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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

PT X adalah sebuah distributor mesin jahit pabrik, mesin jahit rumah tangga, 

dan sparepart yang bertempat di Kota Semarang. PT X Semarang didirikan oleh 

Vitofin Guitama tahun 2013. Customer PT X bisa diklasifikasikan menjadi tiga 

jenis yakni rumah tangga, industri, dan sesama distributor. Rumah tangga adalah 

individu yang secara langsung membeli mesin jahit, industri adalah pihak yang 

menjalankan proyek garment sementara sesama distributor adalah toko sparepart, 

dan mesin jahit. Produk yang dijual adalah produk dalam, luar negeri, yang 

berasal dari Taiwan, Kambodia, dan Vietnam. Visi PT X yaitu menjadi distributor 

peralatan industri garment terbaik di Semarang dengan cara menyediakan mesin 

jahit, dan sparepart kualitas terbaik untuk customer, serta memberikan pelayanan 

terbaik dengan harga yang bersaing. 

PT X mempunyai 25 orang tenaga kerja meliputi satu orang direktur, 21 

orang admin, satu orang sopir, dan dua orang kurir pengiriman. Tenaga kerja bisa 

dikelompokkan menjadi dua kelompok yakni bagian kantor meliputi direktur, 

admin, dan bagian pengiriman meliputi sopir, serta kurir pengiriman. Penjelasan 

tugas masing-masing posisi adalah sebagai berikut: 

1. Direktur bertugas merencanakan, menjalankan usaha, mengawasi pekerjaan 

yang dilakukan admin, dan bagian pengiriman. Selain itu, direktur juga 
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bertugas menandatangani dokumen mengenai usaha yang dibuat admin, 

membayar tagihan pada supplier, dan membayar gaji tenaga kerja. 

2. Admin dapat dibedakan menjadi dua yaitu admin bagian pembelian dan 

admin bagian penjualan. Admin bagian pembelian adalah pihak yang 

mengiriman purchase order pada supplier, dan menghitung jumlah barang 

yang datang, serta memasukkan transaksi dalam database. Selain itu, admin 

bagian penjualan adalah pihak yang menangani proses order yang dilakukan 

oleh customer meliputi memberikan penjelasan produk, membuat invoice, 

surat jalan, tanda terima, loading barang yang akan dikirim atau diambil 

sendiri oleh customer, dan menghitung jumlah barang yang dikirim atau 

diambil sendiri oleh customer, serta memasukkan transaksi dalam database. 

3. Bagian pengiriman bisa dikelompokkan menjadi dua kelompok yakni sopir, 

kurir pengiriman yang bertugas membawa mobil, melakukan servis rutin, 

mengambil barang dari tempat supplier, dan melakukan pengiriman ke 

tempat customer 

 

4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Proses Bisnis Pelayanan Customer 

1. Pemesanan pembelian barang, dapat dilakukan oleh customer dengan cara 

datang langsung atau menghubungi kantor PT X 

a. Apabila pesanan baru, customer meminta informasi, saran produk dengan 

memberi tempat pengiriman, dan produk yang diinginkan kepada admin 
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b. Apabila pesanan adalah proyek lanjutan atau konsumen lama, bagian 

admin akan mencari data berdasarkan nama atau tempat customer 

2. Admin bagian penjualan akan membuat invoice sebagai bukti transaksi 

pembelian. Pembayaran dilakukan sebelum barang diterima atau dikirim 

dengan transfer, debit atau tunai. 

3. Cara pemenuhan pesanan 

Cara pemenuhan pesanan dapat dibagi menjadi tiga yaitu barang dikirim 

secara langsung dari supplier (direct delivery shipment), dibawa sendiri oleh 

customer, dan menggunakan kendaraan PT X. 

a. Direct delivery shipment 

(i) Apabila direct delivery shipment (barang dikirim secara langsung dari 

supplier), admin akan menginput pesanan melalui telepon atau e-mail 

kemudian mengkonfirmasi order pada pihak supplier 

(ii) Supplier akan mengirim barang ke customer 

(iii) Setelah barang dikirim, supplier akan mengirim surat jalan ke kantor PT 

X, dan admin mengecek ketepatan direct delivery shipment 

b. Dibawa sendiri 

(i) Apabila barang dibawa sendiri memakai kendaraan customer, admin 

akan melakukan loading barang di kendaraan customer 

(ii) Admin akan menghitung barang bersama customer 

(iii) Sebelum customer meninggalkan kantor, admin akan membuat tanda 

terima apabila pihak yang mengambil barang bukan pihak yang 
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melakukan pemesanan dan/atau apabila transaksi dengan sesama 

distributor 

c. Menggunakan kendaraan PT X 

(i) Apabila barang dikirim menggunakan kurir PT X, admin akan membuat 

surat jalan. Surat jalan akan disampaikan pada bagian pengiriman. 

(ii) Admin akan melakukan loading barang yang akan dikirim bersama 

bagian pengiriman 

(iii) Sebelum berangkat, admin bersama kurir pengiriman akan menghitung, 

dan memeriksa kelengkapan barang yang akan dikirim 

(iv) Kurir pengiriman menuju tempat yang tercantum di surat jalan 

(v) Setelah sampai di tempat, kurir pengiriman akan memberikan surat jalan 

pada penerima barang, dan mengkonfirmasi ketepatan order 

(vi) Setelah penerima barang membenarkan ketepatan order, bagian 

pengiriman akan melakukan un-loading barang 

(vii) Setelah un-loading selesai, kurir pengiriman akan meminta penerima 

barang untuk menandatangani surat jalan 

(viii) Setelah pengiriman, kurir pengiriman akan menyerahkan surat jalan 

pada admin 

4. Admin bagian penjualan akan memasukkan data customer berdasarkan 

informasi yang tertulis pada surat jalan atau tanda terima barang dan invoice 
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Gambar 4.1 Flowchart Proses Bisnis Pelayanan Customer 

 

4.2.2 Identifikasi Customer Aktif 

Hasil telaah data penjualan menunjukkan ada 74 orang customer aktif di tahun 

2018 di mana 14,86% adalah rumah tangga, 74,32% termasuk industri, dan 

10,81% sesama distributor. Customer yang paling banyak berkontribusi terhadap 

penjualan yaitu industri yakni mencapai 96,29% dari total penjualan. 
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Tabel 4.1 Komposisi Customer Aktif 

JENIS CUSTOMER JUMLAH CUSTOMER %  TOTAL PENJUALAN  % 

Rumah tangga 11 14.86%  Rp           19,739,800  1.03% 

Industri 56 75.68%  Rp      1,846,348,810  96.29% 

Sesama distributor 7 9.46%  Rp           51,359,400  2.68% 

Total 74 100.00%  Rp     1,917,448,010  100.00% 

Sumber: Data penjualan PT X tahun 2018 yang sudah diolah 

 

 

4.2.3 Perancangan Customer Profitability Model Dengan Time-Driven 

Activity-based Costing 

Output yang akan dihasilkan dari perancangan customer profitability model 

dengan time-driven activity-based costing adalah mengetahui total biaya untuk 

melayani customer. 

 

4.2.3.1 Perhitungan Capacity Cost Rate 

Sebelum menghitung capacity cost rate, akan dilakukan perhitungan cost of 

capacity supplied, dan practical capacity. Cost of capacity supplied adalah semua 

biaya yang berhubungan dengan PT X sehingga butuh dilakukan identifikasi 

biaya operasional PT X. tahun 2018. Karena time-driven activity-based costing 

model dalam penelitian ini hanya difokuskan pada aktivitas pelayanan customer, 

maka biaya yang diidentifikasi dalam perhitungan cost of capacity supplied hanya 

biaya yang berhubungan dengan aktivitas pelayanan customer. Data biaya PT X 

tahun 2018 di Tabel 4.2 menunjukkan total biaya operasional tahun 2018 sebesar 

Rp 204.350.710. 
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Tabel 4.2 Biaya Operasional Tahun 2018 

NO JENIS BIAYA  TOTAL PER TAHUN  

1 Penyusutan perlengkapan (penyusutan garis lurus)  Rp                5,536,765  

2 
Penyusutan bangunan senilai Rp 1.588.000.000 dengan 

umur ekonomis 20 tahun (penyusutan garis lurus) 
 Rp                6,616,667  

3 Biaya pajak bumi dan bangunan  Rp                1,321,875  

4 Gaji tenaga kerja yang berada di kantor  Rp           142,155,491  

5 

Biaya telepon, air, dan listrik kantor:   

Biaya telepon  Rp                8,057,353  

Biaya air  Rp                   260,430  

Biaya listrik kantor  Rp                3,048,049  

6 Biaya alat tulis kantor  Rp                   785,100  

7 

Penyusutan mobil Grand Max tahun 2014 dengan harga 

perolehan Rp 123.400.000 dan umur ekonomis 8 tahun 

(penyusutan garis lurus) 

 Rp                1,285,417  

8 
Penyusutan mobil Avanza tahun 2016 dengan harga 

perolehn Rp 459.009.400 
 Rp                4,781,348  

9 Biaya pajak kendaraan bermotor kendaaraan pengiriman  Rp                   146,875  

10 Gaji tenaga kerja bagian pengiriman  Rp             19,384,840  

11 Biaya bensin kendaraan pengiriman  Rp             10,164,000  

12 Biaya perawatan dan perbaikan kendaraan pengiriman  Rp                   806,500  

Total  Rp           204,350,710  

Sumber: Data biaya operasional PT X tahun 2018 yang sudah diolah 
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Biaya aktivitas pelayanan customer bisa diklasifikasikan menjadi dua jenis 

biaya yakni biaya yang bisa dibebankan langsung kepada customer dan tidak.  

Biaya yang tidak bisa dibebankan langsung ke customer akan dimasukkan dalam 

cost of capacity supplied dan kemudian akan dibagi dengan practical capacity 

untuk mendapatkan capacity cost rate aktivitas pelayanan customer. Dari proses 

bisnis pelayanan customer, biaya untuk melayani customer bisa dikelompokkan 

menjadi dua jenis yakni biaya untuk melayani customer di kantor, dan 

pengiriman. 

1. Biaya untuk melayani customer di kantor 

Biaya untuk melayani customer di kantor meliputi biaya penyusutan 

bangunan, pajak bumi, bangunan, penyusutan perlengkapan, biaya telepon, 

air, listrik kantor, gaji tenaga kerja yang bertugas melayani customer di 

kantor yakni direktur, dan admin. Rincian cost of capacity supplied untuk 

melayani customer di kantor untuk tahun 2018 bisa dilihat di Tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Rincian Cost of Capacity Supplied Untuk Melayani Customer Di 

Kantor 

JENIS BIAYA JUMLAH (DALAM RUPIAH) 

Penyusutan perlengkapan 5,536,765 

Penyusutan bangunan kantor 6,616,667 

Biaya pajak bumi dan bangunan 1,321,875 

Gaji direktur, manajer, dan amin 125,096,832 

Biaya telepon, air, dan listrik 11,365,832 

Biaya alat tulis kantor 785,100 

Total cost of capacity supplied 150,723,071 

Sumber: Data internal PT X tahun 2018 yang sudah diolah 
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Tenaga yang bertugas melayani customer di kantor meliptui direktur, 

manajer, admin bekerja hari Senin sampai Jumat pukul 08.00 sampai 17.00, 

dan Sabtu pukul 08.00 sampai 15.00 dengan waktu istirahat satu jam. 

Analisis data hari kerja tahun 2018 ada 288 hari kerja dengan rincian 240 

hari termasuk Senin sampai Jumat dan 48 hari Sabtu. Cuti untuk tiap tenaga 

kerja yaitu 12 hari per tahun. Selain bertugas melayani customer di kantor, 

direktur dan admin juga melaksanakan tugas lain dengan perkiraan waktu 

30% dari practical capacity. Perkiraan didapatkan dari catatan waktu untuk 

melakukan aktivitas non-pelayanan customer selama tahun 2018. Dari 

informasi tersebut bisa dihasilkan practical capacity di Tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Perhitungan Practical Capacity Tenaga Kerja Yang Bertugas 

Melayani Customer Di Kantor 

KETERANGAN JUMLAH (MENIT) 

Hari kerja (Senin-Jumat) 

(240 hari - 12 hari cuti) x (540 menit - 60 menit 

istirahat) 

109,440 

Hari kerja (Sabtu) 

48 hari x (420 menit - 60 menit istirahat) 
17,280 

Practical capacity tiap orang 126,720 

Total practical capacity tenaga kerja di kantor 

(practical capacity x 22 orang) 
2,787,840 

Sumber: Data internal PT X tahun 2018 yang sudah diolah 

 

Setelah total cost of capacity supplied dan practical capacity untuk aktivitas 

pelayanan customer di kantor bisa didapatkan, maka capacity cost rate bisa 

dihitung sebagai berikut: 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦 𝑐𝑜𝑠𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑒 = 𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦 𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑖𝑒𝑑𝑃𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦 = Rp 150.723.0712.787.840 menit = Rp 54 tiap menit 
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2. Biaya untuk melayani customer bagian pengiriman 

Total cost of capacity supplied untuk mengirimkan barang ke customer 

mengenai semua biaya untuk menyediakan layanan pengiriman ke customer 

yaitu biaya penyusutan kendaraan, biaya pajak kendaraan bermotor 

kendaraan pengiriman, gaji tenaga kerja bagian pengiriman yaitu sopir, kurir 

pengiriman, biaya perawatan, dan pemeliharaan kendaraan. Rincian cost of 

capacity supplied untuk mengirimkan barang ke customer bisa dilihat di 

Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Rincian Cost of Capacity Supplied Pengiriman Barang 

JENIS BIAYA 
JUMLAH (DALAM 

RUPIAH) 

Biaya penyusutan kendaraan 6,066,765 

Biaya pajak kendaraan bermotor kendaraan pengiriman 146,875 

Gaji tenaga kerja (sopir dan kurir pengiriman) 19,384,840 

Biaya bensin kendaraan pengiriman 10,164,000 

Biaya perawatan dan perbaikan kendaraan pengiriman 806,500 

Total cost of capacity supplied 36,568,980 

Sumber: Data internal PT X tahun 2018 yang sudah diolah 

 

Tenaga kerja bagian pengiriman bekerja hari Senin sampai Jumat pukul 

08.00 sampai 17.00 dan Sabtu pukul 08.00 sampai 15.00 dengan waktu 

istirahat satu jam. Analisis data hari kerja tahun 2018 ada 288 hari kerja 

dengan rincian 240 hari termasuk Senin sampai Jumat dan 48 hari Sabtu. 

Cuti untuk tiap tenaga kerja yaitu 12 hari per tahun. Selain bertugas 

mengirim barang, tenaga kerja bagian pengiriman juga bertugas membawa 

kendaraan untuk melakukan servis dengan perkiraan, dan frekuensi sebagai 

berikut: 
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a. Servis rutin dilakukan per enam bulan di Daihatsu dengan perkiraan 

waktu 18 menit perjalanan dan 226 menit servis jadi total waktu untuk 

melakukan servis rutin per tahun yaitu (18+226) x 2 kali servis = 488 

menit tiap kendaraan 

b. Servis rutin per enam bulan di Toyota dengan perkiraan waktu lima 

menit perjalanan dan 152 menit servis jadi total waktu untuk melakukan 

servis rutin per tahun yaitu (5+152) x 2 kali servis = 314 menit tiap 

kendaraan 

c. Pengambilan barang dari tempat supplier dengan perkiraan waktu 30% 

dari practical capacity. Perkiraan ini didapatkan dari catatan waktu 

pengambilan barang selama tahun 2018. 

Jenis kendaraan yang dipakai untuk mengirim barang yaitu Grand Max, 

Avanza, dan sekarang ini PT X mempunyai dua kendaraan. Perhitungan 

practical capacity bagian pengiriman bisa dilihat di Tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Perhitungan Practical Capacity Bagian Pengiriman 

KETERANGAN JUMLAH (MENIT) 

Hari kerja (Senin-Jumat) 

(240 hari - 12 hari cuti) x (540 menit - 60 menit istirahat) 
109,440 

Hari kerja (Sabtu) 

48 hari x (420 menit - 60 menit istirahat) 
17,280 

Total practical capacity tiap kendaraan 126,720 

Dikurangi: Waktu untuk mengambil barang dari supplier 

(30%) 
38,016 

Dikurangi: Waktu untuk servis rutin 

((244 menit x 2 kali) + (157 menit x 2 kali)) 
802 

Practical capacity aktivitas pengiriman 87,902 

Practical capacity aktivitas pengiriman untuk tiga 

kendaraan 
263,706 

Sumber: Data internal PT X tahun 2018 yang sudah diolah 
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Setelah total cost of capacity supplied, dan practical capacity untuk 

aktivitas pengiriman bisa dihitung, maka capacity cost rate bisa dihitung 

sebagai berikut: 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦 𝑐𝑜𝑠𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑒 = 𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦 𝑠𝑢𝑝𝑝𝑙𝑖𝑒𝑑𝑃𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦 = Rp 36.568.980263.706 menit = Rp 139 per menit 
 

 

4.2.3.2 Mengidentifikasi Aktivitas dan Waktu Aktivitas 

Hasil observasi, telaah dokumen menunjukkan jenis, waktu untuk melakukan 

aktivitas pelayanan customer di PT X bergantung pada kelompok customer 

(rumah tangga atau industri atau sesama distributor), jenis pesanan (baru atau 

lanjutan), jenis produk, dan cara produk diberikan ke customer (dikirim dengan 

direct delivery shipment atau dikirim dengan kendaraan PT X atau dengan 

diambil sendiri). Pesanan baru customer pada kelompok rumah tangga biasanya 

membutuhkan waktu lebih lama di aktivitas konsultasi karena kurangnya 

pemahaman tentang produk mesin jahit yang cocok. Daftar aktivitas dan waktu 

untuk melakukan aktivitas pelayanan customer untuk pesanan baru bisa dilihat 

di Tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Tabel Aktivitas dan Waktu Pelayanan Customer Untuk Pesanan 

Baru 

NO. JENIS AKTIVITAS RINCIAN AKTIVITAS WAKTU 

1 Konsultasi 

Menjawab pertanyaan customer 

dan merekomendasikan produk 

yang sesuai 

Rumah tangga: 10 menit 

Industri: 5 menit 

Sesama distributor: 5 menit 

2 Pemesanan 
Membuat invoice dan menerima 

pembayaran 
5 menit 

3. a. 

Memasukkan pesanan direct 

delivery shipment dan mengecek 

ketepatan pengiriman (apabila 

pesanan dikirim langsung oleh 

supplier) 

3. a. (i) Mengirimkan pesanan 

direct delivery shipment melalui 

telepon atau e-mail dan 

mengkonfirmasi pesanan 

4 menit 

3. a. (iii) Mengecek ketepatan surat 1 menit 
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NO. JENIS AKTIVITAS RINCIAN AKTIVITAS WAKTU 

jalan yang dikirim supplier ke 

kantor PT X 

3. c. (i) 

Pembuatan dokumen 

pengiriman (apabila barang 

dikirim dengan kendaraan PT 

X) 

Membuat surat jalan 
2 menit x jumlah surat 

jalan 

3. b. (i) 

atau 

3. c. (ii) 

Loading 

Muat barang ke kendaraan 

pengiriman (apabila barang 

dikirim dengan kendaraan PT X) 

atau ke kendaraan customer 

(apabila barang diambil sendiri 

oleh customer) 

Bergantung jenis barang, 

lihat Tabel 4.9 

3. b. (ii) 

atau 

3. c. (iii) 

Perhitungan (apabila barang 

diambil sendiri oleh customer 

atau dikirim dengan kendaraan 

PT X) 

Menghitung, mengecek ketepatan 

jumlah, dan jenis 

barang 

0,01 x jumlah barang 

3. b. (iii) 
Pembuatan tanda terima 

(apabila barang diambil sendiri) 

Membuat tanda terima dan 

meminta tanda tangan penerima 

barang 

2 menit x jumlah tanda 

terima 

3. c. (iv) 
Perjalanan ke dan dari tempat 

customer 

Mengendarai kendaraan ke dan dari 

tempat customer 

Bergantung jarak tempat 

dari kantor PT X yang 

ditentukan melalui Google 

Maps ditambah 5 menit 

untuk mencari tempat pada 

pengiriman pertama 

3. c. (v) 
Konfirmasi pesanan kepada 

penerima barang 

Mengkonfirmasi kebenaran 

pesanan, tempat pengiriman, 

jenis, dan jumlah barang 

1 menit x jumlah surat 

jalan 

3. c. (vi) Un-loading barang 
Bongkat barang di tempat 

pengiriman 

Bergantung jenis barang, 

lihat Tabel 4.9 

3. c. (vii) 
Meminta tanda tangan di surat 

jalan 

Meminta penerima barang 

menandatangani surat jalan 

1 menit x jumlah surat 

jalan 

3. c. (viii) 
Memberikan surat jalan pada 

admin 

Kurir pengiriman menyerahkan 

surat jalan kepada admin 
1 menit 

4 Memasukkan data 

Memasukkan nama customer, 

alamat pengiriman, nomor 

telepon, jenis, jumlah barang, dan 

harga dalam data penjualan 

1 menit tiap transaksi 

Sumber: Data internal PT X tahun 2018 yang sudah diolah 

Penanganan pesanan lanjutan biasanya membutuhkan waktu lebih cepat di 

aktivitas penerimaan pesanan karena data sudah ada dalam database dan bagian 

pengiriman sudah memahami tempat pengiriman serta tidak tergantung kepada 

jenis customer. Daftar aktivitas dan waktu untuk melakukan aktivitas pelayanan 

customer untuk pesanan lanjutan bisa dilihat di Tabel 4.8. 
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Tabel 4.8 Tabel Aktivitas dan Waktu Pelayanan Customer Untuk Pesanan 

Lanjutan 

NO JENIS AKTIVITAS RINCIAN AKTIVITAS WAKTU 

1 Penerimaan pesanan 
Menerima pesanan lanjutan dari customer 

dan mencari data customer 
3 menit 

2 Pemesanan Membuat invoice dan menerima pembayaran 2 menit 

3. a. 

Memasukkan pesanan direct 

delivery shipment dan mengecek 

ketepatan pengiriman (apabila 

pesanan dikirim langsung oleh 

supplier) 

3. a. (i) Mengirimkan surat pesanan melalui 

telepon atau e-mail dan mengkonfirmasi 

pesanan 

4 menit 

3. a. (iii) Mengecek ketepatan surat jalan 

yang dikirim supplier ke kantor PT X 
1 menit 

3. c. (i) 

Pembuatan dokumen 

pengiriman (apabila barang 

dikirim dengan kendaraan PT 

X) 

Membuat surat jalan 
2 menit x jumlah 

surat jalan 

3. b. (i) 

atau 

3. c. (ii) 

Loading 

Muat barang ke kendaraan pengiriman 

(apabila barang dikirim dengan kendaraan 

PT X) atau ke 

kendaraan customer (apabila barang 

diambil sendiri oleh customer) 

Bergantung jenis 

barang, lihat Tabel 

4.9 

3. b. (ii) 

atau 

3. c. (iii) 

Perhitungan (apabila barang 

diambil sendiri oleh customer 

atau dikirim dengan kendaraan 

PT X) 

Menghitung, mengecek ketepatan jumlah, 

dan jenis barang 

0,01 x jumlah 

barang 

3. b. (iii) 
Pembuatan tanda terima 

(apabila barang diambil sendiri) 

Membuat tanda terima dan meminta tanda 

tangan penerima barang 

2 menit x jumlah 

tanda terima 

3. c. (iv) 
Perjalanan ke dan dari tempat 

customer 

Mengendarai kendaraan ke dan dari 

tempat customer 

Bergantung jarak 

tempat dari kantor 

PT X yang 

ditentukan melalui 

Google Maps 

3. c. (v) 
Konfirmasi pesanan kepada 

penerima barang 

Mengkonfirmasi kebenaran pesanan, 

tempat pengiriman, jenis, dan jumlah 

barang 

1 menit x jumlah 

surat jalan 

3. c. (vi) Un-loading barang Bongkar barang di tempat pengiriman 

Bergantung jenis 

barang, lihat Tabel 

4.9 

3. c. (vii) 
Meminta tanda tangan di surat 

jalan 

Meminta penerima barang menandatangani 

surat jalan 

1 menit x jumlah 

surat jalan 
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NO JENIS AKTIVITAS RINCIAN AKTIVITAS WAKTU 

3. c. (viii) 
Memberikan surat jalan pada 

admin 

Kurir pengiriman menyerahkan surat jalan 

pada admin 
1 menit 

4 Memasukkan data 

Memasukkan nama customer, alamat 

pengiriman, nomor telepon, jenis, jumlah 

barang, dan harga dalam data penjualan 

1 menit tiap 

transaksi 

Sumber: Data internal PT X tahun 2018 yang sudah diolah 

 

Dari hasil observasi aktivitas bongkar muat yang dilakukan dan telaah dokumen 

pengiriman, didapatkan waktu bongkar muat masing-masing jenis produk 

sebagai berikut: 

Tabel 4.9 Waktu Bongkar Muat Untuk Masing-Masing Jenis Produk 

NO JENIS PRODUK 
WAKTU BONGKAR MUAT (DALAM 

MENIT) 

1 Sparepart ukuran kecil 0,08 tiap biji 

2 Sparepart ukuran besar 0,04 tiap biji 

3 Mesin ukuran kecil 0,58 tiap biji 

4 Mesin ukuran besar 1,26 tiap biji 

Sumber: Hasil observasi dan telaah dokumen yang sudah diolah 

 

Hasil observasi sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan pada tenaga 

kerja bagian pengiriman yang mengatakan bahwa sparepart ukuran kecil 

membutuhkan waktu bongkar muat lebih lama. Misalnya bongkar muat 850 biji 

sparepart ukuran kecil memerlukan waktu 68 menit sedangkan 350 biji 

sparepart ukuran besar hanya memerlukan waktu 14 menit. Waktu untuk 

melakukan aktivitas pelayanan customer bisa dihitung dalam time equation di 

Tabel 4.10. 
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Tabel 4.10 Time Equation Aktivitas Pelayanan Customer 

NO RINCIAN AKTIVITAS WAKTU TIME EQUATION 

1. a. 

Untuk pesanan baru: Menjawab pertanyaan 

customer dan merekomendasikan produk yang 

sesuai 

Rumah tangga: 10 

menit 
10*X1*X3 

Industri: 5 menit 5*X1*X4 

Sesama distributor: 

5 menit 
5*X1*X5 

1. b. 
Untuk pesanan lanjutan: Menerima pesanan 

dari customer dan mencari data customer 
3 menit 3*X2 

2 Membuat invoice dan menerima pembayaran 

Pesanan baru: 5 

menit 
5*X1 

Pesanan lanjutan: 2 

menit 
2*X2 

3. a. 

Apabila pesanan dikirim langsung oleh supplier: 

3. a. (i) Mengirimkan surat pesanan melalui 

telepon atau e-mail dan mengkonfirmasi 

pesanan 

4 menit 4*X6 

3. a. (iii) Pengecekan surat jalan yang dikirim 

supplier 
1 menit 1*X6 

3. c. (i) 
Membuat surat jalan (apabila barang dikirim 

memakai kendaraan PT X) 

2 menit x jumlah 

surat jalan 
2*X7*X9 

3. b. (i) 

atau 

3. c. (ii) 

Muat barang ke kendaraan pengiriman (apabila 

barang dikirim dengan kendaraan PT X) atau ke 

kendaraan customer (apabila barang diambil oleh 

customer) 

Sparepart ukuran 

kecil: 0,08 tiap biji 
(0,08*X10)*(X7+X8) 

Sparepart ukuran 

besar: 0,04 tiap biji 
(0,04*X11)*(X7+X8) 

Mesin ukuran kecil: 

0,58 tiap biji 
(0,58*X12)*(X7+X8) 

Mesin ukuran besar: 

1,26 tiap biji 
(1,26*X13)*(X7+X8) 

3. b. (ii) 

atau 

3. c. (iii) 

Menghitung, mengecek ketepatan jumlah, dan 

jenis barang (apabila barang diambil sendiri oleh 

customer atau dikirim dengan kendaraan PT X) 

0,01 x jumlah 

barang 

0,01*(X10+X11+X12+X13)* 

(X7+X8) 

3. b. (iii) 
Membuat tanda terima (apabila barang diambil 

sendiri oleh customer) 

2 menit x jumlah 

tanda terima 
2*X8*X25 

3. c. (iv) 

Mengemudikan kendaraan ke dan dari tempat 

customer (apabila barang dikirim dengan 

kendaraan PT X) 

Bergantung jarak 

tempat dari kantor 

PT X yang 

ditentukan melalui 

Google Maps 

ditambah 5 menit 

untuk mencari 

tempat di 

pengiriman pertama 

((DIST*X9)+(5*X1))*X7 
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NO RINCIAN AKTIVITAS WAKTU TIME EQUATION 

3. c. (v) 
Mengkonfirmasi kebenaran pesanan, tempat 

pengiriman, jenis, dan jumlah barang 

1 menit x jumlah 

surat jalan 
1*X9*X7 

3. c. (vi) 
Bongkar barang di tempat pengiriman (apabila 

barang dikirim dengan kendaraan PT X) 

Sparepart ukuran 

kecil: 0,08 tiap biji 
(0,08*X10)*X7 

Sparepart ukuran 

besar: 0,04 tiap 

biji 

(0,04*X11)*X7 

Mesin ukuran kecil: 

0,58 tiap biji 
(0,58*X12)*X7 

Mesin ukuran besar: 

1,26 tiap biji 
(1,26*X13)*X7 

3. c. (vii) 

Meminta penerima barang menandatangani 

surat jalan (apabila barang dikirim dengan 

kendaraan PT X) 

1 menit x jumlah 

surat jalan 
1*X9*X7 

3. c. (viii) 
Kurir pengiriman menyerahkan surat jalan 

kepada admin 
1 menit 1*X7 

4 

Memasukkan nama customer, alamat 

pengiriman, nomor telepon, jenis, jumlah 

barang, dan harga dalam data penjualan 

1 menit tiap 

transaksi 
1 

Sumber: Data internal PT X tahun 2018 yang sudah diolah 

 

1. Aktivitas untuk melayani customer di kantor 

(10*X1*X3)+(5*X1*X4)+(5*X1*X5)+(3*X2)+(5*X1)+(2*X2)+(4*X6)+(1

*X6)+(2*X7*X9)+((0,08X10)*(X7+X8))+((0,04*X11)*(X7+X8))+(0,58*X

12)*(X7+X8))+((1,26*X13)*(X7+X8))+((0,01*(X10+X11+X12+X13)*(X7

+X8))+(2*X8*X25)+1 

2. Aktivitas pengiriman 

(((DIST*X9)+(5*X1))*X7)+(1*X9*X7)+((0,08*X10)*X7)+((0,04*X11)*X

7)+((0,58*X12)*X7)+((1,26*X13)*X7)+(1*X9*X7)+(1*X7) 

Keterangan: 

X1  = apabila pesanan adalah pesanan baru = 1 

X2  = apabila pesanan adalah pesanan lanjutan = 1 
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X3  = apabila customer adalah rumah tangga = 1 

X4  = apabila customer adalah industri = 1 

X5  = apabila customer adalah sesama distributor = 1 

X6  = apabila pesanan dikirim langsung oleh supplier = 1 

X7  = apabila barang dikirim dengan kendaraan PT X = 1 

X8  = apabila barang diambil sendiri oleh customer = 1 

X9  = jumlah surat jalan 

X10  = jumlah sparepart ukuran kecil 

X11  = jumlah sparepart ukuran besar 

X12  = jumlah mesin ukuran kecil 

X13  = jumlah mesin ukuran besar 

X14  = jumlah tanda terima 

DIST  = menit perjalanan kantor PT X – tempat pengiriman 

 

4.2.3.3 Menghitung Cost Driver Rate 

Hasil perhitungan capacity cost rate dan waktu untuk melakukan masing-masing 

aktivitas akan dipakai untuk menghitung cost driver rate yakni biaya untuk 

menyelesaikan masing-masing aktivitas. Perhitungan cost driver rate 

ditunjukkan di Tabel 4.11. 
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Tabel 4.11 Time-Driven Activity-based Costing Cost Driver Rate Aktivitas 

Pelayanan Customer Di PT X 

NO AKTIVITAS 
WAKTU 

(MENIT) 

CAPACITY 

COST 

RATE 

(RUPIAH) 

COST 

DRIVER 

RATE 

(RUPIAH) 

1. a. 

Untuk pesanan baru: Menjawab pertanyaan 

customer dan merekomendasikan produk 

yang sesuai 

Rumah tangga: 10 

menit 

57 

570 

Industri: 5 menit 285 

Sesama distributor: 

5 menit 
285 

1. b. 
Untuk pesanan lanjutan: Menerima pesanan 

dari customer dan mencari data customer 
3 menit 171 

2 
Membuat invoice dan menerima 

pembayaran 

Pesanan baru: 5 

menit 
285 

Pesanan lanjutan: 2 

menit 
114 

3. a. 

Apabila pesanan dikirim langsung oleh 

supplier: 

3. a. (i) Mengirimkan surat pesanan melalui 

telepon atau e-mail dan mengkonfirmasi 

pesanan 

4 menit 228 

3. a. (iii) Pengecekan surat jalan yang dikirim 

supplier 
1 menit 57 

3. c. (i) 
Membuat surat jalan (apabila barang dikirim 

dengan kendaraan PT X) 
2 menit 114 

3. b. (i) 

atau 

3. c. (ii) 

Muat barang ke kendaraan pengiriman 

(apabila barang dikirim dengan kendaraan 

PT X) atau ke 

kendaraan customer (apabia barang diambil 

sendiri oleh customer) 

Bergantung jenis 

barang, lihat Tabel 

4.9 

57 x waktu 

muat barang 

3. b. (ii) 

atau 

3. c. (iii) 

Menghitung, mengecek ketepatan jumlah, 

dan jenis barang (apabila barang diambil 

sendiri atau dikirim dengan kendaraan 

PT X) 

0,01 x jumlah 

barang 

0,57 x jumlah 

barang 

3. b. (iii) 
Membuat tanda terima (apabila barang 

diambil sendiri oleh customer) 
2 menit 114 

3. c. (iv) 

Mengendarai kendaraan ke tempat customer 

(apabila barang dikirim dengan kendaraan 

PT X) 

(Total menit dari 

kantor PT X ke 

tempat customer 

dan sebaliknya) + 

(5 menit apabila 

pengiriman 

pertama) 

70 

(70 x total 

menit 

perjalanan) + 

(350 

apabila 

kiriman 

pertama) 



59 

 

NO AKTIVITAS 
WAKTU 

(MENIT) 

CAPACITY 

COST 

RATE 

(RUPIAH) 

COST 

DRIVER 

RATE 

(RUPIAH) 

3. c. (v) 

Mengkonfirmasi kebenaran pesanan, tempat 

pengiriman, jenis, dan jumlah barang 

(apabila barang dikirim dengan kendaraan 

PT X) 

1 menit x jumlah 

surat jalan 

70 x jumlah 

surat jalan 

3. c. (vi) 

Bongkar barang di tempat pengiriman 

(apabila barang dikirim dengan kendaraan 

PT X) 

Bergantung jenis 

barang, lihat Tabel 

4.9 

70 x total 

menit bongkar 

3. c. (vii) 

Meminta penerima barang menandatangani 

surat jalan (apabila barang dikirim dengan 

kendaraan PT X) 

1 menit x jumlah 

surat jalan 

70 x jumlah 

surat jalan 

3. c. (viii) 

Kurir pengiriman menyerahkan surat jalan 

kepada admin (apabila barang dikirim dengan 

kendaraan PT X) 

1 menit 70 

4 

Memasukkan nama customer, alamat 

pengiriman, nomor telepon, jenis, jumlah 

barang, dan harga dalam data penjualan 

1 menit 57 57 

Sumber: Data PT X yang sudah diolah 

 

4.2.3.4 Menghitung Tingkat Aktivitas Aktual Yang Dilakukan 

Tahap terakhir dalam merancang customer profitability model memakai 

time-driven activity-based costing yaitu menghitung total waktu, biaya yang 

dipakai untuk melakukan aktivitas sehingga bisa diketahui used, dan un-used 

capacity. Tabel 4.12, Tabel 4.13 memperlihatkan rincian pesanan, cara 

pemenuhan pesanan yang didapatkan dari telaah data penjualan, dan dokumen 

pendukung transaksi penjualan tahun 2018. 

PT X mendapatkan 222 pesanan tahun 2018 dengan rincian 68 pesanan baru 

dan 154 pesanan lanjutan. Customer pada kelompok sesama distributor paling 

banyak melakukan pengambilan sendiri karena mempunyai kendaraan sendiri 
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sedangkan pesanan dari industri biasanya dilakukan dengan pengiriman 

memakai kendaraan PT X. Setelah mendapatkan deskripsi pesanan, maka total 

biaya untuk melayani customer bisa dirumuskan memakai time-driven activity-

based costing di Tabel 4.14. 

Tabel 4.12 Rincian Pesanan Tahun 2018 

KETERANGAN 

JENIS CUSTOMER 

TOTAL RUMAH 

TANGGA 
INDUSTRI 

SESAMA 

DISTRIBUTOR 

Pesanan baru 8 41 15 64 

Pesanan lanjutan 2 153 3 158 

Total pesanan tahun 2018 10 194 18 222 

Jumlah customer 11 56 7 74 

Rata-rata pesanan 1 3 3 3 

Sumber: Data penjualan PT X yang sudah diolah 

Tabel 4.13 Rincian Cara Pemenuhan Pesanan 

KETERANGAN 

JENIS CUSTOMER 

TOTAL RUMAH 

TANGGA 
INDUSTRI 

SESAMA 

DISTRIBUTOR 

Direct delivery shipment 0 10 10 20 

Pengiriman dengan kendaraan PT X 0 136 19 155 

Pengambilan sendiri 0 13 32 45 

Total 0 159 61 220 

Sumber: Data penjualan PT X yang sudah diolah 

Hasil perhitungan biaya untuk melayani customer tahun 2018 menunjukkan 

hanya Rp 1.206.965 atau 0,94% dari total biaya Rp 128.774.781 yang 

dibebankan kepada customer karena total used capacity untuk aktivitas 

pelayanan di kantor hanya Rp 345.525 (0,31%) sedangkan untuk aktivitas 

pengiriman hanya Rp 861.716 (4,66%). Industri adalah customer dengan biaya 

pelayanan terbesar yakni sebesar Rp 1.118.978 atau 92,71% dari total used 

capacity. Hal ini dikarenakan industri adalah kelompok customer terbanyak 
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yang dilayani oleh PT X tahun 2018 yakni 55 pabrik (74,32%) dengan 41 

pesanan baru dan 153 pesanan lanjutan. Rumah tangga adalah kelompok 

customer dengan biaya pengiriman terkecil yakni Rp 785 atau 0,07% dari total 

used capacity karena pesanan biasanya diambil sendiri atau dikirim langsung 

oleh supplier. Kelompok customer dengan biaya pelayanan di kantor paling 

kecil yaitu rumah tangga yakni Rp 8.667 atau 0,72% dari total used capacity 

karena rumah tangga menghasilkan penjualan terkecil tahun 2018 yakni Rp 

19.739.800 atau 1,03% dari total penjualan tahun 2018.
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Tabel 4.14 Total Biaya Untuk Melayani Customer Tahun 2018 Menurut Time-Driven Activity-based Costing 

NO AKTIVITAS 
KUANTITAS UNIT TIME 

TOTAL WAKTU 

(MENIT) COST 

RATE 

TOTAL BIAYA 

(RUPIAH) 

RT IN SD RT IN SD RT IN SD RT IN SD 

1. a. 

Untuk pesanan baru: Menjawab pertanyaan 

customer dan merekomendasikan produk 

yang sesuai 

8 41 15 10 5 5 80 205 75 57 4,560 11,685 4,275 

1. b. 

Untuk pesanan lanjutan: Menerima 

pesanan dari customer dan mencari data 

customer 

2 153 3 3 6 459 9 57 342 26,163 513 

2 

Membuat invoice dan menerima 

pembayaran (pesanan baru) 
8 41 15 5 40 205 75 57 2,280 11,685 4,275 

Membuat invoice dan menerima 

pembayaran (pesanan lanjutan) 
2 153 3 2 4 306 6 57 228 17,442 342 

3. a. 

Apabila pesanan dikirim langsung oleh 

supplier: 

3. a. (i) Mengirimkan surat pesanan melalui 

telepon atau e-mail dan mengkonfirmasi 

pesanan 

0 10 10 4 0 40 40 57 0 2,280 2,280 

3. a. (iii) Pengecekan surat jalan yang 

dikirim supplier 
0 10 10 1 0 10 10 57 0 570 570 

3. c. (i) 
Membuat surat jalan (apabila barang 

dikirim dengan kendaraan PT X 
0 136 19 2 0 272 38 57 0 15,504 2,166 
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NO AKTIVITAS 
KUANTITAS UNIT TIME 

TOTAL WAKTU 

(MENIT) COST 

RATE 

TOTAL BIAYA 

(RUPIAH) 

RT IN SD RT IN SD RT IN SD RT IN SD 

3. b. (i) 

atau 

3. c. (ii) 

Muat barang ke kendaraan pengiriman 

(apabila barang dikirim dengan kendaraan 

PT X) atau ke 

kendaraan customer (apabila barang 

diambil sendiri oleh customer) 

Bergantung jenis barang, lihat 

Tabel 4.9 
11 3,344 74 57 640 190,626 4,197 

3. b. (ii) 

atau 

3. c. (iii) 

Menghitung, mengecek ketepatan jumlah, 

dan jenis barang (apabila barang diambil 

sendiri atau dikirim dengan kendaraan 

PT X) 

84 42,580 924 0.01 1 426 9 57 48 24,271 527 

3. b. (iii) 
Membuat tanda terima (apabila barang 

diambil sendiri) 
0 13 32 2 0 26 64 57 0 1,482 3,648 

3. c. (iv) 

Mengendarai kendaraan ke tempat pembeli 

(apabila barang dikirim dengan kendaraan 

PT X) 

Bergantung jarak tempat dari 

kantor PT X yang ditentukan 

melalui Google 

Maps ditambah 5 menit untuk 

mencari tempat pertama pada 

pengiriman pertama 

0 7,765 651 70 0 543,550 45,570 

3. c. (v) 

Mengkonfirmasi kebenaran pesanan, 

tempat pengiriman, jenis, dan jumlah 

barang (apabila dikirim dengan kendaraan 

PT X) 

0 136 19 1 0 136 19 70 0 9,520 1,330 

3. c. (vi) 

Bongkar barang di tempat pengiriman 

(apabila barang dikirim dengan kendaraan 

PT X) 

Bergantung jenis barang, lihat 

Tabel 4.9 
11 3,344 74 70 785 234,102 5,155 
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NO AKTIVITAS 
KUANTITAS UNIT TIME 

TOTAL WAKTU 

(MENIT) COST 

RATE 

TOTAL BIAYA 

(RUPIAH) 

RT IN SD RT IN SD RT IN SD RT IN SD 

3. c. (vii) 

Meminta penerima barang menandatangani 

surat jalan (apabila barang dikirim dengan 

kendaraan PT X) 

0 136 19 1 0 136 19 70 0 9,520 1,330 

3. c. (viii) 

Kurir pengiriman menyerahkan surat jalan 

kepada admin (apabila barang dikirim 

dengan kendaraan PT X) 

0 136 19 1 0 136 19 70 0 9,520 1,330 

4 

Memasukkan nama customer, alamat 

pengiriman, nomor telepon, jenis, jumlah 

barang, dan harga dalam data penjualan 

10 194 18 1 10 194 18 57 570 11,058 1,026 

Used capacity:       

  

      

Pelayanan di kantor 152 5,487 418 8,667 312,766 23,819 

Pengiriman 11 11,517 782 785 806,212 54,715 

Total used capacity 163 17,004 1,200 9,453 1,118,978 78,534 

Un-used capacity: 
  

  
  

  

Pelayanan di kantor (99,69%) 1,945,431 109,916,043 

Pengiriman (95,34%) 251,396 17,621,773 

Total un-used capacity (99,17%) 2,196,827 127,537,816 

Total capacity: 
  

  
  

  

Pelayanan di kantor 1,951,488 110,261,295 

Pengiriman 263,706 18,483,486 

Total capacity 2,215,194 128,744,781 

Sumber: Data PT X yang sudah diolah 
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Keterangan: RT = rumah tangga, IN = industri, SD = sesama distributor 
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4.2.4 Perhitungan Customer Profitability 

Customer profitability dihitung dengan mengurangkan cost-to-serve (biaya 

untuk melayani customer) dari laba kotor yang dihasilkan oleh masing-masing 

customer. Laba kotor adalah selisih pendapatan yang dihasilkan dari customer 

dan harga pokok penjualan. Selain biaya pelayanan di kantor, biaya pengiriman 

yang sudah dihitung memakai time-driven activity-based costing, biaya untuk 

melayani customer juga termasuk biaya invoice, surat jalan, dan bensin. 

Perhitungan customer profitability untuk tiga kelompok customer ditunjukkan 

dalam customer profitability report di Tabel 4.15. 

Customer yang memerlukan biaya pelayanan paling besar yaitu sesama 

distributor yakni 1,60% dari penjualan. Customer PT X terbanyak oleh industri 

yakni sebanyak 75,68% atau 56 pabrik sehingga customer profit paling besar 

didapatkan oleh customer dalam kelompok ini yakni Rp 278.105.915 atau 

97,57% dari total customer profit. 

Industri memerlukan biaya pelayanan 0,51% dari penjualan dan dapat 

menghasilkan customer profit margin sebesar 15,06%. Customer dengan biaya 

pelayanan terkecil yaitu rumah tangga yakni 0,07% dari penjuaan dan hanya 

dapat menghasilkan customer profit margin 9,75% dari penjualan. Sesama 

distributor hanya menghasilkan laba bersih Rp 5.006.939 atau 1,76% dai total 

customer profit. 
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Tabel 4.15 Customer Profitability Report PT X Tahun 2018 

KETERANGAN 

JENIS CUSTOMER 

TOTAL RUMAH 

TANGGA 
INDUSTRI 

SESAMA 

DISTRIBUTOR 

Penjualan 19,739,800 1,846,348,810 51,359,400 1,917,448,010 

Harga pokok penjualan 17,802,220 1,558,848,384 45,532,010 1,622,182,614 

Laba kotor 1,937,580 287,500,426 5,827,390 295,265,396 

Biaya pelayanan:         

Biaya pelayanan di kantor 8,667 312,766 23,819 345,252 

Biaya pengiriman 785 806,212 54,715 861,713 

Biaya invoice 2,600 38,200 3,600 44,400 

Biaya surat jalan atau tanda terima 1,560 22,920 2,700 27,180 

Biaya bensin 0 8,214,413 735,617 8,950,030 

Total biaya pelayanan 13,613 9,394,511 820,451 10,228,575 

Customer profit 1,923,967 278,105,915 5,006,939 285,036,821 

Jumlah customer 11 56 7 74 

Biaya pelayanan 0.07% 0.51% 1.60% 2.18% 

Customer profit margin 9.75% 15.06% 9.75% 34.56% 

Sumber: Data PT X yang sudah diolah 

 

Tabel 4.16 memperlihatkan customer profit (loss) tahun 2018 berkisar (Rp 

481.873) sampai Rp 22.973.580. Enam customer mendapatkan customer loss 

dengan empat customer adalah industri dan dua customer adalah sesama 

distributor. 33 customer (44,60%) mendapatkan customer profit antara Rp 0 

sampai Rp 1.000.000. Customer profit terbesar yakni Rp 22.973.580 didapatkan 

oleh industri yang melakukan empat pesaman selama tahun 2018 sedangkan 

customer loss terbesar Rp 481.873 didapatkan oleh sesama distributor yang 

hanya melakukan satu kali pesanan. Dari tiga kelompok customer hanya rumah 

tangga yang 100% mendapatkan customer profit. Hal ini diperlihatkan dari 

customer profit minimum rumah tangga sebesar Rp 33.425. 
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Tabel 4.16 Rincian Customer Profit (Loss) PT X Tahun 2018 

CUSTOMER PROFIT (LOSS) 
JUMLAH CUSTOMER 

TOTAL 
RUMAH TANGGA INDUSTRI SESAMA DISTRIBUTOR 

< 0 0 4 2 6 

0 - 1.000.000 11 19 3 33 

1.000.001 - 2.000.000 0 7 1 8 

2.000.001 - 3.000.000 0 6 1 7 

3.000.001 - 4.000.000 0 1 0 1 

4.000.001 - 5.000.000 0 0 0 0 

5.000.001 - 6.000.000 0 4 0 4 

6.000.001 - 7.000.000 0 1 0 1 

7.000.001 - 8.000.000 0 2 0 2 

8.000.001 - 9.000.000 0 0 0 0 

> 9.000.000 0 12 0 12 

Total 11 56 7 74 

Customer profit (loss) maksimum 429,264 22,973,580 2,739,897 
 

Customer profit (loss) minimum 33,425 -67,298 -481,873 
 

Sumber: Data PT X yang sudah diolah 

 

4.2.5 Identifikasi Customer Yang Menguntungkan dan Tidak 

Setelah mendapatkan customer profit (loss) masing-masing customer, customer 

bisa dikelompokkan menjadi dua yakni customer yang menguntungkan, dan 

tidak menguntungkan. Hasil pengelompokkan bisa ditunjukkan di Tabel 4.17. 

Tabel 4.17 Jumlah Customer Yang Menguntungkan dan Tidak Berdasarkan 

Kelompok 

JENIS CUSTOMER 
JUMLAH CUSTOMER (ORANG) 

MENGUNTUNGKAN TIDAK MENGUNTUNGKAN TOTAL 

Rumah tangga 11 0 11 

Industri 52 4 56 

Sesama distributor 5 2 7 

Total 68 6 74 

Sumber: Data PT X yang sudah diolah 
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Hasil memperlihatkan ada enam customer yang tidak menguntungkan atau 

menghasilkan customer loss dengan empat pabrik dan dua orang sesama 

distributor dengan rata-rata satu kali transaksi. Deskripsi customer yang 

termasuk dalam kelompok customer yang tidak menguntungkan bisa dilihat di 

Tabel 4.18. 

Tabel 4.18 Rincian Customer Yang Tidak Menguntungkan 

JENIS 

CUSTOMER 

NOMOR 

CUSTOMER 
PENDAPATAN 

HARGA 

POKOK 

PENJUALAN 

GROSS 

PROFIT 

COST-

TO-

SERVE 

CUSTOMER 

PROFIT 

(LOSS) 

JUMLAH 

TRANSAKSI 

Sesama 

distributor 
48  Rp      286,000   Rp      220,000   Rp    66,000  143,375 -77,375 1 

Industri 104  Rp      200,000   Rp      100,000   Rp  100,000  167,298 -67,298 1 

Industri 117  Rp  1,380,000   Rp  1,140,480   Rp  239,520  289,452 -49,932 1 

Industri 167  Rp        45,000   Rp        35,000   Rp    10,000  13,308 -3,308 1 

Sesama 

distributor 
215  Rp  1,900,000   Rp  1,750,140   Rp  149,860  631,733 -481,873 1 

Industri 217  Rp      611,400   Rp      462,773   Rp  148,627  156,582 -7,955 1 

Sumber: Data PT X yang sudah diolah 

 

Analisis lebih dalam terhadap customer yang ada di Tabel 4.18 

menunjukkan penyebab customer tersebut tidak menguntungkan yaitu gross 

profit tidak bisa menutupi biaya pelayanan karena marjin laba produk yang 

dibeli terlalu kecil. Deskripsi jenis produk, harga pokok penjualan, marjin laba, 

dan harga jual produk yang menyebabkan kerugian bisa dilihat di Tabel 4.19. 

Tabel 4.19 Rincian Produk Yang Menyebabkan Kerugian 

JENIS PRODUK HARGA JUAL HARGA POKOK PENJUALAN MARJIN LABA 

Sparepart ukuran kecil  Rp      286,000   Rp                                 220,000  23.08% 

Sparepart ukuran kecil  Rp      200,000   Rp                                 100,000  50.00% 

Sparepart ukuran besar  Rp  1,380,000   Rp                             1,140,480  17.36% 

Sparepart ukuran besar  Rp        45,000   Rp                                    35,000  22.22% 

Mesin ukuran kecil  Rp  1,900,000   Rp                             1,750,140  7.89% 
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Sparepart ukuran kecil  Rp      611,400   Rp                                 462,773  24.31% 

Sumber: Data PT X yang sudah diolah 

Marjin laba produk yang menyebabkan kerugian berkisar 7,89% sampai 

50,00% dari harga jual. Selain mengidentifikasi customer yang tidak 

menguntungkan, butuh dilakukan identifikasi customer yang paling 

menguntungkan untuk melihat pola pembelian dari customer tersebut, dan 

menentukan strategi yang bisa meningkatkan profitabilitas customer. Rincian 

sepuluh customer yang paling menguntungkan dari customer profit di Tabel 4.20 

menunjukkan semua customer paling menguntungkan yaitu industri. 

Tabel 4.20 Rincian Sepuluh Customer Yang Paling Menguntungkan 

JENIS 

CUSTOMER 

NOMOR 

CUSTOMER 
PENDAPATAN 

HARGA 

POKOK 

PENJUALAN 

GROSS 

PROFIT 

COST-

TO-

SERVE 

CUSTOMER 

PROFIT 

JUMLAH 

PESANAN 

Industri 4  Rp     13,432,000   Rp       8,592,140   Rp     4,839,860  23,956  Rp     4,815,904  8 

Industri 12  Rp       3,000,000   Rp       2,100,000   Rp         900,000  14,837  Rp         885,163  7 

Industri 40  Rp       2,339,000   Rp       1,743,273   Rp         595,727  170,949  Rp         424,778  4 

Industri 52  Rp  328,500,000   Rp  312,075,000   Rp  16,425,000  17,469  Rp  16,407,531  1 

Industri 63  Rp     14,084,000   Rp       9,451,800   Rp     4,632,200  12,700  Rp     4,619,500  8 

Industri 71  Rp     13,182,400   Rp     11,042,096   Rp     2,140,304  52,114  Rp     2,088,190  10 

Industri 82  Rp       1,953,800   Rp       1,407,194   Rp         546,606  1,587  Rp         545,019  11 

Industri 134  Rp       1,750,000   Rp       1,300,000   Rp         450,000  9,618  Rp         440,382  11 

Industri 148  Rp     32,134,700   Rp     19,459,355   Rp  12,675,345  45,587  Rp  12,629,758  2 

Industri 185  Rp       2,200,000   Rp       1,900,000   Rp         300,000  52,322  Rp         247,678  10 

Sumber: Data PT X yang sudah diolah 

 

Rata-rata pesanan industri yaitu tujuh pesanan tiap customer. Analisis lebih 

lanjut terhadap sepuluh customer paling menguntungkan menunjukkan customer 

profit customer ini berkisar 5% sampai 39% dari penjualan. Customer industri 

nomor 52 hanya menghasilkan customer profit 55% dari penjualan. 
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4.3 Pembahasan 

PT X mempunyai tiga kelompok customer yakni rumah tangga, industri, 

dan sesama distributor. Tahun 2018 ada 74 customer aktif dengan 75,68% 

adalah industri dan 96,29% penjualan dihasilkan dari industri. Customer 

profitability analysis memungkinkan melihat customer yang paling 

menguntungkan, tidak menguntungkan, dan mengidentifikasi pola pembelian 

customer untuk menentukan harga, serta program khusus customer. Customer 

profitability analysis dilakukan untuk mempelajari profitabilitas customer. 

Customer profitability dirumuskan dari selisih laba kotor, dan cost-to-serve 

(biaya untuk melayani customer), seperti yang dilakukan oleh (Guerreiro et al., 

2008). Untuk merumuskan cost-to-serve secara tepat, time-driven activity-based 

costing dipakai untuk mengalokasikan cost-to-serve ke tiap customer, dan 

merumuskan un-used capacity karena memungkinkan perkiraan waktu dari 

masing-masing aktivitas yang berbeda, tergantung dari kelompok customer, 

jenis pesanan, jenis produk, dan cara pemenuhan pesanan. 

Hasil perhitungan cost-to-serve tahun 2018 menunjukkan jumlah biaya yang 

dibebankan kepada customer sebesar Rp 1.206.965 atau 0,94% dari total cost-to-

serve. Total capacity yang dipakai untuk aktivitas pelayanan di kantor sebesar 

85,64% sedangkan capacity yang dipakai untuk aktivitas pengiriman sebesar 

14,36%. Hal ini berarti 99,06% capacity yang disediakan untuk melayani 

customer tidak dimanfaatkan secara maksimal. Hasil analisis terhadap data 

penjualan PT X tahun 2018 menunjukkan pola penjualan yang bersifat musiman 

karena sparepart dan mesin jahit banyak dibeli ketika peralihan sepi proyek ke 
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banyak proyek sebagai antisipasi kemungkinan sparepart rusak ketika banyak 

proyek serta mesin jahit membutuhkan setting mesin terlebih dahulu yang 

membutuhkan waktu cukup lama. 

PT X menerima 222 pesanan tahun 2016 di mana 64 pesanan baru dan 158 

pesanan lanjutan. Rata-rata pesanan yang diterima dari rumah tangga yaitu satu 

pesanan, industri, dan sesama distributor sebanyak tiga pesanan tiap customer. 

Hasil analisis terhadap sepuluh customer paling menguntungkan menunjukkan 

semua customer adalah industri. Industri yang ada dalam sepuluh customer 

paling menguntungkan adalah pembeli dari luar kota. Situasi ini menunjukkan 

bahwa keputusan untuk melayani pembelian ke luar kota adalah satu strategi 

yang optimal. PT X bisa berusaha memaksimalkan penjualan ke luar kota 

misalnya membuat kerjasama dengan ekspedisi. 

Analisis terhadap cara pemenuhan pesanan menunjukkan sesama distributor 

paling banyak melakukan pengambilan sendiri sedangkan industri dan rumah 

tangga paling banyak memakai pengiriman dengan kendaraan PT X. Farida 

(2016) mengatakan customer biasanya lebih peka terhadap kualitas, kecepatan, 

kenyamanan, dan layanan, daripada harga. PT X bisa menerapkan diferensiasi 

harga dari cara pemenuhan pesanan yakni mengenakan biaya tambahan apabila 

pesanan dikirim memakai kendaraan PT X dengan biaya dihitung dari jarah 

pengiriman dari kantor PT X, jumlah barang karena hal itu menyebabkan 

pemakaian bensin kendaraan, dan waktu pengiriman. Customer yang peka 

terhadap harga dan mempunyai kendaraan sendiri biasanya akan mengambil 

sendiri barang yang dibeli sehingga kemungkinan meningkatkan used capacity 
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atas aktivitas pelayanan di kantor. Inovasi dalam harga bisa menjadi strategi 

kompetitif karena berpotensi perusahaan tumbuh secara menguntungkan dan 

meningkatkan kepuasan customer secara bersama-sama (Farida, 2016) tetapi 

sebelum menghitung harga, butuh dilakukan analisis terhadap harga, dan 

prosedur penjualan yang dilakukan pesaing untuk memastikan customer value 

yang diberikan melebihi pesaing dengan harga lebih murah atau paling tidak 

sama dari pesaing. 

Manfaat sebenarnya dari mengetahui biaya untuk melayani customer adalah 

untuk mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan atau memulihkan laba, 

daripada memotong kerugian. Dengan kata lain, seringkali masuk akal untuk 

dapat mengubah customer yang tidak menguntungkan menjadi customer yang 

menguntungkan, daripada memutuskannya. 

Mengetahui cost-to-serve per produk dan per customer juga memungkinkan 

manajemen untuk lebih mengontrol berbagai strategi komersial. Mengetahui 

cost-to-serve akan membuat perusahaan melakukan penyesuaian awal sehingga 

secara global hubungan bisnis perusahaan dengan customer itu menguntungkan. 

Dapat juga digunakan untuk membuat hubungan yang sudah menguntungkan 

bahkan lebih menguntungkan. 

 

 

 

 


	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 ...

