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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT Kereta Api Logistik, maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1) Kegiatan operasi bongkar muat sebelum dilakukan perencanaan bongkar muat yang 

baru (metode tradisional), masih menggunakan tenaga kuli sebagai alat pemindah 

barang. Akan tetapi kegiatan operasi bongkar muat sebelum dilakukan perencanaan ini 

menyerap banyak tenaga kerja (kuli), sehingga biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan 

bongkar muat menjadi semakin meningkat. Jika di bandingkan dengan usulan 

perencanaan bongkar muat yang baru dengan menggunakan metode Activity Based 

Costing, biaya operasional bongkar muat ini lebih rendah dibandingkan dengan 

sebelum perencanaan karena pembebanan biaya untuk tenaga kerja lebih sedikit 

dibandingkan dengan sebelum dilakukannya perencanaan bongkar muat. 

2) Komponen biaya yang digunakan dalam proses bongkar muat barang saat ini (Existing), 

hanya membebankan biaya- biaya yang ada pada satu pemicu saja yaitu pada jumlah 

biaya yang di keluarkan untuk bongkar muat saja tanpa memperhitungkan aktivitas-

aktivitas di dalam proses tersebut. Selain itu, biaya-biaya yang terdapat dalam 

departemen ditiap bagian perusahaan tidak dapat digambarkan dengan jelas pada 

operasi yang dilakukan.  Sedangkan penghitungan biaya dengan menggunakan metode 

Activity Based Costing lebih menitikberatkan  biaya-biaya yang menyangut aktivitas 

dasar bongkar muat, biaya tidak langsung, biaya maintenance, biaya Tenaga Kerja, 

Biaya mesin atau alat yang digunakan, sehingga menghasilkan biaya bongkar muat 

pertahunnya. 

3) Total biaya operasional existing yang dihitung dengan menggunakan metode tradisional 

didapat senilai Rp 3,955,454,000 biaya operasional ini lebih tinggi dibandingkan 

setelah dilakukannya usulan perencanaan bongkar muat barang yang baru dengan 

menggunakan metode Activity Based Costing. Total biaya operasional yang dihitung 

dengan menggunakan pendekatan Activity Based Costing (ABC) memiliki total biaya 
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operasional lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan metode tradisional yaitu 

senilai Rp 2.573.781.909, selain itu keunggulan dari perhitungan menggunakan metode ABC 

ini adalah peneliti dapat menghitung biaya bongkar muat per tonnya lebih akurat yaitu seharga 

Rp 34.372,09. 

 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis merekomendasikan beberapa hal, yaitu: 

1) Jika dibandingkan antara sebelum dan setelah dilakukan perencanaan, maka dapat 

dilihat biaya yang dihasilkan dengan menggunakan tenaga manusia lebih tinggi 

dibandingkan dengan menggunakan alat pemindah berupa motor tiga roda dan trolley. 

Untuk itu, harus dilakukan perencanaan secepatnya agar mendatangkan keuntungan 

yang lebih besar bagi perusahaan. 

2) Metode Activity Based Costing merupakan salah satu alternatif lain untuk menentukan 

harga pokok produksi suatu produk, sedangkan pada kasus yang peneliti selesaikan 

untuk menghitung biaya bongkar muat per tonnya. Keuntungan dengan menggunakan 

metode Activity Based Costing biaya yang dikeluarkan perusahaan menjadi lebih akurat 

dan lebih efisien, sehingga dengan keakuratan tersebut dapat meningkatkan laba bagi 

perusahaan namun dalam jangka waktu yang panjang. Artinya perusahaan mendapatkan 

keuntungan yang lebih, jika biaya bongkar muat lebih akurat.   

3) Dengan hasil harga pokok produksi yang lebih akurat dan efisien, perusahaan dapat 

memulai dengan menggunakan metode Activity Based Costing. Namun, dengan 

pertimbangan bahwa perusahaan dapat meningkatkan atau memperbaiki operasional 

internal perusahaan, sehingga metode Activity Based Costing dapat digunakan secara 

optimal oleh perusahaan khususnya pada PT Kereta Api Logistik Jakarta Gudang.  


