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BAB I 

 

PENDAHULUAN  

 

1.1       Latar belakang pemilihan judul  

 

 Dengan semakin pesatnya perkembangan sektor transportasi suatu 

perusahaan tertentu pada dasarnya selalu berusaha untuk mencapai tujuan 

didirikannya perusahaan tersebut. Untuk menunjang agar  tercapainya tujuan itu, 

setiap perusahaan mempunyai aset (harta/asset) tertentu guna memperlancar 

kegiatan yang dilaksanakan perusahaan (Mulyadi 1992:1). Menurut Sujana 

Ismaya (2005:305), aset merupakan semua benda yang berwujud atau hak tak 

berwujud yang mempunyai nilai uang, yang akan mendatangkan manfaat di masa 

yang akan datang, secara umum dapat dikatakan sebagai kekayaan (sumber daya) 

yang dimiliki perusahaan. 

 

Indriyo Gitosudarmo (2002:167) menjelaskan bahwa, dalam aset tetap 

terdiri dari aset-aset tahan lama yang digunakan perusahaan untuk memperoleh 

barang dan jasa, agar perusahaan dapat berproduksi maka perusahaan harus 

mempunyai aset-aset tahan lama sehingga proses produksi dapat berjalan dengan 

lancar dan akan memperbesar peluang untuk memperoleh keuntungan. Investasi 

yang terlalu banyak menganggur akan membutuhkan biaya untuk biaya perawatan 

aset tetap, begitu pula jika dana yang diinvestasikan pada perusahaan mengalami 

kegagalan maka hal ini akan berakibat perusahaan menjadi bangkrut. Investasi 

yang kecil juga akan menganggu kelangsungan hidup dan keuntungan suatu 

perusahaan. Perusahaan mengadakan investasi dengan harapan perusahaan akan 

dapat memperoleh kembali dana yang akan ditanamkan, dan mendapatkan 

tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana yang telah diinvestasikan 

tersebut.  
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Bambang Riyanto (2001:115) mengungkapkan, dana tidak hanya berada 

dalam modal kerja tetapi dana juga dapat diinvestasikan dalam aset tetap. Dana 

yang ditanamkan dalam aset tetap mengalami proses perputaran. Perusahaan 

mengadakan investasi dalam aset tetap dengan harapan akan memperoleh lagi 

dana yang diinvestasikan pada aset tetap tersebut. Perputaran dana yang tertanam 

pada aset tetap tersebut yaitu investasi dalam mesin, bangunan, kendaraan, dan 

lain sebagainya. Dana yang tertanam didalamnya akan di terima kembali oleh 

perusahaan dalam waktu beberapa tahun secara berangsur-angsur melalui 

depresiasi.  

Investasi aset tetap menurut M. Manullang (2005:59) merupakan suatu 

bentuk penanaman modal dengan harapan perusahaan tersebut dapat 

menghasilkan keuntungan melalui operasinya. Berdasarkan pengertian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa perusahaan mengadakan investasi dalam aset tetap 

dengan maksud agar perusahaan mendapatkan kembali dana yang diinvestasikan 

dalam jumlah yang lebih besar atau setidak-tidaknya sama.  

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan salah satu perusahaan 

milik negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang jasa perkeretaapian, yang 

tujuan utama dari usahanya yaitu untuk melayani kebutuhan masyarakat akan 

transportasi khususnya transportasi darat. 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. Dikarenakan menyangkut pada 

pelayanan masyarakat, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) membutuhkan  

perawatan aset tetap  untuk menjalankan aktivitas operasi jasanya. Akan tetapi 

dalam aktivitas operasional PT. Kereta Api Indonesia (Persero), harus 

memperhitungkan biaya perawatan yang digunakannya agar tetap berjalan dengan 

baik. (Kaerudin 2010) 
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 Akan tetapi seiring berjalannya waktu, terdapat masalah-masalah yang 

muncul. Direktur Keselamatan dan Teknik Sarana PT. Kereta Api (Persero) 

Bandung, Hermanto Dwiatmoko (2009) menjelaskan bahwa anjloknya kereta api 

tercatat sebagai jenis kecelakaan kereta api tertinggi di Indonesia. Data yang 

dimiliki PT.  Kereta Api (Persero) Bandung dalam tiga tahun terakhir mencatat 

kereta api anjlok menempati peringkat pertama kecelakaan kereta api. "Dari lima 

jenis kecelakaan kereta api yaitu tabrakan antar kereta api, tabrakan kereta api dan 

kendaraan, kereta api anjlok, terguling, banjir atau longsor, kereta api anjlok 

menempati urutan teratas. Meski kereta anjlok merupakan jenis kecelakaan yang 

tertinggi namun angkanya terus menurun setiap tahunnya. "Di tahun 2009 saja 

sudah terjadi 32 kasus, di tahun 2008 ada 99 kasus dan 2007 ada 110 kasus," 

jelasnya. Untuk mengeliminir hal itu PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Bandung 

terus melakukan pembenahan, diantaranya dengan melakukan sertifikasi petugas 

lapangan sejak Juni 2009 lalu.  

 

Standar keselamatan yang akan di cek yakni kondisi rel, sambungan alas, 

bantalan, kondisi geometri dan lengkungan, gardu pintu perlintasan, sertifikat 

penjaga, telekomunikasi dan lainnya. "Kelengkapan marka dan tanda, penanganan 

kondisi darurat, terutama daerah rawan kecelakaan," terangnya. Selain itu, lanjut 

Hermanto, khusus untuk operasional 30 menit sebelum kereta api jalan, dilakukan 

pemeriksaan seberapa jauh sarana tersebut dipastikan layak. "Kita juga memeriksa 

lokomotif, juga SDM-nya, apakah mereka sudah dapat sertifikat atau belum," 

tegasnya. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dikarenakan pengeluaran 

untuk biaya perawatan aset tetap berwujud pada PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) Bandung diperlukan, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian dan hasilnya dituangkan dalam laporan tugas akhir ini dengan judul 

“Tinjauan Atas Biaya Pemeliharaan Aset Tetap Berwujud pada PT. Kereta 

Api Indonesia (Persero) Bandung”.  
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1.2  Identifikasi masalah 

  

Adapun identifikasi masalah dari penelitian ini adalah bagaimana 

penerapan biaya pemeliharaan aset tetap berwujud pada PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) Bandung periode tahun 2011 dan 2012? 

 

1.3  Tujuan laporan tugas akhir  

 

Sesuai dengan masalah yang diidentifikasikan di atas, maka laporan tugas 

akhir ini bertujuan untuk mengetahui penerapan biaya pemeliharaan aset tetap 

pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Bandung periode tahun 2011 dan 2012. 

 

1.4  Kegunaan tugas akhir  

 

1. Bagi Penulis  

Untuk memperluas pengetahuan serta menambah wawasan khususnya 

mengenai biaya pemeliharaan aset tetap berwujud dan merupakan 

media pembanding antar teori yang telah diperoleh dari perkuliahan 

dengan aplikasinya pada perusahaan tempat diadakan kerja praktik. 

2. Bagi Perusahaan  

 

1)  Dapat memberikan masukan dan informasi kepada pimpinan PT. 

Kereta Api Indonesia (Persero) Bandung mengenai biaya 

pemeliharaan aset tetap berwujud pada perusahaan. 

2) Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap kebijakan-

kebijakan yang akan di ambil menyangkut biaya pemeliharaan 

pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Bandung. 
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3.   Bagi Pihak Lain  

  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi yang berguna 

dalam melaksanakan penelitian, maupun studi lebih lanjut serta bahan 

rujukan dalam melihat keadaan atau kondisi perusahaan secara benar 

dan objektif. 

 

1.5   Lokasi dan waktu pelaksanaan 

Dalam rangka memperoleh data dan bahan yang diperlukan untuk 

penyusunan laporan tugas akhir ini, penulis melakukan kerja praktik secara 

langsung yang dilakukan pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Bandung yang 

berlokasi di Jln. Perintis Kemerdekaan No.1 Bandung. Sedangkan waktu kerja 

praktek dilakukan mulai dari tanggal 26 Agustus sampai dengan tanggal 21 

September 2013. 


