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BAB IV 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

1. Perhitungan pendapatan usaha, beban usaha dan laba bersih dari masing – 

masing segmen usaha Perum DAMRI dari periode 2014 – 2017. Dalam hal ini 

perhitungan digunakan untuk membantu dalam melakukan analisis untuk 

menentukan segmen usaha unggulan yang dimiliki oleh Perum DAMRI. 

2. Sedangkan analisis untuk menentukan segmen usaha unggulan Perum 

DAMRI pada periode 2014 – 2017. Dalam hal menentukan segmen usaha 

unggulan perum DAMRI penulis melakukan perbandingan penghasilan usaha 

bersih dan laba bersih ke-7 segmen usaha Perum DAMRI periode 2014 – 2017 

dan hasilnya adalah Segmen usaha Bandara adalah segmen unggulan Perum 

DAMRI pada periode 2014 – 2017 dengan memiliki penghasilan usaha bersih 

dan laba bersih terbesar selama 4 tahun berturut – turut dengan memperoleh 

penghasilan usaha bersih sebesar Rp. 504.898.568.366,22 dengan presentase 

262,77% dan memperoleh laba bersih sebesar Rp. 527.179.859.576,91 dengan 

presentase sebesar 85,02% dari keseluruhan laba bersih segmen usaha Perum 

DAMRI. Selain itu penulis juga melakukan pengukuran dengan cara mengukur 

menggunakan metode profitabilatas pusat laba yang memiliki 5 cara dalam 

menentukan segmen usaha unggulan. Tetapi penulis hanya menggunakan 4 cara 

dalam mengukur profitabilitas pusat laba, Dari hasil ke-4 cara tersebut 

menunjukkan Segmen usaha Bandara adalah segmen usaha unggulan Perum 
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DAMRI pada periode 2014 – 2017 dengan mempeoleh presentase tertinggi dari 

ke-4 cara tersebut. Dengan menggunakan 3 cara perhitungan yaitu dengan 

perhitungan menggunakan penghasilan usaha bersih dan laba bersih serta 

metode profitabilas pusat laba menunjukkan bahwa dari ketiga hasil akhir 

tersebut menunjukkan bahwa segmen usaha unggulan Perum DAMRI pada 

periode 2014 – 2017 adalah segmen usaha Bandara. 

B. Saran 

1. Perum DAMRI  

a. Dari hasil penentuan segmen usaha unggulan Perum DAMRI periode 

2014 – 2017, menunjukkan bahwa segmen usaha unggulan adalah 

segmen usaha bandara yang mengakibatkan Perum DAMRI dapat 

memprioritaskan untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan di segmen 

usaha bandara dan memaksimalkan kualitas dan pelayanan untuk 

segmen usaha lainnya. 

b. Perum DAMRI harus selalu melakukan peningkatan kualitas dan 

pelayan untuk menunjang semua segmen usaha. Hal ini agar tidak 

adanya segmen usaha Perum DAMRI yang mengalami kerugian. 

2. Peneliti Selanjutnya 

a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan referensi bacaan mengenai 

analisis pendapatan usaha dan beban operasional terhadap laba bersih 

Perum DAMRI. 
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b. Disarankan kepada para peneliti yang akan melakukan penelitian yang 

sejenis agar mempersiapkan semua proses penelitian jauh-jauh hari 

sebelumnya. 

3. Bagi Pemerintahan 

a. Sebagai perusahaan jasa transportasi massal yang banyak diminati oleh 

seluruh lapisan masyarakat, pemerintah harus ikut andil serta 

mendukung selalu perubahan dan perkembangan yang dilakukan oleh 

Perum DAMRI, karena nantinya ada dampak yang baik dari pendapatan 

negara dari segi penerimaan pajak atas perusahaan tersebut.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


