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LAMPIRAN VI 

NAMA :    

NIM :  

PETUNJUK PENGISIAN  

 Dalam kuesioner ini memiliki 3 cerita dengan 12 pertanyaan  

 Bacalah cerita tersebut, berikan tanggapan dengan memberi tanda 

(silang) dengan pernyataan yang sudah disediakan seperti contoh 

dibawah 

Apakah yang seharusnya dilakukan?  

_____ Seharusnya melaporkannya  

__X__ Tidak dapat memutuskan  

_____ Seharusnya tidak boleh melaporkannya 

 Kemudian berikan penilaian untuk masing-masing pertanyaan (12 

pertanyaan yang disediakan) serta urutkan 4 pertanyaan yang paling 

penting menurut anda  

o Tingkat penilaian yang harus anda berikan pada masing-masing 

pertanyaan dengan memberikan tanda (silang) pada tempat yang 

telah disediakan. 

(1= sangat setuju (SS), 2= setuju (S), 3= tidak setuju (TS), 4= sangat tidak 

setuju(STS)).  Contoh : 

 

 

Setelah anda memberikan penilaian pada 12 pertanyaan dengan 

memberikan tanda (silang) pada tempat yang telah disediakan. maka selanjutnya 

anda diminta untuk mengurutkan 4 pertanyaan yang paling penting dari ke 

12 pertanyaan tersebut seperti contoh dibawah ini 

1 2 3 4 

  X  



 

 
  

…6…  Paling penting 

...4…  Terpenting kedua 

..10...  Terpenting ketiga 

…2...  Terpenting keempat 

Penjara tersingkat 

Seorang laki-laki dijatuhkan hukuman 10 tahun karena melakukan 

kejahatan sebagai penyebar berika hoax disosial media. 1 tahun dalam masa 

hukuman laki-laki tersebut berhasil melarikan diri dari penjara dan pergi kesuatu 

daerah baru dengan menggunakan nama baru yaitu Thomas. Singkat cerita sudah 

8 tahun Thomas berhasil melarikan diri dari penjara dan selama 8 tahun Thomas 

bekerja keras mencari uang untuk dapat memiliki bisnis sendiri. Dalam 

menjalankan bisnisnya Thomas sangat adil terhadap pelanggan, memberikan upah 

sangat tinggi kepada karyawannya, dan memberikan banyak untuk amal dari 

keuntungan bisnisnya. Namun, suatu hari Johana tetangganya dari lingkungan 

Thomas tinggal dulu bertemu dengannya dan Johana mengenal Thomas sebagai 

seorang laki-laki yang telah melarikan diri dari penjara 8 tahun lalu dan sedang 

dicari cari oleh polisi. 

Menurut anda apakah yang seharusnya dilakukan oleh Johana? (berikan 

tanda silang) 

Seharusnya melaporkan Thomas ke polisi    

Tidak memutuskan apapun     

Seharusnya tidak melaporkan Thomas kepolisi   

Dibawah ini terdapat 12 opsi pendapat yang mungkin muncul dari kasus 

diatas untuk membantu anda berpendapat. Tugas anda baca pernyataan 

pendapat dibawah dan berikan skor pentingnya pernyaataan tersebut  



 

 
  

(1= sangat setuju (SS), 2= setuju (S), 3= tidak setuju (TS), 4= sangat tidak 

setuju(STS)).  

 1 (SS) 2 (S) 3 (TS) 4 (STS) 

1. apakah anda setuju jika Johana sebagai 

tetangga lama Thomas dapat membuktikan 

bahwa Thomas merupakan orang yang jahat? 

    

2. apakah anda setuju jika setiap orang yang 

telah keluar dari penjara tidak akan terdorong 

untuk melakukan kejahatan lagi? 

    

3. apakah anda setuju jika tidak ada penjara 

dan tekanan dari sistem hukum akan 

menjadikan kita lebih baik? 

    

4. apakah anda setuju jika selama 8 tahun 

yang dilakukan Thomas diluar penjara sudah 

pantas membayar seluruh hutang atas 

kejahatan yang dilakukan? 

    

5. apakah anda setuju jika anda sebagai 

masyarakat, karyawan, dan orang yang 

menerima amal dari perbuatan Thomas 

merasa adil jika hal tersebut dilakukan untuk 

penembusan dosa Thomas? 

    

6. apakah anda setuju jika penjara bermanfaat 

bagi sebagian masyarakat, khususnya untuk 

seseorang yang murah hati seperti Thomas? 

    

7. apakah anda setuju jika ada seseorang yang 

dapat menjadi kejam dan kehilangan 

perasaannya untuk mengirimkan kembali 

    



 

 
  

Thomas ke penjara? 

8. apakah anda setuju jika Thomas 

dibebaskan dari hukumannya merupakan hal 

adil bagi narapidana lain yang telah menjalani 

hukumannya secara penuh? 

    

9. apakah anda setuju jika Johana seorang 

teman yang baik bagi Thomas jika tidak 

melaporkan Thomas ke polisi? 

    

10. apakah anda setuju jika melaporakan 

seorang kriminal yang melarikan diri dari 

penjara dan berada dilingkungan sekitar anda 

sudah menjadi kewajiban anda? 

    

11. apakah anda setuju jika pelayanan yang 

Thomas lakukan untuk karyawan, pelanggan, 

dan beramal tersebut merupakan pelayanan 

yang terbaik diberikan kepada masyarakat 

umum? 

    

12. apakah anda setuju jika mengembalikan 

Thomas kembali ke penjara merupakan hal 

terbaik bagi Thomas untuk melindungi setiap 

orang? 

    

Dari 12 pertanyaan diatas, pilihlah empat pertanyaan yang menurut 

anda merupakan pertanyaan paling penting untuk dipertimbangkan dalam 

kasus diatas. Kemudian ranking satu sampai dengan empat pertanyaan yang 

paling penting menurut anda untuk dipertimbangkan. 

 

 



 

 
  

Urutkan sesuai ranking menurut anda, mulai dari pertanyaan yang paling penting: 

Pertanyaan paling Penting  

Pertanyaan kedua Paling Penting  

Pertanyaan ketiga Paling Penting  

Pertanyaan keempat Paling Penting 

 

Poin dari pertanyaan diatas sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. jika Johana sebagai tetangga 

lama Thomas dapat membuktikan 

bahwa Thomas merupakan orang 

yang jahat? 

3. jika tidak ada penjara dan 

tekanan dari sistem hukum akan 

menjadikan kita lebih baik? 

2. jika setiap orang yang telah 

keluar dari penjara tidak akan 

terdorong untuk melakukan 

kejahatan lagi? 

4. jika selama 8 tahun yang 

dilakukan Thomas diluar penjara 

sudah pantas membayar seluruh 

hutang atas kejahatan yang 

dilakukan? 

6. jika penjara bermanfaat bagi 

sebagian masyarakat, khususnya 

untuk seseorang yang murah hati 

seperti Thomas? 

5. jika anda sebagai masyarakat, 

karyawan, dan orang yang menerima 

amal dari perbuatan Thomas merasa 

adil jika hal tersebut dilakukan untuk 

penembusan dosa Thomas? 

7. jika ada seseorang yang dapat 

menjadi kejam dan kehilangan 

perasaannya untuk mengirimkan 

kembali Thomas ke penjara? 

9. jika Johana seorang teman 

yang baik bagi Thomas jika tidak 

melaporkan Thomas ke polisi? 

8. jika Thomas dibebaskan dari 

hukumannya merupakan hal adil 

bagi narapidana lain yang telah 

menjalani hukumannya secara 

penuh? 

10. jika melaporakan seorang 

kriminal yang melarikan diri dari 

penjara dan berada dilingkungan 

sekitar anda sudah menjadi 

kewajiban anda? 

12. jika mengembalikan Thomas 

kembali ke penjara merupakan 

hal terbaik bagi Thomas untuk 

melindungi setiap orang? 

11. jika pelayanan yang Thomas 

lakukan untuk karyawan, 

pelanggan, dan beramal tersebut 

merupakan pelayanan yang 

terbaik diberikan kepada 

masyarakat umum? 



 

 
  

KORAN SEKOLAH 

 Rudy merupakan senior di SMUnya yang berkeinginan untuk 

mengekspresikan opininya dengan mempublikasikan majalah untuk murid di 

SMUnya. Majalah yang dibuat rudy berisikan artikel tentang peraturan sekolah 

misalnya larangan bagi laki-laki untuk berambut Panjang. Saat hendak 

menerbitkan majalahnya rudy meminta ijin kepada Kepala Sekolah, dan Kepala 

Sekolah pun memberikan hak penuh jika penerbitan majalahnya diberikan kepada 

Kepala Sekolah terlebih dahulu untuk mendapatkan persetujuan. Singkat cerita 

setelah rudy memberikan artikel majalahnya kepada Kepala sekolah dia 

mendapatkan persetujuan dari Kepala sekolah untuk Publikasi 2 isu tersebut 

dalam 2 minggu berikutnya. Setelah majalah rudy terbit kepala sekolah tidak 

memperkirakan kalau majalah rudy akan mendapat banyak perhatian. Para murid 

menyukai majalah tersebut dan mulai protes terhadap peraturan sekolah mengenai 

rambut Panjang dan peraturan lainnya. Para murid tidak hanya protes ke sekolah 

tetapi juga ke orang tua yang membuat orang tua marah dan menelepon kepala 

sekolah dengan berkata “bahwa majalah tersebut tidak patriotik dan tidak layak 

dipublikasikan”. Karena suasana sudah kacau, kepala sekolah memanggil rudy 

dan meminta untuk menghentikan mempublikasikan majalah terbitannya. 

Apakah yang seharusnya dilakukan kepala sekolah?  

Seharusnya menghentikan penerbitan majalah rudy    

Tidak bisa memutuskan       

Seharusnya tidak menghentikan penerbitan majalah rudy   

  

 

 

 



 

 
  

 Dibawah ini terdapat 12 opsi pendapat yang mungkin muncul dari kasus 

diatas untuk membantu anda berpendapat. Tugas anda baca pernyataan 

pendapat dibawah dan berikan skor pentingnya pernyaataan tersebut  

(1= sangat setuju (SS), 2= setuju (S), 3= tidak setuju (TS), 4= sangat tidak 

setuju(STS)).  

 1 (SS) 2 (S) 3 (TS) 4 (STS) 

1. apakah anda setuju jika didalam sekolah 

kepala sekolah lebih bertanggung jawab 

kepada murid daripada kepada orang tua? 

    

2. apakah anda setuju jika kepala sekolah 

mengatakan kepada Rudy bahwa majalahnya 

cukup diterbitkan saat itu saja? 

    

3. apakah anda setuju jika murid-murid 

melakukan protes kepada kepala sekolah 

karena menghentikan penerbitan majalah 

rudy? 

    

4. apakah anda setuju jika ketika ketentraman 

sekolah terusik, Kepala sekolah memiliki hak 

untuk bertindak tegas atas tata tertib kepada 

murid? 

    

5. apakah anda setuju jika kepala sekolah 

memiliki kebebasan untuk melarang 

penerbitan majalah rudy? 

    

6. apakah anda setuju jika kepala sekolah 

mampu mencegah adanya protes atau demo 

dari murid karena kepala sekolah 

    



 

 
  

menghentikan penerbitan majalah rudy? 

7. apakah anda setuju jika kepala sekolah 

menghentikan perbitan majalah akan 

menghilangkan kepercayaan Rudy 

kepadanya? 

    

8. apakah anda setuju jika Rudy 

sesungguhnya loyal pada sekolahnya dan 

memiliki sikap patriotik kepada negara? 

    

9. apakah anda setuju jika kepala sekolah 

menghentikan majalah rudy dengan alasan 

untuk menjaga proses pendidikan murid 

dalam berpikir dan bertindak kritis agar tidak 

salah? 

    

10. apakah anda setuju jika Rudy melanggar 

hak kepala sekolah dan orang tua dalam opini 

yang dia publikasikan melalui majalahnya? 

    

11. apakah anda setuju jika kepala sekolah 

memberikan pendidikan yang terbaik bagi 

sekolah karena dipengaruhi oleh orang tua? 

    

12. apakah anda setuju jika Rudy 

menggunakan majalah tersebut untuk 

menimbulkan kebencian dan perasaan tidak 

puas dari dirinya? 

    

 

 

 



 

 
  

Dari 12 pertanyaan diatas, pilihlah empat pertanyaan yang menurut 

anda merupakan pertanyaan paling penting untuk dipertimbangkan dalam 

kasus diatas. Kemudian ranking satu sampai dengan empat pertanyaan yang 

paling penting menurut anda untuk dipertimbangkan. 

Urutkan sesuai ranking menurut anda, mulai dari pertanyaan yang paling penting: 

Pertanyaan paling Penting  

Pertanyaan kedua Paling Penting  

Pertanyaan ketiga Paling Penting  

Pertanyaan keempat Paling Penting 

Poin pertanyaan diatas sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. jika didalam sekolah kepala 

sekolah lebih bertanggung jawab 

kepada murid daripada kepada 

orang tua? 

3. murid-murid melakukan protes 

kepada kepala sekolah karena 

menghentikan penerbitan majalah 

rudy? 

2. kepala sekolah mengatakan 

kepada Rudy bahwa majalahnya 

cukup diterbitkan saat itu saja? 

4. ketika ketentraman sekolah 

terusik, Kepala sekolah memiliki 

hak untuk bertindak tegas atas 

tata tertib kepada murid? 

6. apakah kepala sekolah mampu 

mencegah adanya protes atau 

demo dari murid karena kepala 

sekolah menghentikan penerbitan 

majalah rudy? 

5. kepala sekolah memiliki 

kebebasan untuk melarang 

penerbitan majalah rudy? 

7. jika kepala sekolah 

menghentikan perbitan majalah 

akan menghilangkan kepercayaan 

Rudy kepadanya? 

9. kepala sekolah menghentikan 

majalah rudy dengan alasan untuk 

menjaga proses pendidikan murid 

dalam berpikir dan bertindak 

kritis agar tidak salah? 

8. Rudy sesungguhnya loyal pada 

sekolahnya dan memiliki sikap 

patriotik kepada negara? 

10. Rudy melanggar hak kepala 

sekolah dan orang tua dalam 

opini yang dia publikasikan 

melalui majalahnya? 

12. apakah anda setuju jika Rudy 

menggunakan majalah tersebut 

untuk menimbulkan kebencian 

dan perasaan tidak puas dari 

dirinya? 

11. kepala sekolah memberikan 

pendidikan yang terbaik bagi 

sekolah karena dipengaruhi oleh 

orang tua? 



 

 
  

Haris dan OBAT 

 Seorang wanita menderita kanker jenis tertentu sedang dalam kondisi 

kritis dan menurut dokter hanya ada 1 obat berbentuk radium yang telah 

ditemukan seorang apoteker dikota tersebut yang dapat menyelamatkan hidup 

wanita tersebut. Akan tetapi, harga obat tersebut sangat mahal karena dalam 

pembuatanya apoteker mengeluarkan modal sebesar Rp 300.000 untuk radium 

dan memberikan harga sebesar Rp 3.000.000 untuk satu dosis kecil obat tersebut. 

Haris merupakan seorang guru karate dan merupkan suami dari wanita yang sakit 

tersebut yang sedang berusaha meminjam uang kesetiap orang yang dia kenal 

untuk membeli obat tersebut. Tetapi, haris hanya memperoleh pinjaman Rp 

1.000.000 dan membawanya kepada apoteker dan menceritakan tentang istrinya 

yang sedang kritis sehingga membutuhkan obat. Haris meminta tolong kepada 

apoteker agar memberikan harga obatnya sesuai uang yang dimiliki atau akan 

membayar kekurangannya nanti. Tetapi apoteker tersebut mangatakan “tidak, saya 

menemukan obat ini dan saya membuatnya untuk memperoleh uang”. Kemudian 

haris pun putus asa sehingga dia merusak toko obat dan mencuri obat tersebut 

untuk istrinya. 

Apakah haruskah Harit mencuri obat tersebut?  

Seharusnya mencuri obat tersebut    

Tidak bisa memutuskan       

Seharusnya tidak mencuri obat tersebut    

Dibawah ini terdapat 12 opsi pendapat yang mungkin muncul dari kasus 

diatas untuk membantu anda berpendapat. Tugas anda baca pernyataan 

pendapat dibawah dan berikan skor pentingnya pernyaataan tersebut  

(1= sangat setuju (SS), 2= setuju (S), 3= tidak setuju (TS), 4= sangat tidak 

setuju(STS)).  



 

 
  

 1 (SS) 2 (S) 3 (TS) 4 (STS) 

1. apakah anda setuju jika hukum dalam 

masyarakat perlu ditegakkan? 

    

2. apakah anda setuju jika tidak ada lagi belas 

kasihan untuk suami yang begitu peduli pada 

isterinya? 

    

 

3. apakah anda setuju jika Haris harus 

menanggung risiko sebagai seorang pencuri 

yang merusak toko dan masuk penjara atas 

pencurian obat yang dia lakukan untuk 

menolong isterinya? 

    

4. apakah anda setuju jika Haris merupakan 

seorang tukang berkelahi yang profesional 

sehingga mendapatkan obat karena pengaruh 

Teknik berkelahinya yang profesional? 

    

5. apakah anda setuju jika Harris mencuri 

obat tersebut untuk menolong dirinya sendiri 

atau semata-mata untuk membantu orang 

lain? 

    

6. apakah anda setuju jika apoteker sebagai 

penemu obat tersebut layak dapat diberikan 

penghargaan? 

    

7. apakah anda setuju jika esensi kehidupan 

lebih besar dibandingkan kematian, secara 

sosial dan individu? 

    



 

 
  

8. apakah anda setuju jika nilai-nilai 

kehidupan digunakan sebagai dasar untuk 

mengatur bagaimana orang bersikap satu 

sama lain? 

    

9. apakah anda setuju jika apoteker tersebut 

dibenarkan atas perbuatannya dan 

mendapatkan perlindungan hukum untuk 

dirinya? 

    

10. apakah anda setuju jika hukum dalam 

kasus ini harus diterapkan secara adil bagi 

setiap anggota masyarakat yang 

bersangkutan? 

    

11. apakah anda setuju jika apoteker tersebut 

pantas menerima pencurian di toko obatnya 

karena ketamakan dan kekejamannya? 

    

 

12. apakah anda setuju jika pencurian seperti 

kasus ini merupkan pelajaran yang baik bagi 

masyarakat secara keseluruhan untuk bersikap 

dan berperilaku? 

    

Dari 12 pertanyaan diatas, pilihlah empat pertanyaan yang menurut 

anda merupakan pertanyaan paling penting untuk dipertimbangkan dalam 

kasus diatas. Kemudian ranking satu sampai dengan empat pertanyaan yang 

paling penting menurut anda untuk dipertimbangkan. 

 

 



 

 
  

Urutkan sesuai ranking menurut anda, mulai dari pertanyaan yang paling penting: 

Pertanyaan paling Penting  

Pertanyaan kedua Paling Penting  

Pertanyaan ketiga Paling Penting  

Pertanyaan keempat Paling Penting 

Poin pertanyaan diatas sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. hukum dalam masyarakat perlu 

ditegakkan? 

3. Haris harus menanggung risiko 

sebagai seorang pencuri yang 

merusak toko dan masuk penjara 

atas pencurian obat yang dia 

lakukan untuk menolong 

isterinya? 

2. tidak ada lagi belas kasihan 

untuk suami yang begitu peduli 

pada isterinya? 

4. Haris merupakan seorang 

tukang berkelahi yang profesional 

sehingga mendapatkan obat 

karena pengaruh Teknik 

berkelahinya yang profesional? 

6. apoteker sebagai penemu obat 

tersebut layak dapat diberikan 

penghargaan? 

5. Harris mencuri obat tersebut 

untuk menolong dirinya sendiri 

atau semata-mata untuk 

membantu orang lain? 

7. esensi kehidupan lebih besar 

dibandingkan kematian, secara 

sosial dan individu? 

9. apoteker tersebut dibenarkan 

atas perbuatannya dan 

mendapatkan perlindungan 

hukum untuk dirinya? 

8. jika nilai-nilai kehidupan 

digunakan sebagai dasar untuk 

mengatur bagaimana orang 

bersikap satu sama lain? 

10. hukum dalam kasus ini harus 

diterapkan secara adil bagi setiap 

anggota masyarakat yang 

bersangkutan? 

12. pencurian seperti kasus ini 

merupkan pelajaran yang baik 

bagi masyarakat secara 

keseluruhan untuk bersikap dan 

berperilaku? 

11. apoteker tersebut pantas 

menerima pencurian di toko 

obatnya karena ketamakan dan 

kekejamannya? 



 

 
  

Petunjuk pengerjaan! 

Kejujuran Pelaporan Anggran (Optimal Hurdle Contract) 

 Anda adalah seorang manajer di kedai kopi “KITA” yang membuat kopi 

botol. 

 Anda bertugas menyusun anggaran BIAYA BAHAN BAKU per 1 

triwulan untuk 1000unit biaya bahan baku pembuatan kopi botol 

dengan total biaya bahan baku Rp 5000unit pada periode sebelumnya. 

 Senior anda mengatakan bahwa penganggaran perusahaan tidak ada 

AUDIT dan kantor pusat tidak tau jika ada PENURUNAN PADA 

BIAYA ANGGARAN. 

 Untuk anggaran 1 triwulan berikutnya TOTAL BIAYA AKTUAL 

anggaran mengalami PENURUNAN dengan range Rp 4000 sampai Rp 

6000 per unit 

 Namun kantor pusat hanya MENYETUJUI anggaran jika BIAYA 

AKTUAL KURANG DARI Rp 5500 per unit  

 Informasi dibawah ini merupakan BIAYA AKTUAL UNTUK 1 triwulan 

pada periode sebelumnya 

Biaya Bahan Baku (BBB) 

NO KETERANGAN HARGA 

1. Biaya kopi per unit  Rp 2.000 

2. Biaya Susu UHT per unit Rp 1.450 

3. Biaya botol per unit Rp 1.550 

Total Biaya Bahan Baku   Rp 5.000 

Total Biaya bahan baku per 1 triwulan  Rp 5.000.000 



 

 
  

Biaya Tenaga Kerja Langsung (BTKL) 

NO  KETERANGAN HARGA 

1.  Biaya orang produksi Rp 800.000/ 2 orang per bulan Rp 1.600.000 

Total Biaya Tenaga Kerja Langsung 1 triwulan  Rp 4.800.000 

Biaya Overhead Pabrik (BOP) 

NO  KETERANGAN HARGA 

2. Biaya Air/bulan Rp   60.000 

3. Biaya Listrik/bulan Rp 180.000 

Total Biaya Overhead Rp 240.000 

Total Biaya Overhead 1 triwulan  Rp 720.000 

LAPORAN LABA RUGI  

Triwulan 1 

Keterangan  Satuan  Total  

Unit Produksi  1000  

Harga jual  Rp 15.000  

 Pendapatan   Rp 15.000.000 

Biaya Bahan Baku (BBB) Rp 5.000.000  

Biaya Tenaga Kerja Langsung (BTKL) Rp 4.800.000  

Biaya Overhead Pabrik (BOP) Rp 720.000  

 Harga Pokok Penjualan (HPP)  Rp 10.520.000 

 Laba bersih   Rp 4.480.000 



 

 
  

 

 

Apakah anda sudah mengambil mata kuliah Akuntansi Manajemen? 

(berikan tanda silang) 

 

Biaya Bahan Baku (BBB) 

NO KETERANGAN HARGA 

1. Biaya kopi per unit  Rp  

2. Biaya Susu UHT per unit Rp 1.450 

3. Biaya botol per unit Rp 1.550 

Total Biaya Bahan Baku   Rp  

Total Biaya bahan baku per 1 triwulan  Rp 5.000.000 

Biaya Tenaga Kerja Langsung (BTKL) 

NO  KETERANGAN HARGA 

1.  Biaya orang produksi Rp 800.000/ 2 orang per bulan Rp 1.600.000 

Total Biaya Tenaga Kerja Langsung 1 triwulan  Rp 4.800.000 

Biaya Overhead Pabrik (BOP) 

NO  KETERANGAN HARGA 

2. Biaya Air/bulan Rp   60.000 

3. Biaya Listrik/bulan Rp 180.000 

Ya  tidak 



 

 
  

Rincian Biaya Bahan Baku produksi Triwulan 1 sebagai berikut  

 

LAPORAN LABA RUGI  

Triwulan 1 

Keterangan  Satuan  Total  

Unit Produksi  1000  

Harga jual  Rp 15.000  

 Pendapatan   Rp 15.000.000 

Biaya Bahan Baku (BBB) Rp   

Biaya Tenaga Kerja Langsung (BTKL) Rp 4.800.000  

Biaya Overhead Pabrik (BOP) Rp 720.000  

 Harga Pokok Penjualan (HPP)  Rp  

 Laba bersih   Rp  

 

 

 

 

 

 

Total Biaya Overhead Rp 240.000 

Total Biaya Overhead 1 triwulan  Rp 720.000 



 

 
  

Petunjuk pengerjaan!  

Kejujuran Pelaporan Anggran (trust contract) 

 Anda adalah seorang manajer di kedai kopi “KITA” yang membuat kopi 

botol. 

 Anda bertugas menyusun anggaran BIAYA BAHAN BAKU per 1 

triwulan untuk 1000unit biaya bahan baku pembuatan kopi botol 

dengan total biaya bahan baku Rp 5000unit pada periode sebelumnya. 

 Senior anda mengatakan bahwa penganggaran perusahaan tidak ada 

AUDIT dan kantor pusat tidak tau jika ada PENURUNAN PADA 

BIAYA ANGGARAN. 

 Untuk anggaran 1 triwulan berikutnya TOTAL BIAYA AKTUAL 

anggaran mengalami PENURUNAN dengan range Rp 4000 sampai Rp 

6000 per unit 

 Informasi dibawah ini merupakan BIAYA AKTUAL UNTUK 1 triwulan 

pada periode sebelumnya  

Biaya Bahan Baku (BBB) 

NO KETERANGAN HARGA 

1. Biaya kopi per unit  Rp 2.000 

2. Biaya Susu UHT per unit Rp 1.450 

3. Biaya botol per unit Rp 1.550 

Total Biaya Bahan Baku   Rp 5.000 

Total Biaya bahan baku per 1 triwulan  Rp 5.000.000 

Biaya Tenaga Kerja Langsung (BTKL) 

NO  KETERANGAN HARGA 



 

 
  

 

Apakah anda sudah mengambil mata kuliah Akuntansi Manajemen? 

(berikan tanda silang) 

 

1.  Biaya orang produksi Rp 800.000/ 2 orang per bulan Rp 1.600.000 

Total Biaya Tenaga Kerja Langsung 1 triwulan  Rp 4.800.000 

Biaya Overhead Pabrik (BOP) 

NO  KETERANGAN HARGA 

2. Biaya Air/bulan Rp   60.000 

3. Biaya Listrik/bulan Rp 180.000 

Total Biaya Overhead Rp 240.000 

Total Biaya Overhead 1 triwulan  Rp 720.000 

Biaya Bahan Baku (BBB) 

NO KETERANGAN HARGA 

1. Biaya kopi per unit  Rp  

2. Biaya Susu UHT per unit Rp 1.450 

3. Biaya botol per unit Rp 1.550 

Total Biaya Bahan Baku   Rp  

Total Biaya bahan baku per 1 triwulan  Rp 5.000.000 

Biaya Tenaga Kerja Langsung (BTKL) 

Ya  tidak 



 

 
  

Rincian Biaya Bahan Baku produksi Triwulan 1 sebagai berikut  

 

LAPORAN LABA RUGI  

Triwulan 1 

Keterangan  Satuan  Total  

Unit Produksi  1000  

Harga jual  Rp 15.000  

 Pendapatan   Rp 15.000.000 

Biaya Bahan Baku (BBB) Rp   

Biaya Tenaga Kerja Langsung (BTKL) Rp 4.800.000  

Biaya Overhead Pabrik (BOP) Rp 720.000  

NO  KETERANGAN HARGA 

1.  Biaya orang produksi Rp 800.000/ 2 orang per bulan Rp 1.600.000 

Total Biaya Tenaga Kerja Langsung 1 triwulan  Rp 4.800.000 

Biaya Overhead Pabrik (BOP) 

NO  KETERANGAN HARGA 

2. Biaya Air/bulan Rp   60.000 

3. Biaya Listrik/bulan Rp 180.000 

Total Biaya Overhead Rp 240.000 

Total Biaya Overhead 1 triwulan  Rp 720.000 



 

 
  

 Harga Pokok Penjualan (HPP)  Rp  

 Laba bersih   Rp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

LAMPIRAN V 

Kelas 1 (kondisi trust contract) 

no Nama Cmd tingkat kpa slack jenis kelamin 

1 monica permatasari 10 1 0.6 500 p 

2 Edwin 10 1 0 1500 l 

3 Cicilia 10 1 0.6 500 p 

4 Vivian 11 1 0.6 500 p 

5 Levina 11 1 0.6 500 p 

6 lavina labita 12 1 1 0 p 

7 rania fa'atin 12 1 1 0 p 

8 winda nurmadari 13 1 0.6 500 p 

9 agtha lady 13 1 0.8 300 p 

10 Ruth 13 1 0.6 500 p 

11 virgiani elsa 14 2 0.6 500 p 

12 yenny kumalasari 14 2 0.3 1000 p 

13 oppy aryani 14 2 0.6 500 p 

14 Caroline 14 2 0.6 500 p 

15 sri pamenang 14 2 0.6 500 l 

16 fidella setiadi 14 2 0.6 500 p 

17 ang citra 16 2 0.6 500 p 

18 yovina citra palupi 16 2 0.6 500 p 

19 diva callista 17 2 0.6 500 p 

20 Shania 17 2 0.7 400 p 

21 leonardus dendy 17 2 0.3 1000 l 

22 Amandea 18 2 0.6 500 p 

23 yesica meisia 18 2 0.6 500 p 

24 fania a 18 2 0.5 700 p 

25 Adel 20 2 1 0 p 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

KELAS 2 (kondisi optimal hurdle contract) 

no Nama cmd  tingkat kpa  slack jenis kelamin 

1 dina alviana 8 1 0.7 300 P 

2 harumsari  8 1 1 0 P 

3 Devi 8 1 0.8 200 P 

4 beuty gracia  8 1 1 0 P 

5 reynalo a 9 1 0.5 500 L 

6 lie eva 11 1 1 0 P 

7 harzeno rizal 11 1 1 0 L 

8 kefas adinata 11 1 0.5 500 L 

9 devin nathanel  11 1 1 0 L 

10 ron jevon 12 1 1 0 L 

11 griselda 12 1 1 0 P 

12 yosi  13 2 1 0 P 

13 dimas dwi  13 2 1 0 L 

14 elizabeth mellia 13 2 1 0 P 

15 dian ajeng 14 2 1 0 P 

16 baskara nugraha 14 2 1 0 L 

17 jhosua theodorus 15 2 1 0 L 

18 marcella geovani 16 2 1 0 P 

19 wisnu wardana  17 2 0.5 500 L 

20 rizky indah  17 2 0.8 200 P 

21 cindy 18 2 1 0 P 

22 dany kristianto 18 2 1 0 L 

23 edwin setiawan  20 2 1 0 L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

Lampiran VI 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 


