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ABSTRAKSI 

TeIjadinya pergeseran pola konsumsi masyarakat secara umum, dipicu 
dengan semakin pesatnya kemajuan teknologi informasi secara global, menuntut 
dunia bisnis untuk lebih responsif terhadap keinginan dan preferensi konsumen. 
Perusahaan yang berorientasi hanya pada tujuan memproduksi sebuah produk 
dengan keyakinan produk tersebut pasti akan terserap pasar berapapun diproduksi, 
maka perusahaan tersebut tidak akan bertahan lama. 

Konsumen telah menjadi sangat sensitif dan selektif terhadap produk yang 
dikonsumsinya. Dengan banyaknya produk sejenis yang ada di pasar, keleluasaan 
dalam memilih produk yang sesuai kebutuhan dan selera konsumen menjadi hal 
yang sangat diperhatikan oleh setiap produsen, dalam hal ini perusahaan 
manufaktur. Konsep customer-focused & price-driven, telah benar-benar menjadi 
fenomena yang luar biasa dalam persaingan bisnis. Tinggal bagaimana perusahaan 
mencapai tujuannya itu dengan memproduksi barang yang dapat memuaskan 
konsumen dan menghasilkan laba. Salah satu cara adalah dengan meningkatkan 
tingkat efisiensi dan produktivitas setiap aktivitas dalam operasi perusahaan. 
Peningkatan kineIja tersebut diikuti dengan upaya menekan biaya produksi 
sehemat dan seoptimal mungkin. 

Salah satu metode biaya yang berkembang pesat beberapa tahun terakhir 
terutama di Jepang dan Amerika Serikat, target costing dan leaizen costing, telah 
banyak digunakan perusahaan besar sebagai instrumen penting dalam upaya 
menekan biaya produksi perusahaan. Dua konsep yang terintegrasi dan diterapkan 
bersama mensyaratkan perencanaan yang matang disetiap lini produksi. Terutama 
pada tahap desain dan pengembangan produk dengan melakukan value 
engineering, untuk kemudian dikontrol dengan suatu continuous improvement 
yang cermat. 
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