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ABSTRAK 

 

 

Diana Ayu Novitasari. Peranan Target Costing Dalam Sistem Pengendalian Biaya 

Produksi Perusahaan (Studi Kasus pada Perusahaan Handuk Sempulur Janti 

Polanharjo Klaten), Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Widya Dharma 

Klaten 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan metode Target 

Costing dalam meningkatkan efisiensi biaya produksi dan untuk mengetahui 

perbedaan metode konvensional dengan metode target costing dalam 

meningkatkan efisiensi biaya produksi pada Perusahaan Handuk Sempulur Janti 

Polanharjo Klaten. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah analisis 

penentuan target costing, analisis penentuan biaya standar (metode full costing 

dan metode variabel costing), metode titik tertinggi dan terendah dan 

membandingkan hasil perhitungan biaya standar dan biaya target (target costing) 

terhadap laba yang diperoleh perusahaan.  

Hasil penelitian diperoleh data berupa informasi yang kemudian dianalisis, 

bahwa manajemen memang telah menentukan harga produknya menetapkan harga 

jual sebesar Rp. 28.000,00 per unit dengan harapan meraih laba 33,3% dari harga 

jual atau sebesar Rp. 18.676,00. biaya manufaktur yang meliputi biaya bahan 

baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead ternyata belum sesuai 

dengan target laba yang diharapkan perusahaan, karena biaya produksi aktual 

perusahaan sebesar Rp. 19.554,60 lebih besar Rp. 878,60 dari target cost yaitu. 

Dengan demikian perlu melakukan perencanaan ulang pada desain biaya 

manufaktur dan perusahan menganalisis baiya manufaktur perusahaan untuk dapat 

mencapai target cost yang diinginkan melalui proses value engineering dengan 

menggunakan tiga skenario. Value Engineering dengan mengganti bahan baku 

langsung yang digunakan perusahaan dengan kualitas yang sama pewarna yang 

lebih terang sepadan dengan bahan baku yang diinginkan oleh pesaing selanjutnya 

dikemas dengan 1 unit handuk diisi 10 buah handuk dimaksudkan untuk 

melakukan penghematan pada kemasan, perusahaan dapat menekan biaya 

manufaktur hingga mendekati target cost yaitu sebesar Rp. 18.574,80 atau lebih 

rendah Rp. 91,20 dari target cost. Dengan demikian Value Engineering yang 

dilakukan lebih efisien dalam mengurangi biaya manufaktur perusahaan dengan 

pilihan warna dan perubahan kemasan tersebut.  Hasil perbandingan biaya 

menurut perusahaan dengan target costing  menunjukkan bahwa total drifting cost 

dari perusahaan lebih besar dibanding dengan drifting cost dari target costing  

mengalami penghematan  sebesar 5,0 %.   

 

Kata Kunci: Target Costing dan Efisiensi Biaya Produksi 
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                                                            BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada masyarakat yang sudah maju, barang-barang dan jasa mudah 

didapat, baik untuk keperluan konsumsi maupun industri. Untuk 

menghasilkan barang dan jasa semacam ini peranan perusahaan sangat 

penting. Menurut asalnya, berbagai macam kebutuhan dapat diperoleh 

secara bebas tanpa memerlukan suatu usaha, seperti sinar matahari untuk 

keperluan penerangan, air hujan untuk minum dan penyubur tanaman serta 

sebagainya. Barang-barang semacam ini disebut barang bebas (free goods). 

Barang bebas ini hanyalah merupakan sebagian kecil dari jumlah dan 

macam barang dan jasa yang kita butuhkan, sedang sebagian besar yang lain 

harus dipenuhi dengan barang dan jasa yang diusahakan oleh orang-orang 

seperti pengrajin, karyawan pabrik, petani, tukang cukur, dan sebagainya 

(Basu dan Ibnu, 2007: 6) 

Di era globalisasi dan perdagangan bebas kini telah terjadi banyak 

persaingan di semua lini usaha dan membawa perubahan bagi dunia usaha 

di Indonesia. Salah satu dampaknya bagi industri dalam negeri yaitu 

semakin ketatnya persaingan yang harus dihadapi. Perusahaan tidak hanya 

harus mampu bersaing dengan perusahaan lokal saja tapi juga harus mampu 

bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing. Untuk alasan ini, 

perusahaan-perusahaan di Indonesia harus mampu menciptakan fondasi 
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yang kuat bagi perusahaannya. Persaingan harga, kualitas, dan sebagainya 

menjadikan sebagian perusahaan harus membenahi berbagai aspek di dalam 

perusahaannya agar mampu menghadapi persaingan tersebut. Perusahaan 

selalu dituntut untuk dapat mengambil keputusan yang tepat agar 

perusahaannya dapat bertahan dalam dunia usaha. Dengan semakin pesatnya 

perkembangan teknologi, jenis-jenis produk maupun jasa yang ditawarkan 

pun semakin beragam, sehingga persaingan di pasar pun semakin ketat. Hal 

tersebut memaksa perusahaan agar dapat segera mencari solusi mengenai 

bagaimana produk yang dipasarkan dapat bertahan di pasar. 

Perusahaan membutuhkan keunggulan dalam menghadapi 

persaingan yang ketat dalam industri ini. Meningkatnya persaingan dalam 

industri sejenis mengakibatkan pasar untuk industri tersebut menjadi price 

sensitive, dimana peningkatan atau penurunan harga yang relatif kecil dapat 

mengakibatkan dampak yang signifikan pada penjualan. Biaya sebagai salah 

satu faktor yang mempengaruhi laba merupakan unsur penting dalam 

menjamin kemenangan perusahaan dalam melakukan persaingan di pasar. 

Bagi perusahaan manufaktur, perencanaan biaya harus lebih strategis karena 

merupakan dasar untuk menentukan harga jual produk yang dihasilkan 

perusahaan. Dimana harga jual produk yang ditetapkan oleh suatu 

perusahaan diharapkan mampu bersaing di pasaran.  

Penentuan harga jual yang dapat bersaing bukanlah hal yang mudah 

dilakukan. Harga jual yang terlalu tinggi dapat berakibat kalahnya 

perusahaan dalam persaingan, sedangkan harga jual yang terlalu rendah 
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dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan perusahaan yaitu untuk 

memperoleh laba pada tingkat yang diinginkan. Dalam jangka panjang 

harga jual produk atau jasa yang ditetapkan harus mampu menutupi semua 

biaya-biaya dan pengeluaran yang dilakukan untuk memproduksi barang, 

dan dapat memperoleh laba yang diinginkan. Akan tetapi, penentuan harga 

jual yang didasarkan atas besarnya biaya yang dikeluarkan tidak dapat 

bertahan di pasar karena manajer perusahaan terlebih dahulu menghitung 

besarnya biaya yang dikeluarkan dalam memproduksi produk, sehingga 

harga jual ditentukan berdasarkan biaya yang dikeluarkan. Atau dengan kata 

lain biaya yang menentukan harga jual. 

Perusahaan menganalisis produk tentang biaya yang harus 

dikeluarkan dan menekan biaya demi mencapai harga pokok produksi yang 

ideal agar dapat menerapkan harga jual yang kompetitif dimana harga jual 

dipengaruhi oleh harga pokok produksi itu sendiri dari biaya-biaya yang 

telah keluar atau dikonsumsi oleh produk. Biaya menjadi efisien ketika tidak 

ada upaya dalam pengurangan biaya (cost reduction). Perusahaan harus 

dapat menerapkan suatu metode dalam pelaksanaan proses produksi demi 

mendapatkan hasil produk yang berkualitas dan harga jual yang dapat 

diterima dipasaran dengan meninjau yang dapat diarahkan dalam segi proses 

produksi, manajemen persediaan, keunggulan produk yang dihasilkan, 

pengendalian biaya dan penerapan harga jual produk yang dapat diterima 

pasar. Namun kenyataannya banyak produk yang dihasilkan perusahaan 

tidak dapat ditentukan apakah dapat diterima atau tidak, setelah produk 
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tersebut dipromosikan. Kendala terkait biasanya harga jual yang terlalu 

melambung dengan produk pesaing maupun kualitas yang tidak masuk 

dalam kriteria standarisasi pasar.  

Pengendalian biaya yang memadai memerlukan perbandingan antara 

biaya aktual yang terjadi dengan suatu jumlah yang telah ditargetkan. 

Akuntan menetapkan suatu metode biaya tradisional (traditional costing) 

untuk keperluan tersebut. Namun sejalan dengan perkambangan sistem 

manajemen traditional costing mulai dirasa kurang memadai. Manajemen 

mulai merasakan adanya diefisiensi dalam penerapan traditional costing 

salah satunya bahwa metode ini hanya menekankan pada tercapainya biaya 

standar saja tanpa ada usaha mengurangi. Peningkatan laba dengan cara 

menaikan harga jual dinilai kurang tepat jika perusahaan yang memproduksi 

produk yang kompetitif menaikan harga produksinya demi untuk menaikan 

keuntungan tanpa melakukan penelitian pasar terlebih dahulu, bukan tidak 

mungkin justru perusahaan akan mengalami kerugian yang melebihi 

keuntungan yang sebelumnya telah ditargetkan. Hal ini disebabkan karena 

para pelanggan lebih memilih produk sejenis dari perusahaan lain dengan 

harga yang lebih murah. Cara lain yang dapat ditempuh adalah dengan 

mengusahakan pengurangan biaya dan menjual produk dengan tingkat harga 

yang dapat diterima oleh pasar dengan tetap menghitung kualitas produk 

yang bersangkutan. Tercapainya pengurangan biaya diharapkan akan 

menaikan keuntungan tanpa harus menaikan harga jual. Jadi dalam hal pasar 

pesaing perusahaan harus mampu merubah pandangan tentang metode 
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penentuan harga jual berbasis biaya (traditional costing) menjadi penentuan 

harga jual yang berbasis pasar kompetitif (Target Costing). 

Pengunaan Target  Costing dalam mementukan biaya produksi 

merupakan usaha yang dialkukan untuk mencapai harga yang diinginkan 

pelanggan sekaligus memberikan keuntungan pada perusahaan tidak dapat 

menggunakan metode tradisional. Hal ini disebabkan metode tradisional 

penentuan harganya dihitung dari biaya produksi yang terjadi ditambah laba 

yang diinginkan. Apabila perusahaan tidak mampu mengendalikan 

biayanya, maka biaya produksi yang timbul akan tinggi dan akan 

menyebabkan harga menjadi tinggi serta berakibat pada beralihnya 

pelanggan pada produk yang dihasilkan oleh kompetitor. Sehubungan 

dengan itu, maka dalam penentuan harga dibutuhkan metode tepat agar 

perusahaan tetap bertahan dalam usahanya. 

Suatu perusahaan agar dapat bersaing dalam lingkungan pasar, 

perusahaan tersebut pun dituntut agar dapat menciptakan suatu inovasi 

produk yang baik, dan harganya pun lebih rendah atau paling tidak sama 

dengan harga yang ditawarkan oleh para pesaingnya. Untuk dapat 

menghasikan produk seperti itu, perusahaan harus berusaha sebisa mungkin 

mengurangi biaya yang harus dikeluarkan pada proses produksinya. Oleh 

karena itu salah salah satu cara yang dapat digunakan yaitu dengan 

meminimalisasi biaya, metode yang dapat digunakan dalam meminimalisasi 

biaya yaitu dengan melakukan Target Costing. 
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Pendekatan perhitungan biaya target (Target Costing) ini 

dikembangkan berdasarkan pengakuan atas dua karakteristik penting pasar 

dan biaya. Pertama adalah bahwa banyak perusahaan mempunyai 

pengendalian kurang atas harga daripada yang mereka kira. Pasar (yaitu 

penawaran dan permintaan) benar-benar menentukan harga, dan perusahaan 

yang mencoba mengabaikannya berarti mengambil resiko bahaya. Oleh 

karena itu, harga pasar yang diantisipasi dalam perhitungan biaya target 

sudah merupakan ketentuan. Kedua bahwa kebanyakan biaya produk 

ditentukan pada tahap rancangan. Sekali produk telah dirancang dan 

dimasukkan ke dalam produksi, tidak banyak yang dapat dilakukan untuk 

menurunkan biayanya secara signifikan. Sebagian besar kesempatan untuk 

menguarangi biaya berasal dari perancangan produk sehingga produk 

tersebut mudah dibuat, menggunakan bahan yang murah dan kuat serta 

andal (Garrison dkk, 2013: L11). 

Perhitungan Biaya Target (Target Costing) adalah proses penentuan 

biaya maksimum yang dimungkinkan untuk suatu produk baru dan 

kemudian mengembangkan sebuah contoh yang dapat dibuat dengan 

menguntungkan berdasarkan angka biaya target maksimum tersebut. 

Sejumlah perusahaan menggunakan perhitungan biaya target termasuk 

Compaq, Daihatsu Motors, Isuzu Motors, Komatsu, Mitsubishi, Nissan, 

Sharp dan Toyota (Garrison dkk, 2013: L10). 

Target Costing adalah penentuan biaya yang diharapkan untuk suatu 

produk berdasarkan harga yangkompetitif, sehingga produk tersebut akan 
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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 perusahaanpun bisa mendapatkan laba yang maksimal tanpa harus 

menaikkan harga jualnya. 

Dari uraian tersebut maka penulis tertarik dengan memilih judul: 

“PERANAN TARGET COSTING DALAM SISTEM PENGENDALIAN 

BIAYA PRODUKSI PERUSAHAAN(Studi Kasus pada Perusahaan 

Handuk Sempulur Janti Polanharjo Klaten)” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut ini. 

1. Bagaimanakah penerapan metode Target Costing dalam meningkatkan 

efisiensi biaya produksi pada Perusahaan Handuk Sempulur Janti 

Polanharjo Klaten? 

2. Apakah perbedaan metode konvensional dengan metode Target Costing 

dalam meningkatkan efisiensi biaya produksi pada Perusahaan Handuk 

Sempulur Janti Polanharjo Klaten? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  latar  belakang masalah  yang dikemukakan diatas  maka 

penelitian bertujuan sebagai berikut ini. 
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1. Untuk mengetahui penerapan metode Target Costing dalam meningkatkan 

efisiensi biaya produksi pada Perusahaan Handuk Sempulur Janti 

Polanharjo Klaten. 

2. Untuk mengetahui perbedaan metode konvensional dengan metode Target 

Costing dalam meningkatkan efisiensi biaya produksi pada Perusahaan 

Handuk Sempulur Janti Polanharjo Klaten. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat bermanfaat 

sebagai berikut ini. 

1. Bagi peneliti  

Penelitian ini untuk menambah ilmu pengetahuan terutama di bidang 

akuntansi manajemen dalam kaitannya pada daur hidup suatu produk.  

2. Lingkungan Pendidikan  

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap 

pengembangan ilmu ekonomi, khususnya akuntansi manajemen dalam 

penilaian strategik suatu produk yang akan digunakan dalam strategi 

perusahaan.  

3. Perusahaan  

Penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak 

perusahaan terkait dengan penerapan metode Target Costing di 

perusahaan. 
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4. Pihak lain  

Penelitian tersebut diharapkan dijadikan sebagai bahan kajian, bahan 

acuan serta informasi untuk mengembangkan penelitian yang serupa serta 

sebagai penambah wawasan dan ilmu pengetahuan. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dan metode yang digunakan adalah 

metode deskriptif. Alasan penggunaan metode kualitatif sebagai berikut 

ini. 

a. Penelitian tidak ditujukan untuk melakukan uji hipotesis dengan 

menggunakan metode statistika. 

b. Penelitian ini hanya dilakukan terhadap satu obyek, sehingga tidak 

dapat dianggap sebagai sampel dari suatu populasi.  

c. Kesimpulan penelitian yang dihasilkan tidak ditujukan untuk membuat 

generalisasi.  

2. Sumber Data 

Dalam penulisan penelitian ini digunakan dua sumber data berupa 

berikut ini. 
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a. Data Primer 

Adalah data dalam kajian ilmiah yang diambil langsung dari subjek 

penelitian. Data primer menjadi sumber data wajib yang harus ada 

dalam kajian ilmiah, karena hubungan langsung dengan objek yang 

diteliti. 

b. Data Sekunder 

Adalah data yang diperoleh dari penelitian orang lain atau sumber 

yang telah dipublikasikan sehingga data tersebut telah tersedia. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penulisan ini data serta informasi-informasi diperoleh atau 

dikumpulkan melalui tahap-tahap sebagai berikut ini. 

a. Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan 

untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai sesuatu hal. 

b. Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan 

pengamatan langsung terhadap suatu obyek dalam suatu periode 

tertentu dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal 

tertentu yang diamati. 

c. Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mengalir atau 

mengambil data – data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang 

sesuai dengan masalah yang diteliti.   

4. Metode Analisis 
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Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan yaitu analisis 

deskriptif. Metode analisis deskriptif adalah metode yang digunakan 

dengan cara menganalisis dan menguraikan untuk menggambarkan 

keadaan objek yang diteliti yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian. 

Metode analisis deskriptif secara hakekatnya adalah data yang telah 

terkumpul itu kemudian diseleksi, dikelompokan, dilakukan pengkajian, 

interpretasi dan disimpulkan. Data dalam penelitian ini berupa sejarah 

singkat perusahaan, struktur organisasi, proses produksi,data kepustakaan, 

data biaya-biaya produksi perusahan dan informasi lainnya yang relevan 

dengan penulisan ini. 

5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut ini. 

a. Mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan Target Costing. 

b. Memperoleh data-data perusahaan mengenai gambaran umum 

perusahaan, biaya-biaya produksi dan nonproduksi, dan data-data 

pendukung lainnya. 

c. Mengevaluasi serta melaksanakan langkah-langkah dalam penerapan 

target costing yaitu menentukan allowable cost, menghitung jumlah 

drifting cost perusahaan, serta melakukan value engineering yaitu 

untuk menekan biaya-biaya produksi dan nonproduksi perusahaan. 

. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan diatas maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut ini. 

1. Penerapan metode Target Costing dalam meningkatkan efisiensi biaya 

produksi. Dalam rangka memperoleh keuntungan perusahaan handuk 

sempulur Klaten telah menetapkan target costing pada produk handuk, 

harga jual sebesar Rp. 28.000,00 per unit dengan harapan meraih laba 

33,3% dari harga jual atau sebasar Rp. 18.676,00. Berdasarkan 

perhitungan, biaya manufaktur yang meliputi biaya bahan baku, biaya 

tenaga kerja langsung dan biaya overhead ternyata belum sesuai dengan 

target laba yang diharapkan perusahaan, karena biaya produksi aktual 

perusahaan sebesar Rp. 19.554,60 lebih besar Rp. 878,60 dari target cost 

yaitu. Dengan demikian perlu melakukan perencanaan ulang pada desain 

biaya manufaktur dan perusahan menganalisis biaya manufaktur 

perusahaan untuk dapat mencapai target cost yang diinginkan melalui 

proses value engineering.  

2. Metode konvensional dengan metode target costing terlihat perbedaan 

dengan metode target costing lebih efisien sehingga dapat menekan biaya 

produksi pada Perusahaan Handuk Sempulur Janti Polanharjo Klaten. 

Perusahaan telah melakukan Value Engineering dengan mengganti bahan 

baku langsung yang digunakan perusahaan dengan kualitas yang sama 

pewarna yang lebih terang sepadan dengan bahan baku yang diinginkan 
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oleh pesaing selanjutnya dikemas dengan 1 unit handuk diisi 10 buah 

handuk dimaksudkan untuk melakukan penghematan pada kemasan, 

perusahaan dapat menekan biaya manufaktur hingga mendekati target 

cost yaitu sebesar Rp. 18.574,80 atau lebih rendah Rp. 91,20 dari target 

cost. Dengan demikian Value Engineering yang dilakukan lebih efisien 

dalam mengurangi biaya manufaktur perusahaan dengan pilihan warna 

dan perubahan kemasan tersebut. Hasil perbandingan biaya menurut 

perusahaan dengan target costing  menunjukkan bahwa total drifting cost 

dari perusahaan lebih besar dibanding dengan drifting cost dari target 

costing  mengalami penghematan  sebesar 5,0 % dibanding dengan 

metode konvensional.  

 

B. Saran-saran 

Bertitik tolak dari kesimpulan tersebuut di atas dari kajian penelitian 

ini dapat diberikansaran, bahwa untuk mencapai target cost yang diinginkan 

perusahaan target cost yang diinginkan perusahaan manajemen perusahaan 

Handuk Sempulur Klaten mengadakan perubahan pada beberapa bahan baku 

langsung seperti benang, mereview ulang sistem pengajian karyawan, dan 

lain-lain. Disarankan pula agar perusahaan perlu lebih memperhatikan 

masalah efisiensi dalam penggunaan biaya produksi dan juga dengan adanya 

efisiensi perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain.  



52 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Aprianty. 2010. Analisis Penerapan Target Costing Untuk Pencapaian Target 

Pricing Sewa Kamar Hotel Dalam Meningkatkan Efisiensi Dan 

Memaksimalkan Laba. Skripsi. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

DanPerbankan Indonesia. 

Basu dan Ibnu Sukotjo. 2007. Pengantar Bisnis Modern (Pengantar Ekonomi 

Perusahaan Modern). Jogjakarta: Liberty. 

Cooper Robin and Kaplan Robert S. 1993. The Design of Cost Management 

System : Text, Cases, and Reading.  

Damayani. 2007. Penerapan Target Costing Dalam Sistem Pengendalian Biaya 

Produksi Pada PT IndomobilSuzuki Internasional. Skripsi. Jakarta: 

Universitas Kristen Krida Wacana.  

Firdaus., Wasilah. 2012. Akuntansi Biaya: Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat. 

Garrison, Ray H, Eric W Noreen dan Peter C Brewer. 2010. Akuntansi 

Manajerial. Jakarta: Salemba Empat. 

_________. 2013. Akuntansi Manajerial. Jakarta: Salemba Empat. 

Hansen, Don R dan Maryanine Mowen. 2004. Akuntansi Manajemen Edisi 7. 

Jakarta: Salemba Empat. 

Jurgen Malue, 2013, Analisis Penerapan Target Costing Sebagai Sistem 

Pengendalian Biaya Produksi Pada Pt Celebes Mina Pratama. Jurnal 

EMBA 949, Vol.1 No.3 Juni 2013, Hal. 949-957. 

Krismiaji. 2011. Akuntansi Manajemen: Edisi 2. Yogyakarta: Unit Penerbit dan 

PercetakanSekolah Tinggi Ilmu ManajemenYKPN.  

Kuncoro, Mudrajad. 2009. Metode Riset untuk Bisnis & EkonomiEdisi Ketiga. 

Jogjakarta: Erlangga.  

Kusuma, Indra Lila dan Ayu Noorida Soerono. 2008. “Target Costing : Alternatif 

Terbaik Penentuan Cost”. Vol 89 (Juni) : 47 – 54. 

Martusa, Riki dan Agnes Fransisca Adie. 2011.” Peranan Activity-Based Costing 

System dalam Perhitungan Harga Pokok Produksi Kain yang 

sebenarnya untuk Penetapan Harga Jual (Studi Kasus pada PT Panca 

Mitra Sandang Indah)”. Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi. No. 04 Tahun 

ke-2 : Januari-April. 

52 

 



53 

 

 

 

Mulyadi. 2001. Akuntansi Biaya. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan 

Sekolah Tinggi Ilmu ManajemenYKPN.  

_______.2012. Akuntansi Biaya: Edisi 5. Yogyakarta: Unit Penerbit dan 

Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu ManajemenYKPN. 

Mursyidi. 2010. Akuntansi Biaya: Cetakan kedua. Bandung: Refika Aditama. 

Ray H. Garrison,  Eric W. Noreen, Peter C. Brewer. 2013. Akuntansi Manajerial. 

Jakarta: Salemba Empat. 

Sadeli, Lili dan Bedjo Siswanto. 1999. Akuntansi Manajemen (Sistem, Proses, 

dan Pemecahan Soal. Jakarta: Bumi Aksara. 

Sidharta, Juaniva dan Yessica. 2008. “Perbandingan Penerapan Metode 

Tradisional dengan Metode Activity Based Costing dalam Perhitungan 

Biaya Produksi pada Perusahaan XYZ”. Buletin Ekonomi, Vol XII No.2 

(September): 48-65. 

Sugiri, Slamet. 2009. Akuntansi Managemen (Sebuah Pengantar). Yogyakarta: 

UPP STIM YKPN. 

Supriyono. 1999. Akuntansi Biaya dan Akuntansi Manajemen untuk Teknologi 

Maju dan Globalisasi Edisi 2. Yogyakarta: BPFE. 

Witjaksono. 2013. Akuntansi Biaya: Edisi Revisi. Yogyakarta: Graha Ilmu.  

Wulandari. 2010. http://wulan40.blogspot.com/2012/10/perusahaan-jasa-dagang-

dan-manufaktrur.html. 25 November 2013, 15.30 WIB. 

 

 

 
. 
 

 

  

http://wulan40.blogspot.com/2012/10/perusahaan-jasa-dagang-dan-manufaktrur.html.%2025%20November%202013
http://wulan40.blogspot.com/2012/10/perusahaan-jasa-dagang-dan-manufaktrur.html.%2025%20November%202013

	DIANA AYU NOVITASARI_1.pdf
	DIANA AYU NOVITASARI_2.pdf
	DIANA AYU NOVITASARI_3.pdf
	DIANA AYU NOVITASARI_4.pdf
	DIANA AYU NOVITASARI_5.pdf

