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ABSTRAK 

 

Hartika Muliawati. 2014. 8323118271. Analisis Biaya Diferensial dan 

Biaya Relevan dalam Pengambilan Keputusan suatu Proyek Pasa PT Sucofindo 

(Persero). Program Studi D III Akuntansi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta. 

Karya ilmiah ini memilki latar belakang masalah ekonomi dalam 

mempersiapkan Indonesia dalam persaingan pada Asean Economic Community.  

Penulis melakukan penelitian memilki tujuan untuk mengetahui tentang 

pengambilan keputusan yang dilakukan perusahaan pada suatu proyek dan 

keputusan apa yang akan diberikan oleh penelitian ini. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan metode 

pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara, dan data melalui studi 

pustaka. Dengan menggunakan perhitungan biaya diferensial dan biaya relevan. 

Dari hasil penelitian dapat diketahui dengan perhitungan biaya diferensial 

dan biaya relevan proyek jasa pra pengapalan dan pembongkaran menghasilkan 

laba sebesar Rp.1.000.000.000 atau sebesar 9,18 % laba yang akan diterima. Oleh 

karena itu perusahaan dapat menerima proyek tersebut dikarenakan proyek akan 

menghasilkan laba sesuai standar yang sudah ditetapkan oleh PT Sucofindo 

(Persero). Saran untuk perusahaan ialah agar memisahkan biaya perlengkapan dan 

biaya peralatan dalam anggaran biaya proyek. 

 

 

Kata kunci   : Pengambilan keputusan, Biaya Diferensial, Biaya Relevan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

ABSTRACT 

 

Hartika Muliawati. 2014. 8323118271. Analisis Biaya Diferensial dan 

Biaya Relevan dalam Pengambilan Keputusan suatu Proyek Pasa PT Sucofindo 

(Persero). Program Studi D III Akuntansi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta. 

This scientific papers has a background in preparing Indonesian economic 

issues in competition in Asean  Economic Communiity  . This scientific papers has 

a purpose  to determine how about decision making by the company on a project. 

Research method that used is quantitative descriptive analysis, of data collection 

through field observations, interview, and data through library. 

The result of this research is to differential costing and relevant cost 

project pre shipment and demolition services earned profit of Rp1.000.000.000 or 

9,18% income to be receive. Therefore, the company can receive project, because 

the project will generate profit as per set standard by the company.The 

suggestions for the company is to have separate equipment cost and supplies cost 

in the project budget. 

 

 

Key words ;Decision Making, Differential cost, relevant cost. 
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kekasih-Nya Rasulullah SAW yang telah memberikan rahmat dan 

Hidayah-Nya kepada penulis, sehingga  dapat menyelesaikan karya ilmiah 

ini. Karya ilmiah ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk 

mendapatkan gelar Ahli Madya Akuntansi di Universitas Negeri Jakarta. 

Dalam penyusunan Karya Ilmiah ini penulis banyak mendapat 
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langsung maupun secara tidak langsung yang sangat berarti untuk 

penulis. Maka, pada kesempatan ini penulis memberikan penghargaan 

yang sedalam – dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu 

dalam penyelesaian karya ilmiah ini,dan dengan rendah hati penulis 
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bantuan materil dan semangat bagi penulis; 
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7. Seluruh Dosen UNJ yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat 

selama penulis duduk dibangku perkuliahaan; 
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(Persero) yang telah banyak membantu penulis untuk membantu 

memberikan data terkait karya ilmiah;. 
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dan semangat kepada penulis. 
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11. Rekan-rekan mahasiswa D3 Akuntansi 2011 kelas AK 2 dan semua 

pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak 
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