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Evaluasi saluran distribusi pada 
PO. Rosalia Indah di Palur, 

Karanganyar 

Muttaqien Eko Prasetyo 

F3200036 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Suatu perusahaan didirikan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan 

dari aktivitas mencapai volume penjualan yang tinggi dan untuk menguasai 

pangsa pasar dalam jangka panjang. Hal ini dimaksud untuk menjaga 

kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Ukuran kesuksesan perusahaan dapat 

diketahui dari meningkatnya permintaan perusahaan dan perolehan laba yang 

maksimal dalam periode tertentu dari tahun ke tahun, serta diimbangi dengan 

permintaan yang semakin besar. 

 Dalam sistem operasional perusahaan, kegiatan pemasaran merupakan 

salah satu faktor yang sangat penting, dengan pemasaran sebagai variabel 

penghubung perusahaan dengan konsumen atau pasar. Sehingga kegiatan 

pemasaran sebagai orientasi utama para pengusaha. Dalam sistem perekonomian 

sekarang ini, pertukaran dilakukan secara bebas dalam pembelian atau 

memperoleh barang atau jasa, dan penguasaan pasar berada di tangan konsumen 
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atau pembeli. Oleh karena itu kegiatan pemasaran diperlukan dalam membantu 

konsumen untuk menilai barang atau jasa yang akan dibelinya. 

 Menjamurnya perusahaan jasa dewasa ini, menuntut perusahaan jasa PO. 

ROSALIA INDAH merencanakan usaha yang didasari atas perencanaan yang 

baik dan matang serta mampu mengestimasi ketidakpastian pasar. Pertimbangan 

dan langkah perencanaan strategis diarahkan perusahaan dengan upaya pemasaran 

dalam bentuk marketing mix ( produk, price, place, promotion ). 

Dalam rangka memperlancar arus transportasi / pariwisata, maka salah 

satu faktor penting yang tidak boleh diabaikan adalah memilih secara tepat saluran 

distribusi yang akan digunakan oleh perusahaan. Masalah pemilihan saluran 

distribusi adalah suatu masalah yang sangat penting, sebab kesalahan yang 

dilakukan perusahaan dalam pemilihan saluran distribusi ini dapat memperlambat, 

bahkan dapat memacetkan usaha penyaluran barang atau jasa dari produsen ke 

konsumen. Meskipun jasa kita sudah sesuai dengan selera konsumen, tetapi kalau 

ternyata saluran distribusi yang digunakan oleh perusahaan tidak efektif, tidak 

mempunyai inisiatif dan kreatif serta tidak mempunyai tanggung jawab, maka 

usaha penyaluran akan mengalami keterlambatan. Karena pengaruh saluran 

distribusi sangat besar terhadap kelancaran penjualan, maka masalah saluran 

distribusi ini harus betul-betul dipertimbangkan. 

Untuk menetapkan volume penjualan, perusahaan harus menetapkan 

saluran distribusi yang akan digunakan. Saluran distribusi itu sendiri mempunyai 

arti, seperangkat lembaga yang melakukan semua kegiatan yang digunakan untuk 

menyalurkan produk dan jasa dari produsen ke konsumen. Saluran distribusi 
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dibagi menjadi dua, yaitu saluran distribusi langsung dan saluran distribusi tidak 

langsung. Saluran distribusi langsung yaitu penyampaian produk atau jasa kepada 

konsumen yang dilakukan sendiri atau secara langsung oleh produsen. Sedang 

saluran distribusi tidak langsung yaitu penyampaian produk atau jasa kepada 

konsumen yang membutuhkan pihak lain sebagai perantara. Yang dimaksud pihak 

perantara disini adalah agen, sales, pengecer, orang yang berpengaruh, tour 

operator dan lain-lain. 

Saluran distribusi yang digunakan oleh pihak PO Rosalia Indah adalah 

saluran distribusi langsung dan saluran distribusi tidak langsung. Saluran 

distribusi langsung ini perusahaan menjual secara langsung barang atau jasa 

kepada konsumen. Yang berwujud seperti penjualan tiket bus dan travel, 

restaurant, SPBU. Sedangkan untuk saluran distribusi yang tidak langsung 

meliputi pemakaian perantara dalam menjualkan produk barang atau jasa kepada 

konsumen. Perantara disini adalah agen.  

Pihak perantara yang digunakan oleh PO. Rosalia Indah dalam saluran 

distribusinya adalah agen. Para agen ini diberi kewenangan oleh PO. Rosalia 

Indah untuk menjualkan tiketnya menurut tarif resmi dari perusahaan, selain 

konsumen dapat membeli tiketnya langsung pada pool PO. Rosalia Indah. Pihak 

Rosalia Indah menggunakan para agen ini dimaksudkan, agar konsumen tidak 

terlalu banyak mengeluarkan waktu, karena letak pool PO. Rosalia Indah yang 

berada di Jl. Solo Sragen KM. 7,5 di Palur, Karanganyar. Daripada konsumen 

dalam membeli tiket terlalu jauh, maka PO. Rosalia Indah menggunakan agen. 

Konsumen juga merasa lebih baik membeli tiket kepada para agen daripada 
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membeli tiket langsung mendatangi kantor pusat PO. Rosalia Indah. Para agen 

ditempatkan oleh PO. Rosalia Indah pada posisi yang strategis, ramai, berdekatan 

dengan agen bus lainnya. Para agen ini berusaha untuk menjual tiket sebanyak-

banyaknya, tapi harus berdasarkan tarif resmi yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan. Dalam menjualkan tiketnya, para agen tidak diberi kewenangan 

dalam menentukan harga jual tiket. Karena harga jual tiket sudah ditentukan 

langsung menurut tarif resmi dari perusahaan. Jadi para agen tidak dapat 

menjualkan harga jual tiket melebihi dari tarif yang sudah ditetapkan oleh 

perusahaan.  

Agen tersebut berada pada setiap daerah tujuan dari perjalanan bus PO. 

Rosalia Indah. Para agen menetapkan tempat penjualan tiket berada di daerah 

pasar, strategis, ramai, dekat dengan agen bus lainnya, dikarenakan letaknya yang 

bisa disebut sebagai pasar penumpang. Diharapkan juga para agen ini dapat 

memberikan informasi kepada konsumen. Hal tersebut dimaksudkan agar 

konsumen mendapatkan informasi yang tepat dan akurat, supaya konsumen tidak 

mengalami kebingungan dalam mencari informasi ataupun tiket. Pihak Rosalia 

Indah memberikan pesan kepada para agen, supaya konsumen dapat dilayani 

dengan baik yang membuat para konsumen puas dan senang. 

Dalam penjualan tiket, para agen akan mendapatkan komisi dari pihak PO. 

Rosalia Indah yang dihitung dari penjualan tiket, yaitu jika para agen dapat 

menjualkan satu tiket, para agen akan mendapat komisi sebesar Rp 5000 s/d 7000 

per tiket. 
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Jadi peningkatan volume penjualan dari perusahaan PO. Rosalia Indah 

dapat dipengaruhi oleh dua saluran, yaitu saluran distribusi langsung dan saluran 

distribusi tidak langsung.  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut, aktivitas 

distribusi dapat berpengaruh pada kegiatan pemakaian jasa transportasi dalam 

melakukan perjalanan, baik wisata maupun umum terutama oleh PO. ROSALIA 

INDAH. Agar dalam pembahasan penelitian lebih terarah pada inti penulisan, 

maka peneliti merumuskan masalah, yaitu : 

1. Apakah saluran distribusi dapat meningkatkan volume penjualan pada 

PO. Rosalia Indah. 

2. Saluran distribusi mana yang paling menguntungkan terhadap volume 

penjualan pada perusahaan. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

 

 

1. Untuk mengevaluasi saluran distribusi pada PO. Rosalia Indah. 

2. Untuk mengetahui saluran distribusi  mana yang paling menguntungkan 

bagi perusahaan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Sebagai bahan referensi untuk mengembangkan ilmu manejemen 

pemasaran khususnya dan menjembantani teori dalam menerapkan ilmu 

tersebut ke dunia usaha. 

2. Sebagai bahan referensi masukan perusahaan dalam melaksanakan 

suatu kebijaksanaan dan proses pengambilan keputusan yang obyektif. 

3. Sebagai informasi yang dapat memberikan sedikit gambaran bagi 

peneliti lain yang berminat dengan masalah ini. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

1) Pengertian Saluran Distribusi dan Jasa 

 Dewasa ini sebagian besar produsen tidak menjual langsung hasil 

produksinya kepada konsumen akhir. Kebanyakan produsen bekerja sama dengan 

perantara pemasaran untuk menyalurkan produknya ke pasar. Dengan demikian 

produsen dituntut untuk mempelajari terlebih dulu saluran pemasarannya serta 

harus menaksirkan kekuatan pasar terhadap hasil produksinya. Kemudian 

perusahaan membuat perencanaan dan strategis pemasaran, yaitu menyangkut 

penentuan produk ke pasar. Saluran distribusi ini sering atau lazim disebut saluran 

perdagangan atau saluran pemasaran. Untuk lebih jelasnya berikut ini dikutip 

beberapa definisi tentang pengertian saluran distribusi, yaitu : 

 Stern dan El-Ansory mendefinisikan saluran distribusi sebagai berikut : 
 Saluran distribusi terdiri dari seperangkat lembaga yang melakukan semua 

kegiatan (fungsi) yang digunakan untuk menyalurkan dan status 
pemiliknya dari produksi ke konsumen (Philip Kotler, 1993:167)  
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 Untuk selanjutnya, definisi yang dipakai adalah definisi yang bersifat 
paling luas, dikemukakan oleh C. Glenn Walters sebagai berikut : 

 Saluran adalah sekelompok pedagang dan agen perusahaan yang 
mengkombinasikan antara pemindahan phisik dan nama dari suatu produk 
untuk menciptakan kegunaan bagi pasar tertentu (Basu Swastha, 
1990:286) 

 

Dari definisi tersebut dapat diketahui adanya beberapa unsur penting yaitu : 

1. Saluran merupakan sekelompok lembaga yang ada diantara berbagai 

lembaga yang mengadakan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan. 

2. Tujuan dari saluran pemasaran adalah untuk mencapai pasar-pasar 

tertentu. Jadi pasar merupakan tujuan akhir dari kegiatan saluran. 

Sebenarnya pembedaan secara tegas antara barang dan jasa sering kali sukar 

dilakukan. Hal ini dikarenakan pembelian suatu barang seringkali disertai dengan 

jasa-jasa tertentu dan sebaliknya pembelian suatu jasa seringkali juga melibatkan 

barang-barang yang melengkapinya. Meskipun demikian, jasa dapat didefinisikan 

sebagai berikut : 

Jasa adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh 
suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya bersifat intangible 
(tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. 
Produksi jasa bisa berhubungan dengan produk fisik maupun tidak (Philip 
Kotler, 1994) 
 

(Zeithaml dan Bitner, 1995:5)  berpendapat tentang jasa, yaitu : 
Jasa itu sebagai deeds ( tindakan, prosedur, aktivitas ), proses-proses dan 
unjuk kerja yang intangible. 
 

Jasa adalah aktivitas ekonomi yang mempunyai sejumlah elemen 
intangible (manfaat atau nilai) yang berkaitan dengannya, yang melibatkan 
sejumlah interaksi konsumen atau dengan barang-barang milik, dan tidak 
mempunyai kaitan dengan produk fisik (Andrian Payne, 1993:6) 
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Zeithaml dan Bitner (1996:5), memberi solusi dengan cara merangkum 
semua definisi diatas , yang menurut mereka : 
Jasa adalah mencakup semua aktivitas ekonomi yang outputnya bukanlah 
produk atau konstruksi fisik, yang secara umum konsumsi dan produk 
dilakukan pada waktu yang sama dan nilai tambah yang diberikannya 
dalam bentuk (kenyamanan, liburan, kecepatan dan kesehatan), secara 
intangible bagi pembeli pertamanya. 
   
Beberapa fungsi atau kegunaan saluran distribusi, yaitu (Basu Swastha, 

1998:38) : 

1. Pertimbangan efisiensi 

2. Umumnya tanpa perantara 

 

 

2) Saluran Distribusi 

Dalam memilih sistem distribusi produk atau jasa yang dihasilkan, 

perusahaan mempunyai kebebasan untuk memilihnya. Berdasar cara penyampaian 

produk atau jasa maka sistem distribusi tersebut dapat dikelompokkan menjadi 

dua, yaitu (Marwan Asri, 1986:253) : 

1. Distribusi langsung  

Umumnya produsen memakai saluran distribusi langsung mempunyai 

bermacam-macam latar belakang, seperti : 

a. Di dorong oleh keinginan untuk selalu dekat dengan konsumen   

akhir. 

b. Di dorong keinginan untuk mempengaruhi pasar. 

Jadi saluran distribusi langsung yang digunakan perusahaan adalah 

dengan pendirian cabang atau perwakilan perusahaan di berbagai 

tempat. 

2. Distribusi tidak langsung 
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Jadi saluran distribusi tidak langsung melibatkan suatu lembaga 

perusahaan sebagai penghubung permintaan dan penawaran akan 

produk atau jasa yang dibutuhkan, yaitu :   

a. Breadth of Converage atau Direct Selling  

b. Retailers 

c. Wholesalers 

 

 

 

 

3) Perantara Dalam Pendistribusian Barang 

Dalam saluran distribusi terdapat perantara yang digunakan perusahaan 

untuk membantu menyalurkan barang ke tangan konsumen dalam dua golongan 

lembaga pemasaran, yaitu : (Basu Swastha, 1979:25)  

1. Perantara pedagang 

2. Perantara Agen     

Perantara pedagang digunakan untuk memberikan gambaran bahwa 

usahanya mempunyai hubungan yang erat dalam pemilihan barang. 

Mereka berhak memiliki barang-barang yang dipasarkan, meskipun 

pemilihannya tidak secara fisik. Pelanggan dapat digolongkan menjadi tiga 

macam, yaitu : 

a. Produsen, yang membuat sekaligus menyalurkan barang ke pasar. 

b. Pedagang besar, yang menjual barang kepada pengusaha lain. 

c. Pengecer, yang menjual barang kepada konsumen akhir.  

Perantara Agen adalah lembaga yang melaksanakan perdagangan dengan 

menyediakan jasa-jasa atau fungsi khusus yang berhubungan dengan 
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penjualan atau distribusi barang, tetapi mereka tidak mempunyai hak untuk 

memiliki barang yang diperdagangkan.  

 

 

 

F. Kerangka Pemikiran 

Di bawah ini digambarkan suatu skema kerangka pemikiran yang 

bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan penelitian serta lebih mengarah 

penelitian ini dalam memecahkan masalah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Gambar I.1.   Skema Kerangka Pemikiran 

 

 

Pemikiran perusahaan didirikan harus mempunyai segmen pasar yang akan 

dilayani. Untuk menjaga kelangsungan hidup, perusahaan dapat meneliti sampai 

Perusahaan Jasa 

Produk Jasa 

Menggunakan : 

§ Saluran Distribusi Langsung 

§ Saluran Distribusi Tidak Langsung 

Menghasilkan 

Volume Penjualan 
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seberapa jauh tingkat persaingan dalam usaha dan sampai seberapa jauh 

kemampuan perusahaan untuk terjun dalam persaingan tersebut. Oleh karena itu, 

perusahaan harus memperhatikan keinginan yang dibutuhkan oleh konsumen. 

Produk yang dihasilkan oleh perusahaan akan sangat berpengaruh pada volume 

penjualan. Apabila produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan para konsumen, 

maka akan meningkatkan volume penjualan, sebaliknya apabila kurang sesuai 

dengan keinginan konsumen akan berakibat turunnya volume penjualan 

perusahaan. Volume penjualan sangat dipengaruhi oleh saluran distribusi yang 

digunakan oleh perusahaan dan akhirnya mempengaruhi besar kecilnya laba yang 

diperoleh oleh perusahaan. 

Untuk meningkatkan volume penjualan, perusahaan harus menetapkan 

saluran distribusi yang akan digunakan. Saluran distribusi adalah seperangkat 

lembaga yang melakukan semua kegiatan yang digunakan untuk menyalurkan 

produk dan jasa dari produsen kepada konsumen. Saluran distribusi dibagi 

menjadi dua, yaitu saluran distribusi langsung dan saluran distribusi tidak 

langsung. Saluran distribusi langsung yaitu penyampaian produk atau jasa kepada 

konsumen yang dilakukan sendiri oleh produsen. Sedangkan saluran distribusi 

tidak langsung adalah penyampaian produk atau jasa kepada konsumen yang 

dilakukan oleh produsen dengan membutuhkan pihak lain sebagai perantara. 

 

G. Metodologi Penelitian 

1. Lokasi dan Obyek Penelitian 
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Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yang dilakukan 

pada PO. Rosalia Indah yang berlokasi di Jl. Solo Sragen KM. 7,5 Palur, 

Karanganyar. 

2. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a.  Studi Lapangan  

 Studi lapangan merupakan suatu penelitian dimana penulis secara 

langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan data-data dan 

keterangan-keterangan yang diperlukan. Teknik yang dipakai oleh 

penulis dalam pengumpulan data melalui studi lapangan adalah : 

1) Observasi ( pengamatan ) 

Pengamatan ini digunakan untuk memperoleh keterangan mengenai 

gejala-gejala nyata yang terjadi di lapangan selama penelitian 

dilakukan. 

2) Wawancara 

Wawancara merupakan cara memperoleh data dengan mengajukan 

pertanyaan kepada responden secara lisan kepada pihak yang 

bersangkutan. 

 

b. Studi Kepustakaan 

 Studi kepustakaan merupakan pengumpulan bahan-bahan kepustakaan 

yang berupa buku-buku literature dan bahan kepustakaan lain yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis, agar 

mendapatkan gambaran dan pengertian secara teoritis. 
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c. Teknik Analisa Data 

 Analisa data yang digunakan penulis dalam melakukan penyusunan 

Tugas Akhir ini adalah data secara deskriptif, yaitu mengelompokkan 

data serta memberikan gambaran dan penjelasan dengan menggunakan 

teori yang ada dalam tinjauan pustaka untuk kemudian ditarik suatu 

kesimpulan 
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B A B II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

A. Sejarah Berdirinya Dan Latar Belakang Perusahaan Didirikan 

Perusahaan Otobus ( PO ) Rosalia Indah pertama kali didirikan pada tahun 

1983 oleh Bapak Yustinus Soeroso, dimana perusahaan ini hanya mengoperasikan 

armada travelnya saja, yang pada waktu itu baru memiliki 2 buah unit travel ber 

AC.  

Setelah ada kemajuan dan peningkatan pendapatan selain menambah 

jumlah armada travelnya, perusahaan yang semula berbentuk badan perseorangan 

ini, pada tahun 1989 berubah bentuk badan usaha menjadi CV dengan akte notaris 

No. 10 tanggal 11 Maret 1989, dan sekarang akte tersebut diperbaharui menjadi 

akte notaris No. 10 tanggal 11 Maret 1992 dan Nomor Ijin Usaha BPU No. 

05/02/BPU/III/1991, yang disahkan oleh pejabat Notaris Bapak Hartoyo 

Reksowiguno, SH. Sedangkan sebagai pesero komanditernya adalah istri beliau 

yaitu Ibu Yustinus Rahyuni. 

Nama : PO. Rosalia Indah 

Tahun Pendirian : 1983 

Badan Hukum : Perseorangan 

 Alamat :  Jalan Brondongan 19 RT 01 / RW IV Kalurahan 

Serengan Surakarta 

Yang Kemudian Perusahaan Ini Mengalami Perubahan Bentuk Badan 

Usaha : 
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 Nama  : PO. Rosalia Indah 

 Ijin Pendirian  : Akte Notaris  No. 10 tanggal 11 Maret 1989. dan 

sekarang diperbaharui menjadi Akte Notaris No. 10 

tanggal 11 Maret 1992 oleh Bapak Hartoyo 

Reksowiguno, SH. 

 Badan Hukum : CV 

 Pendiri : 1. BAPAK YUSTINUS SOEROSO 

 

 

 

 

 

 

  

2. NYONYA YUSTINA RAHYUNI (ISTERI), 

Sebagai Persero Komanditer. 

  

 

 Latar belakang pendiriannya : 1. Mencari Laba 

      2. Menciptakan Lapangan Pekerjaan 

      3. Mempunyai Bekal dalam Pengalaman PO. 

Untuk menunjang kegiatan usaha angkutannya, PO. Rosalia Indah 

menggunakan bus besar agar dapat mengangkut banyak penumpang sekaligus 

sehingga lebih efisien dan lebih cepat. Perusahaan bus malam cepat PO. Rosalia 

Indah berkambang dengan pesat dan setiap tahun selalu menambah armadanya 

hingga saat ini memiliki 129 unit armada bus Antar Kota Antar Propinsi yang 

melayani jurusan mulai dari Surabaya hingga Palembang. Adanya 5 jenis bus 

yang dimiliki oleh PO Rosalia Indah, yaitu bus non AC, bus VIP Class, bus 

Executive Class, bus Bussiness Class, bus Special Class yang masing-masing bus 

memiliki fasilitas dan jenis pelayanan yang berbeda-beda. Dari 5 ( kelima ) jenis 

bus yang dimiliki perusahaan sangat memungkinkan PO. Rosalia Indah dapat 
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menjangkau calon penumpang dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari 

masyarakat menengah ke bawah sampai masyarakat menengah ke atas, dan calon 

penumpang dapat memilih dengan bebas jenis bus apa yang sesuai dengan 

kebutuhan dan kemampuan masing-masing 

Pada tahun 1991 Bus Rosalia Indah mulai menjalankan operasinya dengan 

jumlah armada 11 unit bus. Dengan semakin bertambahnya jumlah armada bus 

dan travel, lokasi perusahaan yang semula berlokasi di Jalan Brondongan No. 19 

RT 01 / RW IV Kelurahan Serengan Surakarta, dipindah ke Jalan Raya Palur No. 

3 Karanganyar, dan juga pernah berada di Jalan Raya Palur No. 32 Karanganyar, 

dan sekarang kantor pusat perusahaan berlokasi di Jalan Solo Sragen KM 7.5. 

 

 

 

 

B. Lokasi Perusahaan 

 Pertama kali PO. Rosalia Indah berlokasi di Jalan Brondongan 19 RT 01 / 

RW IV Kalurahan Serengan Surakarta. Alasan kantor pusat PO Rosalia Indah 

didirikan di daerah tersebut dikarenakan lokasi tersebut merupakan rumah pribadi 

Pak Soeroso. Perusahaan PO. Rosalia Indah ini pernah mengalami 3 ( tiga ) kali 

perpindahan kantor pusat, antara lain : 

1. Berlokasi di Jalan Raya Palur No. 3 Jaten Palur Karanganyar 

2. Di Jalan Raya Palur No. 32 Jaten Palur Karanganyar 

3. Dan sekarang berlokasi di Jalan Solo Sragen KM 7.5 Karanganyar 

Perpindahan tempat atau lokasi kantor pusat PO. Rosalia Indah dikarernakan 

perusahaan mau mencari tempat yang : 

a. Strategis  
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1) Mudah dijangkau oleh para pengguna jasa angkutan PO. Rosalia 

Indah 

2) Letaknya yang berada di pinggir Jalan Raya 

3) Mudah untuk menjangkau daerah tersebut 

b. Aman  

1) Tidak banyak angka kriminalitas 

c. Tempat yang luas 

d. Terpadu  

 

 

C. Perkembangan Perusahaan 

 Perkembangan dalam perusahaan ini sangat pesat, seiring majunya jaman 

dan tehnologi. PO. Rosalia Indah mengalami perkembangan yang sangat 

menggembirakan sejak pertama kali didirikan yaitu tahun 1991 sampai sekarang 

bila dibandingkan dengan perusahaan otobus yang lain. 

 PO. Rosalia Indah pertama kali beroperasi dengan 11 armada bus. Jumlah 

yang cukup sedikit untuk pemula, apalagi bus untuk trayek luar kota. Tapi dengan 

kegigihan dan keuletan Pak Soeroso serta pengalaman beliau dalam perusahaan 

otobus, Pak Soeroso merasa yakin kalau usaha jasa perjalanan tersebut dapat 

berhasil dan sukses serta dapat menyaingi perusahaan otobus yang lain yang telah  

berdiri lebih dahulu ataupun yang sudah sukses. Dengan melihat banyaknya 

permintaan dari konsumen akan jasa angkutan  penumpang atau jasa perjalanan 

dan dengan melihat prospek yang ada, serta ditunjang oleh fasilitas-fasilitas yang 

ada dari Pemerintah seperti jalan raya, peraturan pemerintah, dan fasilitas-fasilitas 
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lainnya dan juga dikarenakan oleh perkembangan usaha. Maka PO. Rosalia Indah 

semakin tertarik untuk terjun di bidang usaha jasa angkutan penumpang atau jasa 

perjalanan. Hal ini terbukti dengan bertambahnya jumlah armada. Hingga 

sekarang jumlah armada yang dimiliki oleh PO. Rosalia Indah sampai saat ini 

adalah 129 armada bus dan 34 armada travel. Dari 129 armada bus tersebut terdiri 

dari 79 unit bus AC, yang terdiri dari 5 VIP Class, 6 Special class, 8 Business 

Class, 60 Executive Class dan 50 unit bus Non AC.  

 Karena jumlah armada yang semakin bertambah, perusahaan otobus ( PO ) 

Rosalia Indah membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak maupun lokasi yang 

dapat mendukung kelancaran kegiatan perusahaan. Oleh karena itu  dengan 

pertimbangan tertentu, pimpinan perusahaan memindahkan kantor perusahaan 

dari Jalan Brondongan 19 RT 01 / RW IV Kalurahan Serengan Surakarta. 

Perusahaan ini mengalami perpindahan kantor pusat selama 3 ( tiga ) kali, yaitu : 

1. Jalan Raya Palur No. 2 Jaten Palur Karanganyar 

2. Jalan Raya Palur No. 32 Jaten Palur Karanganyar 

3. Dan sekarang kantor pusat Perusahaan PO. Rosalia Indah berkedudukan 

di Jalan Solo Sragen KM 7.5 Karanganyar 

Trayek atau jurusan yang ditempuh oleh PO. Rosalia Indah dari pertama 

kali berdiri sampai tahun 2002  : 

Untuk Bus      : Jurusan yang ditawarkan / dijalankan meliputi daerah 

Surabaya sampai dengan Palembang ( AKAP ) 

Untuk Travel : Jurusan yang ditawarkan / dijalankan meliputi daerah  

 Yogyakarta – Surabaya dan Yogyakarta – Malang  
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Bertindak yang baik serta melaksanakan 5K yaitu Keamanan, 

Kenyamanan, Kebersihan, Ketepatan, dan Kekeluargaan adalah motto yang 

digunakan PO. Rosalia Indah yang selalu dipegang di dalam usahanya untuk 

menghadapi persaingan yang ketat. Disamping motto perusahaan tersebut, masih 

ada beberapa usaha yang dilakukan oleh PO. Rosalia Indah agar tetap bertahan di 

tengah-tengah situasi persaingan yang semakin ketat, usaha tersebut antara lain : 

1. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna jasa PO. Rosalia 

Indah 

2. Menanamkan perasaan ikut memiliki perusahaan kepada semua 

karyawan. 

3. Mengikuti perkembangan jaman ( usaha ekstern ). 

4. Mengadakan pertemuan antara karyawan dengan direktur setiap 3 ( tiga ) 

bulan sekali. 

5. Menanamkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan dengan mengadakan 

arisan istri karyawan setiap bulannya. 

6. Tidak menetapkan besarnya uang setoran yang harus dicapai satu crew 

bus dalam 1 ( satu ) harinya. Jadi besarnya uang setoran adalah 

tergantung dari kenyataan situasi jumlah penumpang yang ada dengan 

penjualan tiket berdasarkan atau sesuai dengan ketentuan perusahaan. 

Pada saat ini, bidang usaha yang telah dijalankan oleh perusahaan 

angkutan bus malam Tour dan Travel PO. Rosalia Indah adalah : 

1. Berusaha dalam bidang pariwisata dengan mendirikan biro perjalanan ( 

travel buerrau ). 
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2. Bus AKAP ( Antar Kota Antar Propinsi ). 

3. Mendirikan SPBU baik untuk PO. Rosalia Indah itu sendiri maupun 

untuk umum. 

4. Mendirikan Rumah Makan 

5. Mengusahakan jasa titipan paket 

 

D. Struktur Organisasi 

 Dengan semakin berkembangnya suatu perusahaan, maka masalah yang 

akan dihadapinya akan semakin bertambah banyak, sehingga tugas pimpinan 

perusahaan juga akan semakin berat pula. Untuk menjalankan tugasnya yang baik, 

maka pimpinan perusahaan perlu membentuk sistem organisasi yang baik dan 

teratur. Karena dengan sistem organisasi tersebut yang dijalankan akan membantu 

pimpinan dalam pencapaian tujuan perusahaan. 

 Struktur organisasi yang dijalankan PO. Rosalia Indah sejak didirikan 

sampai sekarang belum mengalami perubahan pada strukturnya yang berbentuk 

garis lirus, dimana tanggung jawab keputusan dan kepengurusan kepemimpinan 

berjalan dari atas ke karyawan bawahan. 

 Sistem Organisasi yang ada di PO. Rosalia Indah dapat dilihat melalui 

struktur organisasi yang dijalankan oleh PO. Rosalia Indah, adapun struktur 

organisasi PO. Rosalia Indah yaitu : 
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 Untuk memperjelas dalam memahami struktur organisasi pada PO. 

Rosalia Indah, maka perlu diuraikan tugas, wewenang dan tanggung jawab 

untuk setiap bidang atau bagian :  

1. DIREKSI 

 Direktur Utama, mempunyai tugas dan tanggung jawab : 

§ Merupakan pemilik perusahaan. 

§ Mempunyai tanggung jawab keluar, yaitu tanggung jawab kepada 

pihak luar yang mempunyai hubungan dengan perusahaan ini, seperti 

kepada pemerintah dan masyarakat atas semua kegiatan perusahaan di 

bawah pimpinannya. 

§ Mempunyai tanggung jawab administrasi, yaitu direktur harus 

bertanggung jawab atas semua tugas kegiatan perusahaan. 

Diraktur Umum, mempunyai tugas dan tanggung jawab : 

§ Bertanggung jawab kepada Direktur Utama. 

§ Bertanggung jawab atas intern perusahaan. 

2. DIREKTUR  KEUANGAN 

 Tugas dan tanggung jawab : 

§ Berkewajiban mempertanggungjawabkan atas seluruh proses dan 

hasil kerja kepada Direktur Utama. 

§ Bertanggung jawab atas semua keuangan, yaitu meliputi penerimaan 

dan pengeluaran keuangan. 

3. AJUDAN / SEKRETARIS DIREKSI 

 Tugas dan Tanggung jawab : 
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§ Melayani langsung segala kegiatan Direktur Utama dalam dinas 

maupun pribadi dengan mempersiapkan, mengurus dan segala sarana 

yang diperlukan. 

§ Mencatat dan menyusun agenda Direktur Utama khususnya dinas. 

§ Memproses surat menyurat. 

4. URUSAN PERIJINAN   

 Tugas dan Tanggung jawab : 

§ Mengurusi permohonan perijinan kegiatan perusahaan baik yang 

bersifat rutin atau mendadak yang diperlukan oleh perusahaan atas 

pengarahan dan atau persetujuan Direktur Utama. 

§ Mengeluarkan pengumuman kepada khalayak atas perintah dan atas 

persetujuan Direksi, bila terjadi perubahan, penyempurnaan atau 

pengembangan peraturan atau kebijakan Direksi. 

5. MANAJER AKUNTANSI KEUANGAN 

 Dalam Tugasnya Manajer Akuntansi Keuangan : 

§ Berkewajiban mempertanggungjawabkan seluruh proses dan hasil 

kerja kepada Direktur Keuangan dan Direktur Utama. 

§ Bertanggung jawab atas kelancaran kerja dari Kabag. Akuntansi, 

Kabag. Keuangan, Kabag. Rumah Tangga. 

§ Membuat Laporan pertanggungjawaban kepada Direktur Keuangan 

dan Direktur Utama secara periodic. 

6. TEKNIK INFORMATIKA  

 Tugas dan Tanggung jawab : 
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§ Bertanggung jawab membangun dan memelihara sistem 

komputerisasi sebagai pendukung semua proses yang terjadi dalam 

perusahaan. 

§ Membantu Departemen lain yang membutuhkan bantuan, baik berupa 

program komputerisasi suatu proses pengolahan data maupun 

kebutuhan praktis sehari-hari. 

7. ASISTEN MANAJER AKUNTANSI KEUANGAN 

 Tugas dan Tanggung jawab : 

§ Berkewajiban mempertanggungjawabkan seluruh proses dan hasil 

kerja kepada Manajer Akuntansi Keuangan. 

§ Memeriksa pembuatan laporan keuangan sebelum dilaporkan kepada 

Manajer Akuntansi Keuangan. 

Disini Manajer Akuntansi dan Keuangan membawahi beberapa staf, yaitu 

antara lain : 

v Kabag. Keuangan 

 

 

v Kabag. Akuntansi 

 

 

 

 

v Kabag. Rumah Tangga 

Bagian Kasir 

Bagian Juru Bayar & Penggajian 

Bagian Transfer & Utang 

Piutang 

Bagian Laporan Keuangan 

Bagian Cash Flow 

Bagian Auditing 

Bagian Taman & 

Cleaning Service 
Bagian Pengadaan & 

Inventori 
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8. MANAJER PERSONALIA & SDM 

Tugas dan Tanggung jawab : 

§ Berkewajiban mempertanggungjawabkan seluruh proses dan hasil 

kerja kepada Direktur Utama. 

§ Mengoperasionalkan kebijakan Direktur Utama. 

§ Melaksanakan administrasi dan prosedur kerja yang berlaku dengan 

penuh tanggung jawab. 

§ Menciptakan team kerja yang kompak dan kekeluargaan. 

9. ASISTEN MANAJER PERSONALIA & SDM 

Tugas dan Tanggung jawab : 

§ Berkewajiban mempertanggungjawabkan seluruh proses dan hasil 

kerja kepada Manajer Personalia & SDM 

§ Berkewajiban menyelesaikan semua masalah perselisihan pekerja 

dengan departemen yang terkait 

Manajer Personalia & SDM membawahi beberapa staf, yaitu diantaranya: 

v Kabag. Personalia 

 

 

 

v Kabag. Pool 

Ø Kasubbag. Mekanik  

 

 

Bag. Administrasi Personalia 

Bag. Penerimaan & Pembinaan 

Bag. Keamanan & Humas  

Bag. Mekanik Bus 

Bag. Mekanik Travel 

Karoseri 

Bag. Cleaning  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 26 

 

Ø Kasubbag. Gudang  

 

 

 

Ø Kabag. Kru 

 

 

 

 

Ø Kabag. Pemasaran   

 

 

 

 

E. Personalia 

1. Penarikan Tanaga kerja 

Sumber daya yang terpenting dalam suatu organisasi adalah Sumber Daya 

Manusia organisasi yang memberikan tenaga, bakat, kreatifitas dan usaha mereka 

kepada organisasi baik mutu atau jenis maupun jumlahnya, maka langkah 

selanjutnya adalah penarikan dan perolehan karyawan. Hal serupa juga dilakukan 

pada PO. Rosalia Indah dengan jalan membuka lamaran kerja, meliputi : 

 a.   Penarikan 

Bag. Pengadaan  

Bag. Stock  

Bag. Storing  

Bag. Relling & Pembinaan 

Bag. Pengatur Kru 

Bag. Laka  

Bag. Travel  

Bag. Operasional  

Bag. Loket  

Bag. Pengawas Pemasaran  
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      Untuk memenuhi kebutuhan organisasi perusahaan akan menyeleksi 

dengan cara pencarian dan penarikan sejumlah karyawan yang potensial. 

 b. Seleksi Karyawan  

  Pemilihan seseorang tertentu dari kelompok karyawan yang potensial 

untuk melakukan suatu jabatan tertentu.  

2. Pemeliharaan Tenaga Kerja 

 Supaya karyawan merasa tenang, aman dan termotivasi untuk bekerja, 

maka PO. Rosalia Indah selalu memberikan perhatian dan pemeliharaan terhadap 

para karyawannya, yaitu berupa : 

- Uang Makan 

- Bonus 

- Tunjangan Hari Raya 

- Pemberian Bantuan Kepada Karyawan Yang Sakit 

- Pemberian Bingkisan Pada Hari Raya 

- Pemberian Komisi Pada Karyawan Yang Bisa Mendapatkan Carteran 

3. Jumlah Karyawan 

 Karyawan yang ada di perusahaan jasa Transportasi Rosalia Indah di bagi 

dalam 3 bagian, yaitu bagian administrasi, bagian bengkel, bagian operasional. 

Dan total jumlah seluruh karyawan adalah 825 orang, dengan perincian sebagai 

berikut : 
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Tabel II.1. 

Jumlah Karyawan Perusahaan Jasa Transportasi 

Rosalia Indah 

No Bagian Jumlah 

1 Administrasi      89 orang 

2 Bengkel  dan Gudang 141 orang 

3 Operasional  596 orang 

 JUMLAH 825 orang 

 Sumber data : Perusahaan Jasa Transportasi Rosalia Indah 

 Dari data diatas, pembagian karyawan menurut bagiannya adalah sebagai 

berikut : 

 Untuk bagian Administrasi meliputi : 

- Keuangan yang berjumlah 18 orang 

- Pemasaran yang berjumlah 54 orang 

- Personalia yang berjumlah 17 orang 

Untuk bagian Bengkel dan Gudang meliputi : 

- Mekanik dan Gudang yang berjumlah 141 orang 

Untuk bagian Operasional meliputi : 

- Perwakilan yang berjumlah 87 orang 

- Satpam yang berjumlah 25 orang 

- Pengemudi bus yang berjumlah 260 orang 

- Pengemudi travel yang berjumlah 76 orang 

- Kernet yang berjumlah 148 orang 
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4. Sistem Pembagian Jam Kerja  

Untuk jam kerja yang diterapkan pada Perusahaan Jasa Transportasi 

Rosalia Indah ini adalah sebagai berikut : 

o Bagian Administrasi Kantor   : 07.00 – 17.00 WIB 

o Bagian Garasi dan Bengkel : 07.00 – 17.00 WIB 

o Sopir dan Kernet Bus : 15.00 WIB 
 (untuk sopir dan kernet bus masuk kerja selama 12 kali dalam sebulan 

untuk perjalanan pulang pergi) 

 

5. Sistem Pengupahan Tenaga Kerja 

Sistem pengupahan yang dipakai oleh Perusahaan Jasa Transportasi 

Rosalia Indah terhadap para karyawannya berbeda-beda. Untuk pengupahannya 

dibedakan dalam dua bagian, yaitu : 

 - Kru     :  sistem pengupahannya menggunakan sistem pembayaran borongan 

 - Staf     :  sistem pengupahannya menggunakan sistem pembayaran bulanan 

 Yang menjadi dasar pembedaan pengupahan yang ada di Perusahaan Jasa 

Transportasi Rosalia Indah adalah berdasarkan jam kerjanya. 

6. Jaminan Sosial 

 Selain memberi gaji atau upah kepada para karyawan, agar para karyawan 

merasa tenang, dapat sebagai motivasi dalam bekerja, PO. Rosalia Indah  

memberikan : 

- Uang Makan 

- Bonus  

- Tunjangan Hari Raya (THR) 
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Selain itu, perusahaan memberikan jaminan sosial yang berupa : 

a. Pemberian pakaian seragam kerja 2x dalam satu tahun. 

b. Tunjangan dan bingkisan atau hadiah pada hari raya.  

c. Pemberian bantuan apabila karyawan ada yang sakit. 

d. Pemberian uang makan. 

e. Pembagian keuntungan tahunan. 

f. Pemberian komisi kepada karyawan yang dapat memberikan atau 

memperoleh carteran. 

 

F. Saluran Distribusi 

 Dalam memasarkan produknya perusahaan harus mampu menentukan 

saluran distribusi yang akan digunakannya untuk menyampaikan produknya 

kepada konsumen. Pemilihan saluran distribusi yang tepat akan memperlancar 

arus produk dari produsen kepada konsumen. Demikian juga sebaliknya, apabila 

ternyata dalam pemilihan saluran distribusi kurang tepat akan menghambat arus 

barang kepada konsumen, sehingga akan mengganggu kelangsungan kerja 

perusahaan. 

 PO. Rosalia Indah menggunakan dua saluran distribusi, yaitu saluran 

distribusi langsung dan saluran distribusi tidak langsung. Saluran distribusi 

langsung yaitu penjualan produk yang dihasilkannya secara langsung kepada para 

konsumennya. Sedangkan saluran tidak langsung adalah penjualan produk yang 
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dihasilkan melalui perantara. Perantara yang digunakan oleh PO. Rosalia Indah 

adalah agen.  

 Dalam hal ini, PO. Rosalia Indah menggunakan perantara para agen. 

Digunakannya agen ini sebagai salah satu perantara dalam saluran distribusi, 

karena letaknya yang dekat dengan pasar. Jadi, dimana terdapat keramaian orang, 

disana PO. Rosalia Indah menempatkan para agennya. Dan para agen tersebut 

berada dimana tiket tujuan tersebut dijual. Alasannya para agen diletakkan disitu, 

karena disitulah terdapatnya pasar penumpang. 

  Dan dalam promosinya PO. Rosalia Indah menggunakan promosinya yaitu 

kesan pertama yang begitu indah. Maksudnya adalah para konsumen diberikan 

suatu pelayanan yang terbaik, sehingga para konsumen mendapatkan suatu kesan 

yang sangat berkesan dan membuat konsumen untuk tidak ragu-ragu kembali 

menggunakan jasa transportasi dari PO. Rosalia Indah. 

 Disini tugas para agen adalah menjual tiket baik bus maupun travel kepada 

para konsumen. Karena PO. Rosalia Indah sudah menetapkan harga yang harus 

dijualkan oleh para agen, yaitu berdasar tariff resmi dari perusahaan. Maka dalam 

hal ini, para agen tidak dapat menjual tiket melebihi tariff resmi yang sudah 

ditetapkan oleh PO Rosalia Indah. Dalam menjual tiketnya, para agen 

mendapatkan komisi dari PO Rosalia Indah sebesar @ Rp 5000 – Rp 7000 per 

tiket. 
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 Saluran distribusi bagi perusahaan PO. Rosalia Indah memberikan tingkat 

efisiensi dan efektivitas, selain itu mempunyai : 

- Distribusi yaitu diharapkan dengan adanya perantara ini juga, konsumen 

yang akan menggunakan jasa perusahaan dapat didistribusikan oleh para 

perantara. Sehingga konsumen secara cepat dan puas akan merasakan 

kenyamanan dari penggunaan fasilitas yang disediakan selama melakukan 

perjalanan. 

- Keseimbangan harga yaitu perantara diberikan kebebasan dalam 

pemberian harga produk jasa yang dijual perusahaan selain mendapatkan 

komisi dari perusahaan selama harga yang dibayar konsumen adalah 

sama dengan harga jual perusahaan secara langsung. 

- Promosi yaitu dimana perantara secara tidak langsung dapat 

memperkenalkan perusahaan dan produk yang akan dijual kepada 

konsumen. 

Ada beberapa pihak yang diajak kerjasama oleh PO. Rosalia Indah, yaitu 

antara lain : 

-  Pihak SPBU 

-  Rumah Makan 

-  Toko Onderdil dan lain-lain 

 

G. Pemasaran 

 Seperti perusahaan umumnya, pemasaran merupakan kegiatan yang 

mutlak dilakukan dan dilaksanakan dalam menjaga kelangsungan hidup 
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perusahaan. Bagian pemasaran harus aktif bekerja sama dengan bagian-bagian 

terkait. Bagian pemasaran harus jelas tujuan sasaran yang akan dituju, dilayani 

dan dikelola. 

 Ada dua lembaga terpenting dalam pemasaran, yaitu : 

a. Konsumen akhir, wisatawan dan orang-orang yang senang 

berpergian. 

b. Perantara seperti agen perjalanan atau tour operator. 

Hal ini dimaksudkan supaya sasaran dan volume penjualan perusahaan 

dapat meningkat sehingga target penjualan dapat tercapai dengan jalan 

meningkatkan pelayanan, fasilitas dan memberikan kepuasan kepada konsumen 

dan pelanggan.  

 Daerah yang menjadi daerah pemasaran PO. Rosalia Indah adalah daerah 

dimana tiket tersebut dijual. Daerah yang menjadi tujuan dari trayek PO. Rosalia 

Indah, kita bisa mendapatkan tiket tersebut melalui para agen ataupun perwakilan 

di daerah tersebut. Dalam pertimbangannya PO. Rosalia Indah menjual tiketnya 

yang diutamakan adalah kepuasan dari para penumpang atau pengguna jasa 

transportasi PO. Rosalia Indah. 
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BAB III 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 Dalam bab III ini merupakan pembahasan untuk membuktikan 

apakah dengan saluran distribusi, baik itu saluran distribusi langsung 

maupun saluran distribusi tidak langsung dapat meningkatkan volume 

penjualan. Dan untuk mengetahui biaya distribusi mana yang paling 

menguntungkan bagi perusahaan. Untuk itu perlu diketahui terlebih 

dahulu tentang kuat tidaknya hubungan antara variabel biaya distribusi 

dan volume penjualan.  

Biaya distribusi sering diartikan sebagai biaya pemasaran atau 

biaya penjualan. Adapun pengertian dari biaya distribusi adalah :  

Biaya distribusi adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan 
sejak produk telah selesai diproduksi dan disimpan dalam gudang sampai 
produk tersebut menghasilkan uang tunai. ( Supriyono , 1982 ; 191 ) 

 

Dalam menjual tiketnya PO. Rosalia Indah mempertimbangkan 

bahwa perusahaan mengutamakan penjualan dengan kesan pertama yang 

indah kepada konsumen sehingga konsumen merasa puas dan senang. 

Hal tersebut dilakukan oleh perusahaan dimaksudkan supaya sasaran dan 

volume penjualan perusahaan dapat meningkat sehingga target penjualan 

dapat tercapai dengan jalan meningkatkan pelayanan, fasilitas dan 

memberikan kepuasan kepada konsumen atau pelanggan.  

 Dalam PO. Rosalia Indah ada dua macam biaya distribusi, 

biaya distribusi itu adalah : 

 

 

1. Biaya Distribusi Langsung 

Adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang berkaitan 

dengan penjualan atau pendistribusian tiket secara langsung kepada 

konsumen. 
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Biaya distribusi langsung meliputi : 

· Komisi Karyawan Rp. 3000 – Rp. 6000 per tiket (rata – rata  

Rp. 4.500) 

2. Biaya Distribusi Tidak Langsung 

Adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang berkaitan 

dengan penjualan atau pendistribusian tiket secara tidak langsung atau 

penjualannya melalui perantara. 

Biaya distribusi tidak langsung meliputi : 

· Komisi Agen Rp. 5.000 – Rp. 7.500 per tiket (rata – rata  

 Rp. 6.250) 

 Kemudian dari kedua macam biaya distribusi diatas, dapat 

digunakan untuk mencari biaya distribusi langsung dan biaya 

distribusi tidak langsung. 

Untuk mencari biaya distribusi diperlukan jumlah tiket yang 

terjual selain dari kedua macam biaya diatas. 

Di bawah ini adalah tabel perolehan atau capaian penumpang ( 

jumlah tiket yang terjual )PO. Rosalia Indah dari tahun 1997 – 2002 

adalah sebagai berikut : 

  

 

 Tabel III.1 

Jumlah Penumpang PO. Rosalia Indah 

Dari tahun 1997 – 2002 

Tahun Distribusi Langsung Distribusi Tidak Langsung 

1997 54.750    orang 89.250    orang 
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1998 63.875    orang 98.125    orang 

1999 72.125    orang 107.875  orang 

2000 92.000    orang 124.000  orang 

2001 108.625  orang 118.175  orang 

2002 123.750  orang 128.250  orang 

Sumber data : Perusahaan Jasa Transportasi PO. Rosalia Indah 

 Data diatas digunakan untuk mencari biaya distribusi, baik 

biaya distribusi langsung maupun distribusi tidak langsung dan 

volume penjualan. 

 

Setelah diketahui komisi rata – rata dan jumlah tiket yang terjual per 

tahun, maka untuk mencari biaya distribusi langsung maupun biaya distribusi 

tidak langsung, adalah dengan mengalikan komisi rata – rata  dengan jumlah tiket 

yang terjual per tahun. 

Rumusnya : 

Biaya Distribusi = Komisi Rata - Rata ´ Jumlah Tiket Terjual  

  

 

 

1) Untuk  Saluran Distribusi Langsung 

Tahun 1997  = Rp. 4.500 ´   54.750 = Rp. 246.375.000 

Tahun 1998 = Rp. 4.500 ´   63.875 = Rp. 287.437.500 

Tahun 1999 = Rp. 4.500 ´   72.125 = Rp. 324.562.500 
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Tahun 2000 = Rp. 4.500 ´   92.000 = Rp. 414.000.000 

Tahun 2001  = Rp. 4.500 ´   108.625 = Rp. 488.812.500 

Tahun 2002  = Rp. 4.500 ´   123.750 = Rp. 556.875.000 

 

2 ) Untuk Saluran Distribusi Tidak Langsung 

Tahun 1997  = Rp. 6.250 ´   89.250 = Rp. 557.812.500 

Tahun 1998  = Rp. 6.250 ´   98.125 = Rp. 613.281.250 

Tahun 1999  = Rp. 6.250 ´   107.875 = Rp. 674.218.750 

Tahun 2000  = Rp. 6.250 ´   124.000 = Rp. 775.000.000 

Tahun 2001  = Rp. 6.250 ´   118.175 = Rp. 738.593.750 

Tahun 2002  = Rp. 6.250 ´   128.250 = Rp. 801.562.500 

 

 

Kemudian setelah diketahui hasilnya dibawah ini, penulis 

menyajikan dalam bentuk tabel yang isinya tentang biaya distribusi 

langsung dan biaya distribusi tidak langsung bus PO. Rosalia Indah dari 

tahun 1997 sampai dengan tahun 2002. Tabel tersebut sebagai berikut : 

 

 

Tabel III.2 

Biaya Distribusi Langsung dan Biaya Distribusi Tidak Langsung 

Dari Tahun 1997 – 2002  

Tahun Biaya Distribusi Langsung 
Biaya Distribusi Tidak 

Langsung 
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1997 Rp. 246.375.000 Rp. 557.812.500 

1998 Rp. 287.437.500 Rp. 613.281.250 

1999 Rp. 324.562.500 Rp. 674.218.750 

2000 Rp. 414.000.000 Rp. 775.000.000 

2001 Rp. 488.812.500 Rp. 738.593.750 

2002 Rp. 556.875.000 Rp. 801.562.500 

Summer Data : Hasil Pengolahan Atas Data Dari PO. Rosalia Indah 

Dalam biaya distribusi bus PO. Rosalia Indah per tahun inilah nantinya 

dapat digunakan untuk mencari berapa besar prosentase biaya distribusi terhadap 

volume penjualan. 

 

 Setelah diketahui berapa besar biaya distribusinya, maka langkah 

selanjutnya adalah mencari volume penjualan. Volume penjualan ini 

dapat dicari dari jumlah tiket yang terjual per tahun dikalikan dengan 

harga tiket per tahun.  

 Dibawah ini, penulis menyajikan dalam bentuk tabel yang isinya 

tentang harga tiket bus PO. Rosalia Indah dari tahun 1997 sampai dengan 

tahun 2002. Tabel tersebut sebagai berikut : 

 

Tabel III.3 

Harga Tiket PO. Rosalia Indah 

Tahun 1997 – 2002  

( Dalam Ribuan Rupiah ) 

Jenis Bus 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

NON AC 35 37 39 41,5 43 45,5 
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PATAS 41 42,5 44 46,5 49 51,5 

VIP 68 71,5 74 76,5 78 80,5 

EXECUTIVE 91 94,5 96 98 101,5 103 

BUSINESS 103 105,5 107 109 111,5 112,5 

SPESIAL 110 112,5 114 116,5 118 120 

JUMLAH 74,5 231,75 79 80,92 83,5 68,83 

Sumber data : Perusahaan Jasa Transportasi PO. Rosalia Indah 

 Diatas adalah data harga jual tiket PO. Rosalia Indah. Dari data ini dapat 

digunakan untuk mencari volume penjualan.  

 Volume penjualan artinya jumlah penjualan atau laba yang dapat 

diperoleh perusahaan dengan melalui pemuasan kebutuhan dan keinginan 

konsumen. Dengan laba yang diperoleh ini perusahaan dapat tumbuh dan 

berkembang, dapat memberikan tingkat kepuasan yang lebih besar, serta 

dapat memperkuat kondisi perekonomian perusahaan secara keseluruhan. 

Sebenarnya laba ini hanya merupakan tujuan umum dari perusahaan, 

banyak perusahaan yang mempunyai tujuan lain, seperti yang dilakukan 

PO. Rosalia Indah, yaitu memberikan kesejahteraan pada karyawannya, 

membantu masyarakat serta memberikan perlindungan pada segmen 

pasar yang dituju. 

Rumusnya : 

Volume Penjualan Dalam Rupiah = Harga Tiket ´ Jumlah Penumpang 

1) Untuk Saluran Distribusi Langsung 

Tahun 1997 = Rp.   74.500 ´  54.750   =  Rp.   4.078.875.000 

Tahun 1998 = Rp. 231.750 ´  63.875   =  Rp. 14.803.031.250 

Tahun 1999 = Rp.   79.000 ´  72.125  =  Rp.   5.607.875.000 
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Tahun 2000 = Rp.   80.920 ´  92.000   =  Rp.   7.444.640.000 

Tahun 2001 = Rp.   83.500 ´  108.625 =  Rp.   9.070.187.500 

Tahun 2002 = Rp.   86.580 ´  123.750 =  Rp. 10.714.275.000 

2) Untuk Saluran Distribusi Tidak Langsung 

Tahun 1997 = Rp.   74.500 ´  89.250   =  Rp.   6.649.125.000 

Tahun 1998 = Rp. 231.750 ´  98.125   =  Rp. 22.740.468.750 

Tahun 1999 = Rp.   79.000 ´  107.875 =  Rp.   8.522.125.000 

Tahun 2000 = Rp.   80.920 ´  124.000 =  Rp. 10.034.080.000 

Tahun 2001 = Rp.   83.500 ´  118.175 =  Rp.   9.867.612.500 

Tahun 2002 = Rp.   86.580 ´  128.250  =  Rp. 11.103.885.000 

  

 

 

 Karena biaya distribusi dan volume penjualan tidak ada yang sama untuk 

mencari saluran distribusi mana yang lebih menguntungkan, maka akan dicari 

prosentase biaya distribusi terhadap volume penjualan.  

Setelah diketahui berapa besarnya jumlah yang terkecil dari 

prosentase biaya distribusi terhadap volume penjualan, kita akan dapat 

mengetahui biaya distribusi mana yang berpengaruh terhadap volume 

penjualan, dan saluran distribusi mana yang lebih menguntungkan 

  Rumusnya :  

 

Prosentase  = Biaya Distribusi ´ 100% 

     Volume Penjualan 
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1) Untuk Saluran Distribusi Langsung 

Tahun 1997 = (Rp. 246.375.000  ¸   Rp.   4.078.875.000) ´   100%  

=  6,04 % 

Tahun 1998 = (Rp. 287.437.500  ¸ Rp. 14.803.031.250) ´   100%  

=  1,94 % 

Tahun 1999 = (Rp. 324.562.500  ¸   Rp.  5.697.875.000)  ´   100%  

=  5,69 %  

Tahun 2000 = (Rp. 414.000.000  ¸   Rp.  7.444.640.000)  ´   100%  

=  5,56 % 

Tahun 2001 = (Rp. 488.812.500  ¸   Rp.  9.070.187.500)  ´   100%  

=  4,95 % 

Tahun 2002 = (Rp. 556.875.000  ¸ Rp. 10.714.275.000) ´   100%  

=  5,20 % 

2) Untuk Saluran Distribusi Tidak Langsung 

 Tahun 1997 = (Rp. 557.812.500  ¸   Rp.  6.649.125.000)  ´  100%  

=  8,38 % 

Tahun 1998 = (Rp. 613.281.250  ¸  Rp. 22.740.468.750) ´   100%  

=  2,70 % 

Tahun 1999 = (Rp. 674.218.750  ¸ Rp.  8.522.125.000)  ´   100%  

=  7,91 %  

Tahun 2000 = (Rp. 775.000.000  ¸ Rp. 10.034.080.000) ´   100%  

=  7,72 % 
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Tahun 2001 = (Rp. 738.593.750  ¸ Rp.  9.867.612.500)  ´   100%  

=  7,48 % 

Tahun 2002 = (Rp. 801.562.500  ¸ Rp. 11.103.885.000) ´   100%  

=  7,22 % 

 

 

Dari data diatas, dibawah ini penulis menyajikannya dalam 

bentuk tabel yang isinya tentang prosentase biaya distribusi terhadap 

volume penjualan bus PO. Rosalia Indah dari tahun 1997 sampai dengan 

tahun 2002. Tabel tersebut sebagai berikut : 

 

 

 

 

Tabel III.4 

Prosentase Biaya Distribusi Terhadap Volume Penjualan 

Dari Tahun 1997 – 2002  

Tahun  Distribusi Langsung Distribusi Tidak Langsung 

1997 6,04  % 8,38  % 

1998 1,94  % 2,70  % 

1999 5,69  % 7,91  % 

2000 5,56  % 7,72  % 

2001 4,95  % 7,48  % 

2002 5,20  % 7,22  % 
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Sumber Data : Hasil Pengolahan  Atas Data Dari PO. Rosalia Indah 

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa saluran distribusi yang 

lebih menguntungkan bagi perusahaan PO. Rosalia Indah adalah saluran distribusi 

langsung. Hal tersebut dapat dilihat dari prosentase biaya distribusi terhadap 

volume penjualan yang menunjukkan distribusi langsung lebih kecil dibandingkan 

dengan distribusi tidak langsung. 

 

 

Kemudian dibawah ini penulis sajikan tabel perbandingan saluran 

distribusi langsung dan saluran distribusi tidak langsung yang meliputi biaya 

distribusi, volume penjualan dan prosentase biaya distribusi terhadap volume 

penjualan. Tabel tersebut adalah : 

 Berdasarkan data diatas, saluran distribusi yang lebih 

menguntungkan saluran distribusi langsung. Hal tersebut dilihat dari 

prosentase biaya distribusi terhadap volume penjualan, bahwa saluran 

distribusi langsung lebih kecil daripada saluran distribusi tidak langsung. 

 Jadi berdasarkan prosentase biaya distribusi terhadap volume 

penjualan diatas, saluran distribusi yang lebih menguntungkan adalah 

saluran distribusi langsung. 
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Tabel III.5 

Perbandingan antara biaya distribusi, volume penjualan dan prosentase biaya 

distribusi terhadap volume penjualan 

Dari tahun 1997 – 2002  

Saluran Distribusi Langsung Saluran Distribusi Tidak Langsung

Tahun  Biaya 

Distribusi 

Volume 

Penjualan 
Prosentase  

Biaya 

distribusi 

Volume 

penjualan 
Prosentase 

1997 
Rp. 

246.375.000 

Rp.    

4.078.875.000 
6,04  % 

Rp. 

557.812.500 

Rp.    

6.649.125.000 
8,38  %

1998 
Rp. 

287.437.500 

Rp.  

14.803.031.250 
1,94  % 

Rp. 

613.281.250 

Rp.  

22.740.468.750 
2,70  %

1999 
Rp. 

324.562.500 

Rp.    

5.697.875.000 

5,69  % Rp. 

674.218.750 

Rp.    

8.522.125.000 

7,91  %

2000 
Rp. 

414.000.000 

Rp.    

7.444.640.000 

5,56  % Rp. 

775.000.000 

Rp.  

10.034.080.000 

7,72  %

2001 
Rp. 

448.812.500 

Rp.    

9.070.187.500 

4,95  % Rp. 

738.593.750 

Rp.    

9.867.612.500 
7,48  %

2002 
Rp. 

556.875.000 

Rp.  

10.714.275.000 

5,20  % Rp. 

801.562.500 

Rp.  

11.103.885.000 
7,22  %

Sumber Data : Hasil Pengolahan  Atas Data Dari PO. Rosalia Indah  
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Dalam bab IV ini akan disajikan kesimpulan yang berhubungan dengan 

penelitian yang dilakukan. Dari kesimpulan tersebut akan disampaikan saran – 

saran yang diharapkan berguna dan memberikan manfaat bagi kemajuan pihak – 

pihak yang terkait, terutama PO Rosalia Indah. 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan data – data tersebut diatas cepatlah kiranya penulis 

mengambil kesimpulan analisis sebagai berikut :  

1. Saluran distribusi yang digunakan oleh perusahaan PO Rosalia Indah 

adalah saluran distribusi langsung dan saluran distribusi tidak 

langsung.   

2. Saluran distribusi yang lebih menguntungkan pada perusahaan PO 

Rosalia Indah adalah saluran distribusi langsung. Hal tersebut dapat 

dilihat pada prosentase biaya distribusi terhadap volume penjualan 

yang menunjukkan bahwa biaya distribusi langsung lebih kecil 

daripada biaya distribusi tidak langsung. Prosentase biaya distribusi 

langsung  tersebut yaitu pada tahun 1997 sebesar 6,04%, tahun 1998 

sebesar 1,94%, tahun 1999 sebesar 5,69%, tahun 2000 sebesar 5,56%, 

tahun 2001 sebesar 4,95, dan pada tahun 2002 sebesar 5,20%. 

3. Saluran distribusi langsung maupun tidak langsung dapat 

meningkatkan volume penjualan. Sebagai contohnya tahun 2000 – 
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2002, semakin besar biaya distribusinya maka semakin besar pula 

volume penjualannya  

 

B.  Saran – Saran  

 Berdasarkan dari kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka beberapa 

saran berikut ini mudah – mudahan bisa dijadikan pertimbangan sekaligus bahan 

masukan yang bermanfaat bagi PO Rosalia Indah di dalam mengambil suatu 

kebijaksanaan yang berkaitan dengan saluran distribusi perusahaan tersebut : 

1. Perusahaan menggunakan saluran distribusi langsung daripada 

saluran distribusi tidak langsung, hal itu disebabkan saluran distribusi 

langsung memberikan keuntungan pada perusahaan. Keuntungan itu 

antara lain adalah pihak perusahaan akan lebih dekat dengan 

konsumen, dapat mengetahui keinginan, dapat mengetahui kritika dan 

saran dari konsumen. 

2. Perlu diusahakan tidak adanya kesan jarak antara pemimpin, pengurus 

dan karyawan. 

3. Adanya hubungan dan kerja sama yang baik dan terarah antara PO 

Rosalia Indah, baik dengan calon penumpang ataupun dengan 

perantara atau agen yang dilakukan oleh perusahaan juga dapat 

meningkatkan  volume penjualan. 

4. Diadakannya operasi pasar yang secara mendadak. Hal itu untuk 

mengetahui ada atau tidak para agen yang melanggar ketentuan dalam 

menjualkan tiket diatas harga yang telah ditetapkan oleh peruahaan 
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atau konsumen merasa kurang puas dengan pelayanan yang diberikan 

oleh para agen maupun pelayanan yang diberikan oleh perusahaan 

secara langsung. 

5. Perusahaan harus teliti dalam menghitung semua biaya saluran 

distribusi, volume penjualan dan prosentase biaya distribusi terhadap 

volume penjualan. Jangan sampai terjadi penyimpangan atau 

kesalahan dalam penghitungan saluran distribusi baik itu saluran 

distribusi langsung maupun saluran distribusi tidak langsung.  

6. Selektif dalam rekruitmen pegawai dan atau karyawan. 
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