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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang Pemilihan Judul 

  Pada era globalisasi sekarang ini perusahan-perusahaan di Indonesia 

harus dapat bersaing untuk mendapatkan keuntungan (profit) seoptimal mungkin, 

sehingga dapat memperluas jaringan usaha. Namun, persoalan yang sedang 

dihadapi perusahaan akan bertambah sulit seiring dengan berkembangnya 

perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan di seluruh Indonesia harus dapat 

bersaing, baik itu persaingan dengan perusahaan lokal itu sendiri maupun dengan 

perusahaan internasional. Persaingan yang diinginkan oleh setiap negara adalah 

persaingan yang sehat di bidang perdagangan industri maupun jasa antara negara 

yang menghubungkan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang 

lainnya dan antara perusahaan langsung dengan konsumennya yang ada di suatu 

negara yang berbeda.  

Dalam rangka memenangkan persaingan antarnegara maka peranan 

setiap perusahaan yang ada dalam suatu negara tidak dapat diabaikan begitu saja, 

baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan agar mampu bersaing dan 

memenangkan persaingan. Untuk dapat memenangkan persaingan tersebut, setiap 

perusahaan harus memiliki sistem akuntansi dan pengendalian intern yang baik 

serta melakukan kebijakan-kebijakan akuntansi mulai dari pencatatan, 

pengklasifikasian, sampai dengan penyajian laporan keuangan. 

Dengan demikian, salah satu aset perusahaan yang memerlukan 

kebijakan dan pengelolaan yang cermat adalah aset tetap, karena aset tetap akan 

mengalami penurunan nilai aset akibat pemakaian tersebut dan harus dibebankan 

secara tepat dengan cara melakukan penyusutan yang tepat. Jenis aset tetap yang 

dimiliki perusahaan antara lain adalah kendaraan, tanah, bangunan, serta peralatan 

kantor.  
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Aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam operasi 

perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual tetapi untuk digunakan dalam 

rangka kegiatan normal perusahaan. Sebagai alat yang dapat medukung suatu 

kegiatan perusahaan aset tetap biasanya memiliki masa pemakaian yang lama, 

sehingga bisa diharapkan dapat memberi manfaat bagi perusahaan selama 

bertahun–tahun. Namun demikian, manfaat yang diberikan aset tetap umumnya 

semakin lama semakin menurun pemakaiannya secara terus–menerus dan 

menyebabkan terjadinya penyusutan (depreciation). 

Penyusutan (depreciation) adalah proses alokasi sebagian harga 

perolehan aset menjadi biaya (cost allocation). Disini berlaku sebagai pengurang 

dalam menentukan atau menghitung laba. Dengan demikian penyusutan akan 

berpengaruh terhadap besar kecilnya laba yang diperoleh dari perhitungan 

komersil dan fiskal. Untuk itu perlu adanya pemahaman terhadap perbedaaan 

tersebut. Penyusutan dicatat dan dilaporkan dengan menggunakan metode-metode 

penyusutan antara lain: Metode garis lurus (Straight line method), Metode jumlah 

angka tahun (Sum of years digit method), dan Metode saldo menurun ganda 

(Double declining Method). Metode penyusutan yang digunakan untuk aset harus 

di review minimum setiap akhir tahun buku dan apabila terjadi perubahan yang 

signifikan dalam ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan dari aset 

tersebut. Maka periode penyusutan harus diubah untuk mencerminkan perubahan 

pola tersebut. Kebijakan yang tidak tetap dapat menyebabkan penyimpangan-

penyimpangan seperti tidak konsistennya penggunaan metode penyusutan tanpa 

dasar alasan yang kuat. 

Faktor yang mempengaruhi menurun kemampuan suatu aset tetap untuk 

memberikan jasa/ manfaaat yaitu : Secara fisik, disebabkan oleh pemakaian dan 

keausan karena penggunaan yang berlebihan dan secara fungsional, disebabkan 

oleh ketidakcukupan kapasitas yang tersedia dengan yang diminta (misalnya 

kemajuan teknologi). Sehingga penurunan kemampuan aset tetap tersebut dapat 

dialokasikan sebagai biaya. 

Masalah pengalokasian biaya penyusutan juga merupakan masalah yang 

penting, karena mempengaruhi laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. 
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Apabila menggunakan metode penyusutan yang tidak sesuai dengan prinsip-

prinsip yang berlaku atau kondisi perusahaan tersebut, maka akan mempengaruhi 

pendapatan yang dilaporkan setiap periode akuntansi. Selain itu juga 

mempengaruhi nilai dari aset tetap tersebut. 

Atas dasar hal tersebut di atas, maka penulis memiliki keinginan untuk 

mengetahui metode perhitungan yang digunakan oleh perusahaan dalam 

menentukan besarnya biaya penyusutan dan pencatatannya yang digunakan oleh 

PT. Kereta Api Indonesia (Persero). PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 

merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyelenggarakan jasa 

angkutan kereta api. Layanan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) meliputi 

angkutan penumpang dan barang. Kegiatan operasionalnya didukung oleh 

penggunaan aset tetap, karena itu diperlukan kebijakan dan pengelolaan yang baik 

dari menejemen perusahaan. Kebijakan dan pengelolaan aset tetap ini harus sesuai 

dengan kondisi sebenarnya di perusahaan, seperti perolehan, penggunaan, 

pemeliharaan, penyusutan, dan pencatatan akuntansi. 

Agar operasional PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berjalan dengan 

lancar dan sesuai tujuan maka diperlukan metode perhitungan untuk menentukan 

besarnya biaya penyusutan dan pencatatannya yang benar setiap tahunnya. 

Sehingga hasil dari penghitungan bisa memberikan gambaran yang jelas untuk 

pengambilan keputusan selanjutnya bagi perusahaan.  

Pada PT. Kereta Api (persero) Daop 2 Bandung penyusutan aset tetap 

dihitung berdasarkan umur ekonomisnya dengan menggunakan metode garis lurus 

(straight line method) yaitu dengan persentase tetap (tarif yang digunakan setiap 

tahunnya tetap) dari nilai perolehannya kecuali tanah dan aset tetap dalam proses 

yang tidak disusutkan, dan aset tetap yang telah habis umur ekonomisnya tetapi 

masih digunakan dalam operasi perusahaan karena tidak perlu disusutkan lagi. 

Dalam penetapan umur ekonomis aset tetap dan tarif penyusutan aset 

tetap ditentukan oleh PT. Kereta Api (Persero) pusat, sehingga PT. Kereta Api 

(Persero) Daop 2 Bandung tidak mempunyai wewenang untuk ikut andil dalam 

penetapan umur ekonomis suatu aset tetap dan tarif penyusutan aset tetap, PT. 

http://ayopelajari.blogspot.com/2012/06/penyusutan-aktiva-tetap.html
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Kereta Api (Persero) Daop 2 Bandung hanya menjalankan perintah sesuai dengan 

ketentuan yang dibuat oleh PT. Kereta Api (Persero) pusat. 

Berdasarkan uraian maka penulis merasa tertarik untuk membahas 

tentang “Tinjauan atas Pengelolaan Aset Tetap Gerbong Kereta Api pada 

PT. Kereta Api Indonesia (Persero)”.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang yang telah di uraikan diatas, maka penulis 

mengidentifikasikan masalah yaitu : 

1. Bagaimana pengelolaan aset tetap gerbong kereta api pada PT. Kereta 

Api Indonesia (Persero). 

2. Bagaimana metode penyusutan aset tetap gerbong kereta api pada PT. 

Kereta Api Indonesia (Persero). 

 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Laporan Tugas Akhir 

Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasikan maka laporan tugas 

akhir ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Mengetahui bagaimana pengelolaan aset tetap gerbong kereta api pada 

PT. Kereta Api Indonesia (Persero). 

2. Mengetahui bagaimana metode penyusutan aset tetap gerbong kereta api 

pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero). 

 

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 

manfaat baik langsung maupun tidak langsung pada pihak yang berkepentingan, 

seperti dijabarkan sebagai berikut : 

 



5 
 

 
 

1. Kegunaan bagi Penulis 

       Hasil dari tugas akhir ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, 

wawasan, dan gambaran yang lebih jelas tentang pengelolaan aset tetap 

gerbong kereta api. Selain itu, penelitian ini berguna sebagai salah satu 

syarat kelulusan program studi Diploma III Universitas Widyatama, 

Bandung. 

2. Kegunaan bagi Perusahaan  

       Hasil dari tugas akhir ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan 

masukan bagi perusahaan. Serta diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dalam memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengelolaan aset 

tetap gerbong kereta api. Sehingga dengan gambaran tersebut dapat 

dijadikan tolak ukur menejemen untuk mengambil keputusan yang tepat 

dan final bagi perusahaan. 

3. Kegunaan bagi Pembaca 

       Hasil dari tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi sumbangan 

pemikiran mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan juga 

bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, sehingga hal tersebut 

dapat dipergunakan sebagai referensi untuk penelitian lainnya yang 

berkaitan dengan judul dari tugas akhir ini.  

 

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

Lokasi kerja praktik untuk memperoleh data dan informasi yang 

diperlukan untuk tugas akhir ini adalah PT. Kereta Api Indonesia (Persero), jalan 

Perintis Kemerdekaan No.1 Bandung. Adapun waktu kerja praktik dilaksanakan 

mulai tanggal 1 Juli 2013 sampai dengan 1 Agustus 2013. 


