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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

 Transportasi saat ini merupakan kebutuhan penting dan mendesak bagi negara 

Indonesia, kereta api adalah salah satunya. Kereta api memiliki keunggulan 

dibandingkan transportasi darat lainnya. Keunggulan antara lain sifatnya yang massal 

sehingga cukup efektif dan efisien sebagai transportasi yang cepat dengan tarif 

ringan. Tidak hanya orang yang dapat di angkut. Kereta api juga dapat menggangkut 

barang dalam jumlah besar. Masyarakat menggemari alat transportasi massal ini yang 

akhirnya dapat mengurangi jumlah kendaraan di jalan yang belakangan ini terus 

mengalami peningkatan. 

 Indonesia memiliki sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

bergerak dalam bidang usaha, sebagaimana dikutip dari biro riset Lembaga 

Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LMFEUI). BUMN merupakan 

perusahaan negara yang dikelola oleh negara. BUMN merupakan salah satu sumber 

pendapatan negara yang sangat penting, sehingga Negara berupaya meningkatkan 

produktivitas perusahaan khususnya dalam bidang usaha. 

BUMN yang bergerak di pelayanan jasa untuk konsumsi massal berfungsi 

menciptakan profit dan menjalankan fungsi pelayaan publik. BUMN yang bergerak di 

bidang pelayanan jasa salah satunya yaitu transportasi kereta api (PT. KAI). PT. 

Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan BUMN yang diberikan wewenang oleh 

pemerintah untuk mengatur pelayanan jasa kereta api di Indonesia. Tujuannya adalah 

melaksanakan kebijakan pemerintah sebagai prasarana pembangunan ekonomi untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat dan ketahanan nasional, dan untuk mempertinggi 

derajat masyarakat Indonesia. 
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 Pengguna angkutan kereta api pada saat ini menjadi semakin bertambah 

jumlahnya. Hal ini merupakan tantangan bagi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 

untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna jasa pada saat menggunakan angkutan 

kereta api. Perkembangan yang semakin pesat tersebut juga perlu pula diimbangi 

dengan modal yang besar dan diimbangi dengan penerapan manajemen yang baik.  

Indonesia merupakan negara berkembang yang di dalamnya terdapat banyak 

sekali usaha perdagangan maupun jasa. Usaha tersebut memiliki suatu tujuan tertentu 

yang ingin dicapai. Tujuan utama dari usaha tersebut yaitu menghasilkan laba 

maksimun. Laba maksimum dapat dicapai jika perusahaan harus mampu melaporkan 

atau menyajikan segala sesuatu yang terjadi pada perusahaan dalam bentuk laporan 

keuangan. 

 Dengan adanya Laporan keuangan dibutuhkan standar akuntansi keuangan 

yang dapat diterima secara global maupun internasional. Hal ini dibutuhkan untuk 

membantu manajemen perusahaan dalam menilai kondisi keuangan perusahaan agar 

dapat dijadikan pengambilan keputusan pada tahun berikutnya. Aturan dan acuan 

dasar akuntansi yang ada di Indonesia adalah Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK). Menurut PSAK No.23 (2010;23) Pendapatan adalah arus kas 

masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan 

salama suatu periode bila arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang 

tidak berasal dari kontribusi penanam modal. 

 Pada perusahaan dagang dan manufaktur, pendapatan yang akan diperoleh 

umumnya berasal dari penjualan barang dagangan. Lain halnya dengan perusahaan 

jasa, pendapatan diperoleh dengan cara memberikan suatu pelayanan bagi para 

konsumennya. Setiap perusahaan harus berusaha memperoleh laba yang memadai 

agar perusahaan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Cara mendapatkan laba 

yang memadai adalah dengan melakukan kegiatan pelayanan sebagai untuk 

memperoleh pendapatan. 



3 
 

 

 Pendapatan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) saat ini mengalami kenaikan 

yang cukup baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pendapatan yang 

diperoleh perusahaan harus sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. 

Hal itu diberlalukan agar perusahaan mendapatkan informasi yang akurat untuk 

kepentingan perusahaan di masa akan datang. 

 Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk menyusun Tugas 

Akhir dengan judul  “ Tinjauan Atas Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PSAK 

No.23 Tahun 2010 Pada PT. Kereta  Api Indonesia (Persero) Bandung ” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk memperoleh pemahaman dan 

pendalaman yang lebih baik tentang penerapan pengakuan pendapatan, maka penulis 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Bandung dalam 

pengakuan pendapatannya? 

2. Apakah Pengakuan Pendapatan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Bandung 

telah sesuai dengan PSAK Nomor 23 tahun 2010? 

1.3 Maksud dan Tujuan Laporan Tugas Akhir 

 Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasikan maka laporan tugas akhir 

ini dilakukan dengan tujuan dari Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui cara atau metode yang digunakan PT. Kereta Api 

Indonesia (Persero) Bandung dalam pengakuan pendapatan. 

2.  Untuk mengetahui kesesuaian PSAK nomor 23 tahun 2010 dengan pengakuan 

pendapatan yang diterapkan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 

Bandung. 
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1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

  Kegunaan dari Laporan tugas akhir diharapkan dapat memberikan 

manfaat diantaranya: 

1. Bagi Penulis 

 Tugas akhir ini dibuat penulis untuk menambah wawasan pengetahuan 

tentang Pengakuan Pendapatan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Bandung 

berdasarkan PSAK No.23 dan untuk memahami lebih lanjut terhadap 

perbedaan teori pada saat perkuliahan dengan keadaan sebenarnya. Selain itu, 

penelitian ini berguna bagi penulis sebagai salah satu syarat kelulusan 

program studi Akuntansi Diploma III Universitas Widyatama Bandung. 

 

2. Bagi Perusahaan  

 Penyusunan tugas akhir ini diharapkan dapat berguna bagi perusahaan sebagai 

bahan masukan mengenai penggunaan penerapan metode pengakuan 

pendapatan. Hal-hal yang sekiranya perlu diperbaiki dapat diperbaiki sebagai 

acuan kedepannya agar perusahaan lebih baik lagi. 

 

3. Bagi Pihak Lain 

 Hasil dari tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran 

mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan juga bermanfaat bagi pihak-

pihak yang membutuhkan. Hal tersebut dapat dipergunakan sebagai referensi 

untuk penelitian lainnya yang berkaitan dengan judul dari tugas akhir ini. 
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1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

Dalam menyusun laporan tugas akhir ini, penulis melakukan kerja praktik 

pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Bandung yang berlokasi di jalan 

Perintis Kemerdekaan No.1 Bandung. Kerja praktik dilakukan pada tanggal 4 

November sampai dengan 4 Desember 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


