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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan metode case study dan pendekatan kualitatif. Farida 

(2016) mengemukakan case study sesuai dipakai utnuk pernyataan penelitian 

mengenai “why” dan “how”. Penelitian case study bertujuan untuk 

mengembangkan dan/atau mengimplementasikan teori dengan mengidentifikasi 

fenomena dalam praktiknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi 

customer cost-to-serve menggunakan time-driven activity-based costing, membuat 

customer profitability analysis, dan mengusulkan keputusan strategis yang tepat 

di PT X, oleh karena itu pendekatan case study dirasa cocok untuk penelitian ini. 

Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini sangat memungkinkan 

untuk meneliti fokus permasalahan yang akan diteliti secara mendalam. 

 

3.2 Objek dan Subjek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah PT X. PT X merupakan salah satu distributor 

penjualan mesin jahit terbesar di Indonesia, terjadi peningkatan biaya operasional 

di tahun 2016-2018, dan mempunyai kegiatan operasional yang kompleks karena 

terdapat dua jenis customer yang menggunakan tingkat jasa yang berbeda. 

Peningkatan biaya dan kegiatan operasional yang kompleks tersebut maka 

dibutuhkan analisis cost-to serve. Analisis cost-to serve akan membantu 
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perusahaan untuk menganalisis customer profitability analysis. Adapun subjek 

dalam penelitian ini adalah informan kunci, yaitu D sebagai admin penjualan PT 

X. Penentuan responden atau subjek penelitian di penelitian ini dilakukan dengan 

purposive sampling. Purposive sampling adalah cara pengambilan sampel yang 

ditentukan dengan menyesuaikan tujuan penelitian atau pertimbangan tertentu. 

 Jadi, pengambilan responden atau subjek penelitian dengan memakai 

purposive sampling dinyatakan cocok dengan masalah penelitian yang dibahas, 

yakni penentuan responden didasarkan atas tujuan peneliti dalam mengungkap 

masalah yang diangkat dalam penelitian. Responden ditentukan berdasarkan 

orang yang diestimasikan paling mengerti mengenai informasi yang dibutuhkan 

dalam penelitian, sehingga akan memudahkan peneliti menelaah situasi yang 

diteliti. Responden ini diharapkan bisa mengungkapkan informasi-informasi, data 

yang lengkap, dan terperinci mengenai customer cost-to-serve. 

 

3.3 Data, Prosedur Pengumpulan, dan Proses Analisis Data 

Beberapa data yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi cost-to serve dan 

membuat analisis customer profitability analysis berdasarkan time-driven activity-

based costing yaitu penjelasan proses pelayanan kepada customer yang dilakukan 

di PT X, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan pelayanan customer, 

practical capacity, cost-to serve, dan pendapatan dari tiap customer. Data-data ini 

diperoleh dengan metode data primer yaitu wawancara, data sekunder yaitu telaah 

dokumen, dan observasi. 
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Telaah dokumen dilakukan terhadap laporan penjualan, laporan biaya, dan 

data pengiriman. Telaah dokumen akan menghasilkan informasi mengenai 

kebijakan penjualan, total biaya, pendapatan yang dikeluarkan oleh PT X untuk 

melayani customer, waktu pencarian alamat, waktu bongkar muat, dan siapa saja 

customer aktif. Wawancara semi-terstruktur dilakukan terhadap orang-orang 

kunci dan direktur PT X. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan pemahaman 

tentang perusahaan secara umum, seperti faktor apa saja yang menyebabkan 

variasi waktu proses pelayanan customer, dan bagaimana karyawan melakukan 

tugasnya. Garis besar wawancara yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Pertanyaan dan Output Wawancara 
NO. PERTANYAAN OUTPUT 

1. Ada berapa departemen? Aktivitas dan time-driven 

activity-based costing 2. Apa saja aktivitas masing-masing departemen dan berapa 

waktu yang dibutuhkan untuk masing-masing aktivitas? 

3. Berapakah total biaya operasional tahun 2018 ? Customer profitability analysis 

4. Berapakah total customer aktif tahun 2018 ? 

 

Proses analisis data yang dipakai di penelitian ini yaitu analisis deskriptif 

kualitatif, di mana peneliti selain mengolah, dan menyajikan data, juga melakukan 

analisis data kualitatifnya. Hal ini bertujuan agar bisa menghubungkan antara 

beberapa data yang sudah didapatkan dengan berbagai studi literatur maupun 

data-data lain yang sudah disiapkan. Adapun proses analisis data adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 3.2 Proses Analisis Data 

DATA PERTANYAAN SUBJEK HASIL 

Customer aktif 

Berapakah jumlah customer aktif PT X 

pada tahun 2019 ? 

Admin penjualan 

Lampiran 
Siapakah saja customer aktif PT X pada 

tahun 2019 ? 

Apakah customer aktif tersebut bisa 

dibagi menjadi beberapa kelompok? 

Rumah tangga, industri, 

dan sesama distributor 

Dari pengelompokkan tersebut, berapakah 

jumlah customer aktif di masing-masing 

kelompok? 
Lampiran 

Dari pengelompokkan tersebut, siapakah 

saja customer aktif di masing-masing 

kelompok? 

Aktivitas yang dilakukan 
Bagaimana proses bisnis pelayanan 

customer? 
Lihat Gambar 4.1 

Waktu yang dibutuhkan 
Berapakah waktu yang dibutuhkan untuk 

masing-masing aktivitas tersebut? 

Lihat Tabel 4.7, Tabel 4.8, 

Tabel 4.9, dan Lampiran 

 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

Setelah data didapatkan, akan dilakukan customer profitability analysis sesuai 

dengan langkah yang dijelaskan Farida (2016) yakni: 

1. Menentukan data customer aktif 

Customer aktif adalah customer yang melakukan pemesanan minimal satu 

kali dalam periode penelitian. Daftar customer aktif didapatkan dari data 

penjualan yang dikumpulkan dengan metode telaah dokumen. 

2. Membuat customer profitability model memakai time-driven activity-based 

costing 

a. Menentukan capacity cost rate 
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b. Menentukan aktivitas yang dilakukan dan waktu yang dibutuhkan. Hasil 

dirumuskan dalam satu time equation. 

c. Menentukan cost drive rate untuk masing-masing aktivitas 

d. Menentukan akvitias aktual yang dilakukan untuk masing-masing 

customer sehingga bisa didapatkan total cost-to serve dengan mengalikan 

cost driver rate dan tingkat penggunaan aktivitas aktual untuk tiap 

customer 

e. Menentukan customer profitability yakni selisih antara pendapatan yang 

dihasilkan dari masing-masing customer dan biaya pemasaran, penjualan, 

pengiriman, dan administrasi (cost-to serve) (Li, 2018) 

f. Menentukan customer mana yang menguntungkan dan tidak dari 

perhitungan customer profitability 

g. Hasil dipakai untuk menentukan keputusan yang bisa digunakan untuk 

mengelola cost-to serve dengan baik untuk menghasilkan keuntungan 

yang maksimal 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Cost-to-serve adalah pendekatan yang paling penting bagi customer, produk, dan bagaimana mengelolanya dengan biaya yang sesuai. Cost-to-serve menargetkan aspek efisiensi, bauran produk, dan rasionalisasi dalam manajemen customer. Banyak entitas hanya ...

