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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

          Dengan semakin pesatnya perkembangan perekonomian, kemajuan 

teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan serta kemajuan organisasi 

manajemen, maka semakin banyak perusahaan berkompetisi melakukan kegiatan 

usahanya sebaik mungkin. Kegiatan usaha perusahaan tersebut bisa dalam bentuk 

industri barang maupun industri jasa. Industri barang adalah perusahaan yang 

menghasilkan barang contoh industri sepatu, tas, pakaian, dan lain-lain. Industri 

jasa adalah perusahaan yang memberikan layanan jasa kepada konsumen yang 

membutuhkan contoh notaris, dokter, pengacara dan sebagainya. Jenis industri 

jasa lainnya adalah perusahaan yang sedang penulis amati yaitu PT BINTANG 

GUNUNG PERKASA. 

PT Bintang Gunung Perkasa merupakan salah satu perusahaan swasta yang 

bergerak dalam bidang jasa, khususnya jasa penyewaan alat kontruksi diantaranya 

excavator, behco, mobil treller atau dump truck, dan alat berat lainya yang di 

peruntukkan  dalam bidang kontraktor dan pertambangan di Indonesia . Dengan 

banyaknya pembangunan di Indonesia dan hasil bumi yang melimpah menjadikan 

perusahaan ini sebagai perusahaan unggulan yang memberikan jasa penyewaan 

khususnya excavator dan buldozer. 

Excavator adalah alat yang digunakan untuk pekerjaan menggali. Dilain 

hal, beberapa pekerjaan lain dalam aplikasi excavator adalah hammering, dan 

grapple. 

Aplikasi hammering digunakan untuk memecahkan batu keras yang sulit 

untuk  dipecahkan. Aplikasi ini biasa di gunakan untuk pembukaan jalan atau 

pemotongan gunung. Aplikasi grapple digunakan untuk kegiatan didunia 

kehutanan atau pertanian. Grapple digunakan untuk mengangkat batang pohon 

setelah di cutting. 

Bulldozer adalah sebuah alat berat yang memiliki alat kerja utama berupa 

pisau atau blade yang diletakkan didepan tracktor yang dimotori oleh mesin diesel 
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diatas roda rantai atau track shoes. Bulldozer merupakan peralatan berat penting 

bagi pembangunan sebuah proyek untuk pekerjaan pemeratan tanah, maupun 

proyekan penebangan hasil hutan . 

penentuah harga jual adalah salah satu permasalahan yang penting dalam 

menejemen perusahaan. Kesalahan dalam menentukan harga jual akan berdampak 

negatif pada perusahaan. Apabila perusahaan menentukan harga jual rendah 

kemungkinan perusahaan akan mengalami rugi. Sebaliknya apabila perusahaan 

menjual barang atau jasa terlalu tinggi, maka perusahaan akan sulit menjual 

barang atau jasa, hal ini dikarenakan konsumen akan membeli barang atau jasa 

kepada pesaing yang menentukan harga jual yang lebih rendah. Agar perusahaan 

tetap dapat bersaing dipasaran dan perusahaan tidak mengalami kerugian maka 

perusahaan harus dapat menentukan harga jual yang memiliki tingkat kepastian 

relatif tinggi adalah harga pokok produksi. 

Harga pokok sebagai faktor penentu laba untuk menentukan harga jual dari 

produk yang hasilkan. Informasi harga pokok penjualan sebagai salah satu alat 

pengendali dari perusahaan. Dengan mengetahui harga pokok penjualan 

manajemen akan lebih mudah untuk mengambil keputusan mengenai harga yang 

optimal. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian kerja praktik ini akan 

mengangkat permasalahan mengenai: '' Penentuan Harga Jual Sewa Excavator 

dan Bulldozer Pada PT Bintang Gunung Perkasa''. 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasikan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana penentuan harga pokok sewa alat berat excavator dan bulldozer   

pada PT Bintang Gunung Perkasa. 

2. Bagaimana penentuan harga jual sewa alat berat excavator dan bulldozer    

pada     PT Bintang Gunung Perkasa.  
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1.3  Maksud dan Tujuan Laporan Tugas Akhir  

Maksud dari kerja praktik ini adalah untuk mendapatkan informasi 

mengenai penentuan harga pokok beserta harga jual sewa alat berat excavator dan 

bulldozer pada PT Bintang Gunung Perkasa . 

Sedangkan  tujuan dari praktik kerja ini  adalah sebagai berikut: 

1. Penentuan harga pokok sewa alat berat excavator dan   bulldozer pada 

PT Bintang Gunung Perkasa . 

2. Penentuan harga jual sewa alat berat excavator dan    bulldozer pada 

PT Bintang Gunung Perkasa . 

 

1.4  Kegunaan Laporan Tugas Akhir  

Pada dasarnya penelitian ini dilakukan oleh penulis dalam rangka 

menbandingkan teori  yang  telah dipelajari dalam perkuliahan dengan praktik. 

Selain itu, penulis mengharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan 

sumbangan ilmiah dan bermamfaat bagi semua pihak. 

Hasil penelitian kerja praktik ini dapat diharapkan dapat bermanfaat bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan antara lain: 

1. Bagi Perusahaan 

Penulis ini dapat dijadikan masukan berupa saran-saran sebagai bahan      

pertimbangan pada perusahaan dalam menentukan harga pokok dan 

harga pokok dan harga jual sewa pada PT Bintang Gunung Perkasa. 

2. Bagi Penulis 

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis  

tentang penentuan harga jual sewa alat berat yang ditetapkan dalam 

perusahaan dan mengaplikasikan ilmu-ilmu yang diperoleh selama 

perkulaihan pada kegiatan ini, dan menambahakan pengalaman 

mengenai dunia kerja nyata lapangan  

3. Bagi Pihak Lain 

Penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan referensi atau acuan serta  

pertimbangan dan tambahan informasi bagi pihak yang membutuhkan 

dalam hal yang mengenai penetuan harga pokok dan harga jual sewa. 
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1.5  Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

  Kerja Praktik yang akan dilakasanakan guna menyusun penulisan laporan 

kerja praktik ini adalah di PT Bintang Gunung Perkasa, jalan Poros Makssar no 

134, Maros Makassar. Waktu praktek kerja yang di lakukan oleh penulis 

berlangsung sejak dari tanggal  Juli sampai dengan selesai di tahun 2013. 

 


