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Merencanakan Keuangan

Seringkali wirausahawan sosial tidak menyadari
betapa mahalnya biaya produksi dan hanya
menentukan biaya saat ada masalah. Padahal,
menentukan biaya yang akan dikeluarkan sangat
penting untuk menentukan harga penjualan dan
keputusan terkait proses usaha sosial Anda.
Penentuan biaya sendiri adalah suatu metode
untuk menentukan dan mengalokasikan biaya
yang akan dikeluarkan usaha sosial Anda.

7 MANFAAT MENENTUKAN ALOKASI BIAYA

1.Menentukan harga menjadi lebih mudah
Dengan menentukan biaya, Anda dapat
mengetahui biaya produksi dari satu barang.
Selanjutnya, Anda dapat menentukan harga jual
sesuai dengan profit yang Anda inginkan.

5. Membandingkan kinerja usaha sosial
Anda dengan kompetitor
Penentuan biaya memiliki metode yang standar
sehingga mempermudah Anda dalam
membandingkan kinerja usaha sosial Anda
dengan para kompetitor. Membandingkan dengan
kompetitor sangat penting untuk menentukan
masalah dan strategi dalam usaha sosial Anda.

2. Membantu Anda dalam menentukan
jumlah produksi
Anda dapat menentukan jumlah minimal produksi
untuk menutupi seluruh biaya, termasuk biaya
variabel (yang berubah-ubah) dan biaya tetap.

6. Memudahkan dalam alokasi sumber daya
Sumber daya seringkali terbatas sehingga
diperlukan manajemen yang tepat. Penentuan
biaya dapat membantu Anda dalam menyusun
strategi yang tepat untuk memudahkan alokasi
sumber daya.

3. Menentukan kombinasi jumlah produk
atau jasa
Jika Anda memiliki banyak jenis produk atau jasa
yang ditawarkan, Anda dapat menentukan
kombinasi jumlah setiap produk yang memberikan
keuntungan optimal. Sebagai contoh, Anda
menjual produk susu rasa cokelat dan rasa pisang.
Dengan penentuan biaya, Anda dapat menentukan
berapa jumlah susu rasa coklat dan pisang yang
harus Anda jual untuk memaksimalkan
keuntungan.

7. Mengevaluasi biaya perusahaan
Anda dapat membandingkan biaya usaha sosial
sebenarnya dengan rencana biaya yang Anda
buat sebelumnya. Dengan demikian, Anda akan
lebih mudah mengontrol biaya yang akan terjadi.

4. Menentukan strategi terkait barang cacat
atau kedaluwarsa
Saat memiliki barang cacat atau kedaluwarsa,
Anda seringkali dihadapkan dengan pilihan menjual
kembali, membuang, atau memproduksi ulang.
Anda dapat menentukan pilihan paling tepat untuk
memaksimalkan keuntungan.
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