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Srkius hrdup produk vang semakrn singkat nengakibatkarr produserr
berusaha unhrk menladi pemrmpin pasar dengan cara memperkenalkan
produk-produk baru secara berkesinambungan_ Ha1 ini tedadi pada
teknoiogi komputer, dimana srkius hidupnl-a sangat pendek sehingga
mengakibatkan Intel berusaha turtr i terus melrlrcrrkan prorl'.r.[c banr agar
tid.rk mengalami kekalalun dari pesain*erua seperti A.\ID tian Cwic. Ini
disebabkan karena konsumerr selalu nerrgilgfutri.an pro<luli dengan
tchnologi vang paiing mutakirir.

.A.krrntansi sebagai penvedia irformasi dihrntut untuli rnenvediakan
hformasi ylrng ak rat drrn relevan kepnda pihak mnnajemen_ Biia informasi
vang ciiberikan tidak akurat clan ticiak relevan, ruaka akan mengakibatlian
terjadi:r.v.: penganbilan keptrusan yang kurang repai Can dapat
mengakibatkan kenrgi:ur pada bailan usaha. Salah satu inforrnasi yauu
dibutulrtrian oleh pihak lna.llaj em€n artalah informasi mengenai biava vaus
dibutuhkan daltrm keputusan penetapan harga jual produli.

P'f *X" adalah badan usaha vang bcrgcrak di bidang pembuatan
sepafu dan sandal. Dalam menetapkan harga.lual produknva berdasarkan
pada biava produlisi. Biava prociuksi tersebut ditambahkan markup tefientu
sehingga dapat diperoleh berapa harga jual prodr:ii yang hanrs riitetapkan.
Perhitungan ini bersifat terlalu sempit karena biava produksi hanva
merupakan sebagian dari bial''a vang dilieluarkan oleh badan usaha
berkaitan dengan produk vang dihasillau. Oleh karcna itu ada dasar
p€rtimbangar lain vang dapat digunai',an untuk mencrapkan harga juai -vaitu
life q'cle budgercrl co.sr! yang terdri dan biaya pengembangan" biava
produ|si. dan biava logrstr-k.

Li.lb <1,cle buclgetecl costs mempr lvai arti yarrg penting bagi badan
'Jsaha. terutama unfuk produk vang lnempunvar daur hidup vang pendek
karena badan usilha tidak mempunl'ai r.valf vang cuk$p rurtrtk melalurkatr
aktivitas mening;katk:ur profitabilitas se?erti menguangi biava. desain
rrlang. merubalt proses dan alternative product mir..

Berdasarkan konsep lil? cycle co,sts dapat disusun suatu anggaran
]'ang dapat digruralian sebagar dasar pcrtimbangal dalam menetapkan harga
.1ual produli dimasa vang akan datang, drngan cara menegunakan biava-
btava vang dikehiarkan badan nsaln riimasa vaug iah.i unnrli memprediksi
bia.,'a-bia_va dimasa yang akan daieng. kemuclian drtambahlian marktp
tertentu. sehingga diperoleh €strmasi harga jual produk. ,{aggaran tersebut
adaiah lili c'l'e te burigeterl tosts.


