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ABSTRAK 


Perkembangan dunia usaha semakin luas, persaingan semakin ketat, dan 
permasalahan semakin kompleks. Agar suatu perusahaan dapat berkembang dengan 
baik, pimpinan perusahaan (manajemen perusahaan) mampu memantau semua 
bagian dan segala kegiatan yang ada dalam perusahaan. Hal tersebut diperJukan agSr 
setiap kejadian dalam perusahaan dapat segera diambil tindakan yang diperlukan, 
sehingga kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan dapat terwujud. Dalam 
menjalankan aktivitasnya manajemen sering dihadapkan pada maslah pengambilan 
keputusan yang menyangkut pemilihan berbagai macam altematif. Untuk 
mendukung pengambilan keputusan tersebut, suatu informasi yang akurat 
merupakan kebutuhan utama manajemen, khususnya informasi mengenai biaya dan 
pendapatan. Karena tidak semua informasi biaya yang tepat untuk mendukung 
pengambilan keputusan maka salah satu altematif dari berbagai altematif 
penyelesaian yaitu melalui analisis biaya reIevan. 

Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan PT. Para Bathara 
Surya di Surabaya sebagai obyek penelitian. Penelitian dilakukan untuk mengetahui 
bagaimana penerapan analisis biaya reI evan terhadap pemilihan penerapan sistem 
operasional taxi argo meter dengan sistem mitra dan komisi. AnaJisis dilakukan 
dengan cara mengurnpulkan data dan menelaahnya lebih lanjut serta 
membandingkannya dengan landasan teori yang diperoleh dari studi kepustakaan. 

Hasil akhir yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan bahwa melalui 
anal isis biaya relevan diharapkan bagi perusahaan akan dapat rnengarnbil keputusan 
sistem operasional taxi argometer dengan cara kemitraan (sistern mitra) ataukah cara 
komisi (sistem komisi). Selain itu melalui analisis biaya relevan tersebut. perusahaan 
mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai sistem operasional taxi argometer 
dengan cara kemitraan (sistem mitra) dan cara komisi (sistem komisi), dan sistem 
operasional manakah yang memberikan konstribusi yang terbesar bagi perusahaan 
untuk saat ini dan untuk pengambilan keputusan yang diperoleh yang akan datang 
dan hasil dari penelitian ini adalah melalui analisis biaya relevan diketahui bahwa 
cara komisi lebih menguntungkan dibandingkan cara kemitraan baik dari segi 
finansial maupun dari segi operasional dalam arti baik dari segi kuantitatif maupun 
kualitatif 
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