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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Cost-to-serve adalah pendekatan yang paling penting bagi customer, produk, 

dan bagaimana mengelolanya dengan biaya yang sesuai. Cost-to-serve memiliki 

ruang lingkup di semua area fungsional dalam proses suatu produk atau jasa yang 

dijual kepada customer. Model cost-to-serve menggabungkan semua kegiatan 

yang diperlukan untuk menyelesaikan pengiriman kepada customer dan 

mengumpulkan pendapatan. Cost-to-serve adalah pendekatan yang membantu 

menentukan profitabilitas perusahaan. Cost-to-serve memberikan pandangan luas 

tentang biaya, sehingga dapat dilacak, diukur, dan dimodelkan setiap aspek dari 

persamaan untuk membantu meningkatkan laba. Cost-to-serve memberikan 

perusahaan kemampuan untuk memfokuskan sumber daya yang tepat pada waktu 

yang tepat pada customer yang tepat. Cost-to-serve memperluas kemampuan 

untuk membuat keputusan yang lebih cepat, lebih cerdas untuk membantu 

manajemen customer menjadi lebih efisien, portofolio produk, dan harga. 

Cost-to-serve menargetkan aspek efisiensi, bauran produk, dan rasionalisasi 

dalam manajemen customer. Cost-to-serve dapat membantu mendapatkan peluang 

untuk para pihak dan dengan demikian mendorong profitabilitas juga (Parkhi et 

al., 2017). Jenis-jenis customer kadang menyebabkan perusahaan butuh 

memberikan service lebih sehingga profitabilitas tiap customer juga berbeda. 
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Farida (2016) menyatakan jenis-jenis customer dengan low cost-to-serve dan 

customer dengan high-to-serve sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Jenis-Jenis Low Cost-to-serve dan High Cost-to-serve 

LOW COST-TO-SERVE HIGH COST-TO-SERVE 

Piutang rendah Piutang tinggi 

Persediaan diisi ulang saat produksi selesai Perusahaan diminta menyimpan persediaan 

Tak terdapat garansi, pelatihan, instalasi Banyak garansi, pelatihan, instalasi 

Tak perlu atau sedikit layanan pra-penjualan Banyak layanan pra-penjualan 

EDI dengan zero effect Proses secara manual 

Tak terdapat perubahan syarat pengiriman Terdapat perubahan syarat pengiriman 

Pengiriman standar Pengiriman customize 

Pesanan bisa ditebak Pesanan tak bisa ditebak 

Pesanan dalam kuantitas banyak Pesanan dalam kuantitas kecil 

Pesanan standard product Pesanan custom product 

Sumber: Farida (2016) 

Manajemen secara rutin mencari informasi terperinci tentang biaya produksi 

produk perusahaan mereka, tetapi seringkali hanya memiliki sedikit gagasan 

tentang berapa biaya untuk melayani customer. Hal ini agak tidak sesuai, 

mengingat bahwa laba perusahaan seringkali tergantung pada customer cost-to-

serve seperti halnya pada biaya produksi barang-barangnya. Dalam perusahaan 

jasa khususnya, profitabilitas per customer lebih penting daripada profitabilitas 

per produk. Namun, cost-to-serve seringkali tergantung pada perilaku customer, 

bukan dari supplier (Guerreiro et al., 2008). Mengingat keadaan ini, banyak 

manajer melaporkan bahwa mereka memerlukan alat yang dapat diandalkan untuk 

menentukan efek biaya customer pada profitabilitas (Guerreiro et al., 2008). 

Cara mengukur profitabilitas mereka, banyak perusahaan menggunakan 

margin kontribusi atau margin laba kotor, baik menggunakan metode biaya 

variabel, maupun absorption-costing. Namun, kedua metodologi penetapan biaya 
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ini fokus pada pengukuran biaya produksi produk, dan tidak menjawab 

pertanyaan tentang pengeluaran terkait dengan kegiatan jasa kepada customer.  

Banyak entitas hanya menyadari pendapatan yang dihasilkan setiap customer 

dan tak mengetahui berapakah biaya yang dikeluarkan guna menjalin hubungan 

dengan customer. Entitas yang bisa mengerti mana customer yang tidak 

menguntungkan, dan menguntungkan, akan mempunyai informasi yang 

bermanfaat guna mengambil keputusan untuk meningkatkan profitabilitas 

perusahaan (Farida, 2016). Farida (2016) memaparkan bahwa pelaksanaan 

customer profitability analysis memungkinkan entitas menghitung kontribusi 

profit segmen customer dan/atau customer individu. Pelaksanaan customer 

profitability anaylsis membutuhkan alokasi biaya ke customer dan pendapatan 

secara terperinci sehingga laba setiap customer bisa ditentukan. 

Biaya produk bisa diketahui untuk setiap customer tetapi biaya pemasaran 

dan penjualan serta jasa banyak diperlakukan sebagai biaya overhead. Maka, 

dibutuhkan metode alokasi biaya yang akurat agar profitabilitas customer bisa 

ditentukan secara tepat. 

Para akademisi, praktisi menyatakan bahwa activity-based costing sebagai 

salah satu konsep penting dalam akuntansi manajemen sepanjang abad 20 

bersamaan dengan analisis balance scorecard, return on investment, dan varians 

(Azmi, 2018). Walaupun data activity-based costing bisa digunakan untuk 

mengambil keputusan strategis, operasional tetapi beberapa perusahaan yang 

sudah mengimplementasikan, mengadopsi sistem activity-based costing 
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mengalami kesulitan dalam proses implementasi, dan memutuskan meninggalkan 

proyek pengadopsian activity-based costing tersebut (Azmi, 2018). Beberapa 

alasan yang bisa menjelaskan ini yaitu karena banyak data yang dibutuhkan untuk 

mengimplementasikan model, pegawai harus mempersiapkan banyak waktu, dan 

melakukan penelitian rutin yang mahal untuk menentukan time spent di antara 

banyak macam aktivitas (Azmi, 2018). Kurangnya pemahaman pegawai bisa 

menyebabkan estimasi subjektif selama proses penelitian yang berdampak pada 

keraguan tingkat akurasi (Azmi, 2018). Dengan demikian jelas bahwa model 

pengukuran biaya belum maju dalam hal mengidentifikasi bagaimana biaya 

customer cost-to-serve mempengaruhi struktur biaya perusahaan dan pengukuran 

profitabilitas customer. 

Selain itu, jika dilihat dari beberapa pengalaman di entitas yang sudah 

menggunakan balanced scorecard, bisa dilihat bahwa akan ada perbaikan kinerja 

pada entitas dari waktu ke waktu. Hal ini dikarenakan entitas perlu meningkatkan 

kepuasan customer-nya, sehingga customer tidak memiliki pikiran untuk memilih 

ke entitas lain. Hal itu akan menciptakan profitable customers. 

Berbagai penulis telah menekankan relevansi pengukuran customer cost-to-

serve. Guerreiro et al. (2008) mengamati bahwa, pengukuran cost-to serve 

memberikan informasi customer yang spesifik, dan terperinci yang 

memungkinkan analisis profitabilitas customer yang lebih komprehensif. Studi 

kasus dari sebuah perusahaan makanan dengan berbagai produk dan jasa 

menunjukkan bahwa informasi cost-to serve dalam hal saluran penjualan penting 

untuk manajemen profitabilitas. Dalam konteks ini, Guerreiro et al (2008) 
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berpendapat bahwa verifikasi kebijakan yang tepat pada dasarnya berkaitan 

dengan faktor-faktor seperti perubahan kebutuhan customer, variasi dalam daya 

tawar, penciptaan aliansi, dan hubungan kolaboratif. 

Freitas (2017) secara umum setuju dengan pandangan ini ketika mereka 

menyatakan bahwa pengembangan alat keputusan memungkinkan mengatasi 

kendala perusahaan X mengenai penentuan biaya logistik, kuantifikasi, untuk 

masing-masing customer, dan kegiatan logistiknya. Perlu dicatat, bagaimanapun, 

bahwa dalam jangka panjang, memperoleh semua laba tergantung pada 

penyediaan data yang andal untuk cost-to serve. Menurut Freitas (2017), dengan 

cara ini, dimungkinkan untuk mengembangkan analisis lebih lanjut untuk 

memastikan customer mana yang berkontribusi pada biaya divisi. Dalam makalah 

selanjutnya, Zailani (2009) menekankan bahwa kemampuan customer 

menghasilkan laba rendah, yang disebabkan oleh meningkatnya biaya operasional 

yang tidak dibarengi dengan peningkatan harga. 

Beberapa studi empiris telah benar-benar mengatasi masalah ini. Penelitian 

ini menjembatani kesenjangan ini dengan mengidentifikasi penggunaan informasi 

cost-to serve dan analisis profitabilitas customer. Hal ini dilakukan melalui studi 

kasus dari sebuah perusahaan industri garment Semarang dengan kompleksitas 

operasional yang tinggi dan produk yang luas. Di sektor ini, profitabilitas rendah, 

dan pengelolaan sumber daya yang terkait dengan cost-to serve dampak 

berdampak signifikan pada hasil bisnis. 
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Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi cost-to serve kemudian menerapkan 

customer profitability analysis dengan time-driven activity-based costing pada PT 

X, sebuah perusahaan retail perlengkapan industri garment seperti mesin jahit, 

sparepart mesin jahit, dan service mesin jahit yang berlokasi di kota Semarang. 

PT X, dipilih sebagai objek penelitian dikarenakan perusahaan ini memiliki 

banyak aktivitas cost-to serve yang menyerap marjin laba kotor seperti adanya 

pengiriman lanjutan, customer yang membutuhkan jasa konsultasi, jasa 

pemasangan, entertainment, dan lain sebagainya seperti berikut: 

Tabel 1.2 Data Biaya dan Marjin Kotor PT X 

TAHUN MARJIN KOTOR BIAYA OPERASIONAL 
PERSENTASE BIAYA TERHADAP 

MARJIN KOTOR 

2016  Rp  1,852,828,611   Rp  1,102,284,160  59.49% 

2017  Rp  1,867,213,972   Rp  1,437,133,421  76.97% 

2018  Rp  2,711,190,230   Rp  2,221,332,790  81.93% 

Sumber: Data PT X tahun 2016-2018 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Dari penjelasan latar belakang, maka perumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana mengidentifikasi customer cost-to serve? 

2. Bagaimana analisis customer profitability berdasarkan time-driven activity-

based costing untuk customer di PT X? 

3. Bagaimana keputusan strategis mengenai pemilihan customer yang tepat bagi 

PT X? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi customer cost-to serve  

2. Membuat analisis customer profitability berdasarkan time-driven activity-

based costing 

3. Mengusulkan keputusan strategis mengenai pemilihan customer 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi berbagai pihak. 

Manfaat yang bisa didapatkan yaitu sebagai berikut: 

1. Kontribusi praktis 

Diharapkan penelitian bisa dijadikan pertimbangan manajemen PT X dalam 

merumuskan keputusan strategis mengenai pemberian layanan, promosi, dan 

strategi pricing. 

2. Kontribusi teori 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa customer cost-to-serve berdasarkan 

time-driven activity-based costing dapat diaplikasikan oleh managemen untuk 

menganalisis biaya dari semua faktor yang digunakan untuk melayani 

customer. Customer profitability analysis dengan teori customer relationship 

management dapat diaplikasikan oleh managemen agar dapat memperoleh, 

mempertahankan, memaksimalkan hubungan dengan customer yang 

menguntungkan dengan tujuan untuk menciptakan customer value, sehingga 
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customer puas, dapat meningkatkan laba bagi entitas dalam rangka 

mendapatkan comparative advantage (keunggulan bersaing), dan 

memperhatikan kualitas produk agar bisa memberikan kepuasan bagi 

customer sehingga teori customer relationship management terdukung. 

 

1.4 Kerangka Penelitian 

Saat ini PT X dirasa butuh melakukan customer profitability analysis guna 

mengetahui customer mana yang paling menguntungkan sehingga bisa disusun 

strategi untuk meningkatkan daya saing. Customer profitability model dalam 

penelitian ini dirancang dengan pendekatan time-driven activity-based costing 

karena memungkinkan alokasi biaya ke customer dengan perbedaan tingkat 

konsumsi layanan dan pada penelitian-penelitian sebelumnya time-driven activity-

based costing sudah digunakan untuk menghitung profitabilitas customer dan 

hasilnya terbukti lebih tepat daripada pendekatan activity-based costing 

tradisional. 
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Gambar 1.1 Kerangka Penelitian 
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1.5 Sistematika Penelitian 

Sistematika dalam penelitian ini akan dibagi dalam lima bab, yaitu sebagai 

berikut: 

Bab I  Pendahuluan  

Berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan, manfaat 

penelitian, dan kerangka pikir penelitian, serta sistematika penulisan 

Bab II Landasan teori 

Menguraikan teori, konsep, dan penelitian sebelumnya yang relevan 

Bab III Metode penelitian 

Berisi tentang metode penelitian, objek penelitian, data, prosedur 

pengumpulan data, dan teknik analisis data 

Bab IV Hasil dan analisis 

Menguraikan hasil dan analisis yang akan diperlukan untuk 

menjawab permasalahan yang ada 

Bab V Kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi 
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