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Dewasa in i  perkenbangan dun la  usaha dan
perdagangan nenga lan i  kena juan yang sangat  pesat ,
antara lain atlalah paala bidang teknologi. Perkenbangan
teknologi nendorong semua pihak saling berlonba untuk
nenenangkan persaingan. Produk baru dan produk yang
seJenls banysk berrunculan dl pasar, yang nenyebabkan.
persalngan a_ntar badan usaha elalan usahanya nerebut
konsumen seuakin nenlngkat. Untuk itu badan usaha harus
dapat nenanfaatkan teknologi secara tepat dan benar
terutama bagi.. penanfaatan teknologi ali dalan pengolahan
dan penyajian infornasi yang tepat. Senakin tepat alan
akurat pengolahan dan peqyaJian inforoasi naha segala
keputusan yang dianbl l  oleb uanaJenen akan alapat
menJan ln  se t lap  keputusaa badan usaha secara
keseluruhan .

Infornasi Eengenai biaya nerupakan salah satu
infornasi yang penting bagi badan usaha. Dalan
tsenetapkan biaya harus tepat karena penetapan biaya
yang keliru akan berdanpak patla keputusan yang diaobil.
Ada berbaga l  cara  da la l  nenetaphan b iaya '  ha l  ln i
tergantung atas nanfaat yang dianbtl darl Penetapan
biaia tersebut. Apabila nanfaat yang alianbtl dituiqan
bagi pihak eksternal naka biaya produk dideflnisikan
se6agal biaya produksl yang terdlri atas blaya bahan
langsung, tenaga kerJa langsung, dan overhead pabrik.
Sed ing fan  apab l la  un tuk  Danfaa t  yang akan d lanbt l
nantinya berhubungan dengan keputusan nanajerial bada!
usaha sepert i  neni lai prof l tabi l i tas, nenetapkan I lni
produk yang akan dlproduksl dan Juga untuk perencsDsaD w
penetapirn harga produk naka penerapan blaya lnl adalah
tlaya yang benar-benar terkait tangsung dengan produk '
Btaya yang dlkeluarkan untuk suatu produk selana usla
htdupnia disebut biaya daur hidup produk ( lJfe-cvcle
cost, .

Dalan netretapkan biaya untuk tuJuan penetapal
harga dilakukan atas seluruh blaya yang terjadi s,elana
usi i  hidup produk. Biaya produksl sebenarnya hanya
nerupakan sebagian dari blaya-biaya yang dlkeluarkan
untuk suatu produk selana usla hldupqya - Secara
keseluruhan biaya daur hidup produk dibagt atas tlga
kategorl utana, yaltu biaya Pengenbangan ( developaent
costs), blaya produksi lnanufacturlng costs, dan biaya
tog is t l k  ( log i t t c  cos ts l  .

Di sanptng ltu lTfe-cycfe pl'annlng juga perllr
dlkeubangkan karena dapat menberl peluang besar untuk
ne lakukan  penghenatan  b iaya  (cos t  reduc f ion )  a tau
nencapal Llfe-cycle costs yang nlninun. Infornasl fJfe-
cycle budgeted costs sangat dlbutuhkan badan usaha
dilan nengestinasi harga Jual produk' bauran produk dan
keputusan nanajerial lainnya.


