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BAB V 

KESIMPULAN, SARAN, KETERBATASAN, DAN IMPLIKASI 

 

5.1 Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu total cost-to-serve 

bisa didapatkan dengan mengalikan cost driver rate dan tingkat penggunaan 

aktivitas aktual untuk tiap customer. Hasil memperlihatkan ada 68 customer  

yang menguntungkan atau menghasilkan customer profit. Akan tetapi, ada enam 

customer yang tidak menguntungkan atau menghasilkan customer loss dengan 

empat pabrik dan dua orang sesama distributor dengan rata-rata satu kali 

transaksi. Penyebab customer tersebut tidak menguntungkan yaitu gross profit 

tidak bisa menutupi biaya pelayanan karena majin laba produk yang dibeli 

terlalu kecil. Saran untuk menentukan keputusan strategis mengenai pemilihan 

customer yang tepat bagi PT X yaitu: 

1. Menerapkan diferensiansi harga ketika sepi proyek karena penjualan PT X 

bersifat musiman 

a. Sparepart dan mesin jahit banyak dibeli ketika peralihan sepi proyek ke 

banyak proyek sebagai antisipasi sparepart rusak ketika banyak proyek 

serta mesin jahit membutuhkan setting mesin terlebih dahulu yang 

membutuhkan waktu cukup lama. Manajemen bisa mengurangi marjin 

laba ketika sepi proyek sehingga un-used capacity ketika sepi proyek 

bisa diminimalisir. 
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b. Membuat kerjasama dengan ekspedisi untuk memaksimalkan penjualan 

ke luar kota karena strategi untuk melayani pembelian ke luar kota 

adalah strategi yang menguntungkan 

 

5.2 Keterbatasan 

Farida (2016) mengatakan bahwa time-driven activity-based costing akan 

membawa manfaat lebih maksimal apabila diaplikasikan ke perusahaan dengan 

banyak produk dan customer. Jika jenis produk dan jumlah customer terlalu 

banyak misal di PT X yang mempunyai lebih dari 50 produk dan 74 customer, 

pengaplikasian time-driven activity-based costing bisa memakan waktu untuk 

mengelompokkan jenis produk, dan menghitung waktu untuk masing-masing 

customer yang menggunakan tingkat layanan berbeda, serta menghitung time 

equation. Untuk penelitian berikutnya, hal ini bisa menjadi pertimbangan. 

Meskipun hasil penelitian ini tidak bisa digeneralisasikan untuk semua 

perusahaan, hasil bisa menjelaskan cara melakukan customer profitability 

analysis dengan time-driven activity-based costing. Untuk penelitian berikutnya, 

customer profitability analysis dengan time-driven activity-based costing 

diharapkan bisa diaplikasikan di perusahaan serupa contoh wholesaler atau 

distributor produk lain. 

 

5.3 Implikasi Penelitian 

Customer profitability analysis bisa dipakai untuk melihat mana customer yang 

menguntungkan dan tidak menguntungkan dari pola pembelian. Customer 
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profitability dirumuskan dari selisih antara pendapatan yang didapatkan dari 

customer dan biaya yang dikeluarkan untuk menjalin hubungan dengan 

customer. Time-driven activity-based costing bisa dipakai untuk mengalokasi 

cost-to-serve yang tidak bisa dibebankan langsung kepada customer dengan cara 

memperkirakan waktu (menit) yang dibutuhkan untuk melayani customer dan 

cost driver rate. Hasil customer profitability analysis dengan time-driven 

activity-based costing bisa dipakai untuk menentukan strategi yang diharapkan 

bisa memaksimalkan daya saing perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	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 ...

