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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Bab ini berisi penelitian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan, pembatasan masalah dan sistematika penulisan 

laporan. 

 

1.1 Latar Belakang 

 Jumlah penduduk Indonesia semakin tahun semakin meningkat. Pada 

tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia adalah 237,6 juta jiwa dan pada tahun 

2011 jumlah penduduk Indonesia mencapai 241 juta jiwa. Pertumbuhan jumlah 

penduduk sebesar 1,49% setiap tahunnya menyebabkan kebutuhan masyarakat 

akan barang atau produk semakin meningkat juga. Hal ini membuat produksi 

barang meningkat sehingga menyebabkan dunia industri semakin berkembang 

pesat. Meningkatnya konsumsi masyarakat akan barang produksi memerlukan 

sistem distribusi yang baik dari pabrik kepada konsumen. 

 Sistem distribusi merupakan salah satu bagian penting dari suatu 

perusahaan. Sistem distribusi adalah sebuah alur proses barang dari perusahaan ke 

tangan konsumen. Perusahaan sebaiknya memperhatikan sistem distribusi yang 

dipilih. Jika perusahaan salah dalam memilih jalur atau cara distribusi, hal ini 

akan mengganggu kelancaran arus barang. Terdapat beberapa jenis distribusi, 

yaitu: distribusi melalui darat, laut, dan udara.  
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 Perusahaan di Indonesia banyak menggunakan jenis distribusi darat, baik 

menggunakan mobil perusahaan sendiri maupun outsourcing, yaitu ekspedisi jasa 

angkutan mobil. Perusahaan cenderung mengunakan outsourcing dalam 

menyalurkan produknya demi memenuhi kebutuhan konsumen yang meningkat. 

Hal ini membuat dunia usaha jasa distribusi bertumbuh. 

 Ekspedisi Jasa dibagi atas dua kelompok. Pertama adalah ekspedisi jasa 

retail, yaitu seperti Tiki, JNE dan lain -lain. Ekspedisi ini bermain dalam kuantitas 

kecil dan terdiri dari berbagai jenis produk. Barang atau produk yang dikirim 

dalam ekspedisi ini dikelompokkan berdasarkan daerah tujuan. Kedua adalah 

ekspedisi niaga, yaitu ekspedisi jasa angkutan mobil. Dalam ekspedisi ini, produk 

yang dikirim merupakan produk dalam kuantitas besar dan sejenis untuk satu 

tujuan daerah. Biasanya ekspedisi niaga adalah jenis ekspedisi yang digunakan 

oleh perusahaan dalam mendistribusikan produk atau barang yang diproduksi. 

 Dengan berkembangnya industri jasa ekspedisi, para pengusaha terkadang 

dalam menentukan harga pokok penjualan jasa angkutan masih menggunakan 

metode tradisional. Belum adanya perhitungan biaya yang tepat membuat 

pengusaha tidak mendapat keuntungan yang maksimal. Oleh karena itu, 

diperlukan perhitungan biaya modal dengan menggunakan variabel – variabel 

yang jelas dalam perhitungannya.  Perhitungan biaya ini juga harus ditunjang oleh 

sistem komputerisasi agar perusahaan ekspedisi dapat berjalan dengan baik dan 

lancar. 
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1.2 Perumusan Masalah 

 Pokok permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah belum 

adanya perhitungan harga pokok penjualan ekspedisi niaga sehingga penentuan 

harga berdasarkan dari harga sewa perusahaan lain (harga pasar). Hal ini membuat 

perusahaan tidak mengetahui secara terperinci keuntungan yang mereka dapat.   

 

1.3 Tujuan  

 Tujuan dalam penelitan ini adalah menentukan variabel harga pokok 

penjualan pada jasa ekspedisi angkutan mobil. Langkah – langkah yang dilakukan 

adalah dengan menentukan klasifikasi variabel yang mempengaruhi harga pokok 

penjualan, menghitung harga variabel per satuan jarak, membuat formulasi model 

rute perjalanan mobil, membuat aplikasi software untuk memudahkan 

perhitungan.   

 

1.4  Pembatasan Masalah  

 Batasan – batasan yang digunakan dalam membuat penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Rute perjalanan yang diteliti memiliki daerah asal Bandar Lampung dan 

daerah tujuan Jakarta, Solo, Semarang, Bandung dan Surabaya.  

2. Pusat penelitian dilakukan di kota Bandar Lampung. 

3. Perancangan program komputer untuk melakukan perhitungan harga pokok 

penjualan dilakukan dengan bantuan software visual basic 6 enterprise. 

 



4 
 

1.5  Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan dalam laporan tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi pendahuluan penelitian yang meliputi latar belakang, pokok 

permasalahan, pembatasan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini berisi tentang teori yang digunakan untuk pengolahan data 

perhitungan harga pokok penjualan.  

 

BAB III METODE PENELITAN 

Bab ini berisi langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan 

penelitian ini, yaitu dari penelitian pendahuluan, pengumpulan dan pengolahan 

data yang diperlukan, formulasi model,  analisis hingga pada kesimpulan dan 

saran. 

 

BAB IV PENGUMPULAN DATA DAN PENGOLAHAN DATA 

 Bab ini berisi data-data yang diperlukan untuk mendukung pemecahkan 

masalah yang ada, meliputi klasifikasi variabel yang mempengaruhi harga pokok 

penjualan ,data rute perjalanan, jenis dan biaya operasional mobil serta fungsinya , 

data uang jalan untuk supir, data gaji supir per rute perjalanan dan data 
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administrasi.  Setelah data dikumpulkan, data diolah dengan mencari harga 

variabel per satuan jarak untuk dapat menghitung harga pokok penjualan masing – 

masing rute perjalanan. 

 

BAB V FORMULASI MODEL  

 Bab ini berisi formulasi model dari masing – masing variabel penyusun 

harga pokok penjualan yang kemudian akan digunakan dalam perhitungan harga 

pokok penjualan.  

 

BAB VI ANALISIS DATA  

Pada bab ini berisi perhitungan harga pokok penjualan masing – masing 

rute perjalanan, penentuan variabel primer penyusun harga pokok penjualan dan 

kemudian dianalisis dengan cara meminimalisasi harga varibel primer tersebut.  

 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian sehingga dapat 

menjawab tujuan penelitian dan saran untuk perbaikan yang mungkin dapat 

berguna bagi penulis selanjutnya.  

 

 


