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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

          Kondisi perekonomian yang semakin kompleks menuntut agar 

perusahaan melakukan peningkatan seperti peningkatan laba, peningkatan 

kualitas produk atau jasa, peningkatan pelanggan, dan peningkatan lainnya 

sehingga perusahaan tetap dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. 

Suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa, pelayanan menjadi hal 

terpenting yang harus diperhatikan perusahaan. Hal ini dikarenakan agar 

perusahaan jasa mempunyai loyalitas pelanggan dan adanya nilai tambah bagi 

pelanggan mengenai pelayanan jasa yang diberikan.  

          Investasi juga dibutuhkan dalam setiap perusahaan karena dapat 

mendukung aliran dana dalam melakukan kegiatan operasional perusahaan 

namun investasi harus dilakukan secara matang maka itu, proses perencanaan 

investasi biasanya memerlukan waktu yang panjang dalam memilih investasi 

untuk dapat meminimalisasi kerugian perusahaan. Kesalahan dalam 

berinvestasi dapat merugikan banyak pihak, seperti kebangkrutan, penimbunan 

aktiva dan lain-lain. Menurut Abdul Halim, investasi juga diartikan sebagai 

penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh 

keuntungan di masa yang akan datang.  

(http://definisimu.blogspot.com/2012/08/definisi-investasi.htm), 
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          Pengukuran kinerja menjadi hal yang penting bagi manajemen untuk 

melakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaan dan perencanaan tujuan di 

masa mendatang. Setiap orang dituntut untuk dapat memperbaiki 

kemampuannya dalam berbagai bidang agar dapat terus bersaing mencapai 

kualitas sumber daya yang kompeten di era globalisasi saat ini dan dapat ikut 

berperan serta dalam membangun perekonomian nasional  

          PA Rajawali Putra adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

pelayanan jasa khususnya angkutan barang. Perusahaan ini melayani 

pengiriman barang antarkota di wilayah Jawa Barat seperti Jakarta, Tangerang, 

Bogor, Bekasi, dan lain-lain. Perusahaan masih kewalahan dengan 

permintaan-permintaan dari pelanggannya karena seringkali mengalami 

kendala seperti kerusakan-kerusakan di perjalanan dan masalah-masalah 

lainnya. Hal-hal yang perlu dilakukan adalah melakukan peremajaan truk-truk 

yang sudah dimiliki agar pelanggan merasa terpuaskan dengan pelayanan kita. 

Untuk melakukan peremajaan dibutuhkan dana yang cukup besar. Kondisi 

seperti yang memaksa banyak perusahaan transportasi untuk tetap 

mengoperasikan armada yang sebenarnya sudah tidak layak untuk beroperasi 

(http://www.kompas.co.id/kompascetak/0702/02/jogja/20480.htm), maka 

perusahaan ingin melakukan ekspansi yaitu dengan membeli sejumlah truk 

baru untuk membantu aktivitas operasi karena dengan adanya pembel ian truk 

baru, maka akan mengurangi waktu dan biaya sehingga perusahaan menjadi 

lebih efektif dan efisien. 
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          Atas dasar tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai 

keputusan alternatif mana yang lebih baik sehingga penulis memilih judu l 

“Pemilihan Alternatif Membeli Truk Baru atau Truk Lama terhadap Kinerja 

Perusahaan.” 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang penelitian maka penulis 

mengidentifikasikan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah investasi dalam membeli truk baru mendapatkan keuntungan? 

2. Bagaimana pemilihan alternatif membeli truk baru atau truk lama 

terhadap kinerja perusahaan? 

 

1.3  Maksud dan Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka maksud dan tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui investasi dalam membeli truk baru mendapatkan 

keuntungan. 

2. Untuk mengetahui pemilihan alternatif membeli truk baru atau truk lama 

terhadap kinerja perusahaan. 
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1.4  Kegunaan penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:  

1. Bagi perusahaan  

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberi masukan kepada 

manajemen perusahaan untuk memilih truk yang baru atau memilih truk 

yang lama untuk menjalankan aktivitas operasi mereka.  

2. Bagi penulis 

Memberikan pengetahuan bagi penulis dalam melakukan investasi yang 

tepat dan mungkin akan berguna di masa yang akan datang.  

3. Bagi pembaca dan pihak lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk 

menambah wawasan dan dapat dijadikan bahan penelitian selanjutnya.  

 

 

 

 


