
ABSTRAK

Seiring dengan makin berkembangoya telnologi dan informasi maka

pe6ain$n d1g t quAl Out 
" 

dnia usaha semakin ketd, khususnf persaingan

;*g 6rdi p.d, ,"ttot nAoU yang sama- Persaingan yang makin ketat juga

i.#i p"d" itto. ioO*tti meubel' aimana penaingan tidak banya pada hrga

t -* jWa trufitut sera model produk ymg ditawarkant Pesaing d4at dengan

..p"t ;;itt sirategi yang dit€rapkan oleh suatu badan usah4 hal ini

menyebabkan suatu badan usaha tidak <tapat lagi mempertahankan eompetitive

ad;ntuge yarg dimiliki. Maka dari itu dalam menghadapi persaingan ymg

sematin" ketat inr, suatu badan usaha diharapkan rulmpu rmtuk menerapkan

corfrontcttion stmtegl yang menekankm pada tiga lcrakteristik dari suatu

pro&* (sun*al triplet) ntralaimharga, kualitas dan functionality.- 
Dengan diterapkannya cottonlation strategl maka dalam menghasilkan

suatu proAut UaOan usaha harus bena-benar memperhatikan ketiga karakteristik

yang ada dalam suatu produk Hal ini penting untuk dilakukan karena persatngan

V.tg t"tut menyebabkan konsumen memiliki bmyak altemat'rf dalam memilih

produk yang akan dibelinya- Karena itu agar d4at berbhan dalam kondisi

penainga" Vang makin ketat ini, badan usaha harus mampu u*uk menghasilkan

produk yang benar-benar sesrai durgan keinginan konsumen baik dati segi harga

mauprm kualitas dan firnctionality-nya"
Dalam menghasilkar produk yang benar-benar sesrai dengan keinginan

konsumen baik fui segi hrga maupun kualitas dan functionality-ny4 maka

badan usaha harus melakukan percncaftun dan perancmgan produk beserta

biayanya dengan baik Untuk itr diterapkan tmget costing danvalue engineering

pada aJr4 perencanaan suatu pro&il! karena pada aha ini senrua biaya masih

belum 
'te{adi 

dan masih bisa dikendalikan. Dalam menerapkan target costing

maka perhma-tama akan dilalilkan survei pasar untuk mengetahui tingkat harga

dan model produk serta kualitas dan fimctionality yarg diinginkan oleh
konswnen. Setelah diketahui tingkat harga Vang diinginkan konsumal maka

berdasarkan tingkat profit yatg diinginlon perusaham dryil dkffinfuol tsrget

corl. Setelah itu semua biaya yang akan terjadi diesirnasikan terlebih dulu Jika

estimasi biaya masih berada diafas brget cost maka akan diterapkan value

engineering il4m1ya wget cost dapat terc4ai dao p.odrk dapat dijual pada

tingfut harga yang diinginkan konsumen tanpa harus mengumngr mgkat profit
yang diinginkan oleh badan usaha.

Dengan diterapkarmya tqrget costing dilr value engineering maka badan

usaha akan selalu berusatra untuk memperhatikan tiga krakterisik dalam
suwival triplet. Sehing;a badm usaha d4at menghasilkan produk yarg benar-
benar sesrai dargar keinginan konsrunen baik dari segr htrga kualitas mauprm
functionality-nya dan serta tingkat profit yang diinginkan oleh badm usaha juga

tetap tercapai. Pada akhimya badan usaha d4at tetap bertahan dalam kondisi
persaingan yang semakin ketat ini.


