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A. Latar Belakang Masalah              

Berwisata merupakan salah satu bagian dari kebutuhan sebagian 

masyarakat Indonesia. Hasil survei yang diselenggarakan Litbang Kompas 

menunjukkan bahwa mayoritas responden pernah berwisata. Sebagian besar 

publik dari beragam latar belakang ekonomi mengaku berwisata sedikitnya 

sekali dalam  setahun. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata, jumlah 

wisatawan domestik pada tahun 2014 mencapai 251 juta orang, itu artinya 

jumlah orang Indonesia yang bepergian ke tempat wisata jumlahnya 

mendekati jumlah penduduk Indonesia (www.kompas.com). 

Industri pariwisata tidak lepas dari industri transportasi baik 

transportasi udara, laut maupun darat. Transportasi darat menjadi alternatif 

terbaik bagi wisatawan untuk mengunjungi obyek wisata karena mudah 

digunakan untuk menjangkau obyek-obyek wisata di Indonesia. Salah satunya 

adalah transportasi bus pariwisata, transportasi ini sering digunakan untuk 

melakukan perjalanan suatu komunitas menuju tempat-tempat wisata, tempat 

bersejarah, studi banding, wisata religi dan sebagainya sebab memiliki 

kapasitas yang cukup banyak dan harga yang terjangkau.  

Kota Malang merupakan salah satu kota pariwisata yang terdapat di 

Indonesia. Bisnis bus pariwisata yang terdapat di Malang mengalami 

persaingan yang sangat ketat. Persaingan tidak hanya antar perusahaan tetapi 

saat ini banyak bus pariwisata yang dimiliki oleh perorangan. Persaingan bisnis 
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bus pariwisata membuat perusahaan otobus khususnya yang ada di Malang 

berlomba-lomba meningkatkan daya saing baik dengan cara memperbaharui 

armada atau meningkatkan pelayanannya. Bus pariwisata yang ada di Malang 

antara lain PO Restu panda, PO Al-Mubarok, PO Pion, PO Zena, dan lain-lain. 

Kebutuhan bus pariwisata masyarakat Malang dinilai sangat 

menjanjikan, di Malang terdapat beberapa kelompok masyarakat yang 

membutuhkan bus pariwisata seperti membawa rombongan mahasiswa, study 

tour anak sekolah, perjalanan dinas, wisata religi wali 5 atau wali 9, serta 

terdapat beberapa tempat yang membutuhkan kendaraan bus seperti stadion 

sepak bola, wisata Kota Batu, wisata Kota Malang, dan sebagainya. 

Bisnis bus pariwisata berbeda dengan bisnis transportasi pada 

umumnya, bisnis bus pariwisata lebih mengunggulkan pelayanan. Hal ini juga 

disebutkan dalam Undang-Undang RI No 10 pasal 20, bus sebagai jasa 

transportasi pariwisata termasuk sebagai usaha pariwisata, setiap wisatawan 

sebagai penyewa berhak memperoleh, informasi yang akurat mengenai daya 

tarik wisata, pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar, perlindungan 

hukum dan keamanan, pelayanan kesehatan, perlindungan hak pribadi dan 

perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi. 

(www.dpr.go.id) 

PO Zena terletak di kota Malang. Bidang jasa PO Zena dibagi menjadi 

2 divisi, yaitu jasa transportasi antar kota dan bus malam, dan jasa transportasi 

pariwisata. Pada divisi pariwisata, PO Zena menyediakan jasa studi eksklusif, 

ziarah wali, tour jawa-bali dan perjalanan antar kota. PO Zena yang berdiri 
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sejak 14 tahun tentu telah dikenal oleh masyarakat, hal ini menjadi dampak 

positif bagi perusahaan untuk maju menghadapi persaingan. PO Zena Malang 

melakukan strategi pemasaran dengan bekerjasama dengan sekolah, universitas 

serta komunitas lainnya yang ada di Malang. 

Tahun 2011 PO Zena Malang mengurangi 2 bus karena seringnya 

perbaikan mesin dan kerusakan fasilitas isi bus yang mengakibatkan 

bertambahnya biaya perawatan. Tahun 2012 hingga tahun 2015 PO Zena 

Malang memiliki 9 bus pariwisata, berdasarkan hasil wawancara dengan 

manajer PO Zena Malang, banyaknya permintaan yang tidak terealisasi 

merupakan salah satu alasan perusahaan menginginkan penambahan bus. 

Permasalahan lain pada saat bus memerlukan adanya kir kendaraan, perbaikan 

mesin, perbaikan body, serta perbaikan isi bus yang mengakibatkan bus tidak 

beroperasi.   

Persaingan bisnis Tour dan Travel yang ada di Kota malang baik 

perusahaan maupun individu, mengharuskan PO Zena Malang untuk terus 

memajukan bisnisnya agar perusahaan tetap eksis dalam bisnis pariwisata ini. 

Penambahan bus baru dilakukan agar PO Zena Malang dapat terus bersaing 

dengan perusahaan atau perseorangan yang memiliki bus yang lebih baru. 

Berikut ini data Jumlah Bus, Permintaan Terealisasi dan Pendapatan dari tahun 

2011 hingga 2015 dapat dilihat pada Tabel 1.1 
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Tabel 1.1 Jumlah Bus, Permintaan terealisasi dan Pendapatan 

No Tahun Jumlah 
bus 

Permintaan 
Terealisasi Pendapatan  

1 2011 11 1056 orang Rp 2.922.000.000,00 
2 2012 9 1296 orang Rp 2.781.520.000,00 
3 2013 9 1620 orang Rp 3.337.824.000,00 
4 2014 9 1664 orang Rp 3.671.606.400,00 
5 2015 9 1836 orang    Rp 3.855.186.720,00 
Sumber: PO Zena, 2015  

PO Zena Malang bermaksud memperluas usaha dengan menambah 2 

bus pariwisata merek HINO RK8JSKA - NHJ. Penambahan bus yang 

dilakukan sebelumnya melalui pembiayaan eksternal yaitu dari perusahaan 

pembiayaan (Multifinance) dan utang bank, kedua pembiayaan ini 

menimbulkan kewajiban bagi perusahaan. Pilihan sumber pembelanjaan PO 

Zena Malang yaitu dari BFI Finance dan kredit Bank BTN. BFI Finance 

merupakan perusahaan pembiayaan yang telah menjalin kerjasama dengan 

dealer HINO secara langsung dengan proses yang mudah dan bunga yang 

kompetitif. Kredit bank BTN digunakan karena dapat memberikan kemudahan 

dalam proporsi modal maksimal 70% dari biaya perolehan serta suku bunga 

yang kompetitif. 

Menurut (Halim dan Sarwoko:2008), terdapat tiga tipe utang jangka 

menengah, Pertama, Revolving Credit Agreement merupakan suatu kredit yang 

dijamin dengan jalan mana bank setuju untuk meminjamkan uang atas 

permintaan pada suatu periode yang akan datang. Kedua, Term Loan 

merupakan suatu pinjaman dari bank, perusahaan keuangan, perusahaan 

asuransi, atau lembaga-lembaga keuangan lainnya untuk suatu periode dari satu 
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sampai tujuh tahun. Ketiga, Lease merupakan suatu perjanjian yang 

menyediakan penggunaan aktiva-aktiva  tanpa memiliki aktiva tersebut. 

Pada PO Zena Malang, menggunakan perbandingan dari kedua sumber 

pembelanjaan jangka menengah yaitu Term Loan atau Mid Term Loan yaitu 

utang jangka menengah bank dan Lease atau sewa guna usaha. Pemilihan dari 

kedua alternatif sumber pembelanjaan jangka menengah tersebut dapat 

dijadikan perusahaan dalam pengambilan keputusan pembelanjaan bus baru.  

Berdasarkan fenomena yang diuraikan di atas, perlu dilakukan analisis 

apakah perusahaan harus membeli bus baru dengan cara utang bank atau 

dengan sewa guna usaha yang secara ekonomis lebih layak untuk dilaksanakan, 

sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Analisis Pemilihan Sumber 

Pembelanjaan antara Sewa Guna Usaha dengan Utang dalam Pengadaan Bus 

Pariwisata pada PO Zena Malang”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah penggunaan sumber pembelanjaan dengan sewa guna usaha dan 

utang secara ekonomis layak bagi PO Zena Malang untuk membelanjai 

pengadaan bus baru? 

2. Di antara sewa guna usaha dan utang, sumber pembelanjaan mana yang 

lebih layak? 
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C. Batasan Masalah 

Setelah melakukan perumusan masalah, supaya penelitian ini tidak 

meluas dan menjadi terarah maka peneliti memberikan batasan dari penelitian 

ini yaitu: 

1. PO Zena Malang akan menambah 2 buah bus pariwisata merek HINO 

RK8JSKA – NHJ. 

2. Alternatif sumber pembelanjaan dari perusahaan multifinance yaitu BFI 

Finance serta utang pada Bank BTN. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah, 

penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Mengetahui sumber pembelanjaan dengan sewa guna usaha dan utang 

secara ekonomis layak bagi PO Zena Malang untuk membelanjai 

pengadaan bus baru. 

b. Mengetahui sumber pembelanjaan yang lebih layak di antara sewa guna 

usaha dan utang untuk pengadaan bus pariwisata pada PO Zena 

Malang. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Manajemen PO Zena Malang 

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan manajemen 

perusahaan dalam menentukan kegiatan pembelanjaan serta 



7 
 

 

memberikan keputusan sumber pembelanjaan yang ekonomis dalam 

rencana melakukan pengadaan bus baru. 

b. Bagi kreditur PO Zena Malang 

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan perusahaan 

perbankan sebagai evaluasi dalam memberikan sumber pembelanjaan 

kepada PO Zena Malang apabila memilih utang bank serta untuk 

membandingkan sumber pembelanjaan dengan sewa guna usaha. 

c. Bagi Perusahaan Multifinance PO Zena Malang 

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan perusahaan 

multifinance dalam memuat informasi dari PO Zena Malang untuk 

membuat keputusan apabila perusahaan memilih sewa guna usaha 

serta untuk membandingkan sumber pembelanjaan dengan utang bank. 

d. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan referensi ketika 

melakukan penelitian yang berhubungan dengan pemilihan sumber 

pembelanjaan antara sewa guna usaha dengan utang bank dan dapat 

pula dibaca sebagai tambahan ilmu pengetahuan. 

 

 


