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ABSTRAK 

 
ITHRIAH SOFIANA. 2014. 8323118247. Analisis Pengaruh Trayek Lain 

Terhadap Tingkat Penghasilan Supir Metomini 49 di Jakarta Timur. Program 

Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 

Jakarta. 

 

Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar rata-rata 

penghasilan, biaya yang mempengaruhi penghasilan serta perbandingan tingkat 

penghasilan sebelum dan setelah adanya trayek lain pada kelompok supir 

“metromini” 49 di Jakarta Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis dekriptif kuantitatif dengan metode pengumpulan data melalui 

studi pustaka, wawancara dan observasi dengan menggunakan tabel kuisioner 

yang penulis isi sesuai data yang diperoleh dari sekelompok supir “metromini” 49. 

Alat uji yang digunakan dengan analisis perhitungan rata-rata penghasilan, regresi 

linear sederhana dan uji beda. 

        

Dari hasil analisis dapat dilihat bahwa adanya pengaruh yang signifikan 

antara variable biaya timer, biaya setoran, dan biaya bahan bakar terhadap tingkat 

penghasilan supir “metromini” 49. Dapat disimpulkan rata – rata penghasilan 

ketiga puluh supir “metromini” 49 sebelum adanya trayek lain ialah sebesar Rp. 

170.333,- dan rata – rata penghasilan supir “metromini” 49 setelah adanya trayek 

lain sebesar Rp. 72.800. adanya rata - rata penurunan penghasilan sebesar   Rp 

97.533. Adapun perbandingan penghasilan sebelum dan perbandingan setelah 

adanya trayek lain tersebut yaitu 1:3 dengan persentase penurunan sebesar 57% 

dan nilai t hitung sebesar 1,024. 

 

Kata Kunci: Tarif, Rit, Jumlah Penumpang, Biaya, Penghasilan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

ITHRIAH SOFIANA. 2014. 8323118247. Analisis Pengaruh Trayek Lain 

Terhadap Tingkat Penghasilan Supir Metomini 49 di Jakarta Timur. Program 

Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 

Jakarta. 

 

The purposes of this research are to know the average income of the 

drivers, to know the expense cost that affects their income, and to compare the 

income before there were and after there are other busses that use their routes in 

East Jakarta. The method that used in this research is quantitative descriptive 

analysis. The data were gathered through interview and observation with 

questioner which filled with data from the correspondents. The tool that used to 

analyze the average of the drivers, income is simple regression linear and 

different test (t-test).  

The analysis shows that timer, deposit, and petrol expenses affects the bus 

drivers' income significantly. In conclusion, the average income of the 30 

correspondents before there were other busses that use their route is RP 170.333 , 

and the average of their income is RP 72.800. The avarages decrease of their 

income is Rp 97.533. After comparing their incomes, the ratio of before there 

were and after there are other busses that use their route is 1:3 with a 57% 

decrease and t-test is 1,024. 
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