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I. PENDAHULUAN

A.Latar Belakang
Penilaian k e j a merupakan satu 11al penting untuk melihat performa yang
di capai oleh setiap individu sehingga diketahui kernalnpuan kerja dari individu
tersebut. Hal ini juga berlaku di perusahaan apalagi perusahaan yang memiliki
lebili dari satu divisi, dimana penilaian yang dilakukan harus menggunakan
indikator - indikator yang jelas dan tidak subyektif sehingga timbul kecemburuan
di antara rekan kerja.
Indikator-indikator yang jelas tentu akan rnembuat para manager dan
karyawan termotivasi dalam bekerja d m mengejar prestasi secara optimal, karena
dengan penilaian karya yang jelas tentu aka1 terlihat hasil prestasi serta
penghargaan yang akan mereka peroleh, baik berupa uang, pujian, maupun
promosi. Begitu juga sebaliknya bila hasil yang dicapai tidak memuaskan tentu

"p~mishment"yang di terima.
Selama ini, penilaian karya kebanyakan hanya berdasarkan target
penjualan dari masing-masing divisi, kemudian dibandingkan dengan jumlah yang
tercapai. Dari masing-masing target tersebut, penilaian prestasi kerja ini untuk
diketahui dan diukur kemampuan kerja masing masing departemen sehingga
dapat diambil tindakan yang perlu untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja
tersebut.
PT. Cahaya Buana Kemala (CBK) adalah perusahaan meubel yang
berlokasi di Sentul Bogor yang memiliki enam divisi penjualan yang di bedakan
berdasarkan produk. Divisi torsebut adalah:
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1. Divisi penjualan plastik, yaitu menjual poduk-produk mebel yang terbuat dari

plastik seperti : kursi plastik, meja teras plastik,lemari plastik,dan meja makan
plastik serta aksesori- aksesori dari plastik. Selain itu juga menyewakan mould
kepada unit-unit yang memproduksi plastik, dirnana perusahaan ini akan
mendapatkan mould fee dari hail produksinya.
2. Divisi penjualan umum, yaitu produk-produk mebel yang terbuat dari metal

dan aluminium serta kombinasi antara besi dengan plastik seperti : ranjang
besi, meja tamu besi, kursi makan besi, meja makan besi, kaca meja, bangku
kantor (office chairs), kursi taniu, rak piring dan produk-produk dari
aluminium (jemuran, rak handuk, dan rak piring aluminium.)
3. Divisi penjualan spring bed. Perusahaan tidak memproduksi spring bed tapi

menjual bahan baku untuk spring bed. Bahan baku ini dipakai oleh unit-unit
nasional untu memproduksi barang jadi spring bed. Bahan baku di pool di
CBK untuk memudahkan unit-unit untuk mendapatkannya secara lengkap,
murah dan tersedia setiap saat. Bahan baku yang disediakan terdiri dari kain
jng~mrt,per, dacron, nonwoven, kain bagor dan bahan baku lainnya Semua
ini dapat dibeli di pasaran lokal.
4. Divisi penjualan busa, yang menjual bahan baku untuk pembuatan busa.

Bahan baku ini diimpor dalam jurnlah

besar, untuk membantu unit

mendapatkan bahan baku secara kontinyu, agar produksinya tidak terganggu.
Bahan baku yang disediakan bukan hanya c/iemicol, tapi juga berupa
pembungkus busa seperti kain busa ( polyester).
5. Divisi penjualan panel dan solid. Yaitu divisi yang menjual produk-produk

yang terbuat dari partikel board , rndf, kayu ramin dan kayu pinus seperti :
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meja belajar, ranjang , lemaii, meja t~rlis,rak- rak buku, rak tv, rak makanan
dan meja seterika.
6. Divisi sofa, yaitu menjual bahan baku untuk mernbuat sofa seperti kain Oscar,

kain TC, roda, dan aksesoris sofa.
Keenam jenis produk tersebut tidak semua merupakan produksi sendiri tetapi
juga

produk dari perusahaan

lain dimana CBIC menjual jasa dalam

pendistribusiannya Dalam pendistribusian untuk wilayah dan produk tertentu,
CBK mendapatkan fee dengan persentilse terterxtu misalnya produk panel,
rnerupakan produk dari perusahaan Olympic dan Solid dari perusahaan industri
rumah tangga Sedangkan busa, spring bed, plastik merupakan produk pengadaan
sendiri. Untuk produk plastik, sebagian merupakan hasil injection dari luar, ha1
ini dilakukan apabila perusahaan mengalami "full cnpncit.~".
Tiap-tiap divisi tidak sela111 di pimpin oleh seorang supervisor namun
beberapa divisi dirangkap oleh seorang manajer. Divisi plastik dan umum dan
divisi panel dan solid di pimpin oleh masing-masing seorang supervisor dan
manajer, divisi spring bed, busa dan incjection plastik di pimpin oleh seorang
manajer, bertanggung jawab pada direktur PT. Cahaya Buana Kemala (CBK).

Bernaung dalam satu perusal~aru~,PT Cahaya Buana Kemala , performa
masing-masing divisi dilihat dalam satu kesatuan, dimana laba dan biaya di
kelompokkan dalam satu kesatuan dan tidak terjadi pemisahan. Hal ini
meny~litkanuntuk melihat kontribusi dari masing-masing divisi.
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Dengan pembagian biaya dnttlk perdivisi maka akan diketahui divisi
mana yang memberikan kontribusi yang terbesar dan divisi nlana yang
memberikan kontribusi terkecil. Kontribusi ini akan dihitung dengan persentase.
Dimana data yang akan diamati adalah kegiatan penjualan yang terjadi selama tiga
tahun ke belakang sejak tahun 1998-2000.
Dengan perhitungan persentase akan lebih adil dalam memberikan
penilaian karya untuk tiap divisi dibandingkan nilai ''vnl~dc''. Setelah itu akan
diuji jika tanpa produk panel dalam pelaporan keuangan dan tingkat ROI dan laba
apakah kontribusi yang dihasilkan setiap divisi apakah mempunyai kontribusi
yang signifikan. Yang terutama diuji adalah apakah keberadaan produk panel
yang merupakan bagian dari produk agribisnis memberikan kontribusi yang
positif dalarn trading di CBK.
Agar dapat melakukan penilaian karya dengan baik, maka setiap biaya
yang merupakan biaya bersama akan dipecah per divisi dengan mengunakan "cost
driver" yaitu penjualan. Dengan menggunakan penjualan sebagai "cost driver"
maka pengalokasian biaya yang terjadi menjadi lebih mudah, sehingga jelas
mana divisi yang paling efesien.
Dengan pengalokasian biaya per divisi, maka dapat diketahui divisi mana
yang memberikan kontribusi yang terbesar dan divisi yang memberikan kontribusi
terkecil. Kontribusi ini akan dihitung dengan persentase berdasarkan kegiatan
penjualan yang tejadi selama tiga tahun ke belakang, sejak tahun 1998 - 2000.
Setelah itu akan diuji jika tanpa produk panel dalam pelaporan keuangan
dan tingkat ROI dan laba apakah kontribusi yang dihasilkan setiap divisi
mempunyai perbedaan yang signifikan. Ymg terutama diuji adalah apakah
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keberadaan produk panel yang merupakan bagian dari produk agribisnis
memberikan kontribusi yang positif dalam trading di CBR.
Dari identifikasi masalah-yang dikemukakan tersebut, maka rumusan
masalah

dalam penelitian ini disusun dalarn rangka menjawab pertanyaan-

pertanyaan sebagai berikut :
I . Bagairnana manajemen PT Cahaya Buana Kemala mampu mengukur

kinerja divisi usahanya ?
2. Indikator apa saja yiuig dibutuhkiui dan

perlu dilaporkan untuk

mengukur kinerja ?
3. Bagaimana menyusun laporan manajemen atas dasar divisi ?

4. Apakah hasil produk panel memberikan hasil kontribusi yiuig

signifikan jika dibandingkan dengan divisi lain ?

C. Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan identifikasi cian rumusan masalah yang ada, maka geladikalya
ini bertujuan sebagai berikut :
1. Mengkaji bagaimana penyusunan laporan manajemen sekarang ini
2. Mengukur indikator-indikator yang dibutuhkan dalam rangka menilai

kineja atas dasar divisi usaha
3. Menyusun laporan manajemen atas dasar divisi usaha

4. Merneperbandingkan usaha panel dengan usaha divisi lainnya

Geladikarya ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang
terlibat dalam pengembangan usaha.
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11. TlNJAUAN PUSTAKA
A.

Kerangka Pemikirm Teoritis

1.Penilaian Kinerja
Dalam suztu perusahaan penilaian

kinerja sangat penting, apalagi

perusahaan yang niemiliki berbagai segmen produk. Diperlukan suatu penilairun
yang tepat terhadap masing-masing segmen. Penilaian kinerja menurut Mulyadi
(93)

adalah

penentuan

secara

periodik

efektivitas

operasional suatu

organisasi,bagian organisasi, d m karyawannya berdasarkrui sasaran, standar, dan
kiiteria yang telah ditetapkan sebelumnya.
Dari definisi di atas berarti penilaian kinerja perusahaan diperlukan suatu
ukuran/standar yang jelas untuk suatu operasional dalam satu periode, biasanya
satu tahun. Penilaian kinerja ini penting dilakukan dalmn suatu periode untuk
mengukur kemampuan suatu segmen dalam meningkatkan kinerja perusahaan
secara keseluruhan dan manfaat penilaian ini bag1 perusahaan untuk mengambil
suatu keputusan investasi.
Penilaian kinerja dapat memotivasi karyawan dalam mencapai tujuan
organisasi sesuai dengan standar organisasi yang telal~ ditetapkan.

Dengan

standar penilaian yang jelas dapat diketahui keberhasilan dan kegagalan suatu
segmen sehingga dapat diambil suatu tindakan untuk memperbaikinya. Tindakan
yang dapat dilakukan dengan memutuskan untuk melanjutkan segmen tersebut
atau menutupinya, atau menginvestasikan pada segmen yang dapat memberikan
manfaat yang maksimal bagi perusahaan.
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2. Manfaat Penilaia~~
Kiuerja

Penilaian kinerja dimanfaatkru~oleh manajemen untuk :
a. Membantu pengambilan keputusan mengenai kelanjutan segmen
Keputusan yang berkenaan dengan apakah suatu semgen suatu produk
akan dihapus atau ditambah merupakan suatu keputusan yang sulit
yang hams dibuat oleh manajemen. Proses untuk menghapus atau
melanjutkan suatu produk harus dilihat dari laba dari segmen tersebut.
Pembahan laba sebagai dasar pengambilan keputusan untuk
melanjutkan atau menghapus segmen tersebut.
b. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efesien melalui
pemotivasian karyawan secara maksimum.
Dalam suatu pemsahaan manajemen menetapkan sasaran yang akan di
capai pada masa yang akan datang, pelaksanaan ini memerlukan
sumberdaya terutama k q a w a n untuk di manfaatkan mencapai sasaran
tersebut, sumberdaya ini harus dimotivasi dan dimanfaatkan secara
maksimal untuk mencapai sasaran pemsahaan.
c. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana
pe~S&aan menilai kinerja mereka
Penilaian kinerja menghasilkan suatu data yang dapat dipakai untuk
mengukur prertasi kinerja dari karyawan yang bertanggung jawab
terhadap segmen tersebut. Dengan penilaian secara periodik akan dapat
diketahui prestasi kel-ja, sehingga dapat diambil suatu keputusan untuk
promosi, pindah, demosi ataupun penghargaan bempa materi.

http://www.mb.ipb.ac.id

.

3 Kriteria Pengukurrn

Ada tiga kriteria ukuran keuntungan segmen yang harus dipertimbangkan
sebelum mempertimbangkan sampai dapat dipertanggung jawabkan :
1. Keuntungan divisi tidak harus ditingkatkan dengan suatu tindakan

yang msngurangi keuntungan total perusahaan.
2. Setiap keuntungan divisi h a n ~ stergantung mungkin pada efisiensi

kinerja dan keputusan manajemen untuk perusahaan tetnpat lain.
(harga trmsfer).
3. Setiap keuntungan divisi harus mengpambarkan semua angka yang

pokok untuk tingkat pengawasan yang mendasar oleh manajer bagian
atau bawahannya
Dapat ditarik suatu kesimpulan bal~wakinerja dari satu divisi dengan divisi
lain akan saling mempengaruhi, dimana laba suatu divisi ditentukan dari laba
divisi lain. Untuk mengukur kinerja tidak dapat dilakukan hanya pada satu divisi
akan tetapi juga diukur divisi laint~ya.Saling mempengaruhi ini karena dalam
perusahaan mempunyai beberapa divisi i:nh~kmemproses lebih lanjut dari produk
tersebut. Jika divisi hulu mengambil keuntungan besar dari harga transfer maka
divisi selanjutnya akan sulit unhik memproses lebih lanjut. Jadi diperlukan
pengawasan dalam menerapkan harga transfer, agar tercipta suatu keseimbangan
dari kinerja
Sedangkan menurut Mulyadi (1993) Kriteria penilaian sebagai berikut :
a. Dapat diukur atau tidak kriterianya
b. Rentang waktu sumberdaya dan biaya
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c. Bobot yang diperhitungkan atas kinerja
d. Tipe kriteria yang digunakati dan aspek perilaku yang ditimbulkan
Pada kriteria lebih di tekankan bahwa aspek penilaian tidak hanya berdasarkan
laba yang diperoleh akan tetapi aspek produk dan karyawan, aspek jangka waktu
untuk menghasilkan manfaat dan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh
manfaat tersebut, serta nilai bobot dari pencapaia kinerja dalam jangka pendek
dan jangka panjang .
Dari dua teori tersebut dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja
nielibatkan berbagai aspek baik aspek kuantitatif maupun kriteria kualitatif. Jadi
penilaian yang dilakukan bersifat komprehemsif atau menyeluruh.
4. Ukurm Kinel-ja

Ada tiga ukuran yang dipakai untuk mengukur kinerja secara kuantitatif :
1. Ukuran kriteria tunggal,dimana ada kecendrungan dari managemen

untuk

memusatkan

pengukuran

pada

satu

kriteria

dengan

mengabaikan kriteria yang lain, yang mungkin sama penting dengan
kriteria tersebut. Contoh pada perdagangan kriteria penilaiannya pada
pencapaian profitabilitas.
2. Ukuran kriteria beragarn,

untuk mengatasi kelemahan pada

pengukuran pada kriteria tunggal, dimana pengukuran dengan
menggunakan berbagai aspek penilaian kinerja seperti: penjualan,
profitabilitas, pangsa pasar, produktivitas, sasaran jangka pendek dan
sasaran jangka panjang.
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3.

Ukuran kriteria gabungan, adalah penilaian kinerja beragam yang
diberi

bobot

untuk

mendapatkan

ukuran

tunggal

penilaian

kinerja.Contoh profitabilitas diberi bobot 60% dan pangsa pasar diberi
bobot 40 %. Jika profotabilitas dan pangsa pasar mencapai angka
tertentu, maka angka tersebut akan dikalikan dengan bobot tersebut
dan dijurnlahkan untuk mendapatkan satu nilai ukuran tunggal.

5. Ukuran Kinerja Pusat Laba

Perusahaan ini akan mengenibang tanggung jawab dalam mengambil
keputusan-keputusan

menyangkut

pendapatan

dan

biaya unitnya

Biasa

laporannya berupa laporan laba rugi yang melaporkan penjualan, biaya, dan laba
operasi pusat laba
Dengan demikian untuk mengukur kinerja pusat laba, ulnumnya dipakai
dua ukuran yaitu pengukuran dengan ROI d a i laba residual. Ukuran lain yang
digunakan dalam pengukuran adalah produktivitasl penjualan. Jika ROI dihitung
dengan membagi laba dengan investasi, maka residual income dihitung dengan
mengurangi laba dengan beban modal.
1.Perhitugan ROI busa dengan menggunakan rumus :

(1).

I Operating assets turnover

x Profit ~~ra~girr

I

Operating asset turnover = penjualan bersihl rata-rata aset operasi
Profit margin = Laba bersih I penjualan .

