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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

Di Indonesia, perusahaan-perusahaan yang ada saat ini  harus bisa bersaing 

dengan perusahaan di dalam negeri maupun luar negeri. Setiap perusahaan 

didirikan untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga dapat 

memperluas jaringan usaha yang dapat bersaing dengan perusahaan-

perusahaan lainnya. Persaingan yang diinginkan oleh setiap negara adalah 

persaingan yang sehat di  bidang perdagangan ataupun jasa. Untuk itu 

diperlukan adanya metode penilaian dan pencatatan yang tepat yang dapat 

dipertanggungjawabkan dalam mengelola segala aktivitas perusahaan. 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menurut Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya 

dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari 

kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN dapat pula berupa perusahaan 

nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat. 

Sejak tahun 2001 seluruh BUMN dikoordinasikan pengelolaannya 

oleh Kementerian BUMN, yang dipimpin oleh seorang Menteri BUMN. 

BUMN di Indonesia berbentuk perusahaan perseroan, perusahaan umum, dan 

perusahaan jawatan. 

PT. Kereta Api Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia 

yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api. Layanan PT. KAI meliputi 

angkutan barang dan penumpang, dituntut untuk bisa bersaing dengan 

perusahaan-perusahaan yang sejenis. Kereta api merupakan alat transportasi 

yang merakyat, dari kalangan manapun bisa menggunakan jasa transportasi 

tersebut , mulai dari kalangan bawah, kalangan menengah, dan kalangan atas. 

Karena saat ini banyak bermunculan penyedia layanan jasa transportasi, baik 

itu transportasi darat, laut maupun udara, maka PT.KAI harus menjaga kualitas 

secara keseluruhan yaitu dapat memberikan kepuasan pelayanan kepada 
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masyarakat sebagai pemakai jasa kereta api dengan memberikan kenyamanan, 

ketepatan waktu dan keselamatan untuk masyarakat. Tidak hanya untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi sebagai alat angkut 

saja.  

 Tetapi seiring berjalannya waktu, terdapat masalah-masalah yang muncul 

diantaranya yaitu banyak terjadinya kecelakaan kereta, “Pada semester pertama 

tahun 2007 terjadi 75 kecelakaan kereta api, naik 70 persen dibandingkan 

dengan semester satu tahun 2006 yang "hanya" 44 kali”. (Kompas,2007:36). 

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Ignasius Jonan 

mengungkapkan bahwa akibat banyaknya gerbong kereta api yang rusak, 

jumlahnya menyusut cukup besar. Pada tahun 2000, jumlah gerbong kereta api 

milik PT KAI mencapai 6.823 unit sementara pada tahun 2009 jumlah tersebut 

menyusut sekitar 50% menjadi 3.376 unit. Sementara jumlah loko juga 

mengalami penyusutan, meski tidak sebesar penyusutan gerbong. Menurutnya, 

penyusutan loko selama 9 tahun mencapai 76 unit loko, dari 406 unit loko di 

tahun 2000 menjadi 330 unit di tahun 2009, atau sekitar 19%. Penyusutan ini 

mungkin karena dulu banyak gerbong yang rusak. Selasa 

(30/3/10).(kabarbisnis.com) 

 Agar kereta api dapat beroperasi secara optimal , maka perlu diperhatikan 

biaya sehingga kereta api tersebut dapat beroperasi sebagaimana mestinya, 

karena kereta api adalah aktiva tetap yang umur atau masa kegunaannya 

terbatas dan dapat diganti dengan aktiva sejenis apabila masa kegunaannya 

telah berakhir, oleh karena itu dalam hal ini PT KAI mengeluarkan beban 

sehubungan dengan menyusutnya aktiva tetap tersebut yang diantaranya adalah 

beban penyusutan. Besar kecilnya beban penyusutan yang terjadi tentunya akan 

mempengaruhi terhadap keuntungan yang akan di capai. 

Pada umumnya perusahaan pasti memiliki aktiva tetap yang berwujud 

maupun tidak berwujud ,karena aktiva merupakan sarana bagi perusahaan di 

dalam menjalankan kegiatan operasional. Setiap perusahaan harus mempunyai 

sistem akuntansi mulai dari pencatatan, pengklasifikasian ,sampai dengan 
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penyajian laporan. Sebagai alat yang dapat mendukung suatu kegiatan 

perusahaan aktiva tetap biasanya memiliki masa pemakaian yang lama 

,sehingga bisa diharapkan dapat memberi manfaat bagi perusahaan selama 

bertahun-tahun. Tetapi ,manfaat yang diberikan aktiva tetap umumnya semakin 

lama semakin menurun pemakaiannya secara terus-menerus dan menyebabkan 

terjadinya penyusutan. 

 Penyusutan dalam akuntansi adalah alokasi harga perolehan yang menjadi 

beban periode yang menikmatinya, berlaku sebagai pengurang dalam 

menentukan atau menghitung laba. Dengan demikian penyusutan sangat 

berpengaruh terhadap besar kecilnya laba yang akan didapatkan. Oleh sebab itu 

perusahaan harus mampu menerapkan metode penyusutan yang tepat pada 

aktiva tersebut, metode penyusutan yang berbeda akan menghasilkan alokasi 

biaya penyusutan yang berbeda pula. Dalam hal ini perusahaan harus 

memperhatikan masalah pada biaya pemeliharaan dan reparasi apakah relatif 

konstan sepanjang umur aktiva tetap atau semakin meningkat. Oleh karena itu 

pihak manajemen harus berhati-hati dalam menerapkan kebijaksanaan 

khususnya jumlah pengeluaran pendapatan, sebaliknya pengeluaran untuk 

aktiva di atas jumlah minimal yang harus dikapitalisasi sebagai pengeluaran 

modal. Kebijakan yang tidak tetap dapat menyebabkan penyimpangan-

penyimpangan seperti tidak konsistennya penggunaan metode penyusutan 

tanpa dasar alasan yang kuat akan sangat berpengaruh terhadap laba 

perusahaan.  

Menurut ketentuan PSAK no.16 menyebutkan bahwa metode penyusutan 

yang digunakan untuk asset harus di review minimum setiap akhir tahun buku 

dan apabila terjadi perubahan yang signifikan dalam ekspektasi pola konsumsi 

manfaat ekonomi masa depan dari asset tersebut, maka metode penyusutan 

harus diubah untuk mencerminkan perubahan pola tersebut. Kebijakan yang 

idak tetap dapat menyebabkan penyimpangan-penyimpangan seperti tidak 

konsistennya penggunaan metode penyusutan tanpa dasar alasan yang kuat 

akan sangat berpengaruh terhadap laba perusahaan. 
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 Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan kerja praktik 

dengan judul “TINJAUAN ATAS METODE PENYUSUTAN AKTIVA 

TETAP PADA PT. KAI (Persero)” 

1.2  Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis bermaksud untuk 

membahas: 

1. Bagaimana metode penyusutan aktiva tetap yang digunakan PT. KAI 

(Persero) ? 

2. Bagaimana pencatatan penyusutan aktiva tetap di PT.KAI (Persero) ? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Laporan Tugas Akhir 

Adapun tujuan dari laporan tugas akhir tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui metode apa yang digunakan oleh PT. KAI (Persero) 

dalam menghitung penyusutan aktiva tetap. 

2. Untuk mengetahui pencatatan penyusutan aktiva tetap di PT.KAI 

(Persero). 

 

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

Adapun manfaat atau kegunaan yang akan didapat dari penelitian yang 

akan dilakukan ini adalah: 

1. Penulis 

Hasil dari laporan tugas akhir diharapkan dapat memberikan wawasan dan 

pengetahuan khususnya mengenai tinjauan atas penyusutan aktiva tetap 

pada PT.KAI (Persero). 

2. Perusahaan 

Diharapkan dapat memberikan masukan dan perbaikan-perbaikan 

khususnya mengenai metode penyusutan dan pencatatan penyusutan 

aktiva tetap. 
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3. Pihak lain 

Diharapkan dapat dijadikan bahan referensi untuk penulisan laporan Tugas 

Akhir selanjutnya. 

 

1.5 Waktu dan Lokasi Kerja Praktik 

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan 

Laporan Tugas Akhir ini, penulis melakukan kerja praktik pada PT. KAI di Jl. 

Perintis Kemerdekaan No.1 Bandung. Waktu penelitian ini dilakukan mulai 

tanggal 11 Juni 2013- 10Juli 2013 

 


