,357,997.00

352,966,288.00

364,325,740.00

Cost of Faxsimile

0.00

0.00

0.00

40,278,403.00

397,866.00

5,598,528.00

Surcharge Revenue
Telephone Allowance
Total Telephone Revenue
Variable Cost

Cost of Business Center
Cost of Surcharge
Extra Wages
Part Timer

0.00

0.00

0.00

3,638,730.00

10,076,047.00

10,503,363.00

0.00

21,356,000.00

0.00

Total Variable Cost

699,275,130.00

384,796,201.00

380,427,631.00

Contribution Margin

416,243,059.00

577,258,921.00

697,967,115.00

Lampiran 10. Tabel Perhitungan Laba Langsung Telephone Operator Department
2010

2009 (Rp)

Anggaran (Rp)

Aktual (Rp)

Telephone Revenue

1,073,301,669.00

937,090,275.00

1,049,376,597.00

Faxsimile Revenue

13,416,266.00

2,380,000.00

3,651,000.00

5,545,388.00

21,170,100.00

32,757,479.00

23,254,866.00

1,021,743.00

2,778,590.00

0.00

393,004.00

(10,168,920.00)

1,115,518,189.00

962,055,122.00

1,078,394,746.00

655,357,997.00

352,966,288.00

364,325,740.00

REVENUE

Business Center Revenue
Surcharge Revenue
Telephone Allowance
Total Telephone Revenue

Cost of Sales
Cost of Telephone
Cost of Faxsimile

0.00

0.00

0.00

40,278,403.00

397,866.00

5,598,528.00

0.00

0.00

0.00

Total Cost of Sales

695,636,400.00

353,364,154.00

369,924,268.00

Gross Profit

419,881,789.00

608,690,968.00

708,470,478.00

181,936,830.00

101,708,790.00

98,591,757.00

3,638,730.00

10,076,047.00

10,503,363.00

Cost of Business Center
Cost of Surcharge

Biaya Operasional
Departemen
Salaries and Wages
Extra Wages
Transportation Alowance

0.00

0.00

0.00

Part Timer

0.00

21,356,000.00

0.00

32,400,000.00

26,953,698.00

21,081,786.00

Meals Expenses
Medical Expenses

0.00

0.00

0.00

10,113,750.00

10,012,500.00

34,967,500.00

Supplies Guest

5,000,000.00

638,586.00

2,015,991.00

Supplies General

4,000,000.00

2,050,879.00

20,000.00

Supplies Cleaning

2,000,000.00

0.00

171,376.00

Printing & Stationary

4,000,000.00

6,014,091.00

6,143,611.00

0.00

0.00

0.00

5,710,500.00

526,150.00

1,759,750.00

Prov. for OE Uniform

Photo Copy
Laundry & Drycleaning
Transportation Employee

0.00

361,000.00

0.00

Taxicab and Carfare

1,870,660.00

1,929,000.00

3,369,600.00

Traveling Expenses

0.00

0.00

0.00

Telephone & Faximile

0.00

54,614,438.00

15,216,432.00

2010
Anggaran (Rp)

2009 (Rp)
Aktual (Rp)

Total Biaya Operasional
Departemen

250,670,470.00

236,241,179.00

193,841,166.00

Laba Langsung

169,211,319.00

372,449,789.00

514,629,312.00

Lampiran 11. Tabel Perhitungan Laba yang dapat dikendalikan Telephone
Operator Department
2010

2009 (Rp)

Anggaran (Rp)

Aktual (Rp)

Telephone Revenue

1,073,301,669.00

937,090,275.00

1,073,301,669.00

Faxsimile Revenue

13,416,266.00

2,380,000.00

13,416,266.00

5,545,388.00

21,170,100.00

5,545,388.00

23,254,866.00

1,021,743.00

23,254,866.00

REVENUE

Business Center Revenue
Surcharge Revenue
Telephone Allowance

0.00

393,004.00

0.00

1,115,518,189.00

962,055,122.00

1,115,518,189.00

Cost of Telephone

655,357,997.00

352,966,288.00

364,325,740.00

Cost of Faxsimile

0.00

0.00

0.00

40,278,403.00

397,866.00

5,598,528.00

0.00

0.00

0.00

3,638,730.00

10,076,047.00

10,503,363.00

Total Telephone Revenue

Controllable Cost

Cost of Business Center
Cost of Surcharge
Extra Wages
Transportation Alowance

0.00

0.00

0.00

Part Timer

0.00

21,356,000.00

0.00

32,400,000.00

26,953,698.00

21,081,786.00

0.00

0.00

0.00

Supplies Guest

5,000,000.00

638,586.00

2,015,991.00

Supplies General

4,000,000.00

2,050,879.00

20,000.00

Supplies Cleaning

2,000,000.00

0.00

171,376.00

Printing & Stationary

4,000,000.00

6,014,091.00

6,143,611.00

Meals Expenses
Medical Expenses

Photo Copy

0.00

0.00

0.00

5,710,500.00

526,150.00

1,759,750.00

0.00

361,000.00

0.00

Taxicab and Carfare

1,870,660.00

1,929,000.00

3,369,600.00

Traveling Expenses

0.00

0.00

0.00

Telephone & Faximile

0.00

54,614,438.00

15,216,432.00

Laundry & Drycleaning
Transportation Employee

Miscellaneous Expenses

15,000,000.00

0.00

11,656,000.00

Total Controllable Cost

769,256,290.00

477,884,043.00

441,862,177.00

Laba yang dapat dikendalikan

346,261,899.00

484,171,079.00

673,656,012.00

Lampiran 12. Tabel Perhitungan Laba Sebelum Pajak Telephone Operator Department
2010
Anggaran (Rp)
REVENUE
Telephone Revenue
Faxsimile Revenue
Business Center
Revenue
Surcharge Revenue
Telephone Allowance
Total Telephone
Revenue

1,073,301,669.00
13,416,266.00

2009 (Rp)

Aktual (Rp)

937,090,275.00 1,049,376,597.00
2,380,000.00
3,651,000.00

5,545,388.00

21,170,100.00

32,757,479.00

23,254,866.00
0.00

1,021,743.00
393,004.00

2,778,590.00
(10,168,920.00)

1,115,518,189.00

962,055,122.00 1,078,394,746.00

Cost of Sales
Cost of Telephone
Cost of Faxsimile
Cost of Business Center
Cost of Surcharge
Total Cost of Sales

655,357,997.00
0.00
40,278,403.00
0.00
695,636,400.00

352,966,288.00
0.00
397,866.00
0.00
353,364,154.00

364,325,740.00
0.00
5,598,528.00
0.00
369,924,268.00

Gross Profit

419,881,789.00

608,690,968.00

708,470,478.00

181,936,830.00
3,638,730.00

101,708,790.00
10,076,047.00

98,591,757.00
10,503,363.00

0.00

0.00

0.00

0.00
32,400,000.00
0.00
10,113,750.00
5,000,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00
4,000,000.00
0.00
5,710,500.00

21,356,000.00
26,953,698.00
0.00
10,012,500.00
638,586.00
2,050,879.00
0.00
6,014,091.00
0.00
526,150.00

0.00
21,081,786.00
0.00
34,967,500.00
2,015,991.00
20,000.00
171,376.00
6,143,611.00
0.00
1,759,750.00

0.00

361,000.00

0.00

1,870,660.00
0.00
0.00

1,929,000.00
0.00
54,614,438.00

3,369,600.00
0.00
15,216,432.00

Biaya Operasional
Departemen
Salaries and Wages
Extra Wages
Transportation
Alowance
Part Timer
Meals Expenses
Medical Expenses
Prov. for OE Uniform
Supplies Guest
Supplies General
Supplies Cleaning
Printing & Stationary
Photo Copy
Laundry & Drycleaning
Transportation
Employee
Taxicab and Carfare
Traveling Expenses
Telephone & Faximile

2010
Anggaran (Rp)

Total Biaya Operasional
Departemen
Laba Operasi
Biaya Lain-Lain
Provision for THR
Provision for Yearly
Bonus
Entertainment
Executive Expenses
Miscellaneous Expenses
Total Biaya Lain-Lain
Laba Sebelum Pajak

2009 (Rp)

Aktual (Rp)

250,670,470.00

236,241,179.00

193,841,166.00

169,211,319.00

372,449,789.00

514,629,312.00

30,322,800.00

13,162,863.00

23,600,753.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
15,000,000.00
45,322,800.00

0.00
0.00
0.00
13,162,863.00

0.00
0.00
11,656,000.00
35,256,753.00

123,888,519.00

359,286,926.00

479,372,559.00

Lampiran 13. Tabel Perhitungan Laba Bersih Telephone Operator Department
2010

2009 (Rp)

Anggaran (Rp)

Aktual (Rp)

Telephone Revenue

1,073,301,669.00

937,090,275.00

Faxsimile Revenue

13,416,266.00

2,380,000.00

3,651,000.00

5,545,388.00

21,170,100.00

32,757,479.00

23,254,866.00

1,021,743.00

2,778,590.00

REVENUE

Business Center Revenue
Surcharge Revenue
Telephone Allowance
Total Telephone Revenue

1,049,376,597.00

0.00

393,004.00

(10,168,920.00)

1,115,518,189.00

962,055,122.00

1,078,394,746.00

655,357,997.00

352,966,288.00

364,325,740.00

Cost of Sales
Cost of Telephone
Cost of Faxsimile

0.00

0.00

0.00

40,278,403.00

397,866.00

5,598,528.00

0.00

0.00

0.00

Total Cost of Sales

695,636,400.00

353,364,154.00

369,924,268.00

Gross Profit

419,881,789.00

608,690,968.00

708,470,478.00

Biaya Operasional
Departemen
Salaries and Wages

181,936,830.00

101,708,790.00

98,591,757.00

3,638,730.00

10,076,047.00

10,503,363.00

Cost of Business Center
Cost of Surcharge

Extra Wages
Transportation Alowance

0.00

0.00

0.00

Part Timer

0.00

21,356,000.00

0.00

32,400,000.00

26,953,698.00

21,081,786.00

Meals Expenses
Medical Expenses
Prov. for OE Uniform

0.00

0.00

0.00

10,113,750.00

10,012,500.00

34,967,500.00

Supplies Guest

5,000,000.00

638,586.00

2,015,991.00

Supplies General

4,000,000.00

2,050,879.00

20,000.00

Supplies Cleaning

2,000,000.00

0.00

171,376.00

Printing & Stationary

4,000,000.00

6,014,091.00

6,143,611.00

0.00

0.00

0.00

5,710,500.00

526,150.00

1,759,750.00

Photo Copy
Laundry & Drycleaning
Transportation Employee

0.00

361,000.00

0.00

Taxicab and Carfare

1,870,660.00

1,929,000.00

3,369,600.00

Traveling Expenses

0.00

0.00

0.00

Telephone & Faximile

0.00

54,614,438.00

15,216,432.00

Total Biaya Operasional
Departemen

250,670,470.00

236,241,179.00

193,841,166.00

Laba Operasi

169,211,319.00

372,449,789.00

514,629,312.00

2010
Anggaran (Rp)

Aktual (Rp)

2009 (Rp)

Biaya Lain-Lain
Provision for THR

30,322,800.00

13,162,863.00

23,600,753.00

Provision for Yearly Bonus

0.00

0.00

0.00

Entertainment

0.00

0.00

0.00

Executive Expenses

0.00

0.00

0.00

Miscellaneous Expenses

15,000,000.00

0.00

11,656,000.00

Total Biaya Lain-Lain

45,322,800.00

13,162,863.00

35,256,753.00

Laba Sebelum Pajak

123,888,519.00

359,286,926.00

479,372,559.00

Pajak

(15,486,064.88)

(44,910,865.75)

(59,921,569.88)

Laba Bersih

108,402,454.13

314,376,060.25

419,450,989.13
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