
 

 



 

SOAL 1 - Decision Making and Relevant Information  

Kantor Akuntan Publik BBA memiliki tiga jasa utama, yaitu audit, tax, dan consulting. Berikut 

adalah anggaran pendapatan dan pengeluaran untuk sepanjang tahun 2019: 

 Jenis Jasa  

 Audit Tax Consulting Total 

Pendapatan 1.200.000 2.590.000 3.100.000 6.890.000 

Beban Administrasi (734.000) (760.000) (977.000) (2.471.000) 

Beban Lain-lain (528.000) (560.000) (605.000) (1.693.000) 

Laba (Rugi) Operasi (62.000) 1.270.000 1.518.000 2.726.000 

Perbandingan VC dengan FC pada beban administrasi untuk seluruh jenis jasa adalah 6:4. 

Sedangkan keterangan lebih lanjut mengenai beban lain-lain pada masing-masing jasa adalah 

sebagai berikut: 

Jenis Jasa VC FC 

Audit 85% 15% 

Tax 60% 40% 

Consulting 80% 20% 

Saat ini, KAP BBA sedang mempertimbangkan untuk menutup layanan jasa auditnya. Dengan 

menutup jasa audit ini, maka perusahaan dapat menghemat Fixed Cost pada Beban Administrasi 

dan Beban Lain-lain jasa audit sebesar 65%. Alternatif ke dua, KAP BBA dapat memasang iklan 

untuk jasa audit yang akan membutuhkan biaya sebesar 450.000. Pemasangan iklan ini akan 

meningkatkan pendapatan jasa audit sebesar 32%. 

1. Tunjukkan perubahan pada laba operasi KAP BBA jika perusahaan memutuskan untuk 

menutup jasa audit. 

2. Tunjukkan perubahan pada laba operasi KAP BBA jika perusahaan memutuskan untuk 

memasang iklan. 

3. Pilihan apa yang sebaiknya dipilih oleh KAP BBA? 

 

SOAL 2 - Pricing Decision and Cost Management 

Foodoo Company sedang melakukan evaluasi akhir untuk tahun berjalan (2018). Departemen-

departement terkait memberikan informasi-informasi berikut kepada Top Management 

perusahaan: 

a. Data pendapatan penjualan tahun 2018 tidak dapat diketahu karena sedang terjadi error 

pada database perusahaan. Namun, Kepala Departemen memberitahukan bahwa tahun ini 

jumlah unit yang diproduksi dan terjual meningkat dari tahun 2017 sebesar 20%. Jumlah 

unit yang diproduksi dan terjual di tahun 2017 adalah 32.000 unit. 



 

b. Perusahaan berinvestasi pada aset sebesar Rp1.500.000, dengan rate of return on 

investment sebesar 12%. 

c. Biaya variabel per unit adalah Rp40, dan biaya tetap yang dikeluarkan dalam setahun 

adalah Rp2.500.000. 

Maka tentukan: 

1. Laba operasi perusahaan, total pendapatan penjualan, harga jual, markup percentage on 

full cost, serta markup percentage on fixed cost. 

2. Foodoo Company memutuskan untuk menambah investasi pada aset sebesar 25%, maka 

apa dampaknya markup percentage on variable cost perusahaan? (asumsi rate of return 

on investment sama) 

3. Jika Foodoo Company memutuskan untuk menarget markup percentage on full cost 

sebesar 6%, berapa harga jual per unit yang harus ditentukan? (soal ini tidak berkaitan 

dengan nomor 2) 

 

SOAL 3 – Management Control System & Transfer Pricing 

PT. Segar memiliki dua divisi yaitu Divisi Harvesting dan Divisi Processing yang memproduksi 

jus mangga. Semua buah yang dihasilkan dari divisi harvesting diubah menjadi jus mangga 

melalui divisi processing dan jus yang dihasilkan akan dijual kepada perusahan minuman yang 

menjual jus mangga. Kapasitas produksi dari divisi harvesting adalah 500.000 pounds dan divisi 

processing sebesar 250.000 galons. Divisi processing menghasilkan 1000 gallon jus per 2000 

pounds mangga. Biaya dan harga pasar untuk kedua divisi tersebut antara lain:  

Divisi Harvesting   Divisi Processing   

Biaya Variabel mangga per kg  $ 0,15  Biaya Variabel mangga per gallon  $ 0,35  

Biaya Tetap mangga per kg  $ 0,31  Biaya Tetap mangga per gallon  $ 0,22  

Harga jual mangga per kg di 

luar pasar  $ 0,72  

Harga jual mangga per gallon di 

luar pasar  $ 2,84  

 

1. Hitung operating income dari 500.000 pounds mangga selama April 2019 dan telah 

diproses menjadi jus 

2. PT Segar memberikan bonus kepada manager divisi yang setara dengan 2% dari 

operating income. Hitung bonus yang diterima oleh manager di bulan April 2019 untuk 

kedua divisi dengan metode transfer pricing sebagai berikut: 

a. 150% at full cost 

b. Market Price 

3. Metode transfer-pricing manakah yang akan dipilih oleh setiap manager divisi?   



 

 

SOAL 4 – Performance Measurement, Compensation, and Multinational 

Consideratio\ns 

PT. Santuy memiliki divisi yang terdiri dari divisi A dan B. Informasi keuangan divisi-divisi 

selama tahun 2019 adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hitung Return on Investment (ROI) untuk setiap divisi. (Investment = Total Asset) 

2. Hitung Residual Income (RI) untuk setiap divisi. (Investment = Total Asset – Current 

Liabilities) 

3. PT Santuy memiliki utang jangka panjang dengan tingkat pajak sebesar 20%, memiliki 2 

sumber dana; utang jangka panjang dengan nilai pasar $ 17.000.000 dengan tingkat bunga 

sebesar 12% dan modal ekuitas sebesar $ 10.000.000 dengan cost of equity sebesar 13%. 

Dengan menerapkan biaya modal rata-rata tertimbang (WACC) yang sama untuk setiap 

divisi, hitung masing-masing komponen EVA berikut kedua divisi:  

a) Laba operasi bersih setelah pajak  

b) Biaya modal rata-rata tertimbang (WACC) 

c) Investasi 

d) EVA 

4. Evaluasilah kinerja relatif setiap divisi menggunakan perhitungan anda. 

 

SOAL 5 – Balance Scorecard 

Berikut adalah perspektif, sasaran strategis, dan ukuran kinerja dari balance scorecard. Untuk 

masing-masing perspektif, tentukan sasaran strategis yang paling tepat, kemudian pilihlah ukuran 

kinerja yang tepat untuk masing-masing sasaran strategis! 

Perspektif 

a. Financial 

b. Customer 

c. Internal Business Process 

d. Learning and Growth 

  Divisi A Divisi B 

Total Asset $  25.000.000 $  22.500.000 

Current Liabilities $    4.300.000 $    7.700.000 

Operating Income $    2.625.000 $    2.455.000 

Required Rate of Return 13% 13% 

Total Assets - Current Liabilities $  20.700.000 $    14.800.000  



 

 

Sasaran Strategis 

a. Renewing business system 

b. Increase liquidity 

c. Strategy awareness and motivation 

d. Grow operating income 

e. Decrease customer retention 

f. Asset’s management efficiency 

g. Improving skills and capabilities of employees 

h. Improve critical internal process 

i. Increase number of customers 

 

Ukuran Kinerja 

a. New business system  

b. Lead time 

c. Skills assesment 

d. Organizational culture development 

e. Material turnover 

f. Customer retention rate 

g. Working capital ratio  

h. New customer acquisition  

i. Strategy awareness program 

j. Operating cash flow 

k. Return on asset  

l. Sales growth 

m. Team training 

 

 

 

 


