
ABSTRAK 
 
 

Sebagai salah satu perusahaan jasa angkut yang sedang berkembang 
perusahaan ini memiliki strategi yang cukup baik dalam perjalanannya 
walaupun pada saat ini perusahaan belum memiliki aktiva tetap utama 
dalam memperoleh pendapatan yaitu berupa truk, penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis kemampuan perusahaan untuk membeli aktiva tetap 
yang tidak ditujukan untuk dijual kembali berupa kendaraan truk dengan 
menggunakan dana dari pihak ketiga yaitu bank. 
 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 
menggunakan dua teknik pengumpulan data dan teknik analisi yang 
digunakan secara bergantian. 
 

Hasil penelitian berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya 
dengan menggunakan trend penjualan menghasilkan persamaan Y = 133,33 
+ 34x. Langkah selanjutnya dimulai dengan menyusun ramalan penjualan 
selama masa angsuran dana pinjaman kepada pihak ketiga selama 5 tahun 
serta biaya-biaya yang mengikutinya, penelitian ini juga membandingkan 
antara strategi yang dilakukan sebelumnya yaitu menyewa yang 
dibandingkan dengan memiliki kendaraan truk sendiriyang dianalisis 
dengan menggunakan perhitungan NPV, IRR, Payback Period, dan ARR. 
 

Berdasarkan hasil analisis penelitian, maka saran yang dapat 
diberikan pada perusahaan berdasar data-data yang ada dan pertumbuhan 
laba maka perusahaan cukup mampu untuk membeli aktiva tersebut 
sehingga dapat mencapai perolehan laba yang makin maksimal untuk tahun-
tahun mendatang. 
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ABSTRACT 
 
 
 
As a developing transportaion service firm, this company has good 

enaugh strategy on the way. Altough, today it hasn’t current asset in obtain 
earn, such as truck. This research has purpose to analyze a campany’s 
ability to buy current asset, truck, which won’t be sold by using fund of 
third party that is bank. 

 

This research uses qualitative approximation by using two 
techniques, such as : collecting data and analyzing techniques which are 
used by turn. 

 

Result of the research based on an experience many years ago by 
using selling trend which get equation Y = 133,33 + 34x. Next step is 
started by making up a selling prediction during an installment period of 
loan fund to the outsider company for 5 years and the other cost, this 
resaerch compare previous strategy, rent, and truck which is analyzed by 
using NPV, IRR, Payback Period, ARR. 

 

Based on the result analysis, a suggestion that writer can give to the 
company based on data and profit growth, the company could buy the assets 
so it reach profit as maximal as possible to next years. 


