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Recognizing the artifice ways to acquire this ebook manajemen pemeliharaan mesin mesin
produksi is additionally useful. You have remained in right site to begin getting this info. get the
manajemen pemeliharaan mesin mesin produksi join that we manage to pay for here and
check out the link.
You could purchase lead manajemen pemeliharaan mesin mesin produksi or get it as soon as
feasible. You could speedily download this manajemen pemeliharaan mesin mesin produksi
after getting deal. So, later than you require the ebook swiftly, you can straight get it. It's in
view of that categorically simple and fittingly fats, isn't it? You have to favor to in this proclaim
Manajemen Produksi - Ep.11 Manajemen Pemeliharaan Maintenance mesin produksi
Preventive, Predictive \u0026 Corrective Maintenance | Tugas Perawatan Mesin Training Total
Predictive Maintenance Manajemen perawatan - Preventive maintenance (Part 1) MATERI 1
(MK PERAWATAN DAN PERBAIKAN MESIN) \"AFGP 2016 (Pentingnya\"Maintenance\"di
Industri) (Vegga Agusman) (ITENAS) (Teknik Mesin)”. Cara Memutihkan Wajah Dengan
Sangat Cepat Dengan Fair \u0026 Lovely CARA CEPAT MENJADI PROFESOR Tutorial
Pengenalan Dasar Pengoperasian Mesin CNC TurnMill - CNC Machine CINTA YANG HILANG
- Kondisi Lidia Kritis Yudah Panik [13 Agustus 2018] Kamu harus tau Tugas Quality Control
solusi dalam manajemen perawatan prediktif - Engineering Base (Bahasa Indonesia)BAHAS
SINGKAT CPOB 2018eps. 1UNSUR DASAR MANAJEMEN MUTU Hexpharm Jaya A Kalbe
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Company Produksi Obat Generik CARA PEMBUATAN OBAT YANG BAIK - PT INDOFARMA
(PERSERO) TBK - INDUSTRI FARMASI Ngobrolin karir Farmasi / Apoteker - pertama kali aku
interview dan Bahas Gaji!
Marathon All Episodes | Ending again | EP.01~EP.12 (Click CC for ENG sub)Pelatihan
Penyusunan Manual Book Dari Sahabat PKM FT Unesa OMM, Service Manual dan Part book
- part Two
Webinar ED-SEN Consulting \"Streamline Your Production Process with Lean Manufacturing
Concept\"Manajemen itu apaan ya? Manajemen Pemeliharaan Mesin MANAJEMEN
PRODUKSI DAN OPERASI DI INDUSTRI FARMASI (Bagian Pertama) || Manajemen Farmasi
Industri Preventive maintenance part 3 - manajemen perawatan (teknik mesin, teknik industri)
Pengendalian Mesin dan Tools OEE Video Aplikasi Pemeliharaan Dan Perawatan Mesin
Industri Berbasis Web CPOB 2018 - PRODUKSI || Belajar Manajemen Farmasi Industri (Eps.
16) YoBerbagi Legacy Lecture | Apa itu Teknik Industri? oleh Prof. Anang Gani (Full)
Pertemuan 2_Akuntansi Biaya B_Introduction to Cost Accounting Manajemen Pemeliharaan
Mesin Mesin Produksi
Oleh karena itu, studi manajemen pemeliharaan mesin-mesin produksi ini perlu dilakukan
untuk mengetahui besarnya perhatian pabrik dalam menerapkan sistem manajemen
pemeliharaan mesinnya. MANAJEMEN . A. Definisi Manajemen . Pengertian manajemen
begitu luas, sehingga dalam kenyataannya tidak ada defenisi yang digunakan secara
konsisten oleh semua orang. Berikut ini beberapa defenisi manajeman ...
MANAJEMEN PEMELIHARAAN MESIN-MESIN PRODUKSI
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KARYA TULIS MANAJEMEN PEMELIHARAAN MESIN-MESIN PRODUKSI Disusun Oleh:
APRI HERI ISWANTO, S.Hut, M.Si NIP. 132 303 844 DEPARTEMEN KEHUTAN. Upload.
Masuk . Beranda. Hukum. Manajemen Pemeliharaan Mesin-Mesin Produksi Download (19
Halaman) Gratis. 2. 63. 19. 3 years ago . Preview ...
Manajemen Pemeliharaan Mesin-Mesin Produksi
Oleh karena itu, studi manajemen pemeliharaan mesin-mesin produksi ini perlu dilakukan
untuk mengetahui besarnya perhatian pabrik dalam menerapkan sistem manajemen
pemeliharaan mesinnya. MANAJEMEN A. Definisi Manajemen Pengertian manajemen begitu
luas, sehingga dalam kenyataannya tidak ada defenisi yang digunakan secara konsisten oleh
semua orang. Berikut ini beberapa defenisi manajeman yang ...
MANAJEMEN PEMELIHARAAN MESIN - Scribd
Manajemen pemeliharaan mesin merupakan salah satu langkah tepat untuk memanage kapan
mesin butuh dilakukan perawatan. Dengan demikian, proses kerja mesin dalam pabrik tetap
berjalan lancar sehingga proses produksi tidak akan terhambat. Beberapa faktor yang harus
diperhatikan agar produk tetap bisa bersaing di pasaran adalah menjaga kualitas produk,
harga produk yang sesuai, dan yang terpenting ...
MANAJEMEN PEMELIHARAAN MESIN-MESIN PRODUKSI – Blognya Bu Tita
Dalam pabrik misalnya, tentu banyak mesin yang dimiliki, manajemen pemeliharaan mesin
bisa dilakukan dengan mengklasifikasikan dulu mesin-mesin yang ada. Bila mesin cukup
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banyak maka pengklasifikasian bisa dilakukan per unit atau per divisi produksi barang. Akan
lebih baik pula jika dalam perusahaan tersebut dilakukan sistem sentralisasi karena jumlah
mesin yang ada cukup banyak. Dengan sistem ...
Meminimalkan Biaya Produksi Dengan Manajemen Pemelihaan Mesin
Mesin produksi yang di identifikasi adalah drum pulper, flotator, dan dryer. 2. Perhitungan
biaya didasarkan pada biaya down time corrective dan biaya . preventif yang terjadi pada saat
dilakukan pemeliharaan mesin. 1.4 Asumsi - Asumsi Asumsi yang digunakan dalam penelitian
ini adalah : 1. Spare part mesin selalu tersedia. 2.
PERENCANAAN PEMELIHARAAN MESIN PRODUKSI MENGGUNAKAN METODE ...
Proses pemeliharaan yang dilakukan tidak saja membantu kelancaran produksi sehingga
produk yang dihasilkan dapat diserahkan tepat waktu kepada pelanggan, tetapi juga menjaga
fasilitas dan peralatan dalam kondisi efektif dan efisien dimana sasarannya adalah
mewujudkan nol kerusakan (zero breakdown) pada mesin-mesin yang beroperasi (Ansori,
2013).
Manajemen Pemeliharaan | paimin92
Adapun tentang prosedur pemeliharaan mesin-mesin, faktor yang perlu diperhatikan adalah
prosedur pembersihan dan pelumasan, juga monitor dan penyesuaian. Seperti yang dijelaskan
di atas, pemeliharaan pencegahan yang periodik dan terencana sangat diperlukan pada
fasilitas-fasilitas produksi, jika tidak akan mengakibatkan kerusakan ” Unit Kritis” dikarenakan :
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pemeliharaan informasi mesin produksi | CelotehKu
SOP bagian pemeliharaan mesin merupakan landasan dasar yang digunakan oleh
perusahaan untuk menciptakan pengendalian fungsi mesin yang ada di perusahaan.
Keberadaan mesin produksi menjadi vital dalam sebuah perusahaan. Tingkat kepentingan
mesin produksi dalam jalannya pengelolaan bahan mentah menjadi barang jadi ini membuat
perusahaan perlu melakukan pemeliharaan pada mesin produksi di perusahaan.
Ilmu Manajemen Produksi | Contoh SOP Bagian Maintenance ...
3. Pengertian Manajemen Pemeliharaan . Secara garis besar pengertian manajemen
pemeliharaan yaitu pengorganisasian operasi pemeliharaan untuk memberikan performansi
mengenai peralatan produksi dan fasilitas industri. Gagasan yang timbul mengenai pokokpokok pikiran dalam perencanaan program pemeliharaan ditunjukkan oleh tiga buah
pertanyaan ...
MAINTENANCE: MANAJEMEN PEMELIHARAAN
Tabel 1.1 Downtime Mesin Produksi Bulan Januari 2010 s/d Agustus 2011 . Tahun Bulan
Downtime (jam) Jam operasi (jam) % downtime . 2010 Jan 53,5 600 8,917 Feb 70,9 552
12,844 Maret 46,5 624 7,452 Aprl 24,8 600 4,133 Mei 36,8 576 6,389 Juni 33,4 624 5,353 Juli
50,9 624 8,157 Agustus 33 600 5,500 Sept 24,5 576 4,253 Okt 45,5 624 7,292 Nov 24,6 600
4,100 Des 24,2 600 4,033 2011 Jan 24,3 600 4,050 ...
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Perencanaan Perawatan Mesin-Mesin Produksi Menggunakan ...
1. Agar mesin-mesin industri, bangunan, dan peralatan lainnya selalu dalam keadaan siap
pakai secara optimal. 2. Untuk menjamin kelangsungan produksi sehingga dapat membayar
kembali modal yang telah ditanamkan dan akhirnya akan mendapatkan keuntungan yang
besar. Siapa yang berkepentingan dengan bagian perawatan? 1. Penanam modal (investor). 2
...
PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN MESIN INDUSTRI
Manajer produksi harus memiliki sistem yang efisien untuk inspeksi berkelanjutan
(pemeriksaan rutin), pembersihan, peminyakan, pemeliharaan dan penggantian mesin,
peralatan, suku cadang, dll. Ini mencegah kerusakan mesin dan menghindari penghentian
produksi.
Pengertian Manajemen Produksi, Fungsi, Komponen, dan ...
perangkat lunak sistem informasi manajemen pemeliharaan mesin percetakan digital printing.
Hasil penelitian ini adalah perangkat lunak sistem informasi manajemen pemeliharaan
berbasis desktop menggunakan tools Microsoft Visual Basic yang sesuai kebutuhan CV.
Wujud Unggul. Sistem informasi ini dibuat untuk memberikan informasi mengenai status dan
report pemeliharaan mesin yang dilakukan oleh ...
RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEMELIHARAAN ...
Dalam hal ini perlu dilakukan kegiatan pemeliharaan atas mesin secara tidak berencana.
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Unplanned maintenance terdiri dari: ... Manajemen Produksi - Pengendalian Produksi.
Yogyakarta: BPFE. Prawirosentono, Suyadi. 2001. Manajemen Operasi. Jakarta: Bumi Aksara.
Tampubolon, P. Manahan. 2004. Manajemen Operasional. Jakarta: Ghalia Indonesia. 3
komentar untuk "Tujuan, Fungsi, Jenis dan Kegiatan ...
Tujuan, Fungsi, Jenis dan Kegiatan Perawatan (Maintenance ...
PENJADWALAN UNTUK MANAJEMEN PEMELIHARAAN MESIN INDUSTRI Anita Hidayati15
Abstrak Ketersediaan dan kesiapan mesin merupakan hal yang penting untuk membantu
kelancaran proses produksi, sehingga dibutuhkan pemeliharaan yang teratur dan terencana.
Dalam jurnal ini dibuat aplikasi yang berisi otomasi penjadwalan untuk manajemen
pemeliharaan mesin industri. Aplikasi ini mempermudah pengontrolan ...
PEMBUATAN APLIKASI OTOMASI PENJADWALAN UNTUK MANAJEMEN ...
produksi. Pemeliharaan mesin telah dilaksanakan secara teratur dan hati-hati untuk
memperoleh kualitas produksi yang baik dan ketepatan jadwal produksi. Meskipun demikian
masih terdapat cacat produksi dan hal ini menarik untuk diteliti kaitannya dengan biaya
pemeliharaan yang telah dikeluarkan perusahaan dalam tahun-tahun terakhir, sehingga
peneliti mencoba melakukan suatu analisis penelitian ...
ANALISIS BIAYA PEMELIHARAAN MESIN TERHADAP
Perencanaan pemeliharaan mesin produksi menggunakan metode markov chain (Studi pada
PT. Adiprima Suraprinta Gresik). Skripsi. Universitas Pembangunan Nasional Veteran:
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Surabaya, Jawa Timur. Assauri, S. (2004), Manajemen produksi dan operasi, Edisi revisi,
Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta. Corder, A. (1988). Teknik manajemen Pemeliharaan.
Jakarta ...
PENERAPAN PEMELIHARAAN MESIN PRESS PADA PRODUKSI KOMPONEN ...
Hal ini dihasilkan dari suatu kombinasi pemeliharaan preventif yang mengantisipasi daya pakai
mesin-mesin dan perbaikan kerusakan. Bila terjadi kerusakan, secepat mungkin harus
diperbaiki agar biaya sistem mesin yang tidak produktif dan tenaga kerja menganggur dapat
diminimumkan. Berbagai sistem penanganan bahan juga esensial bagi produksi efektif.
Dengan demikian dapat diketahui apakah bahan ...

This proceeding contains selected papers from the National Seminar on "The Role and
Strategy of Higher Education through the Results of Research and Community Service
Entering the Industrial Age 4.0" which conducted on November 23rd, 2019 in Banjarmasin,
Indonesia. This National Seminar was organized by Sari Mulia University, Banjarmasin,
Indonesia. This conference accommodates research topics and community service from
various aspects such as health, humanities, science and technology. We would like to express
our appreciation and gratitude to the invited experts who have provided insights to the
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participants of this national seminar, as well as the research committee and paper reviewers
who have worked hard until there are 95 papers worthy of publication in the NS-UNISM 2019
proceedings. Papers in this proceedings are expected to provide academic benefits, especially
in broadening our horizons of understanding in our area of expertise as academics and
practitioners. We realize that what we present for this publication is far from perfect.
Constructive criticism is welcome for improvement. Finally, I represent the national seminar
committee and also on behalf of the Sari Mulia University, Banjarmasin, Indonesia expressing
my gratitude for participating and congratulating the publication of the paper in the NS-UNISM
2019. We from the Civitas Academica Sari Mulia University, together with the Committee also
want to say thank you so much to all persons who have supported and actively participated in
the success of this event. Hopefully this proceeding can be used as a reference in developing
academic studies, technology and improving learning activities in the fields of health,
humanities, and science and technology. This proceeding contains selected papers from the
National Seminar on "The Role and Strategy of Higher Education through the Results of
Research and Community Service Entering the Industrial Age 4.0" which conducted on
November 23rd, 2019 in Banjarmasin, Indonesia. This National Seminar was organized by Sari
Mulia University, Banjarmasin, Indonesia. This conference accommodates research topics and
community service from various aspects such as health, humanities, science and technology.
We would like to express our appreciation and gratitude to the invited experts who have
provided insights to the participants of this national seminar, as well as the research committee
and paper reviewers who have worked hard until there are 95 papers worthy of publication in
the NS-UNISM 2019 proceedings. Papers in this proceedings are expected to provide
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academic benefits, especially in broadening our horizons of understanding in our area of
expertise as academics and practitioners. We realize that what we present for this publication
is far from perfect. Constructive criticism is welcome for improvement. Finally, I represent the
national seminar committee and also on behalf of the Sari Mulia University, Banjarmasin,
Indonesia expressing my gratitude for participating and congratulating the publication of the
paper in the NS-UNISM 2019. We from the Civitas Academica Sari Mulia University, together
with the Committee also want to say thank you so much to all persons who have supported
and actively participated in the success of this event. Hopefully this proceeding can be used as
a reference in developing academic studies, technology and improving learning activities in the
fields of health, humanities, and science and technology. Best regards, Dr. Ir. Agustinus
Hermino, M.Pd (Vice President III for Resources and Partnerships)
Operating Procedure) saat menjalankan operasional perusahaannya. Bahkan, tidak sedikit di
antaranya justru sama sekali belum mengenal apa itu SOP. Padahal, dengan penerapan SOP,
jalannya operasional perusahaan akan jauh lebih efisien, baik dari segi waktu, proses, tenaga
maupun biaya operasional. Lebih jauh lagi, dengan semakin sengitnya persaingan usaha
dewasa ini, setiap perusahaan akan berupaya untuk bekerja secara lebih terukur, baik dari
segi proses kerjanya, alur kerjanya maupun metode kerja yang dipergunakannya; demi upaya
peningkatan pelayanan kepada setiap pelanggannya. Salah satu upaya yang sangat
diunggulkan dalam peningkatan pelayanan pelanggan itu adalah penerapan SOP (Standard
Operating Procedure) pada setiap unit kerja dari perusahaan termaksud. Buku ini akan
memandu Anda dalam membuat SOP untuk berbagai bentuk perusahaan. Selain membuat
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SOP, buku ini juga memaparkan dokumen-dokumen (form-form) apa saja yang diperlukan
dalam suatu prosedur. Standard Operating Procedure SOP Salam Penebar Swadaya Grup &
RAS
Esensi dari suatu bisnis adalah memenuhi kebutuhan pelanggan dengan menyediakan barang
dan atau jasa yang berkualitas, yaitu yang tepat waktu, tepat guna dan tepat harga. Oleh
karena itu setiap pelaku industri terus berinovasi untuk menyediakan barang dan jasa yang
dapat memenuhi keinginan pelanggan. Mengendalikan proses produksi menjadi tantangan
tersendiri bagi pelaku industri. Seringkali proses tersebut kurang terpantau dengan baik,
sehingga target produksi sering meleset. Dengan demikian janji ke pelanggan juga tidak
terpenuhi. Ongkos produksi akan berlipat dengan adanya penjadualan kembali produksi,
produk cacat, produk salah, denda keterlambatan, dll. Untuk mengendalikan produksi, sudah
umum digunakan teknologi informasi. Sekarang, dengan pesatnya perkembangan
pemanfaatan internet dan telepon pintar, maka manajemen perusahaan modern mulai banyak
memanfaatkan keduanya. Bahkan rapat koordinasi pun, yang biasanya dilakukan dengan
tatap muka, sekarang sudah biasa dilakukan secara virtual. Dengan demikian maka
pemantauan dan pengendalian dapat dilakukan dari mana pun dan kapan pun. VTPM (Visual
Transparent Predictable Manufacturing), dengan memanfaatkan teknologi informasi,
memberikan solusi dengan menerapkan konsep Visual (V), Transparan (T) dan terprediksi (P).
Setiap tahapan produksi akan terpantau dengan mudah setiap saat, sehingga memungkinkan
pengambilan tindakan dengan cepat saat ada gejala kegagalan (keterlambatan) di semua
tahapan proses produksi.
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KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan Puja dan Puji syukur ke hadapan Ida Sang Hyang
Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas segala anugerahNya sehingga buku Manajemen
Perawatan dan Perbaikan ini dapat terselesaikan. Buku ini adalah pengembangan dari Bahan
Ajar Teknik dan Manajemen Perawatan yang disusun oleh Bapak Ir. I Ketut Rimpung, MT. dan
Bahan Ajar Teknik Perawatan yang disusun oleh Bapak Ir. I Komang Rusmariadi, M.Si,
keduanya adalah Dosen Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Bali. Di samping disarikan
dari kedua Bahan Ajar tersebut, buku ini juga diperkaya dengan bahan-bahan manajamen
perawatan yang telah dikenal secara luas dalam dunia industri, karena itu ijinkan kami
menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Bapak Ir. I Ketut Rimpung,MT.
dan Bapak Ir. I Komang Rusmariadi, M.Si., serta Bapak dan Ibu yang buah pikirannya kami
kutip dalam buku ini. Buku Manajemen Perawatan dan Perbaikan ini memuat berbagai
pengetahuan bidang manajemen dan perawatan serta perbaikan yang dibutuhkan mahasiswa
ketika nanti mereka bekerja. Bahan ajar berfungsi sebagai seperangkat materi yang disusun
sistematis yang digunakan oleh pengajar dan mahasiswa dalam kegiatan belajar. Dengan
adanya bahan ajar ini diharapkan semua pihak yang berkepentingan dapat menjelaskan
secara sistematis dan terstruktur tujuan instruksional yang akan dicapai sesuai standar
kompetensi yang ditetapkan. Dengan selesainya penyusunan bahan ajar ini, kami
mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, terutama kepada Bapak
I Nyoman Abdi, SE., M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali dan Bapak Dr. Ir. I Gede
Santosa, M.Erg., selaku Ketua Jurusan Teknik Mesin yang telah memberikan motivasi dan
dukungan terus menerus bagi selesainya penulisan buku ini. Kami menyadari bahwa dalam
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menyusun bahan ajar ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, disebabkan
keterbatasan waktu dan penguasaan materi. Untuk itu kami membutuhkan masukan dari
berbagai pihak demi kesempurnaan buku ini di masa yang akan datang. Semoga buku ini
dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi para mahasiswa. Denpasar, 15
Juni 2020 Penyusun
Manajemen operasi merupakan kegiatan untuk mengolah sumber daya yang tersedia secara
optimal dalam suatu proses transformasi, sehingga menjadi produk yang memiliki manfaat
lebih dari sebelumnya. Oleh karena itu, manajemen operasi yang efektif dan efisien dipandang
sangat perlu dalam mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan. Seiring perkembangan
teknologi yang semakin canggih, perusahaan dituntut beradaptasi sehingga mampu secara
berkelanjtan memproduksi produk ataupun jasa dengan kualitas yang terbaik secara efisien
tanpa melupakan dampak lingkungan yang dapat merugikan masyarakat. Untuk memahami
lebih mendalam mengenai manajemen operasi, buku ini sangat penting dibaca khususnya
bagi dosen, mahasiswa/i, dan praktisi yang berminat karena di dalamnya dijelaskan mengenai
teori dan starategi manajemen operasi pada beberapa bab berikut ini : Bab 1. Teori
Manajamen Operasional Bab 2. Manajemen Operasi dan Produksi Bab 3. Ruang lingkup
Manajemen operasi dan produksi Bab 4. Perencanaan Bangunan dan Strategi layout Bab 5.
Perencanaan Bangunan Fasilitas Produksi Bab 6. Penentuan lokasi dan fasilitas produksi Bab
7. Strategi Proses Produksi Bab 8. Persaingan Bab 9. Penilaian dan Peningkatan Kerja Bab
10. SDM Dalam Manajemen Operasional Bab 11. SIM Dalam Manajemen Operasional
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Manajemen operasional merupakan satu fungsi manajemen yang sangat penting bagi sebuah
organisasi atau perusahaan. Bidang ini berkembang sangat pesat terutama dengan lahirnya
inovasi dan teknologi baru yang diterapkan dalam praktik bisnis. Oleh karena itu banyak
perusahaan yang sudah melirik dan menjadikan aspek-aspek dalam manajemen operasi
sebagai salah satu senjata strategis untuk bersaing dan mengungguli kompetitornya. Buku ini
terdiri dari 10 (sepuluh) bab, yaitu : Bab 1 Pemahaman Operasi Produksi Bab 2 Strategi
Operasi Produksi dan Produktivitas Bab 3 Peramalan (Forecasting) Bab 4 Penentuan Lokasi
Suatu Pabrik (Plant Location) Bab 5 Penyusunan Tata Letak Bab 6 Desain Proses Bab 7
Pemeliharaan (Maintenance) Bab 8 Manajemen Persediaan Bab 9 Manajemen Rantai
Pasokan (Supply Chain Management) Bab 10 Manajemen Kualitas
Buku yang berjudul Akuntansi Managemen untuk Ekonomi dan Teknik ini ditujukan kepada
mereka yang ingin mempelajari ilmu manajerial khususnya tentang pengambilan keputusan
atas biaya perusahaan umum maupun perusahan jasa konstruksi, artinya bagaimana
memanage biaya secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, ketika memperoleh efisiensi
biaya otomatis harga jual produk semakin rendah dan mampu bersaing dengan produk yang
dihasilkan oleh kompetitor. Buku ini berisi 10 (sepuluh) pembahasan, di antaranya Konsep
Biaya dan Laporan Laba Rugi Eksternal; Kalkulasi Biaya Produksi Penuh dan Kalkulasi Biaya
Produksi Variabel; Analisis Impas dan Manfaatnya; Anggaran sebagai Kunci Perencanaan dan
Pengendalian; Biaya Produksi Standar; Biaya Relevan dan Pengambilan Keputusan; Pusat
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Pertanggungjawaban dan Harga Transfer; Biaya Target dan Kalkulasi Biaya Aktivitas;
Keputusan Investasi Modal; serta Manajemen Persediaan Tepat Waktu & Tradisional.
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