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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1.Gambaran Umum 

4.1.1. Perkembangan Bisnis EFC-FFC 

Awal berdiri rumah makan ini, produk yang dijual berupa bakso dengan 

lima macam yaitu bakso daging, bakso ikan, bakso campur (daging sapi dan ikan), 

bakso bentang (cabe kentang), dan bakso keju. Bakso yang dijual ini pada awalnya 

memiliki penjualan yang cukup baik. Seiring berjalannya waktu, bakso ini kurang 

disukai oleh masyarakat sekitar rumah makan karena kuah bakso di rumah makan 

ini bening (tidak ada isi jeroan sapi) sedangkan di wilayah Semarang bakso yang 

disukai berupa bakso yang ada isi jeroan sapi. Kemudian ada ide untuk menjual 

ayam goreng (fried chicken). Ide ini muncul karena sekitar jalan K. H. Ahmad 

Dahlan belum ada yang menjual ayam goreng. Ayam goreng ini memiliki penjualan 

yang baik. Kemudian muncul ide untuk membuat sop sosis ayam. Produk ini 

muncul karena ada pelanggan yang meminta produk yang ada sayuran. Kemudian 

muncul ide untuk membuat ayam asam manis dan ayam mentega. Ide ini muncul 

karena ayam goreng tidak bisa dimasak secara satuan melainkan 1 ekor. Hal ini 

menyebabkan adanya sisa ayam goreng yang akan menimbulkan kerugian untuk 

rumah makan. Produk yang terakhir adalah kopi. Ide ini muncul untuk menarik 

pelanggan khususnya pada waktu sore menjelang malam. 
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Dari perkembangan bisnis rumah makan EFC-FFC tersebut hanya bakso 

yang mengalami pengurangan yaitu dari lima macam menjadi tiga macam bakso. 

Ketiga macam bakso tersebut adalah bakso daging, bakso ikan, dan bakso campur 

(terdiri dari bakso daging dan ikan). Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu 

adanya pergantian pemasok dan adanya pandemi covid-19. Adanya pergantian 

pemasok ini dikarenakan biaya pengadaan bakso keju dan bentang (cabe kentang) 

terlalu tinggi. Selain itu pada saat penelitian dilakukan, rumah makan EFC-FFC ini 

mengalami dampak dari penyebaran virus covid-19 yang menyebabkan penurunan 

penjualan sehingga perlu pengurangan jumlah produk. 

4.2.2. Struktur Organisasi Dalam Rumah Makan EFC-FFC 

Rumah makan EFC-FFC dimiliki oleh Tan, Hari Yanto Tikno Yuwono. 

Adapun rumah makan ini memiliki lima pegawai yang menjalankan proses bisnis 

rumah makan EFC-FFC. Adapun struktur organisasi rumah makan EFC-FFC 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 



28 
 

Gambar 3. Struktur Organisasi Rumah Makan EFC-FFC 

 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020 

4.2.Analisis proses bisnis 

4.2.1. Pemetaan Aktivitas 

Proses pembelian dimulai dengan pengecekan bahan baku digudang 

kemudian dilakukan pencatatan. Pencatatan bahan baku dilakukan secara tertulis 

oleh dua orang bagian administrasi. Setelah pencatatan oleh administrasi, maka 

dilakukan pelaporan kepada owner. Kemudian owner memberikan keputusan untuk 

melakukan pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku dapat dilakukan oleh 

kapten, bagian adminitrasi, maupun owner langsung. Setelah bahan baku sampai, 

bagian admin melakukan pengecekan bahan baku dan pembayaran atas transaksi 
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bahan baku tersebut. Setelah dilakukan pembayaran, maka bahan baku ditaruh 

digudang dan proses selesai. Berikut proses pembeliannya. 

Gambar 4. Proses Pembelian Rumah Makan EFC-FFC 

 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020 

4.2.2. Analisa Nilai Proses 

4.2.2.1.Penggolongan aktivitas bernilai tambah dan tidak bernilai tambah 

Pada proses pengecekan bahan baku meliputi aktivitas menghitung 

persediaan bahan baku yang ada dan menghitung kebutuhan persediaan bahan baku. 

Pencatatan atas bahan baku meliputi aktivitas pencatatan kebutuhan bahan baku dan 

pengecekan kembali kebutuhan bahan baku. Pelaporan kepada atasan meliputi 

aktivitas pembuatan pelaporan atasan kebutuhan bahan baku dan konfirmasi 

pembelian dari atasan. Pembelian bahan baku meliputi aktivitas pemesanan bahan 
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baku dan menunggu konfirmasi dari pemasok. Pengecekan bahan baku dan 

pembayaran meliputi aktivitas mengecek pengiriman bahan baku, memeriksa 

pesanan dan pembayaran atas pembelian bahan baku. Penyimpanan bahan baku 

meliputi aktivitas pengiriman bahan baku, memeriksa pesanan dan penyimpanan 

barang digudang. Berikut penggolongan aktivitas yang bernilai tambah dan 

aktivitas yang tidak bernilai tambah. 

Tabel 1. Penggolongan aktivitas bernilai tambah dan tidak bernilai tambah 

Aktivitas Apakah 

Menghasilkan 

Perubahan? 

Apakah 

Perubahan 

tersebut tidak 

dapat dicapai 

oleh aktivitas 

sebelumnya 

Apakah 

memungkinkan 

aktivitas lain 

dapat 

dilaksanakan 

Golongan 

Pengecekan 

bahan baku 

 

-Menghitung 

persediaan 

bahan baku 

yang ada 

-Menghitung 

kebutuhan 

bahan baku 

 

 

 

Ya 

 

 

 

Ya 

 

 

 

Ya 

 

 

 

Ya 

 

 

 

Ya 

 

 

 

Ya 

 

 

 

Bernilai tambah 

 

 

 

Bernilai tambah 

Pencatatan atas 

bahan baku 

 

-Pencatatan 

kebutuhan 

bahan baku 

-Pengecekan 

kembali 

kebutuhan 

bahan baku 

 

 

 

Ya 

 

 

Tidak 

 

 

 

Ya 

 

 

Tidak 

 

 

 

Ya 

 

 

Ya 

 

 

 

Bernilai tambah 

 

 

Tidak bernilai tambah 

Pelaporan 

kepada atasan 

 

-Pembuatan 

pelaporan atas 

 

 

 

Ya 

 

 

 

 

Ya 

 

 

 

 

Ya 

 

 

 

 

Bernilai tambah 
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kebutuhan 

bahan baku 

-Konfirmasi 

pembelian dari 

atasan 

 

 

Tidak 

 

 

Tidak 

 

 

Ya 

 

 

Tidak bernilai tambah 

Pembelian 

bahan baku 

 

-Pemesanan 

bahan baku 

-Menunggu 

konfirmasi dari 

pemasok 

 

 

 

Ya 

 

Tidak 

 

 

 

Ya 

 

Tidak 

 

 

 

Ya 

 

Ya 

 

 

 

Bernilai tambah 

 

Tidak bernilai tambah 

Penerimaan 

bahan baku dan 

pembayaran 

 

-Mengecek 

pengiriman 

bahan baku 

-Memeriksa 

pesanan 

-Pembayaran 

atas pembelian 

bahan baku 

 

 

 

 

Tidak 

 

 

Tidak 

 

Ya 

 

 

 

 

Tidak 

 

 

TIdak 

 

Ya 

 

 

 

 

Ya 

 

 

Ya 

 

Ya 

 

 

 

 

Tidak bernilai tambah 

 

 

Tidak bernilai tambah 

 

Bernilai tambah 

Penyimpanan 

bahan baku 

 

-Penyimpanan 

barang 

digudang 

-Pencatatan 

bahan baku 

 

 

 

Tidak 

 

 

Ya 

 

 

 

Tidak 

 

 

Ya 

 

 

 

Ya 

 

 

Ya 

 

 

 

Tidak bernilai tambah 

 

 

Bernilai tambah 

 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020 
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Selain penggolongan aktivitas berdasarkan ketiga kriteria tersebut, penggolongan 

aktivitas berdasarkan waktu aktivitas. Adapun penggolongan aktivitas berdasarkan 

waktu aktivitas sebagai berikut. 

Tabel 2. Penggolongan aktivitas 

Aktivitas Golongan 

Pengecekan bahan baku 

 

-Menghitung persediaan 

bahan baku yang ada 

-Mengitung kebutuhan 

bahan baku 

 

 

Bernilai tambah 

 

Bernilai tambah 

 

 

Waktu proses 

 

Waktu proses 

Pencatatan atas bahan baku 

 

-Pencatatan kebutuhan 

bahan baku 

-Pengecekan kembali 

kebutuhan bahan baku 

 

 

Bernilai tambah 

 

Tidak bernilai tambah 

 

 

Waktu proses 

 

Waktu inspeksi 

Pelaporan kepada atasan 

 

-Pembuatan pelaporan atas 

kebutuhan bahan baku 

-Konfirmasi pembelian dari 

atasan 

 

 

Bernilai tambah 

 

Tidak bernilai tambah 

 

 

Waktu proses 

 

Waktu tunggu 

Pembelian bahan baku 

 

-Pemesanan bahan baku 

-Menunggu konfirmasi dari 

pemasok 

 

 

Bernilai tambah 

Tidak bernilai tambah 

 

 

Waktu proses 

Waktu tunggu 

Penerimaan bahan baku dan 

pembayaran 

 

-Mengecek pengiriman 

bahan baku 

-Memeriksa pesanan 

-Pembayaran atas pembelian 

bahan baku 

 

 

 

Tidak bernilai tambah 

 

Tidak bernilai tambah 

Bernilai tambah 

 

 

 

Waktu inspeksi 

 

Waktu inspeksi 

Waktu proses 

Penyimpanan bahan baku 

 

-Penyimpanan barang 

digudang 

-Pencatatan bahan baku 

 

 

Tidak bernilai tambah 

 

Bernilai tambah 

 

 

Waktu perpindahan 

 

Waktu proses 
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Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020 

Aktivitas yang memiliki nilai tambah adalah aktivitas yang memenuhi 

ketiga kriteria dalam tabel tersebut. Maka aktivitas yang memiliki nilai tambah 

adalah menghitung persediaan bahan baku yang ada, menghitung kebutuhan bahan 

baku, pencatatan kebutuhan bahan baku, pembuatan pelaporan atas kebutuhan 

bahan baku, pemesanan bahan baku, pembayaran atas pembelian bahan baku, dan 

pencatatan bahan baku. Sedangkan aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah 

adalah pengecekan kembali kebutuhan bahan baku yang merupakan waktu 

inspeksi, konfirmasi pembelian dari atasan yang merupakan waktu tunggu, 

menunggu konfirmasi dari pemasok yang merupakan waktu tunggu, mengecek 

pengiriman bahan baku yang merupakan waktu tunggu, memeriksa pesanan yang 

merupakan waktu inspeksi, dan penyimpanan barang di gudang yang merupakan 

waktu perpindahan. Aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah adalah aktivitas 

yang secara bersama-sama tidak memenuhi ketiga kriteria tersebut. Selain itu, 

aktivitas yang tidak bernilai tambah adalah aktivitas yang memiliki waktu inspeksi, 

waktu tunggu dan waktu perpindahan. Setiap aktivitas yang tidak memiliki nilai 

tambah akan dikelola sehingga aktivitas yang tidak bernilai tambah dapat 

berkurang. Adapun pengelolaan aktivitas akan dilakukan pada tahap perencanaan 

proses pembelian. 

4.2.2.2.Perhitungan Efektifitas Siklus Proses 
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Tabel 3. Efektifitas siklus rumah makan EFC-FFC 

Aktivitas Golongan Konsumsi 

Waktu 

(menit) 

Keterangan 

Pengecekan bahan baku 

 

-Menghitung persediaan 

bahan baku yang ada 

-Mengitung kebutuhan 

bahan baku 

 

 

Waktu proses 

 

Waktu proses 

 

 

480 

 

480 

 

 

1 harix8 jamx 

60 menit 

1 harix8 jamx 

60 menit 

Pencatatan atas bahan baku 

 

-Pencatatan kebutuhan 

bahan baku 

-Pengecekan kembali 

kebutuhan bahan baku 

 

 

Waktu proses 

 

Waktu inspeksi 

 

 

240 

 

240 

 

 

0.5 harix8 

jamx60 menit 

0,5 harix8 

jamx60 menit 

Pelaporan kepada atasan 

 

-Pembuatan pelaporan atas 

kebutuhan bahan baku 

-Konfirmasi pembelian 

dari atasan 

 

 

Waktu proses 

 

Waktu tunggu 

 

 

120 

 

120 

 

 

0,25 harix8 

jamx60 menit 

0,25 harix8 

jamx60 menit 

Pembelian bahan baku 

 

-Pemesanan bahan baku 

 

-Menunggu konfirmasi 

dari pemasok 

 

 

Waktu proses 

 

Waktu tunggu 

 

 

120 

 

480 

 

 

0,25 harix8 

jamx60 menit 

1 harix8 

jamx60 menit 

Penerimaan bahan baku 

dan pembayaran 

 

-Mengecek pengiriman 

bahan baku 

-Memeriksa pesanan 

 

-Pembayaran atas 

pembelian bahan baku 

 

 

 

Waktu tunggu 

 

Waktu inspeksi 

 

Waktu proses 

 

 

 

480 

 

480 

 

480 

 

 

 

1 harix8 

jamx60 menit 

1 harix8 

jamx60 menit 

1 harix8 

jamx60 menit 

Penyimpanan bahan baku 

 

-Penyimpanan bahan baku 

digudang 

-Pencatatan bahan baku 

 

 

Waktu perpindahan 

 

Waktu proses 

 

 

480 

 

480 

 

 

1 harix8 

jamx60 menit 

1 harix8 

jamx60 menit 

Waktu siklus 4680  

Waktu proses 2400  
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Efektifitas siklus  51,28%  

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020 

Berdasarkan tabel tersebut, siklus pembelian rumah makan EFC-FFC 

memiliki efektifitas siklus 51,28%. Hal ini menunjukan bahwa proses pembelian 

rumah makan EFC-FFC mengonsumsi sebesar 51,28% aktivitas bernilai tambah 

dan 48,72% aktivitas tidak bernilai tambah. Persentase aktivitas yang tidak bernilai 

tambah terdiri dari 15,38% (720/4680) waktu inspeksi, 23,08% (1080/4680) waktu 

tunggu dan 10,26% (480/4680) waktu perpindahan.  Berdasarkan efektifitas siklus 

tersebut, maka langkah selanjutnya pengumpulan informasi untuk pengelolaan 

aktivitas. 

4.2.2.3.Pengumpulan Informasi menggunakan activity based costing 

Activity based costing digunakan sebagai alat pengumpulan informasi biaya 

untuk pengelolaan aktivitas. Activity based costing ini dilakukan untuk penentuan 

tarif biaya overhead rumah makan EFC-FFC. Penentuan tarif dilakukan dengan 

cara membagi total biaya kelompok aktivitas dibagi dengan dasar pengukur 

aktivitas tersebut. Berikut activity based costing berdasarkan proses pembelian di 

rumah makan EFC-FFC 

Tabel 4. Perhitungan Activity Based Costing 

Jenis Biaya Cost Driver Tarif Biaya 

Biaya komunikasi Jumlah 

perangkat 

2 40.223 Rp 80.446 
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Biaya bahan bakar Liter 8,27 30.951,15 Rp 255.966 

Biaya listrik KWH 2150 329,81 Rp 709.091 

Biaya air Meter Kubik 150 3.939,39 Rp 590.909 

Biaya kebersihan Meter Persegi 150 10.345,88 Rp 1.551.883 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020 

Berdasarkan tabel tersebut, menunjukan bahwa biaya komunikasi, biaya 

bahan bakar, biaya listrik, biaya air, dan biaya kebersihan rumah makan EFC-FFC 

masing-masing sebesar Rp 80.446, Rp 255.966, Rp 709.091, Rp 590.909, dan Rp 

1.551.883. Biaya-biaya tersebut berdasarkan perkalian tarif biaya dikalikan dengan 

dasar penggerak aktivitas. Tarif biaya tersebut berdasarkan total biaya yang 

dikeluarkan tiap aktivitas dibagi dengan dasar penggerak aktivitas tersebut. Maka 

tarif untuk tiap aktivitas berbeda-beda berdasarkan dasar penggerak aktivitas yaitu 

Rp 40.223 untuk tarif biaya komunikasi, Rp 30.951,15 untuk tarif biaya bahan 

bahan bakar, Rp 329,81 untuk tarif biaya listrik, Rp 3.939,39 untuk tarif biaya air, 

Rp 10.345,88 untuk tarif biaya kebersihan. 

Berikut informasi biaya untuk proses pembelian rumah makan EFC-FFC. 

Dalam aktivitas pengecekan bahan baku, biaya-biaya yang dikeluarkan adalah 

biaya alat tulis kantor, biaya gaji umum, biaya komunikasi, biaya listrik, biaya air 

dan biaya kebersihan. Biaya alat tulis kantor untuk melakukan pengecekan atas 

pencatatan persediaan bahan baku. Biaya gaji umum untuk membayar gaji pegawai 

untuk pengecekan bahan baku. Biaya komunikasi untuk melaporkan hasil 
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pengecekan atas bahan baku. Biaya listrik, biaya air dan biaya kebersihan untuk 

membantu terlaksananya proses pengecekan bahan baku dalam hal penerangan 

maupun kebersihan. Presentase konsumsi sumber daya berdasarkan pengamatan 

terhadap aktivitas pengecekan bahan baku. Berikut biaya aktivitas pengecekan 

bahan baku. 

Tabel 5. Biaya aktivitas pengecekan bahan baku 

Jenis Biaya Biaya Presentase 

konsumsi 

sumber 

daya 

Biaya untuk 

aktivitas 

pengecekan 

bahan baku 

Biaya alat tulis kantor Rp 191.974 20% Rp 38.395 

Biaya gaji umum Rp 3.000.000 20% Rp 600.000 

Biaya komunikasi Rp 80.446 10% Rp 8.045 

Biaya listrik Rp 709.091 10% Rp 70.909 

Biaya air Rp 590.909 10% Rp 59.091 

Biaya kebersihan Rp 1.551.883 10% Rp 155.188 

Total Rp 931.628 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020 

Berdasarkan tabel tersebut, biaya untuk aktivitas pengecekan bahan baku 

adalah Rp 38.395 untuk alat tulis kantor, Rp 600.000 untuk biaya gaji umum, Rp 

8.045 untuk biaya komunikasi, Rp 70.909 untuk biaya listrik, Rp 59.091 untuk 
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biaya air dan Rp 155.188 untuk biaya kebersihan. Sehingga total biaya untuk 

aktivitas pengecekan bahan baku selama sebulan yaitu Rp 931.628. 

Dalam aktivitas pencatatan bahan baku, biaya-biaya yang dikeluarkan 

adalah biaya alat tulis kantor, biaya gaji admin, biaya komunikasi, biaya listrik, 

biaya air dan biaya kebersihan. Biaya alat tulis kantor untuk melakukan pencatatan 

persediaan bahan baku. Biaya gaji admin untuk membayar gaji pegawai untuk 

pencatatan bahan baku. Biaya komunikasi untuk melaporkan hasil pencatatan atas 

bahan baku. Biaya listrik, biaya air dan biaya kebersihan untuk membantu 

terlaksananya proses pencatatan bahan baku dalam hal penerangan maupun 

kebersihan. Presentase konsumsi sumber daya berdasarkan pengamatan terhadap 

aktivitas pencatatan bahan baku. Berikut biaya aktivitas pencatatan bahan baku. 

Tabel 6. Biaya aktivitas pencatatan bahan baku 

Jenis Biaya Biaya Presentase 

konsumsi 

sumber 

daya 

Biaya untuk 

aktivitas 

pencatatan 

bahan baku 

Biaya alat tulis kantor Rp 191.974 50% Rp 95.987 

Biaya gaji admin Rp 3.600.000 20% Rp 720.000 

Biaya komunikasi Rp 80.446 10% Rp 8.045 

Biaya listrik Rp 709.091 10% Rp 70.909 

Biaya air Rp 590.909 10% Rp 59.091 

Biaya kebersihan Rp 1.551.883 10% Rp 155.188 
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Total Rp 1.109.220 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020 

Berdasarkan tabel tersebut, biaya untuk aktivitas pencatatan bahan baku 

adalah Rp 95.987 untuk alat tulis kantor, Rp 720.000 untuk biaya gaji admin, Rp 

8.045 untuk biaya komunikasi, Rp 70.909 untuk biaya listrik, Rp 59.091 untuk 

biaya air dan Rp 155.188 untuk biaya kebersihan. Sehingga total biaya untuk 

aktivitas pengecekan bahan baku selama sebulan yaitu Rp 1.109.220. 

Dalam aktivitas pelaporan kepada atasan, biaya-biaya yang dikeluarkan 

adalah biaya alat tulis kantor, biaya gaji admin, biaya komunikasi, biaya listrik, 

biaya air dan biaya kebersihan. Biaya alat tulis kantor untuk melakukan pencatatan 

laporan kebutuhan biaya bahan baku. Biaya gaji admin untuk membayar gaji 

pegawai untuk pelaporan kebutuhan biaya bahan baku kepada atasan. Biaya 

komunikasi untuk melaporkan hasil catatan kebutuhan bahan baku. Biaya listrik, 

biaya air dan biaya kebersihan untuk membantu terlaksananya proses pelaporan 

kepada atasan dalam hal penerangan maupun kebersihan. Presentase konsumsi 

sumber daya berdasarkan pengamatan terhadap aktivitas pelaporan kepada atasan. 

Berikut biaya aktivitas pelaporan kepada atasan. 

Tabel 7. Biaya aktivitas pelaporan kepada atasan 

Jenis Biaya Biaya Presentase 

konsumsi 

Biaya untuk 

aktivitas 
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sumber 

daya 

pelaporan 

kepada atasan 

Biaya alat tulis kantor Rp 191.974 10% Rp 19.197 

Biaya gaji admin Rp 3.600.000 20% Rp 720.000 

Biaya komunikasi Rp 80.446 10% Rp 8.045 

Biaya listrik Rp 709.091 10% Rp 70.909 

Biaya air Rp 590.909 10% Rp 59.091 

Biaya kebersihan Rp 1.551.883 10% Rp 155.188 

Total Rp 1.032.430 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020 

Berdasarkan tabel tersebut, biaya untuk aktivitas pelaporan kepada atasan 

adalah Rp 19.197 untuk alat tulis kantor, Rp 720.000 untuk biaya gaji admin, Rp 

8.045 untuk biaya komunikasi, Rp 70.909 untuk biaya listrik, Rp 59.091 untuk 

biaya air dan Rp 155.188 untuk biaya kebersihan. Sehingga total biaya untuk 

aktivitas pengecekan bahan baku selama sebulan yaitu Rp 1.032.430. 

Dalam aktivitas pembelian bahan baku, biaya-biaya yang dikeluarkan 

adalah biaya alat tulis kantor, biaya gaji admin, biaya komunikasi, biaya listrik, 

biaya air dan biaya kebersihan. Biaya alat tulis kantor untuk melakukan 

pemncatatan atas pembelian bahan baku. Biaya gaji admin untuk membayar gaji 

pegawai untuk pembelian bahan baku. Biaya komunikasi untuk melaporkan hasil 

pembelian bahan baku. Biaya listrik, biaya air dan biaya kebersihan untuk 

membantu terlaksananya proses pembelian bahan baku dalam hal penerangan 
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maupun kebersihan. Presentase konsumsi sumber daya berdasarkan pengamatan 

terhadap aktivitas pembelian bahan baku. Berikut biaya aktivitas pembelian bahan 

baku. 

Tabel 8. Biaya aktivitas pembelian bahan baku 

Jenis Biaya Biaya Presentase 

konsumsi 

sumber 

daya 

Biaya untuk 

aktivitas 

pembelian 

bahan baku 

Biaya alat tulis kantor Rp 191.974 20% Rp 38.395 

Biaya gaji admin Rp 3.600.000 20% Rp 720.000 

Biaya komunikasi Rp 80.446 10% Rp 8.045 

Biaya listrik Rp 709.091 10% Rp 70.909 

Biaya air Rp 590.909 10% Rp 59.091 

Biaya kebersihan Rp 1.551.883 10% Rp 155.188 

Total Rp 1.051.628 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020 

Berdasarkan tabel tersebut, biaya untuk aktivitas pembelian adalah Rp 

38.395 untuk alat tulis kantor, Rp 720.000 untuk biaya gaji admin, Rp 8.045 untuk 

biaya komunikasi, Rp 70.909 untuk biaya listrik, Rp 59.091 untuk biaya air dan Rp 

155.188 untuk biaya kebersihan. Sehingga total biaya untuk aktivitas pengecekan 

bahan baku selama sebulan yaitu Rp 1.051.628. 
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Dalam aktivitas penerimaan bahan baku dan pembayaran, biaya-biaya yang 

dikeluarkan adalah biaya gaji admin dan umum, biaya komunikasi, biaya listrik, 

biaya air dan biaya kebersihan. Biaya gaji admin dan umum untuk membayar gaji 

pegawai untuk penerimaan bahan baku dan pembayaran. Biaya komunikasi untuk 

melaporkan hasil penerimaan bahan baku dan bukti pembayaran. Biaya listrik, 

biaya air dan biaya kebersihan untuk membantu terlaksananya proses penerimaan 

bahan baku dan pembayaran dalam hal penerangan maupun kebersihan. Presentase 

konsumsi sumber daya berdasarkan pengamatan terhadap aktivitas penerimaan 

bahan baku dan pembayaran. Berikut biaya aktivitas penerimaan bahan baku dan 

pembayaran. 

Tabel 9. Biaya aktivitas penerimaan bahan baku dan pembayaran 

Jenis Biaya Biaya Presentase 

konsumsi 

sumber 

daya 

Biaya untuk aktivitas 

penerimaan bahan 

baku dan pembayaran 

Biaya gaji admin Rp 3.600.000 10% Rp 360.000 

Biaya gaji umum Rp 3.000.000 20% Rp 600.000 

Biaya komunikasi Rp 80.446 10% Rp 8.045 

Biaya listrik Rp 709.091 10% Rp 70.909 

Biaya air Rp 590.909 10% Rp 59.091 

Biaya kebersihan Rp 1.551.883 10% Rp 155.188 

Total Rp 1.253.233 
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Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020 

Berdasarkan tabel tersebut, biaya untuk aktivitas penerimaan bahan baku 

adalah Rp 360.000 untuk biaya gaji admin, Rp 600.000 untuk biaya gaji umum, Rp 

8.045 untuk biaya komunikasi, Rp 70.909 untuk biaya listrik, Rp 59.091 untuk 

biaya air dan Rp 155.188 untuk biaya kebersihan. Sehingga total biaya untuk 

aktivitas pengecekan bahan baku selama sebulan yaitu Rp 1.253.233. 

Dalam aktivitas penyimpanan bahan baku, biaya-biaya yang dikeluarkan 

adalah biaya gaji admin dan umum, biaya komunikasi, biaya listrik, biaya air dan 

biaya kebersihan. Biaya gaji admin dan umum untuk membayar gaji pegawai untuk 

penyimpanan bahan baku. Biaya komunikasi untuk melaporkan penyimpanan 

bahan baku. Biaya listrik, biaya air dan biaya kebersihan untuk membantu 

terlaksananya proses penyimpanan bahan baku dalam hal penerangan maupun 

kebersihan. Presentase konsumsi sumber daya berdasarkan pengamatan terhadap 

aktivitas penyimpanan bahan baku. Berikut biaya aktivitas penyimpanan bahan 

baku. 

Tabel 10. Biaya aktivitas penyimpanan bahan baku 

Jenis Biaya Biaya Presentase 

konsumsi 

sumber 

daya 

Biaya untuk aktivitas 

penyimpanan bahan 

baku 

Biaya gaji admin Rp 3.600.000 10% Rp 360.000 
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Biaya gaji umum Rp 3.000.000 10% Rp 300.000 

Biaya komunikasi Rp 80.446 10% Rp 8.045 

Biaya listrik Rp 709.091 10% Rp 70.909 

Biaya air Rp 590.909 10% Rp 59.091 

Biaya kebersihan Rp 1.551.883 10% Rp 155.188 

Total Rp 953.233 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020 

Berdasarkan tabel tersebut, biaya untuk aktivitas penyimpanan bahan baku 

adalah Rp 300.000 untuk biaya gaji umum, Rp 360.000 untuk biaya gaji admin, Rp 

8.045 untuk biaya komunikasi, Rp 70.909 untuk biaya listrik, Rp 59.091 untuk 

biaya air dan Rp 155.188 untuk biaya kebersihan. Sehingga total biaya untuk 

aktivitas pengecekan bahan baku selama sebulan yaitu Rp 953.233. 

Berdasarkan rincian biaya tiap aktivitas tersebut maka berikut total biaya proses 

pembelian. 

Tabel 11. Total Biaya Proses Pembelian 

Aktivitas Biaya proses pembelian 

Pengecekan bahan baku 931.628 

Pencatatan atas bahan baku 1.109.220 

Pelaporan kepada atasan 1.032.430 

Pembelian bahan baku 1.051.628 
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Penerimaan bahan baku dan pembayaran 1.253.233 

Penyimpanan bahan baku 953.233 

Total 6.331.372 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020 

Berdasarkan tabel tersebut, total biaya untuk proses pembelian adalah Rp 

6.331.372. Hal ini menunjukan bahwa dalam total biaya proses pembelian tersebut 

terdapat biaya aktivitas yang bernilai tambah dan aktivitas yang tidak bernilai 

tambah. Maka perlu ada pengelolaan aktivitas agar biaya aktivitas yang tidak 

bernilai tambah dapat dihilangkan. 

Berikut informasi aktivitas yang akan dilakukan pengelolaan aktivitas 

Tabel 12. Informasi aktivitas yang akan dikelola 

Aktivitas Jumlah orang Sumber daya 

yang dikeluarkan 

Keterangan 

Pengecekan kembali 

kebutuhan bahan baku 

1 360.000 Biaya gaji admin 

Konfirmasi pembelian 

dari atasan 

1 360.000 Biaya gaji admin 

Menunggu konfirmasi 

dari pemasok 

1 360.000 Biaya gaji admin 

Mengecek pengiriman 

bahan baku 

1 300.000 Biaya gaji umum 

Memeriksa pesanan 1 300.000 Biaya gaji umum 



46 
 

Penyimpanan bahan baku 

digudang 
1 300.000 Biaya gaji umum 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020 

Berdasarkan tabel tersebut, biaya aktivitas pengecekan kembali kebutuhan 

bahan baku sebesar Rp 310.000, biaya aktivitas konfirmasi pembelian dari atasan 

sebesar Rp 310.000, biaya menunggu konfirmasi dari pemasok sebesar Rp 310.000, 

biaya pengiriman bahan baku sebesar Rp 300.000, memeriksa pesanan sebesar Rp 

300.000, dan penyimpanan bahan baku di gudang sebesar Rp 300.000. 

4.2.3. Tahap perancangan proses pembelian 

4.2.3.1.Pengelolaan aktivitas proses pembelian 

Idealnya dalam pengefektivan siklus proses waktu inspeksi, waktu tunggu 

dan waktu perpindahan dihilangkan sehingga efektifitas siklus menjadi 100%. 

Maka dari itu waktu untuk aktivitas pengecekan kembali kebutuhan bahan baku, 

waktu aktivitas konfirmasi pembelian dari atasan, waktu aktivitas menunggu 

konfirmasi dari pemasok, waktu aktivitas pengecekan bahan baku, waktu aktivitas 

pengecekan pengiriman bahan baku, waktu aktivitas memeriksa pesanan, dan 

waktu aktivitas penyimpanan bahan baku digudang harus dihilangkan dalam proses 

pembelian rumah makan EFC-FFC. Waktu yang dapat diefektifkan oleh rumah 

makan EFC-FFC adalah 2280 menit. 
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Tabel 13. Waktu aktivitas yang akan dikelola 

Aktivitas Waktu 

(Menit) 

Pengecekan kembali kebutuhan bahan baku Waktu 

Inpeksi 

240 

Konfirmasi pembelian dari atasan Waktu 

Tunggu 

120 

Menunggu konfirmasi dari pemasok Waktu 

Tunggu 

480 

Mengecek pengiriman bahan baku Waktu 

Tunggu 

480 

Memeriksa pesanan Waktu 

Inspeksi 

480 

Penyimpanan bahan baku digudang Waktu 

Perpindahan 

480 

Total waktu yang akan dikelola  2.280 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020 

Berdasarkan pengelolaan waktu aktivitas tersebut, maka langkah selanjutnya 

adalah menentukan apakah aktivitas tersebut merupakan aktivitas pengendalian. 

Menurut Arens dalam Kalendesang DKK (2017) aktivitas pengendalian merupakan 

kebijakan dan prosedur perusahaan untuk melakukan pengendalian secara manual 
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maupun secara otomatis. Aktivitas pengendalian umumnya dibagi menjadi 5 

aktivitas yaitu sebagai berikut: 

 Pemisahan tugas yang memadai 

 Otorisasi yang tepat atas transaksi dan aktivitas 

 Dokumen dan catatan yang memadai 

 Pengendalian fisik atas aset dan catatan-catatan 

 Pengecekan terhadap pekerjaan secara independen 

Berdasarkan penjelasan mengenai aktivitas pengendalian tersebut, maka berikut 

data waktu aktivitas yang akan dihilangkan. 

Tabel 14. Aktivitas Pengendalian 

Aktivitas Aktivitas Pengendalian 

Pengecekan kembali kebutuhan bahan baku Pengendalian fisik atas aset 

Konfirmasi pembelian dari atasan Otorisasi aktivitas 

Menunggu konfirmasi dari pemasok Otorisasi aktivitas 

Mengecek pengiriman bahan baku Pengecekan terhadap 

pekerjaan 

Memeriksa pesanan Pengendalian fisik atas aset 

Penyimpanan bahan baku digudang Pengendalian fisik atas aset 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020 
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Berdasarkan tabel tersebut, ditunjukan bahwa aktivitas-aktivitas tersebut 

merupakan aktivitas pengendalian sehingga aktivtas-aktivitas tersebut perlu suatu 

pengelolaan aktivitas yang efektif dan efisien namun memeliki sistem pengendalian 

internal yang baik. 

Tabel 15. Pengelolaan aktivitas yang dihilangkan 

Aktivitas Keterangan 

Pengecekan kembali kebutuhan bahan baku Perlu menerapkan Economic Order Quantity 

Konfirmasi pembelian dari atasan Perlu menerapkan Just In Time Purchasing 

Menunggu konfirmasi dari pemasok Perlu mengadakan kontrak pembelian jangka 

panjang dengan pemasok 

Pengecekan pengiriman bahan baku Perlu mengadakan kontrak pembelian jangka 

panjang dengan pemasok 

Memeriksa pesanan Perlu menerapkan Total Quality Cotrol. 

Penyimpanan bahan baku digudang Perlu menerapkan Celular Manufaturing 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020 

Pengecekan kembali kebutuhan bahan baku merupakan aktivitas 

pengendalian berupa pengendalian fisik atas aset. Pengecekan kembali kebutuhan 

baku juga merupakan waktu inspeksi yang diperlukan untuk memastikan bahwa 

kebutuhan bahan baku yang dicatat sesuai dengan kekurangan bahan baku yang ada 

di gudang. Rumah makan perlu menerapkan Economic Order Quantity untuk 

mengurangi aktivitas pengecekan kembali bahan baku. Menurut Rangkuti dalam 

Cakkung dan Sinuraya (2011) Economic Order Quantity merupakan sistem 
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pembelian bahan baku sesuai dengan dengan menentukan jumlah pembelian bahan 

baku pada setiap kali pesan dengan biaya yang paling rendah. Dengan adanya EOQ, 

rumah makan dapat menerapkan pembelian bahan baku dalam jumlah yang cukup 

selama dua kali dalam seminggu. Berikut perbandingan sistem pembelian terkait 

pengecekan bahan baku yang diterapkan oleh rumah makan EFC-FFC. 

Tabel 16. Aktivitas Pengecekan Kembali Kebutuhan Bahan Baku 

Sistem yang diterapkan Sistem baru 

Pembelian dilakukan ketika persediaan 

barang digudang mulai habis. 

Pembelian dilakukan secara teratur 

dalam jumlah yang cukup yaitu dua 

kali selama seminggu. 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020 

Sistem yang diterapkan oleh rumah makan ini menimbulkan aktivitas 

pengecekan kembali kebutuhan bahan baku. Sedangkan EOQ merupakan metode 

pembelian secara teratur sehingga aktivitas pengecekan kembali dapat dikurangi. 

Konfirmasi pembelian dari atasan merupakan aktivitas pengendalian berupa 

pengecekan terhadap pekerjaan. Konfirmasi pembelian dari atasan merupakan 

waktu tunggu yang diperlukan untuk meminta konfirmasi pembelian dari atasan. 

Rumah makan perlu menerapkan just in time purchasing untuk mengurangi 

aktivitas konfirmasi pembelian dari atasan. Menurut Jaelani dalam Adiko (2010) 

dengan just in time purchasing, setiap pekerja rumah makan akan diberi kesempatan 

dan otoritas penuh untuk mengatur dan mengambil keputusan dalam dalam hal 
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pembelian bahan baku. Berikut sistem pembelian yang diterapkan oleh rumah 

makan EFC-FFC terkait dengan konfirmasi pembelian. 

Tabel 17. Aktivitas Konfirmasi Pembelian Dari Atasan 

Sistem yang diterapkan Sistem baru 

Pembelian bahan baku dilakukan 

ketika ada konfirmasi dari atasan 

Karyawan diberi otoritas untuk 

melakukan pembelian 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020 

Sistem yang diterapkan oleh rumah makan ini menimbulkan aktifitas 

konfirmasi pembelian dari atasan. Sistem just in time purchasing ini merupakan 

pengendalian proses terhadap jumlah bahan baku dan biaya yang dikeluarkan 

sehingga aktivitas konfirmasi dari atasan dapat dikurangi. Namun, hal ini masih 

membutuhkan otoritas dari atasan untuk mengurangi tindak kecurangan. 

Menunggu konfirmasi dari pemasok merupakan aktivitas pengendalian 

berupa pengecekan terhadap pekerjaan. Menunggu konfirmasi dari pemasok 

merupakan waktu tunggu yang diperlukan untuk memastikan pemasok 

mengkonfirmasi ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan rumah makan. Perlu ada 

kontrak pembelian jangka panjang dengan pemasok untuk mengurangi aktivitas 

menunggu konfirmasi dari pemasok. Kontrak pembelian jangka panjang dengan 

pemasok dilakukan agar pemasok merasa aman karena mendapat pelanggan tetap. 

Berikut sistem pembelian yang diterapkan terkait dengan konfirmasi pemasok. 
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Tabel 18. Aktivitas Konfirmasi Dari Pemasok 

Sistem yang diterapkan Sistem baru 

Pembelian dilakukan ketika ada 

konfirmasi dari pemasok 

Penerapan kontrak jangka panjang 

dengan pemasok 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020 

Sistem pembelian yang terapkan oleh rumah makan EFC-FFC yaitu 

pembelian yang meminta konfirmasi dari pemasok. Sedangkan sistem pembelian 

dengan kontrak pembelian jangka panjang, pemasok telah ditentukan berdasarkan 

kontrak jangka panjang sehingga mengurangi proses konfirmasi dengan pemasok. 

Pengecekan pengiriman bahan baku merupakan aktivitas pengendalian 

berupa pengecekan terhadap pekerjaan. Pengecekan pengiriman bahan baku 

merupakan waktu inspeksi yang diperlukan untuk memastikan bahwa bahan baku 

sudah dalam proses pengiriman. Perlu ada kontrak pembelian jangka panjang untuk 

mengurangi aktivitas pengecekan pengiriman bahan baku. Berikut sistem 

pembelian yang diterapkan terkait dengan pengiriman bahan baku. 

Tabel 19. Aktivitas Laporan Pengiriman Dari Pemasok 

Sistem yang diterapkan Sistem baru 

Meminta laporan pengiriman dari 

pemasok 

Penerapan kontrak jangka panjang 

dengan pemasok. 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020 
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Sistem yang diterapkan oleh rumah makan EFC-FFC adalah meminta 

laporan pengiriman dari pemasok. Dengan adanya kontrak pembelian jangka 

panjang, rumah makan EFC-FFC dapat mengatur jadwal pengiriman dan metode 

transportasi yang digunakan saat pengiriman. Hal ini bertujuan untuk 

meminimalkan aktivitas laporan pengiriman dari pemasok. 

Pemeriksaan pesanan merupakan aktivitas pengendalian berupa 

pengendalian fisik atas aset. Pemeriksaan pesanan merupakan waktu inspeksi yang 

diperlukan untuk memastikan bahwa pesanan yang diterima sudah tepat. Perlu ada 

total quality control untuk mengurangi aktifitas pemeriksaan pemesanan. Dengan 

total quality control, rumah makan dapat melakukan pengecekan terhadap setiap 

pesanan. Berikut sistem pembelian rumah makan EFC-FFC terkait dengan 

pemeriksaan pesanan. 

Tabel 20. Aktivitas Pemeriksaan Pesanan 

Sistem yang diterapkan Sistem baru 

Setelah pesanan sampai dilakukan 

pemeriksaan terhadap pesanan 

Pemilihan pemasok yang menawarkan 

kualitas yang bagus 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020 

Sistem yang diterapkan rumah makan EFC-FFC adalah pemeriksaan 

pesanan dilakukan setelah adanya penyerahan barang. Dengan adanya total quality 

control, rumah makan dapat melakukan pemilihan pemasok yang menawarkan 

kualitas yang bagus sehingga mengurangi adanya pemeriksaan pesanan yang tidak 
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sesuai ataupun rusak. Namun hal ini masih membutuhkan aktivitas pemeriksaan 

pesanan untuk memastikan bahwa barang yang dikirim sesuai pesanan. 

Penyimpanan bahan baku merupakan aktivitas pengendalian berupa 

pengendalian fisik atas aset. Penyimpanan bahan baku merupakan waktu 

perpindahan yang diperlukan untuk memindahkan barang ke gudang. Perlu ada 

cellular manufacturing dan just in time inventory system untuk mengurangi 

aktivitas penyimpanan bahan baku. Berikut sistem pembelian yang diterapkan oleh 

rumah makan EFC-FFC terkait dengan penyimpanan bahan baku. 

Tabel 21. Aktivitas Penyimpanan Bahan Baku 

Sistem yang diterapkan Sistem baru 

Bahan baku disimpan kedalam gudang Mengatur tata letak alat dan bahan 

baku sesuai dengan urutan proses 

produksi 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020 

Sistem yang diterapkan rumah makan EFC-FFC adalah penyimpanan bahan 

baku di gudang. Dengan cellular manufacturing, rumah makan dapat mengatur tata 

letak alat dan bahan baku sesuai dengan urutan proses produksinya sehingga 

mengurangi proses pemindahan bahan baku. Berikut tata letak untuk alat dan bahan 

baku. 
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Gambar 5. Tata Letak Rumah Makan EFC-FFC 

 

 

 

 

 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020 

Berdasarkan gambar tersebut, tata letak rumah makan EFC-FFC menjadi 3 bagian. 

Bagian yang pertama yaitu dapur. Pada bagian dapur terdapat alat-alat untuk 

memasak dan bahan-bahan makanan. Adapun alat-alat masak dan bahan-bahan 

makanan diletakan berdampingan sesuai dengan proses pembuatan makanan. 

Kemudian bagian kedua yaitu ruang penyajian. Pada ruang penyajian terdapat alat-

alaty dan bahan-bahan untuk penyajian. Bagian ketiga adalah kasir dan penyerahan 

makanan. Tata letak ini berdasarkan proses pembuatan rumah makan EFC-FFC. 

Tata letak ini mempermudah untuk pembuatan dan penyajian makanan rumah 

makan EFC-FFC. 

Berdasarkan analisis proses bisnis tersebut, pengelolaan aktivitas proses 

pembelian dapat dilakukan dengan melihat setiap aktivitas yang ada dalam proses 

pembelian. Pengelolaan aktivitas tersebut dapat berupa penambahan aktivitas, 

Alat-alat dan bahan-bahan untuk 

penyajian makanan 

Alat-Alat masak dan Bahan bahan 

makanan 

Kasir 
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pengurangan aktivitas maupun penghilangkan aktivitas. Pengelolaan aktivitas ini 

bertujuan untuk menghilangkan aktivitas yang tidak bernilai tambah agar aktivitas 

yang berjalan adalah aktivitas yang bernilai tambah. Akan tetapi, pengelolaan 

aktivitas perlu memperhatikan aspek sistem pengendalian internal. Sistem 

pengendalian internal ini memiliki keeratan dengan efektif dan efesiensi kegiatan 

operasional. Dalam penelitian Rapina dan Christyanto (2011), sistem pengendalian 

internal memiliki keeratan sebesar 0,933 terhadap efektifitas dan efesiensi kegiatan 

operasional perusahaan. Hal ini menunjukan bahwa sistem pengendalian internal 

memiliki tingkat keeratan yang tinggi terhadap efektivitas dan efesiensi kegiatas 

operasional perusahaan. 

4.2.3.2.Efektifitas siklus sesudah analisis proses bisnis 

Tabel 22. Efektifitas siklus setelah pengelolaan aktivitas 

Aktivitas Golongan Konsumsi 

Waktu 

(menit) 

Keterangan 

Pengecekan bahan baku 

 

    Menghitung persediaan 

bahan baku yang ada 

    Mengitung kebutuhan 

bahan baku 

 

 

Waktu proses 

 

Waktu proses 

 

 

480 

 

480 

 

 

1 harix8 jamx 

60 menit 

1 harix8 jamx 

60 menit 

Pencatatan atas bahan baku 

 

    Pencatatan dan 

pengecekan kembali 

kebutuhan bahan baku 

 

 

Waktu proses 

 

 

240 

 

 

0.5 harix8 

jamx60 menit 

Pelaporan kepada atasan 

 

    Pembuatan dan 

penerimaan laporan atas 

kebutuhan bahan baku 

 

 

Waktu proses 

 

 

120 

 

 

0,25 harix8 

jamx60 menit 

Pembelian bahan baku    
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    Pemesanan bahan baku 

dan penerimaan konfirmasi 

dari pemasok 

 

Waktu proses 

 

120 

 

0,25 harix8 

jamx60 menit 

Penerimaan bahan baku 

dan pembayaran 

 

    Pengecekan pengiriman, 

pemeriksaan dan 

pembayaran atas 

pembelian bahan baku 

 

 

 

Waktu proses 

 

 

 

480 

 

 

 

1 harix8 

jamx60 menit 

Penyimpanan bahan baku 

 

    Pencatatan dan 

penyimpanan bahan baku 

 

 

Waktu proses 

 

 

480 

 

 

1 harix8 

jamx60 menit 

Waktu siklus 2400  

Waktu proses 2400  

Efektifitas siklus  100%  

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020 

Berdasarkan tabel diatas dan analisis proses bisnis maka dihasilkan efektifitas 

siklus 100%. Hal ini menunjukan bahwa waktu siklus rumah makan EFC-FFC sama 

dengan waktu proses. Sehingga aktivitas yang berjalan dalam rumah makan EFC-

FFC menjadi aktivitas yang memiliki nilai tambah. 

4.2.3.3.Biaya proses pembelian 

Berikut biaya proses pembelian sebelum dan sesudah pengelolaan proses. 

Tabel 23. Perbandingan biaya sebelum dan setelah pengelolaan aktivitas 

Aktivitas Sebelum 

pengelolaan 

aktivitas 

Sesudah 

pengelolaan 

aktivitas 

Nominal Persentase 

Efisiensi 
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Pengecekan 

bahan baku 

931.628 931.628 0 0% 

Pencatatan atas 

bahan baku 

1.109.220 749.220 360.000 32,45% 

Pelaporan kepada 

atasan 

1.032.430 672.430 360.000 34,86% 

Pembelian bahan 

baku 

1.051.628 691.628 360.000 34,23% 

Penerimaan 

bahan baku dan 

pembayaran 

1.253.233 653.233 600.000 47,87% 

Penyimpanan 

bahan baku 

953.233 653.233 300.000 31,47% 

Total 6.331.372 4.351.372   

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020 

Berdasarkan tabel tersebut, total biaya sebelum pengelolaan aktivitas sebesar Rp 

6.331.372. Sedangkan total biaya sesudah pengelolaan aktivitas sebesar Rp 

4.351.372. Hal ini menunjukan bahwa hasil dari pengelolaan aktivitas sebesar Rp 

1.980.000 (Rp 6.331.372-Rp 4.351.372). Selain itu, presentase efisiensi aktivitas 

sebesar 31,27% (1.980.000/6.331.372) 

 


