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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dalam kondisi ekonomi yang semakin buruk dimana pertumbuhan 

ekonomi yang hanya bekisar 2,5% (Kwik Kian Gie,  2002). Setiap perusahaan 

dituntut untuk tetap mempertahankan kelangsungan hidupnya ditengah situasi 

dan kondisi rendahnya pertumbuhan ekonomi, disertai dengan kondisi 

rendahnya yang semakin kompetitif dan kendala yang berasal dari perusahaan 

itu sendiri. 

Kemajuan serta berkembangnya suatu perusahaan, dapat dilihat dari 

kemampuan perusahaan dalam mengatur manajemennya, bagaimana suatu 

perusahaan melakukan inovasi, serta memanfaatkan peluang yang ada. Untuk 

itu perencanaan perkembangan usaha adalah bagian penting dalam 

manajemen suatu perusahaan. Keberhasilan suatu perusahaan tidak terlepas 

dari terjadinya modal. Dengan modal yang cukup, perusahaan akan lebih 

mudah dalam mengembangkan usaha melalui penggantian aktiva tetap yang 

memang selayaknya diganti. Atau perusahaan juga dapat melakukan ekspansi 

yaitu perluasan usaha yang merupakan pengikatan sumber dalam jangka 

panjang untuk menghasilkan laba di masa yang akan datang. 

Bagi perusahaan angkutan, yaitu perusahaan bus, melakukan perluasan 

adalah dengan jalan penambahan jumlah armada. Dengan konsep pemikiran 

bahwa bertambahnya jumlah armada akan meningkat pula income perusahaan 
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lewat pengoperasian armada tersebut. Tetapi dengan penambahan jumlah 

armada tersebut, dapat dipastikan terjadi penambahan biaya operasi pada 

perusahaan. 

Perusahaan jasa PO. WAHYU sebagai salah satu perusahaan yang 

bergerak dibidang jasa angkutan kota, beberapa waktu yang lalu telah 

melakukan pembelian armada baru. Pembelian armada baru tersebut untuk 

menambah jumlah armada yang telah ada dengan satu tujuan untuk 

meningkatkan jumlah pendapatan. Dari pembelian armada baru otomatis 

terjadi peningkatan biaya operasi yang bertambah. 

Suatu kajian yang menarik adalah bagaimana manajemen dalam 

mengefektifkan pembelian armada baru untuk menghemat biaya operasi yang 

dikeluarkan oleh perusahaan, karena seperti yang telah disebutkan diatas 

penambahan jumlah armada akan meningkat pula biaya operasi. Dengan 

keterangan tersebut, maka menjadi alasan dalam mengambil judul “Pengaruh 

Penambahan Armada Terhadap Efisiensi dan Pendapatan Pada Perusahaan 

Angkutan PO. WAHYU SUKOHARJO. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Tujuan utama dari setiap perusahaan adalah untuk meraih keuntungan 

dan selalu meningkatkan jumlah pendapatan ditengah kondisi persaingan 

yang kian kompetitif dan semakin ketat, atau paling tidak bertahan ditengah 

gejolak ekonomi dengan penekanan biaya. 
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Perusahaan tentunya juga berharap pendapatannya naik di masa 

sekarang maupun masa yang akan datang. Dalam hal ini, penambahan 

armada dapat memberikan peningkatan pendapatan. Tetapi dampak dari itu 

adalah terjadi pula peningkatan biaya operasi pada perusahaan. 

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka perumusan 

masalah adalah sebagai berikut : 

“Apakah ada pengaruh dari penambahan jumlah armada terhadap 

efisiensi biaya operasi pada perusahaan PO. WAHYU SUKOHARJO ?”. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Ada beberapa tujuan dari penelitian ini : 

“Untuk mengetahui pengaruh penambahan armada terhadap efisiensi biaya 

operasi pada perusahaan PO. WAHYU SUKOHARJO.” 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian yang dilaksanakan adalah : 

1. Bagi pimpinan perusahaan dapat digunakan sebagai kebijaksanaan untuk 

peninjauan ulang terhadap perluasan usaha (dalam hal ini adalah 

penambahan armada) yang telah dilakukan. 

2. Dapat dipergunakan sebagai aplikasi dari ilmu yang diperoleh selama 

perkuliahan. 
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1.5. Sistematika Penulisan. 

Dalam penulisan skripsi ada lima bab yang masing-masing sebagai 

berikut: 

BAB I.     PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai : latar belakang masalah, 

perumusan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai teori yang mendukung 

pada pokok permasalahan yang akan dibahas. Dalam bab ini 

diuraikan menganai : investasi, pengertian ekspansi, pengertian 

biaya, jenis-jenis biaya, pengertian, dan hal-hal mengenai 

effisiensi. 

BAB III. METODELOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini di jabarkan : kerangka pemikiran, hipotesa, data dan 

sumber data, dan rencana analisa. 

BAB IV. PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN 

Bab ini membahas mengenai : uraian umum tentang gambaran 

umum perusahaan, analisa data serta pembahasannya. 
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BAB V. PENUTUP 

Dalam bab ini menyimpulkan tentang apa yang telah dianalisa pada 

bab-bab sebelumnya. Selain itu bab ini juga berisi saran-saran yang 

sekiranya dapat bermanfaat bagi perusahaan guna menentukan 

langkah-langkah apa di masa akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


