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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Krisis ekonomi dan moneter yang melanda negara Indonesia 

memberikan dampak yang tidak menguntungkan di semua bidang. Untuk 

mampu melanjutkan operasinya, perusahaan mengharapkan kestabilan 

ekonomi. Salah satu langkah perusahaan dalam mempertahankan hidupnya 

adalah dengan mengendalikan perusahaan yang baik. Pada dasarnya sistem 

pengendalian perusahaan terdiri dari serangkaian struktur dan proses 

perusahaan, struktur perusahaan terdiri dari bagian-bagian perusahaan yang 

meliputi pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba dan pusat investasi. 

Tingkat persaingan pasar yang semakin ketat dengan meningkatnya 

jumlah pesaing serta dengan adanya trend yang terjadi dalam masyarakat yang 

mulai mengurangi penggunaan jasa transportasi bus. Kegiatan mudik lebaran 

beberapa tahun ini trend yang terjadi dalam masyarakat adalah mudik dengan 

mengendarai sepeda motor. Kondisi ini tentunya menjadi pertimbangan yang 

serius bagi perusahaan untuk mempertahankan keuntungan perusahaan. Salah 

satu langkah yang dapat dilakukan guna mempertahankan keuntungan 

perusahaan adalah dengan menekan biaya-biaya operasi armada bus. 

Beberapa jenis biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan salah satunya 

adalah Biaya pemeliharaan/reparasi, biaya administrasi umum dan keuntungan 

otobus. Biaya pemeliharaan/reparasi adalah pengorbanan sumber ekonomi 
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yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan 

terjadi untuk pemeliharaan dan reparasi. Misalnya: penggantian ban, 

penggantian mesin, penggantian jog, penggantian minyak pelumas (oli), 

reparasi body bus bila terjadi kecelakaan, reparasi mesin dan kontrol air accu. 

Dan biaya administrasi umum adalah semua biaya yang berhubungan dengan 

fungsi administrasi umum, meliputi : biaya dan Biaya administrasi umum 

terhadap kegiatan perusahaan secara keseluruhan,  termasuk dalam biaya ini 

adalah juga biaya untuk direktur dan staf (pimpinan tertinggi perusahaan) 

bagian umum dan personalia, bagian humas dan hukum bagian keuangan, 

bagian akuntansi dan sebagainya (Supriyono, 1999: 78).  

Tindakan mengendalikan biaya yang dikeluarkan sangat 

mempengaruhi keuntungan yang akan diperoleh, oleh karenanya manajemen 

perusahaan harus pandai mengendalikan biaya pemeliharaan/reparasi dan 

biaya administrasi umum dalam rangka untuk mewujudkan tujuan perusahaan 

yaitu untuk memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin.  

Dalam penelitian ini, permasalahan-permasalahan yang akan penulis 

teliti hanya terbatas pada faktor biaya pemeliharaan, biaya reparasi, biaya 

administrasi umum dan keuntungan perusahaan. Berdasarkan uraian yang 

telah diungkapkan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

serta dengan judul: “ANALISIS PENGARUH BIAYA 

PEMELIHARAAN/REPARASI DAN BIAYA ADMINISTRASI UMUM 
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TERHADAP KEUNTUNGAN PO. ROSALIA INDAH PALUR 

KARANGANYAR”. 

B. Rumusan Masalah 

Dengan melihat latar belakang masalah di atas maka masalah yang 

ada dapat dirumuskan sebagai berikut :  

1. Adakah perbedaan laba ditinjau dari jenis bus pada PO. Rosalia Indah 

Palur Karanganyar tahun 2001-2005? 

2. Adakah perbedaan biaya reparasi/perawatan ditinjau dari jenis bus pada 

PO. Rosalia Indah Palur Karanganyar tahun 2001-2005? 

3. Adakah perbedaan biaya administrasi umum ditinjau dari jenis bus pada 

PO. Rosalia Indah Palur Karanganyar tahun 2001-2005? 

4. Adakah perbedaan laba ditinjau dari jenis bus dan biaya 

reparasi/perawatan pada PO. Rosalia Indah Palur Karanganyar tahun 

2001-2005? 

5. Adakah perbedaan laba ditinjau dari jenis bus dan biaya administrasi 

umum pada PO. Rosalia Indah Palur Karanganyar tahun 2001-2005? 

C. Tujuan Penelitian 

Di dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan yang diharapkan 

agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis, masyarakat maupun 

perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah:  
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1. Untuk mengetahui perbedaan laba ditinjau dari jenis bus pada PO. Rosalia 

Indah Palur Karanganyar tahun 2001-2005. 

2. Untuk mengetahui perbedaan biaya reparasi/perawatan ditinjau dari jenis 

bus pada PO. Rosalia Indah Palur Karanganyar tahun 2001-2005. 

3. Untuk mengetahui perbedaan biaya administrasi umum ditinjau dari jenis 

bus pada PO. Rosalia Indah Palur Karanganyar tahun 2001-2005. 

4. Untuk mengetahui perbedaan laba ditinjau dari jenis bus dan biaya 

reparasi/perawatan pada PO. Rosalia Indah Palur Karanganyar tahun 

2001-2005. 

5. Untuk mengetahui perbedaan laba ditinjau dari jenis bus dan biaya 

administrasi umum pada PO. Rosalia Indah Palur Karanganyar tahun 

2001-2005. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini 

adalah : 

1. Hasil penelitian diharapkan akan dapat dijadikan sebagai hasil 

pertimbangan pimpinan perusahaan. 

2. Sebagai pengetahuan maupun sebagai salah satu sumber acuan bagi 

penelitian yang sama yang akan datang. 

3. Sebagai media bagi penulis untuk mempraktekkan teori yang di dapat di 

bangku kuliah dengan kenyataan yang ada di dalam perusahaan. 
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E. Sistematika Penulisan 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan memuat antara lain : 

Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, pembatasan masalah dan sitematika 

penyusunan skripsi.   

BAB II :  LANDASAN TEORI 

Bab ini terdiri dari landasan teori yang berisi tentang pengertian 

biaya dan penggolongan biaya, pengertian biaya 

pemeliharaan/reparasi, pengertian biaya administrasi umum, 

penggolongan biaya administrasi umum, keuntungan dan 

hipotesis. 

BAB III :  METODOLOGI  PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang metodologi penelitian, obyek penelitian, 

metode penelitian subyek, teknik pengumpulan data, metode 

analisis data dan pembahasan serta hasil penelitian. 

BAB IV :  PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan membahas tentang pelaksanaan dan hasil penelitian 

yang berisi gambaran umum perusahaan mengenai sejarah 

singkat perusahaan, struktur organisasi, analisis data serta hasil 

penelitian.  
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 BAB V :  PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 

Bagian akhir meliputi : daftar pustaka dan lampiran 


