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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 
 

Bongkar muat merupakan kegiatan menaikkan (memuat) barang dan menurunkan 

(membongkar) di tempat asal maupun tujuan pengiriman barang. Kegiatan memuat 

barang harus dilakukan secepat mungkin untuk menghindari atau mengurangi kerusakan 

barang yang timbul karena cuaca yang tidak menentu seperti kehujanan dan sinar 

matahari yang terlalu panas, sehingga merusak barang yang ada di dalamnya. Dalam 

kegiatan bongkar muat barang perlu diperhatikan berbagai aspek, seperti karakteristik 

barang, alat yang digunakan, metode kerja, kualifikasi orang (kuli), dan lingkungan 

kerja. Selain itu kegiatan ini juga perlu memperhatikan kecepatan proses, tingkat 

kerusakan barang, dan total biaya yang diperlukan.  

 Kegiatan membongkar dan memuat barang dapat dilakukan dengan tenaga 

manusia atau dengan alat mekanis. Hal ini tergantung dari ukuran barang yang dimuat 

dan keadaan tempat penyimpanannya. Penggunaan alat mekanis tentu saja 

menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan cara manual. Besar 

dan kecilnya produktivitas alat yang dihasilkan akan mempengaruhi biaya yang 

dikeluarkan.  

Dalam analisis biaya bongkar muat, waktu dan jarak merupakan unsur paling 

tepat digunakan sebagai acuan dalam kegiatan, karena semakin dekat jaraknya dan 

semakin sedikit waktunya maka biaya yang dikeluarkan akan semakin rendah. Selain 

itu, kondisi alat juga ikut mempengaruhi biaya yang akan dikeluarkan. Jika alat yang 

digunakan sudah dalam kondisi yang melebihi batas waktu pemakaian, dapat 

menyebabkan biaya pemeliharaan tinggi, sehingga berdampak pada total biaya 

operasional meningkat. 

PT Kereta api logistik (KALOG) merupakan salah satu anak perusahaan dari PT 

Kereta Api Indonesia (persero) yang melakukan usaha dalam bidang layanan jasa 

logistik berbasis kereta api. Disamping jasa pergudangan, KALOG juga menjalankan   

jenis bisnis jasa logistik lainnya seperti angkutan konteiner, loading/ unloading 

batubara, jasa titipan dan cargo, jasa angkutan truk, dan jasa angkutan komoditi industri. 

Untuk jasa angkutan konteiner dengan kereta api dan truk, KALOG melakukan 
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penerapan strategi pelayanan door to door service, yaitu pengangkutan yang dimulai 

dari “asal pengiriman-stasiun, kereta api-stasiun, kereta api-tujuan pengiriman, dan 

sebaliknya”.  Peran kontributif KALOG (Kereta Api Logistik) terhadap jasa layanan 

yang telah disediakan oleh induknya adalah sebagai pencipta nilai tambah (value 

creator) sepanjang rantai nilai (value chain) layanan distribusi logistik, termasuk 

layanan yang telah disediakan oleh PT. Kereta Api Indonesia (persero) seperti angkutan 

barang dan pergudangan. 

Kereta api logistik memiliki rangkaian yang terdiri atas kereta api parcel ONS 

(one night service), Satu rangkaian terdiri atas 8-12 gerbong, satu gerbong memuat 

barang dengan berat maksimal 20 ton, oleh karena itu kereta api sering dipilih sebagai 

alat angkut (moda) barang, karena kereta api memiliki kapasitas yang cukup besar untuk 

pengiriman barang. Kereta api ini memiliki dua stasiun yang berada di daerah Jakarta 

(Jakarta gudang) dan di Surabaya (stasiun pasar turi). 

Kereta api logistik dalam proses pengoperasian bongkar muat barang, terdiri atas 

beberapa kavling, setiap kavling berisikan barang yang akan dimuat dan akan dibongkar 

dari gerbong, gerbong ini dimiliki oleh beberapa ekspeditur.  

Biaya yang dikeluarkan pada saat terjadinya bongkar muat barang menjadi 

meningkat karena transisi barang dari gerbong satu ke kavling yang lain jaraknya cukup 

jauh. Proses bongkar muat yang terlalu jauh tersebut, dapat meningkatkan biaya 

operasional bongkar muat barang terutama pada segi jarak. Selain itu, waktu dan jumlah 

tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proses bongkar muat sangat berpengaruh pada 

tinggi atau rendahnya biaya bongkar muat barang per harinya.  

Pada Penelitian ini, peneliti melakukan perencanaan penghitungan biaya bongkar 

muat barang, mulai dari melakukan pemindahan secara manual dengan menggunakan 

tenaga manusia kemudian beralih menggunakan alat pemindah berupa motor tiga roda 

dan trolley. Perencanaan ini dilakukan agar perusahaan dapat mengurangi biaya 

operasional bongkar muat barang dari segi jumlah tenaga kerja. Penghitungan biaya 

operasional bongkar muat di area pergudangan ini sudah dilakukan, akan tetapi 

perusahaan ingin memindahkan letak gudang ekspeditur yang semula berada 

mengelilingi gerbong kereta api, kemudian direncanakan ingin berpindah tempat ke luar 

area kereta api yang letaknya ±150 meter dari area kereta api. Selain itu, penelitian ini 

juga dilakukan agar perusahaan dapat mengetahui berapa alat pemindah (material 
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handling) yang dibutuhkan dalam satu rangkaian kereta api, agar memenuhi ketepatan 

waktu dalam jam kerja perharinya. untuk itu penelitian ini dilakukan agar dapat 

diketahui biaya bongkar muat pada rangkaian kereta api, gerbong, dan setiap ton nya 

dalam kurun waktu sehari, sebulan dan setahunnya dengan menggunakan alat pemindah 

berupa motor tiga roda dan trolley. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat mengetahui 

secara rinci berapa besar pengeluaran biaya yang akan datang jika menggunakan motor 

tiga roda dan trolley. 

Pada permasalahan di atas maka dibutukan suatu metode yang dapat menghitung 

biaya operasional secara keseluruhan, agar dapat diketahui biaya bongkar muat per ton 

nya. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya bongkar muat barang yaitu biaya yang 

memiliki hubungan langsung pada proses operasional bongkar muat barang yang akan 

di kirim, mulai dari pemindahan barang dari ekspeditur sampai ke staging area, dan dari 

staging area ke dalam gerbong kereta api. Sedangkan komponen- komponen biaya yang 

dibutuhkan dalam proses bongkar muat barang adalah biaya langsung, biaya tidak 

langsung, biaya maintenance, dll. 

Metode yang dapat digunakan dalam mengklasifikasikan biaya tersebut adalah 

dengan menggunakan metode ABC (Activity Based Costing) karena metode ini 

merupakan metode yang paling cocok untuk menghitung total biaya operasional 

berdasarkan aktivitas yang ada pada kegiatan bongkar muat barang, sehingga 

perusahaan dapat mengetahui biaya bongkar muat per tonnya. 

 
1.2 Perumusan Masalah  

1.  Bagaimana gambaran tentang biaya operasional bongkar muat barang yang saat ini 

berjalan di kawasan Jakarta Gudang? 

2. Komponen-komponen biaya apa saja yang termasuk ke dalam biaya operasi 

pengelolaan di area pergudangan transit Jakarta gudang ? 

3.  Bagaimana cara menghitung total biaya operasional untuk pengelolaan bongkar muat 

barang pada area gudang dengan menggunakan pendekatan ABC (Activity Based 

Costing)? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan utama penelitian yang 

ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 
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1. Mengetahui biaya operasional bongkar muat barang yang saat ini berjalan di 

kawasan Jakarta Gudang. 

2 Mengetahui komponen-komponen biaya operasi pengelolaan area pergudangan 

transit Jakarta gudang yang akan dikelola oleh KALOG yang dilakukan secara 

terpadu. 

3 Mengetahui biaya operasi total untuk pengelolaan area gudang dengan 

menggunakan pendekatan ABC (Activity Based Costing) yang akan dikelola secara 

terpadu. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti bagi perusahaan adalah 

sebagai berikut: 

1. Membantu perusahaan dalam menghitung biaya operasional sebenarnya. 

2. Bagaimana merencanakan dan mengelolah biaya operasional agar biaya yang 

terpecah-pecah dapat di satukan, sehingga tidak terjadi duplikasi biaya. 

3. Meningkatkan pengetahuan penulis mengenai metode Activity Based Costing, dan 

diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian yang sejenis. 

 
1.5  Ruang Lingkup Penelitian 

1. Penelitian yang dilakukan pada area gudang transit khususnya proses bongkar muat 

barang untuk menghitung total biaya operasional yang dikeluarkan agar dapat 

diketahui biaya bongkar muat barang per ton-nya. 

2. Bongkar muat dilakukan dari (kontainer-staging area), (staging area-gerbong) atau 

sebaliknya. 

3. Alat pemindah yang digunakan adalah trolley dan motor roda tiga (Viar 200cc). 

1.6  Asumsi 

Asumsi-asumsi yang dibutuhkan oleh perencanaan biaya operasional bongkar 

muat dengan menggunakan motor tiga roda dan trolley adalah sebagai berikut 

1.   Biaya takterduga diasumsikan 7,5% dan 15% tergantung kondisi alat pemindah. 

2.  Data umum untuk penghitungan biaya bongkar muat dengan menggunakan motor  

tiga roda berupa asumsi misalnya (satu liter bensin tersebut dapat menempuh jarak 
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28 km, jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam aktivitas bongkar muat, jarak 

pemindahan 5m untuk gerbong-staging area dan 500m staging area-konteiner).  

3.  Jam kerja antara 8-12 jam per harinya, hari kerja dalam waktu sebulan adalah 26 hari 

kerja. 

4. Penghitungan biaya proyeksi  biaya operasional di atas diasumsikan biaya yang 

dikeluarkan  naik 2% per-tahunnya. 

1.7  Sistematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan. Bab ini menjelaskan latar belakang permasalahan mengapa 

perlu diteliti biaya operasional bongkar muat barang di PT Kereta Api Logistik. Selain 

itu, dijelaskan tentang pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat yang akan 

diperoleh dan ruang lingkup penelitian. 

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini akan memaparkan konsep, teori- teori dan 

metode serta teknik perumusan biaya operasi. Metode yang dibahas pada bab 2 ini 

terdiri atas metode Tradisional dan metode ABC (Activity Based Costing). Untuk 

penelitian ini digunakan metode ABC (Activity Based Costing). Selain itu teori yang 

mendukung diantaranya teori tentang biaya, proses bongkar muat, teknologi yang 

digunakan, kebutuhan orang dan struktur organisasi pada perusahaan. 

Bab III Metodologi Penelitian. Bab ini menjelaskan tentang tahapan yang 

dilakukan dalam penelitian, yang dimulai dari pendeteksian masalah yang terjadi di 

lapangan, tujuan dari penelitian yang dilakukan, pengumpulan data pada perusahaan, 

pengolahan data dengan menggunakan metode yang sesuai dengan masalah yang ada di 

perusahaan.  

Bab IV Pengumpulan dan Pengolahan Data. Bab ini berisi tentang pengumpulan 

data yang terdiri dari data umum perusahaan, data yang mendukung pemecahan 

masalah, beserta metode yang dipilih dalam pemecahan masalah pada pengolahan data.  

Bab V Analisis. Bab ini berisi analisis atas hasil pengolahan data sesuai dengan 

permasalahan yang ada di perusahaan, kemudian dilakukan analisis sesuai dengan 

sebelum dilakukannya penelitian dan setelah dilakukannya penelitian. 

Bab VI Kesimpulan dan Saran. Bab ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan 

hasil analisis sesuai dengan tujuan penelitian dan saran-saran yang berhubungan dengan 

penelitian sebagai masukan bagi pihak yang memiliki kepentingan. 


