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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi ini mobilitas kehidupan manusia mengalami 

perubahan yang cukup drastis, sehingga diciptakan berbagai kendaraan sebagai 

alat transportasi yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu 

kebutuhan  sekunder yang dibutuhkan masyarakat yaitu transportasi darat untuk 

dapat bepergian ke berbagai tempat, baik dalam kota ataupun luar kota. Salah satu 

alat transportasi darat yang dapat digunakan adalah bus.  

Bus menjadi salah satu transportasi darat yang banyak digunakan 

masyarakat sebagai alternatif untuk melakukan perjalanan. Perkembangan pesat 

didukung dengan jumlah penduduk Indonesia yang tiap tahunnya selalu 

meningkat dan secara otomatis permintaan jasa angkutan transportasi juga 

meningkat. Di sisi lain, penyediaan jasa sarana tranportasi darat yang disediakan 

oleh pemerintah dinilai kurang mencukupi sehingga banyak perusahaan swasta 

yang bergerak dibidang jasa tersebut.  

 Malang merupakan salah satu kota yang memiliki peminat wisata 

cukup besar. Hal tersebut menjadi peluang berdirinya perusahaan-perusahaan 

otobus yang melayani perjalanan, baik dalam kota maupun luar kota. Salah satu  
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faktor yang mempengaruhi berdirinya perusahaan otobus adalah semakin 

berkembangnya wisata ziarah di Indonesia. Perkembangan wisata ziarah yang 

semakin maju tersebut disebabkan oleh adanya kerjasama antara Kementrian 

Kebudayaan dan Pariwisata dengan Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) 

pada akhir Juni 2011, di mana berorientasi pada peningkatan dan pelestarian 

wisata ziarah (www.republika.co.id)  

Kemajuan dalam industri pariwisata ziarah menyebabkan kebutuhan akan 

jasa transportasi pariwisata khususnya bus pariwisata juga semakin meningkat. Di 

wilayah Kota Malang, persaingan yang ketat dapat ditandai dengan adanya 7 

Perusahaan Otobus yang ada di kota tersebut (Dishub Kota Malang, 2011). 

Beberapa PO. yang beroperasi tersebut merupakan perusahaan yang asli berdiri di 

Kota Malang, diantaranya yaitu Perum Damri, PO Malang Indah, PO Dana 

Dhasih, PO Medali Mas, PO Zena, PO Al-Mubarok dan PO Puspa Indah yang 

dapat dilihat pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Perusahaan Otobus di Malang Tahun 2012 

Nama PO Jumlah Bus 

PO Zena 35 unit 

PO Malang Indah 31 unit 

PO Restu 27 unit 

PO Al Mubarok 10 unit 

PO Pahala Kencana 22 unit 

PO Tentrem 24 unit 

PO Lorena 20 unit 

PO Puspa Indah 30 unit 

Sumber: http://www.bismania.com, diunduh pada 22 Desember 2013 

http://www.republika.co.id/
http://www.bismania.com/
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Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah armada yang dimiliki masing-

masing PO bermacam-macam. Salah satu hal yang turut mempengaruhi 

banyaknya  armada yang dimiliki perusahaan adalah jumlah penumpang dan 

penyewa. Berdasarkan data di atas, PO yang memiliki jumlah armada paling 

sedikit adalah PO Al Mubarok. Hal tersebut yang menyebabkan layanan bus 

malam PO Al Mubarok diakuisisi oleh PO lain di luar Malang, sehingga saat ini 

PO Al Mubarok hanya melayani bus pariwisata.  

PO Al Mubaraok adalah perusahaan otobus yang bergerak di bidang jasa, 

yang tepatnya jasa transportasi darat. Awalnya, perusahaan ini melayani 

persewaan bus untuk pariwisata dan juga bus malam. Namun, karena saat ini 

layanan bus malam telah diakuisisi PO lain, jumlah armada yang dimiliki PO Al 

Mubarok menjadi lebih sedikit karena hanya melayani bus pariwisata. PO Al 

Mubarok melayani wisata umum di seluruh pulau Jawa maupun di luar pulau 

Jawa seperti wisata Jogja, Bali, Bandung, dan Jakarta. 

PO Al Mubarok menambah jumlah armadanya seiring jumlah penyewa 

yang kian meningkat tiap tahun. Peningkatan jumlah penyewa yakni sekitar 1% - 

5% menyebabkan pendapatan dan laba perusahaan pun juga mengalami kenaikan. 

Berikut adalah data perkembangan jumlah armada bus, pendapatan, dan laba PO 

Al Mubarok selama 5 tahun terakhir yang dapat dilihat pada Tabel 1.2. 
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Tabel 1.2  Perkembangan Jumlah Bus, Pendapatan, Dan Laba PO Al Mubarok 
Tahun 2008-2012 

Tahun Jumlah Bus Penyewa Pendapatan Laba 

 
2008 9 323 Rp  710,600,000 Rp 213,180,000.00 

2009 9 330 Rp 726,000,000 Rp  217,800,000.00 

2010 9 341 Rp 750,200,000 Rp  225,060,000.00 

2011 10 377 Rp 829,400,000 Rp  248,820,000.00 

2012 10 381 Rp 838,200,000 Rp  251,460,000.00 

Sumber : Laporan tahunan PO Al Mubarok, 2013 

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah armada bus, pendapatan, dan laba 

pada PO Al Mubarok mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini 

disebabkan oleh kenaikan jumlah penyewa yang juga kian meningkat. Jumlah 

penyewa yang terus meningkat tersebut mengharuskan perusahaan untuk 

menambah armada bus yang saat ini masih berjumlah 10 unit, karena sejak 

adanya kerjasama antara Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata dengan Pengurus 

Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) pada akhir Juni 2011, jumlah penyewa  kian meningkat 

hingga perusahaan tidak dapat melayani/menolak sekitar 5-10 penyewa tiap bulannya. 

Keputusan untuk menggunakan sumber dana dari luar, baik dari lembaga 

keuangan bank ataupun non bank, harus mempertimbangkan berbagai persyaratan 

yang ada dan tentunya persyaratan tersebut menguntungkan bagi perusahaan. 

Keputusan sumber pembelanjaan yang tepat perlu adanya analisis investasi karena 

keduanya sama-sama menimbulkan kewajiban bagi perusahaan.  NPV dan NAL 

merupakan alat analisis untuk mengetahui perbandingan antara Sewa Guna Usaha dan 

kredit bank, manakah yang lebih baik dan menguntungkan  bagi perusahaan 

dalam pengambilan keputusan pembelanjaan. 
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Berdasarkan fenomena yang diuraikan di atas, di mana PO Al Mubarok 

membutuhkan sumber pembelanjaan dalam pendanaan aktiva tetapnya berupa bus 

dalam memenuhi permintaan pelanggan yang semakin meningkat dari tahun ke 

tahun, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Analisis 

Perbandingan Sumber Pembelanjaan Sewa Guna Usaha dengan Kredit Bank 

sebagai Alternatif Investasi Pendanaan Bus Pada PO Al-Mubarok Malang” 

 

B. Rumusan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, bahwa PO Al 

Mubarok membutuhkan alternatif sumber pembelanjaan dari luar perusahaan 

dalam pendanaan bus, maka perumusan masalah pada penelitian ini, adalah di 

antara Sewa Guna Usaha dan kredit bank, sumber pembelanjaan manakah yang 

lebih menguntungkan ? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah dikemukakan di atas, hasil 

akhir yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk menentukan sumber 

pembelanjaan yang lebih menguntungkan diantara Sewa Guna Usaha dan 

kredit bank 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Manajemen PO Al Mubarok 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai saran dan 

masukan bagi pihak perusahaan dalam menentukan sumber pembelanjaan 

aktiva tetap. 

b. Bagi perusahaan sewa guna usaha dan pihak kreditur PO Al-Mubarok 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan agar 

perusahaan sewa guna usaha dan pihak kreditur menetapkan kebijakan-

kebijakan yang nantinya dijadikan bahan pertimbangan oleh perusahaan 

yang membutuhkan sumber pembelanjaan. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi 

ketika melakukan penelitian dengan judul yang sama dan dapat pula dibaca 

sebagai tambahan ilmu pengetahuan. 

 


