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Contoh Bisnis

Sebagai manajer departemen, butuh pemahaman bagaimana 
pendapatan departemen dan pengeluaran adalah untuk dijumlahkan 
dan pengukuran. Dibutuhkan menjadi familiar dengan alat yang 
berbeda yang terrsedia untuk laporan manajemen interrnal dan 
kebutuhan akuntansi, sehingga dapat memetakan struktur perusahaan 
untuk komponen pengendalian keuangan mySAP. Penambahannya 
diberikan tugas pembuatan cost center master record dan mereview 
hasilnya pada laporan cost center.



FI and CO ;

• Aplikasi keuangan mySAP Components Controlling (CO) berisi semua 
fungsi akuntansi yang dibutuhkan untuk pengendalian efektif.

• Jika sebuah organisasi membagi akuntansi kedalam internal dan 
eksternal., CO mewakili perspektif akuntansi internal karena 
menyediakan informasi untuk para manajer yang didalam organisasi 
dan membebankannya dengan langsung dan pengendalian operasi.



FI and CO [2] ;

• CO termasuk akuntansi biaya dan pendapatan. Bersama dengan 
komponen aplikasi Enterprise Controlling (EC), Profit Center 
Accounting (EC-PCA) dan Consolidation (EC-CS), CO meng – cover 
semua aspek akuntansi manajemen.

• Penawaran penyeleksian luas fungsi alat-alat yang dapat digunakan 
untuk menyediakan informasi akuntansi manajemen tanpa terbatas 
kebutuhan legal.



Komponen Akuntansi Manajemen

• Area fungsi kunci keuangan mySAP : Akuntansi manajemen adalah 
meliputi aplikasi wilayah the Controlling (CO) dan Enterprise 
Controlling (EC).

• Controlling menyediakan informasi untuk pembuatan keputusan 
manajemen.

• Memfasilitasi coordination, monitoring, dan mengoptmalkan seluruh 
proses organisasi.



• Komponen dari CO dan EC termasuk kemampuan kunci : Key 
Controlling Capabilities:
• Cost Center Accounting
• Internal Orders
• Activity-Based Costing
• Product Cost Controlling
• Profitability Analysis

• Key Enterprise Controlling capabilities:
• Profit Center Accounting
• Consolidation



Integration

• Semua transaksi penting dalam aplikasi Controlling muncul dalam 
pembagian dokumen Controlling (atau dokumen CO). Akses dokumen 
original, seperti satu dari akuntansi keuangan, jika hubungan kausal 
ada diantara dokumen.

• Contoh, jika menetapkan fixeed asset ke cost center, SAP R/3 
menciptakan sebuah penentuan akun otomatis pada cost center 
untuk posting yang relevan dalam komponen akuntansi asset.



Dalam integrasi sistem SAP R/3, dapat mentransfer data 
untuk untuk Akuntansi Cost Center dari komponen 
aplikasi:

• Financial Accounting (FI)
• Aset Accounting (FI-AA)
• Materials Management (MM)

• Material Consumption
• Production Planning (PP)
• Personnel Administration and Payroll (PA)
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