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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Setiap perusahaan pasti memiliki tujuan yang akan dicapai. Tujuan tersebut 

antara lain untuk memperoleh keberhasilan dalam usaha, salah satunya adalah 

produk yang dihasilkan dapat dikenal oleh masyarakat, serta dapat menghasilkan 

laba yang optimal. Sebagaimana kita ketahui bahwa di era globalisasi saat ini, 

telah terjadi banyak persaingan dibanyak lini usaha. Dengan semakin pesatnya 

perkembangan teknologi, dan banyaknya usaha-usaha yang sejenis, sehingga 

persaingan di pasar pun semakin ketat. Hal tersebut memaksa perusahaan agar 

dapat segera mencari solusi mengenai bagaimana produk yang dipasarkan dapat 

bertahan dipasar. Ada banyak cara yang dapat dilakukan dalam mempertahankan 

suatu usaha bisa dengan cara meningkatkan kualitas baik dalam produksi, dan 

menawarkan harga yang mudah dijangkau oleh konsumen. Dengan demikian, 

perusahaan harus mampu meningkatkan efisiensi dan produktifitasnya. 

Pengendalian terhadap biaya produksi merupakan langkah awal yang 

dilakukan oleh perusahaan dalam upaya meningkatkan efisiensi biaya yang 

dikeluarkan pada saat proses produksi. Dalam pengendalian biaya produksi 

dibutuhkan suatu metode yang dapat menjadi tolak ukur pengeluaran yang akan 

digunakan pada saat proses produksi yang mana salah satu tolak ukur yang 

digunakan pada penelitian ini adalah target costing. Dengan adanya target costing 

perusahaan akan dapat menentukan biaya produk atau jasa yang diinginkan oleh 

perusahaan berdasarkan pada harga yang mampu diterima oleh konsumen. 
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Apriyanti (2016) menyatakan bahwa Target costing  lebih menguntungkan 

secara sistematis  dan efektif bila diterapkan dalam perencanaan. Dikarenakan 

perusahaan dapat meminimalkan biaya produksi dan dapat mencapai tujuan 

perusahaan dalam rangka meningkatkan laba perusahaan, yang pada akhirnya 

dapat membawa dampak terhadap tingkat harga yang kompetitif. 

Menurut Malue (2013) Target costing adalah penentuan biaya yang 

diharapkan untuk suatu produk berdasarkan harga yang kompetitif, sehingga 

produk tersebut akan dapat memperoleh laba yang diharapkan. Target costing 

mempertimbangkan seluruh biaya produk atau jasa dalam siklus hidup produk dan 

bertujuan untuk menurunkan biaya total sebuah produk atau jasa. Tujuan yang 

ingin dicapai oleh perusahaan dengan menerapkan target costing adalah untuk 

menurunkan total biaya dari total biaya sebelumnya sehingga perusahaan pun bisa 

mendapatkan laba yang maksimal tanpa harus menaikan harga jualnya. 

Menurut Gerungan (2013) Perusahaan perlu memperhatikan mengenai 

penentuan harga yang didasarkan pada anggapan bahwa produk telah selesai 

dibuat, telah dihitung harga pokok biayanya dan siap untuk dipasarkan, namun hal 

itu tidak selalu berlaku, banyak perusahaan besar yang menerapkan urutan 

sebaliknya, artinya perusahaan-perusahaan tersebut telah mengetahui berapa harga 

jual untuk produknya, sehingga persoalan pokok yang dihadapi oleh perusahaan 

tersebut adalah bagaimana cara membuat produk dengan harga jual yang sudah 

pasti namun tetap menghasilkan margin keuntungan yang memadai tanpa 

mengorbankan kualitas dan nilai yang akan diserahkan kepada pelanggan.   
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Perusahaan yang menjadi bahan penelitian ini yaitu UD Ramayana Agro 

Mandiri Batu. Perusahaan yang bergerak dibidang industri pembuatan Keripik 

Apel yang masih belum menerapkan metode target costing didalam pengendalian 

biaya produksi dan masih menggunakan perhitungan yang sangat sederhana dan 

tradisional, dalam menentukan harga melihat dari biaya bahan baku, biaya tenaga 

kerja langsung, dan biaya overhead pabrik.  

UD Ramayana Agro Mandiri Batu merupakan perusahaan yang bergerak 

didalam bidang manufaktur dan perusahaan ini memproduksi Keripik Apel, dalam 

kegiatan produksi pembuatan Keripik Apel tentunya tidak lepas dari biaya 

produksi, dimana didalam biaya produksi melibatkan biaya-biaya lain seperti 

biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, serta biaya overhead pabrik, 

dimana hal tersebut harus mendapatkan perhatian dari pihak manajemen dalam 

melakukan kegiatan usahanya, dikarenakan biaya-biaya tersebut sangat 

mempengaruhi biaya produksi yang ditetapkan.  

Pada UD Ramayana Agro Mandiri Batu masih belum menerapkan 

perhitungan biaya produksi dengan jelas, terlebih lagi menerapkan metode target 

costing, dimana perusahaan masih menggunakan perhitungan sederhana dari 

penjualan bulan sebelumnya yang menjadi tolak ukur. Dimana perhitungan 

sederhana tersebut menjumlahkan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh 

perusahaan baik seluruh biaya produksi, gaji dan upah, serta biaya lainnya, 

kemudian dikurangi dengan modal sehingga mendapatkan jumlah laba.  

Pada saat ini persaingan dibidang usaha mengharuskan UD Ramayana Agro 

Mandiri Batu untuk menjamin kelangsungan hidup usahanya, perusahaan 
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menerapkan berbagai kebijakan dalam mencapai tujuan utama yaitu 

memaksimalkan laba yang didapatkan dengan cara meminimalkan biaya produksi 

perusahaan dan pengendalian biaya produksi yang didasarkan dengan biaya 

standar yang ditentukan dimuka oleh perusahaan dalam pengelolaan produksi 

Keripik Apel. Dimana biaya produksi disini menjelaskan bahwa suatu komponen 

atau salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi hasil akhir dari kegiatan 

produksi pada UD Ramayana Agro Mandiri Batu sehingga dapat lebih baik lagi 

dalam perencanaan maupun pengendaliannya. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa 

gagasan awal dalam penelitian ini didasarkan pada pengendalian biaya produksi 

dengan menerapkan metode target costing didalam perhitungan biaya di UD 

Ramayana Agro Mandiri Batu, sehingga peneliti berkeinginan untuk melakukan 

penelitian tentang Penerapan Target Costing dalam Menentukan Biaya 

Produksi Pada UD Ramayana Agro Mandiri Batu 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dapat dirumuskan masalah yaitu : Bagaimana 

penerapan target costing dalam menentukan pengendalian biaya produksi pada 

UD Ramayana Agro Mandiri Batu ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini yaitu : Menggambarkan penerapan target costing dalam menentukan 

pengendalian biaya produksi pada UD Ramayana Agro Mandiri Batu. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dalam 

mengembangkan penerapan target costing dalam pengendalian biaya produksi. 

Manfaat dari penelitian ini dapat ditinjau secara teoritis maupun praktis sebagai 

berikut : 

1. Manfaat teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan berfikir 

secara konseptual kepada UD Ramayana Agro Mandiri Batu dalam mengelola 

biaya produksi dan menerapkan target costing dalam perhitungan biaya 

produksi. 

2. Manfaat praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi atau 

masukan bagi UD Ramayana Agro Mandiri Batu untuk terus mencari dan 

mengembangkan penerapan target costing dalam pengendalian biaya produksi 


