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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

Di era globalisasi saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi semakin efektif 

dan berkembang, terutama pada bidang transportasi. Keberadaan Indonesia 

sebagai suatu negara yang besar, menyebabkan diperlukannya pengembangan 

sarana transportasi untuk mendukung aktivitas perekonomian. Secara umum alat 

transportasi mempunyai fungsi distribusi atas barang dan layanan angkutan 

perorangan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk tujuan tertentu. 

Menanggapi kebutuhan akan sarana transportasi, maka banyak bermunculan 

penyedia layanan jasa transportasi, baik itu transportasi darat, laut maupun udara. 

Semuanya berusaha menempatkan diri menjadi yang terbaik untuk mencapai 

tujuannya, yaitu untuk memperoleh laba dan memberikan layanan yang optimal. 

Oleh karena itu persaingan tidak dapat dihindarkan demi mempertahankan dan 

meningkatkan kelangsungan hidup perusahaan.  

PT. Kereta Api (Persero) Kantor Pusat Bandung adalah salah satu badan 

usaha milik negara yang berada di bawah naungan Departemen Perhubungan PT. 

Kereta Api (Persero) Kantor Pusat Bandung ditunjuk oleh pemerintah untuk 

menyelenggarakan layanan jasa transportasi darat, dituntut untuk bisa bersaing 

dengan perusahaan-perusahaan yang sejenis. Apalagi kereta api merupakan alat 

transportasi yang merakyat, artinya dari mulai kalangan bawah, kalangan 

menengah, sampai kalangan atas bisa menggunakan jasa transportasi ini.  

 Keberadaan kereta api diharapkan bukan sekedar memenuhi kebutuhan 

masyarakat akan sarana transportasi sebagai alat angkut dan distribusi saja, tetapi 

lebih untuk memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat sebagai pemakai 

jasa kereta api, dengan memberikan kenyamanan, keamanan dan ketepatan waktu.  

 Untuk melaksanakan kegiatannya PT. Kereta Api (persero) Kantor Pusat 

Bandung mempunyai sumber dana yang bisa mendukung kegiatan tersebut, salah 

satunya dengan cara melakukan pengelolaan sumber dana dan penggunaan modal 

kerja yang dituangkan dalam bentuk laporan keuangan. 
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Laporan keuangan berguna untuk mengetahui hasil yang telah dicapai oleh 

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) pada suatu periode. Laporan keuangan 

tersebut berfungsi sebagai alat pemberi informasi bagi pihak-pihak yang 

membutuhkannya. Peranan laporan keuangan sangat penting dalam mengukur  

perkembangan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang meliputi kemajuan dan 

kelancaran PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tersebut, sebab laporan keuangan 

mencerminkan seberapa besar kekayaan, hutang modal yang dimiliki dimiliki 

oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) selama periode tertentu. Komponen 

Laporan Keuangan menurut PSAK No. 1 (Revisi 2009) meliputi: Laporan Posisi 

Keuangan Akhir Periode, Laporan Laba Rugi (Income Statement) komprehensif, 

Laporan Arus Kas selama periode, Laporan Perubahan Modal, Catatan atas 

Laporan Keuangan, Laporan Posisi Keuangan Awal Periode .  

Dalam menentukan perencanaan pada periode-periode yang akan datang, 

salah satu metode yang akan digunakan dalam menganalisis laporan keuangan 

adalah analisis sumber dana dan penggunaan modal kerja. Hal tersebut dibuat 

karena sumber dana dan penggunaan modal merupakan bagian yang tidak dapat 

dipisahkan dari aktivitas PT. Kereta Api Indonesia (Persero) baik langsung 

maupun tidak langsung yang berhubungan dengan hampir semua transaksi usaha 

dan merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi kemajuan dan 

kelancaran PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Oleh karena itu diperlukan 

perencanaan alokasi sumber dana dengan mengatur dan mengusahakan supaya 

dana yang tersedia dalam PT. Kereta Api Indonesia (Persero) mencukupi untuk 

membayar kewajiban PT. Kereta Api Indonesia (Persero) kepada pihak ketiga 

dan memenuhi kewajiban dalam kegiatan operasional PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero). 

Posisi modal kerja perusahaan ini perlu mendapat perhatian dalam membuat 

analisis tentang kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan, sumber-sumber 

dan penggunaan modal kerja pada akhir periode merupakan faktor penting dalam 

membuat penilaian terhadap kegiatan perusahaan yang lampau dan dalam 

mempertimbangkan kemungkinan yang dapat dicapi pada waktu mendatang. 
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Selain itu, analisis modal kerja diperlukan untuk mempertimbangkan tindakan 

koreksi apabila terjadi perubahan keuangan perusahaan. Dengan analisis ini dapat 

diketahui penyebab terjadinya perubahan keuangan perusahaan. Mengingat 

pentingnya tinjauan untuk mengetahui perlakuan biaya pemeliharaan yang 

dilakukan manajemen dan berdasarkan latar belakang pemikiran seperti yang 

dijabarkan di atas, maka dilakukanlah observasi yang berjudul : 

“TINJAUAN ATAS ANALISIS SUMBER DANA DAN PENGGUNAAN 

MODAL KERJA PADA PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)” 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang akan dibahas secara 

garis besar dapat diidentifikasikan sebagai berikut :  

1. Bagaimana pelaksanaan sumber dana dan penggunaan modal kerja di PT. 

Kereta Api Indonesia (Persero)? 

2. Bagaimana penyusunan laporan keuangan di PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero)? 

 

1.3 Tujuan Laporan Tugas Akhir  

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sumber dana dan penggunaan modal kerja 

di PT. Kereta Api Indonesia (Persero). 

2. Untuk mengetahui cara penyusunan laporan keuangan di PT. Kereta Api 

Indonesia (Persero). 

 

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

Data informasi yang diperoleh dari hasil kerja praktik serta hasil studi   

kepustakaan dapat digunakan untuk hal-hal berikut : 

1. Bagi Penulis 

a. Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis 

sehubungan dengan metode penyusunan laporan keuangan.  
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b. Mendapatkan pengalaman praktis tentang kegiatan nyata dalam 

menganalisa laporan keuangan. 

c. Merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar ahli madya pada 

Universitas Widyatama Bandung. 

 

2. Bagi Perusahaan 

Dengan adanya kerja praktik ini diharapkan : 

a. Dapat memberikan masukan positif dan bermanfaat dalam 

melakukan kegiatan operasional yang berhubungan dengan 

penyusunan laporan keuangan perusahaan. 

b. Dapat berguna dalam menilai keberhasilan perusahaan serta dapat 

dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun rencana dan kebijakan 

yang akan diterapkan oleh perusahaan dimasa yang akan datang. 

 

3. Bagi Pihak Lain 

Sebagai bahan literatur dalam menambah wawasan dan pengetahuan 

bagi pembaca mengenai aktivitas perusahaan sehubungan dengan 

pegelolaan laporan keuangan. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

Dalam menyusun laporan tugas akhir ini penulis mengumpulkan data 

yang diperlukan baik informasi secara lisan maupun tulisan dengan cara 

melakukan survei pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang berlokasi di 

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1 Bandung. Waktu survei dilakukan pada 

tahun 2013. 


