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ABSTRAK 

 

NUR ISNAENI. 2019. 8323145383. Analisis Biaya Tetap Dan Biaya Variabel Dalam 

Pengiriman Paket Pada PT Pos Indonesia. Program studi DIII Akuntansi. Jurusan 

Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 

 

Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui biaya-biaya yang termasuk  dalam 

penetapan tarif pada PT Pos Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis deskripstif kuantitatif dengan metode pengumpulan data melalui 

observasi. Setiap pengiriman paket pada PT Pos Indonesia melaui empat tahapan, yaitu 

proses collecting, outgoing, incoming dan delivery. Penentuan tarif pengiriman ada 

ketentuannya diantaranya berat paket, jarak, layanan, jenis transportasi yang 

digunakan. Semakin jauh tujuan dan berat paket maka semakin mahal tarif yang harus 

dikeluarkan pengirim. 
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ABSTRACT 

 

NUR ISNAENI. 2019. 8323145383. Analysis of Fixed Costs and Variable Costs in 

Shipping Packages at PT Pos Indonesia. DIII Accounting Study Program. Accounting 

Major. Faculty Of Economics. State University Of Jakarta. 

 

This scientific work aims to find out the costs included in setting tariffs at PT 

Pos Indonesia. The method used in this study is descriptive quantitative analysis with 

methods of collecting data through observation. Each package delivery at PT Pos 

Indonesia through four stages, namely the process of collecting, outgoing, incoming 

and delivery. Determination of shipping rates there are provisions including package 

weight, distance, service, type of transportation used. The farther the destination and 

the weight of the package, the more expensive the price the sender must pay. 

 

 

 

Keywords: Rates, Service Delivery, PT Pos Indonesia 



iv 
 

 



v 
 

 



vi 
 

 

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto 

“Adigang, Adigung, Adiguna...” 

( Jaga kelakuanmu, jangan sombong dengan kekuatan, kedudukan, latar belakangmu ) 

“Berusahan sekuat tenaga, menerima pada ketentuan sang pencipta dengan hati yang 

ikhlas” 

 

Persembahan  

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat dan rahmat-Nya yang telah 

memberikan kesabaran dan kekuatan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Terima 

kasih kepada Bapak, Ibu, kakak, dan semua keluarga tersayang yang senantiasa 

mengingatkan dan memberikan dukungan baik moril maupun materi. Terima kasih 

kepada dosen dan karyawan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

Terima kasih kepada teman-teman D3 Akuntansi 2014 dan sahabatku yang selalu 

mendukung dan membantu serta memberikan solusi dan menyelesaikan karya ilmiah 

ini, dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah membantu 

selama ini. 



vii 
 

KATA PENGANTAR 
 

 

       Segala puji dan syukur bagi Allah SWT juga junjungan kita Rasulullah 

SAW yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada penulis 

sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berjudul “ANALISIS 

BIAYA TETAP DAN BIAYA VARIABEL DALAM PENGIRIMAN PAKET 

PADA PT POS INDONESIA” 

       Penyusunan karya ilmiah ini sebagai salah satu syarat menyelesaikan 

pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Selama proses pelaksanaan dan 

penyusunan Karya Ilmiah ini tidak terlepas dari perhatian serta bantuan dari 

beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih 

kepada : 

1. Kedua orang tua dan keluarga besar yang telah memberikan doa serta 

dukungan moril maupun materil. 

2. Ibu Dr. Etty Gurendrawati,SE.Akt.M.Si , selaku Ketua Program Studi D3 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

3. Ibu Tri Hesti Utaminingtyas S.E., M.SA, selaku dosen pembimbing yang telah 

memberikan bimbingan dan pengarahan selama proses pelaksanaan dan 

penulisan Karya Ilmiah ini. 

4. Seluruh dosen Universitas Negeri Jakarta yang telah memberikan ilmu yang 

bermanfaat selama penulis duduk dibangku perkuliahan. 

5. Pengurus dan semua pegawai DI PT Pos Indonesia yang telah menerima dan 

memberikan data terkait Karya Ilmiah. 

6. Serta teman-teman mahasiswa D3 Akuntansi A 2014 

 

 

 

 



viii 
 

 

 

       Dalam penulisan Karya Ilmiah ini penulis menyadari bahwa dalam 

menyusun Karya Ilmiah ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis sangat 

membuka hati untuk menerima kritik dan saran yang membangun dari 

berbagai pihak. Penulis berharap semoga Karya Ilmiah ini dapat bermanfaat 

untuk semua pihak dan memberikan dampak yang positif. 

 

 

     Jakarta, Februari  2019 

 

 

       Penulis 

 

 


