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PENDAH ULUAN
A. Latar Belakang Masalab
Tentangan utama bagi para akuntan manajemcn dewasa ini adalah
mcmbcrikan

infomlasi

yang

bertujuan

untuk

mcmbantu

mcningkatkan

keunggulan kompetitif perusahaan dengllfl meogembangkan praktik-praktil.
alrun13nsi manajemen yang dapat mendukung tugas-tugas manajerial.
Untuk mcncapai kualitas informasi akuntansi yang diharapkan, maka para
akuntan manajemen diruntut untuk semaksimal mungkio mendayagunakan
keahliannya berupa pemahaman metode dan teknik akuntansi manajcmeo yang
terus mcngalami perkembangan. Oleb karena iru para akuntan manajemen perlu
tanggap

tcrhadap

peruba11an

liogkungan

ekstem

maupun

intern

serta

meningkatkan kualitas profesi seiring dengan pcrkembangan dunia usaha.
Agar dapat mcmbantu

para pimpinan perusahaan dalam pcmbuatan

kcputusan. maka akuotan manajemen perlu memahami dan mengikuti seliap
aktivitas dari masing-masing fungsi manajemen dalam pcrusahaan, salah satunya
adalah bcrkaitan dcngan penentuan harga jual. bal ini perlu diperhatikan karena
dengan adanya persaingan yang semakin ketat dan kompetitif sehingga membuat
penetapan hargajual produk bukan ha! gampang. Hargajual kerap ditcntukan olch

pasar. schingga harga pasar (market price) digurull.an untuk meoentukan target
biaya yang diselaraskan dengan biaya-biaya yang tclah dikeluarkan dalam
produl.si. yang dikenal dengan masalah target costing.
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Hal ini pcrlu diperhatikan olch pcrusahaan mengenai penentuan harga
yang didasarkan pada anggapao bahwa produk tclah selesai dibuat, telah dihitung
harga pokok biayanya dan siap untuk dipasarkan, namun hal itu tidal. selalu
berlaku, bnnyal.. perusahaan besar yang mcncrapkan urutan yang sebaliknya,
artinya perusahaan-perusahaan tersebut tclah mengetahui berapa harga jual untuk
produlcnya, sehingga persoalan pokok yang dihadapi oleh perusahaan terscbut
adalah bagaimana cara membuat produk dengan hurga jual yang sudah pasti
namun

tetap

menghasilkan

margin

keuntungan

yang memadai

tanpa

mengorbankan kualitas dan nilai yang akan diserahkan kepada pelanggan.
Target

costing

mcrupakan

penentuw1

biaya

maksimwn

yang

dimungkinkan bagi pembuatan scbuah produk dan kemudian merancang prototipe
yang menguntwigkan dengan kendala biaya maksimum yang telah ditetapkan.
Mengingat begitu pentingnya masalah target coMing. maka hal ini perlu
diperhatikun olch perusahaan PT. Wicaksana Overseas International, Tbk Medan
yang merupakan salah satu peru.c;ahaan manufaktur sekaligus distributor yang

bcrgerak dibidang produksi dan penyaluran makanan ringan seperti mie instan.
dimana dalam menjalankan kegiatan produksi, maka perusaliaan perlu
menerapkan target costing dalam produksinya.
Tujuan }&ng ingin dicapai olch perusahaan dcngan menerapkan target

costing adalah untuk menentukan harga pokok produk sesuai dcngan yang
diinginkan (target) sebagai dasar pcnclllpan barga jual produk untuk memperoleh
laba yang diinginkan oleh perusahaan. Hal ini sangat baik untul... diternpkan oleh
penisahaan agar perusahaan dapat mengelola biaya (cost management) dcngan
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