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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

2.1.Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian Malue (2013) tentang Analisis Penerapan Target Costing Sebagai 

Sistem Pengendalian Biaya Pada PT. Celebes Mina Pratama. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk membandingkan sistem pengendalian biaya yang 

selama ini digunakan perusahaan dengan metode target costing. Hasil dari 

penelitian ini mengemukakan bahwa dengan adanya target costing, perusahaan 

dapat melakukan pengendalian atas biaya yang lebih baik jika dibandingkan 

dengan metode yang selama ini digunakan oleh perusahaan. 

Penelitian Gerungan (2013) tentang Pendekatan Target Costing  sebagai 

Alat Penilaian Efisiensi Produksi pada PT. Tropicana Cocoprima. Tujuan dari 

penelitian ini adalah bagaimana pendekatan target costing dapat dijadikan sebagai 

alat penilaian efisiensi dalam proses produksi pada PT. Tropicana Cocoprima. 

Hasil dari penelitian ini adalah penerapan target costing pada PT. Tropicana 

Cocoprima lebih efisien jika dibandingkan dengan yang dilakukan oleh 

perusahaan selama ini, melalui penerapan target costing, perusahaan dapat 

memperoleh penghematan biaya. Hal ini dapat di lihat dari biaya yang 

dikeluarkan menurut perusahaan untuk tahun 2011, sebesar Rp. 

44.044.366.449,18 dan tahun 2012 sebesar Rp. 21.588.931.044,79 Setelah 

dilakukan pendekatan target costing untuk tahun 2011 sebesar Rp. 

36.020.038.162,40 dan tahun 2012 sebesar Rp. 21.006.164.875,20. Dalam 

persentase penghematan biaya diperoleh untuk tahun 2011 yaitu 18,21% dan 
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untuk tahun 2012 yaitu 2,70%. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa 

penerapan target costing dapat dijadikan sebagai alat penilaian efisiensi produksi 

tepung kelapa. 

Penelitian Apriyanti (2016) tentang Penerapan Metode Target Costing  

dalam Perhitungan Harga Pokok Produksi pada PT Semen Gresik (persero) Tbk. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran dan informasi 

mengenai penerapan metode target costing dalam pengelolaan biaya produksi 

pada PT Semen Gresik (persero) Tbk dalam menentukan harga jual semen perzak. 

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa setelah dilakukan perhitungan target 

costing berdasarkan RKAP dan pencapaian realisasi produk ternyata perolehan 

target costing untuk tahun 2011 mengalami kenaikan dari perencanaan RKAP 

sebesar Rp. 65.799.823,00, sedangkan untuk tahun 2012 juga mengalami 

kenaikan hanya lebih besar dari perencanaan RKAP sebesar Rp. 164.810.672,00. 

Setelah dilakukan perhitungan target costing perusahaan mengalami penghematan 

biaya produksi sebesar 2% hingga 4%. 

Penelitian Longdong (2016) tentang Penerapan Target Costing Dalam 

Perencanaan Biaya Produksi Pada CV. Sinar Mandiri. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan target costing dalam perencanaan 

biaya produksi pada CV. Sinar Mandiri. Hasil dari penelitian ini menyatakan 

bahwa dalam proses penerapan target costing dalam perencanaan biaya produksi 

terdapat biaya yang dapat ditekan dengan menggunakan rekayasa nilai sehingga 

kesimpulannya yakni penerapan pendekatan target costing dengan menggunakan 

pengendalian biaya berupa rekayasa nilai mampu menekan biaya pada saat proses 
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perencanaan produksi. Hal tersebut terbukti dari semakin besarnya keuntungan 

yang dapat diperoleh dan tercapainya target keuntungan yang diharapkan yaitu 

mencapai 35% dari target yang ditargetkan yaitu 35%. 

Penelitian Caroline dan Wokas (2016) tentang Analisis Penerapan Target 

Costing dan Activity-Based Costing Sebagai Alat Bantu Manajemen Dalam 

Pengendalian Biaya Produksi Pada UD. Bogor Bakery. Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menganalisis pengendalian biaya produksi dengan 

menerapkan metode target costing, dan untuk menganalisis pengendalian biaya 

produksi dengan penerapan metode activity-based costing. Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan bahwa metode target costing belum tepat diterapkan dalam 

perhitungan biaya produksi pada UD. Bogor Bakery. Berdasarkan perbandingan 

biaya produksi tahun 2015 dengan menggunakan sistem tradisional, target 

costing¸ juga activity-based costing, menunjukkan bahwa target biaya yang 

ditentukan oleh perusahaan sangat tinggi dari biaya produksi yang sebenarnya. 

Penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas menjelaskan bahwa 

kurangnya pemahaman dalam suatu perusahaan untuk menentukan standar biaya 

yang akan dikeluarkan pada saat proses produksi serta kurangnya pengendalian 

yang diterapkan untuk pengeluaran biaya produksi yang kurang efisien dan juga 

efektif. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian yang sama tetapi dengan 

menggunakan objek yang berbeda yakni pada UD Ramayana Agro Mandiri Batu. 
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2.2. Tinjauan Pustaka 

Kholmi (2013:19) menyatakan bahwa dalam pengelolaan perusahaan, ketika 

menjalankan aktivitas sehari-hari, maka perusahaan tersebut telah mengorbankan 

(pengeluaran) sumber daya. Misalnya, suatu manufaktur melakukan transaksi 

pembelian bahan baku, pembelian mesin atau peralatan pabrik, pelunasan utang 

usaha, membayar upah dan gaji, membayar beban listrik dan air, membayar beban 

telepon, dan lain-lain. Semua biaya atau beban yang dikeluarkan untuk 

memperolehnya atau telah memberi manfaat merupakan pengorbanan sumber 

daya ekonomi suatu perusahaan.  

Banyak metode yang dapat digunakan dalam mengelola biaya produksi, 

target costing adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut 

Samryn (2015) target costing adalah suatu metode penetapan biaya maksimum 

yang dibolehkan untuk suatu produk baru dan kemudian mengembangkan suatu 

prototype yang dapat dibuat dan didistribusikan dengan harga sebesar nilai target 

biaya maksimum tersebut secara menguntungkan. 

2.2.1. Biaya 

Menurut Mulyadi (2005:8) menyatakan biaya adalah objek yang dicatat, 

digolongkan, diringkas dan disajikan oleh akuntansi biaya. Dalam arti luas biaya 

merupakan pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang 

telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu.  

Menurut Kholmi (2013:20) menjelaskan bahwa didalam akuntansi 

keuangan, istilah biaya (cost) diartikan sebagai pengorbanan yang dilakukan 

dalam memperoleh beberapa barang atau jasa. Pengorbanan dapat diukur dengan 
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uang tunai yang dibelanjakan, aktiva tetap yang ditransfer, jasa yang diberikan, 

dan lain sebagainya. Sedangkan dalam akuntansi manajemen, istilah dari biaya 

(cost) digunakan dalam berbagai cara yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. 

Alasannya adalah bahwa terdapat beberapa jenis biaya yang berbeda, dan biaya 

ini diklasifikasikan menurut cara yang berbeda sesuai dengan kepentingan 

manajemen. 

Menurut Kholmi (2013:66) perilaku biaya dapat diartikan sebagai hubungan 

antara total biaya dengan perubahan volume aktivitas. 

a. Biaya tetap (fixed cost) 

Adalah biaya yang jumlah secara total tetap dalam kisaran perubahan volume 

kegiatan tertentu dan biaya per unitnya berubah-ubah secara proporsional 

dengan perubahan volume produksi atau penjualan, selama perusahaan masih 

belum kapasitas penuh (full capacity), seperti beban penyusutan, biaya 

supervisi, asuransi, dan biaya mandor. 

b. Biaya tidak tetap (varieble cost) 

Adalah biaya yang jumlah secara total berubah-ubah sebanding (proporsional) 

dengan perubahan volume produksi (kegiatan) atau penjualan dan per unitnya 

tetap, seperti biaya bahan baku utama, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya 

iklan yang didasarkan pada tingkat presentase dari nilai penjualan. Seperti: 

biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya iklan dan lain-

lain. 

c. Biaya Campuran  
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Adalah biaya yang didalamnya mempunyai unsur tetap dan variabel. Unsur 

biaya yang bersifat tetap merupakan jumlah biaya minimum untuk 

menyediakan saja, sedangkan unsur variabel merupakan bagian dari biaya 

variabel yang dipengaruhi oleh perubahan volume aktivitas. Seperti: biaya 

listrik, biaya air, biaya pemeliharaan aktiva tetap. 

2.2.2. Biaya Produksi 

Menurut Kholmi (2013:24) Biaya Produksi adalah biaya yang dikeluarkan 

untuk menghasilkan suatu barang. Biaya Produksi ini terdiri dari tiga unsur biaya 

yaitu: 

a. Biaya bahan baku, yaitu biaya yang membentuk sebagian besar bahan baku 

untuk diproses menjadi barang jadi dan biaya tersebut dapat ditelusuri ke 

produk. 

b. Biaya tenaga kerja langsung, yaitu upah (balas jasa) yang dibayar oleh 

perusahaan kepada tenaga kerja (karyawan) yang berkaitan langsung dengan 

aktivitas proses produksi dan biaya tersebut dapat ditelusuri (diidentifikasi) 

dengan output yang dihasilkan perusahaan. 

c. Biaya overhead pabrik, merupakan biaya yang tidak termasuk direct material 

dan direct labor atau biaya pabrik tidak langsung. Misalnya, bahan penolong, 

upah tak langsung, beban pemeliharaan mesin, gedung pabrik dan beban 

asuransi. 

 

Menurut Mulyadi (2015:14) Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang 

terjadi untuk mengelola bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. 
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Menurut objek pengeluarannya, secara garis besar biaya produksi ini dibagi 

menjadi: biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead 

pabrik. Dimana biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung dapat disebut 

sebagai biaya utama, sedangkan biaya overhead pabrik disebut sebagai biaya 

konversi, yang merupakan biaya untuk mengubah bahan baku menjadi produk 

jadi.  

Menurut Hongren et al. (2008) menjelaskan klasifikasi biaya produksi 

berikut: “ada istilah-istilah yang digunakan dalam menggambarkan biaya 

manufaktur, dua diantaranya adalah: 1. Biaya utama (prime cost) yang terbagi atas 

biaya bahan baku langsung ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung. 2. 

Biaya konversi (conversion cost) yang terbagi atas biaya tenaga kerja langsung 

ditambahkan dengan overhead pabrik”.  

2.2.3. Target Costing 

Menurut Mulyadi (2007:421) menerangkan bahwa target costing 

merupakan metode yang digunakan dalam menentukan biaya suatu produk atau 

jasa berdasarkan pada harga yang ingin dicapai dan sesuai dengan kemampuan 

konsumen. Menurut Rudianto (2013) Target Costing adalah sebuah metode dalam 

menentukan biaya produksi dimana instansi atau perusahaan terlebih dahulu 

menentukan biaya produksi yang harus dikeluarkan berdasarkan harga pasar 

kompetitif, sehingga perusahaan dapat memperoleh laba yang diinginkan. 

Menurut metode ini, perusahaan menentukan biaya produk yang dianggap sesuai 

dengan keadaan pasar, menetapkan laba yang diharapkan, lalu kemudian 

menetapkan harga jual produk tersebut kepada konsumen.  
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Target biaya dapat dihitung dengan cara sebagai berikut: 

Target Biaya = Taksiran Harga Jual – Laba yang diharapkan 

  Menurut Witjaksono (2013:177) menjelaskan bahwa “target 

costing merupakan sebuah sistem yang dimana dalam menentukan harga pokok 

produksi adalah sesuai dengan yang diharapkan sebagai dasar penetuan harga jual 

produk yang akan memperoleh keuntungan atau laba yang diharapkan, atau 

menentukan harga pokok sesuai dengan harga jual yang mampu dijangkau oleh 

konsumen. Simamora (2012:340) menjelaskan bahwa target costing atau biaya 

pokok sasaran merupakan suatu strategi yang dimana perusahaan di awal 

menentukan harga jual dimana mereka bisa menjual suatu produk atau jasa yang 

baru, dan kemudian merencanakan suatu atau jasa yang dapat diproduksi dengan 

biaya yang serendah-rendahnya untuk memperoleh keuntungan yang diinginkan. 

2.2.4. Prinsip-prinsip Target Costing  

Menurut Apriyanti (2016) mengemukakan bahwa target costing adalah 

sebuah proses yang sistematis dengan menyatukan manajemen biaya dan 

perencanaan laba. Perhitungan biaya target (target costing) dijadikan sebagai 

suatu pendekatan utama yang diharapkan berguna dalam pembuatan tujuan 

menurunkan lama. 

Menurut Rudianto (2013) mengemukakan pendapatnya bahwa prinsip 

dalam penerapan target costing adalah sebagai berikut: 

1. Harga jual mendahului biaya 

Sistem target costing menentukan target biaya dengan cara mengurangi 

marjin laba yang diinginkan dari harga pasar yang kompetitif. Situasi pasar 
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dan target keuntungan yang diharapkan oleh kondisi keuangan suatu 

perusahaan dan industri yang digelutinya merupakan pengendalian harga 

pasar.  

2. Fokus pada pelanggan 

Sistem target costing digerakkan oleh pasar. Dengan demikian perusahaan 

harus mampu memenuhi keinginan dari konsumen, dengan cara memperbaiki 

kualitas, biaya dan waktu secara simultan. Target biaya tidak boleh dicapai 

dengan mengorbankan tampilan yang diinginkan oleh pelanggan, menurunkan 

kinerja atau keandalan suatu produk, atau menunda peluncuran suatu produk 

di pasar. 

3. Fokus pada desain 

Sistem target costing mempertimbangkan rancangan suatu produk sebagai 

kunci terhadap pengendalian biaya. Diharapkan mampu mengurangi biaya 

sepanjang siklus hidup produk tersebut secara keseluruhan. Perusahaan 

menghabiskan lebih banyak waktu pada tahap desain guna mengantisipasi 

terjadinya kesalahan yang dapat muncul dikemudian hari. 

2.2.5. Manfaat target costing 

Menurut lucky (2011) ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari target 

costing, antara lain: 

1. Menyediakan informasi yang lengkap mengenai biaya produksi produk baru, 

sehingga memudahkan badan usaha untuk melakukan pemilihan dalam 

penggunaan material. Desain produk dan proses manufaktur. 
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2. Mengurangi pengembangan siklus hidup yaitu biaya dapat ditentukan pada 

saat bersamaan dengan perancangan produk. 

3. Menyediakan pemahaman yang lebih mendalam mengenai biaya produksi, 

cara untuk mengeleminasi, mengurangi aktifitas yang tidak memberikan nilai 

tambah, meningkatkan kualitas, menyederhanakan proses dan menentukan 

cost driver. 

4. Meningkatkan profitabilitas produk baru melalui pengurangan biaya serta 

mempertahankan atau meningkatkan kualitas fungsinya.  

2.2.6. Tahap-tahap pelaksanaan target costing 

Menurut Malue (2013) Tujuan utama dari target costing adalah mengurangi biaya 

karena sekali target cost telah tercapai, maka suatu target cost yang baru dapat 

lebih rendah ditentukan. Tahapan pelaksanaan target costing dibagi menjadi 5 

tahapan, yaitu : 

1. Perencanaan perusahaan 

2. Pengembangan proyek produk baru tertentu 

3. Penentuan rencana dasar untuk produk baru tertentu 

4. Rancangan produk 

5. Rencana pemindahan produk 

2.2.7. Langkah-langkah menentukan target costing 

Menurut Malue (2013) terdapat 3 langkah untuk menentukan target costing, yaitu:  

1. Menentukan allowable cost 
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Allowable cost adalah jumlah biaya yang diperkenankan oleh perusahaan 

yang didapat dari selisih antara harga jual dengan laba yang diinginkan oleh 

perusahaan. Penentuan allowable cost, yaitu : 

Allowable cost = target selling price – target profit margin 

Keterangan : 

Target selling price : harga jual produk yang dapat diterima oleh konsumen 

yang didapatkan manajemen dari menganalisis pasar. 

Target profit margin : profit yang diinginkan oleh perusahaan dan manajemen 

biasanya menentukan profit berdasarkan atas harapan dari tingkat 

pengembalian atas modal yang ditanam perusahaan tersebut dalam 

pertimbangan kondisi ekonomi. 

2. Menghitung drifting cost 

Drifting cost adalah penjumlahan biaya bahan baku, biaya proses dan biaya 

lain-lain yang diperkirakan akan terjadi untuk memproduksi produk yang 

bersangkutan. Dengan cara sebagai berikut: 

 

Bahan Baku    xx 

Biaya Tenaga Kerja Langsung  xx 

Biaya overhead pabrik   xx 

Biaya lain-lain     xx   (+) 

 Biaya Produksi   xx 
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3. Value engineering 

Value engineering (rekayasa nilai) atau biasa disebut sebagai VE adalah suatu 

aktivitas yang diperlukan untuk menganalisa apakah komponen-komponen 

dalam suatu produk dapat dikurangi biayanya tanpa harus mengurangi fungsi 

atau mutu dari produk tersebut. 

2.2.8. Penetapan Harga Dalam Target Costing  

Aprianty (2010) menyatakan bahwa perusahaan mempunyai 2 pilihan dalam 

menurunkan biaya hingga pada level target biaya (target cost) yaitu: 

1. Mengintegrasikan teknologi pemanufakturan baru, menggunakan teknik-

teknik manajemen biaya yang canggih dan mencari produktivitas yang tinggi 

melalui perbaika 

2. n organisasi dan hubungan tenaga kerja, sehingga perusahaan dapat 

menurunkan biaya. 

3. Melakukan desain ulang terhadap produk atau jasa yang dihasilkan, sehingga 

perusahaan dapat menentukan biaya sampai level target biaya. 

2.2.9. Kendala Menerapkan Target Costing 

Menurut Gerungan (2013) kendala yang kerap dikeluhkan oleh perusahaan 

yang mencoba menerapkan target costing sebagai berikut: 

a. Konflik antar kelompok dan atau antar anggota kelompok 

b. Karyawan yang mengalami bornout karena tuntutan target penyelesaian 

pekerjaan 

c. Sulitnya melakukan pengaturan atas berbagai faktor penentu keberhasilan 

target costing. 
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Dengan demikian sangat disarankan bagi perusahaan yang tertarik untuk 

menerapkan target costing memperhatikan hal-hal berikut:  

a. Manajemen puncak harus memahami proses target costing sebelum 

mengadopsinya 

b. Apabila perhatian manajemen terlalu terpaku pada pencapaian sasaran target 

costing, maka dapat mengalihkan perhatian  dari manajemen mengenai 

pencapaian sasaran keberhasilan organisasi secara keseluruhan 

 


