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ABSTRAK

Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi pada PT. PELNI (Persero) berdasarkan
hasil perhitungan sistem biaya tradisional, sehingga penggunaan sumber daya
ekonomi yang dimiliki PT. PELNI (Persero) tidak dapat diukur dengan akurat.
Selain itu, tarif penumpang kelas ekonomi PT. PELNI (Persero) juga diberlakukan
sistem subsidi oleh Pemerintah Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan PT.
PELNI (Persero) di tahun 2012 mengalami kerugian hingga Rp2 miliar ketika
memasuki low season penumpang. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk
mengevaluasi besaran tarif penumpang kelas ekonomi dengan Activity Based
Costing karena setiap trayek yang disinggahi kapal milik PT. PELNI (Persero)
membutuhkan sumber daya yang berbeda. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian single case study melalui strategi
penelitian eksploratoris. Kapal yang menjadi objek penelitian ini berjumlah dua
kapal dengan 4 buah trayek, yakni Kapal Motor Leuser dengan trayek Tanjung
Priok ke Pontianak dan Surabaya ke Sampit serta Kapal Motor Kelud dengan
trayek Tanjung Priok ke Batam dan Batam ke Belawan. Data yang digunakan
pada penelitian ini adalah data tahun 2011 karena untuk menentukan tarif di tahun
2012. Data penelitian diperoleh dengan wawancara semi-terstruktur kepada key
informant yang berjumlah empat orang dan dokumentasi dengan terlebih dahulu
melakukan survey pendahuluan ke lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan
teknik analisis Miles dan Huberman sebagai alat teknik analisis data. Hasil
analisis penelitian menunjukan biaya pokok per penumpang per mile semua
trayek yang dipilih dengan sistem biaya tradisional lebih besar dibandingkan
dengan perhitungan Activity Based Costing, sehingga dana subsidi yang selama
ini diberikan Pemerintah Indonesia kepada PT. PELNI untuk kelas ekonomi dari
keempat trayek terlalu besar. Maka dari itu, metode Activity Based Costing dapat
memberikan informasi kebutuhan subsidi yang lebih akurat.
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