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BAB V 

 

SIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1       Simpulan  

 

 Simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu biaya 

pemeliharaan aset tetap pada PT. Kereta Api Indonesia  (Persero) Daerah Operasi 

(DAOP) II Bandung tahun 2011-2012 adalah sebagai berikut: 

 

1. Biaya pemeliharaan PT. KAI (Persero) DAOP II Bandung terdapat pada pos 

biaya operasi langsung dan tidak langsung. Pada pos biaya operasi langsung 

biaya pemeliharaan terbagi kedalam dua unsur, yaitu pemeliharaan sarana di 

lintas dan pemeliharaan sarana di Balai Yasa. Biaya pemeliharaan sarana di 

lintas adalah sejumlah biaya yang digunakan untuk memelihara aset seperti 

lokomotif KRD/KRL, kereta, gerbong, fasilitas, dan biaya lainnya seperti BBM 

pemeliharaan, biaya pendukung pemeliharaan, dan biaya seksi sarana. 

  

2. Besarnya biaya pemeliharaan aset tetap yang dikeluarkan PT. KAI (Persero) 

DAOP II Bandung tentu tidak terlepas dari keinginan perusahaan dalam 

menjaga kualitas pelayanan kepada para penggunanya sehingga bisa 

mendapatkan hasil yang maksimal dari kegiatan operasionalnya tersebut. Jika 

di lihat dari tabel biaya pemeliharaan aset tetap, setiap tahunnya selalu 

menunjukan kenaikan. Kenaikan tersebut disebabkan karena banyak aset tetap 

yang telah melewati umur ekonomis serta adanya penambahan dan 

pengurangan sarana gerak yang disesuaikan dengan kebutuhan.  
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5.2 Saran  

 

 Setelah mengetahui tentang biaya pemeliharaan aset tetap, maka ada 

beberapa hal yang dapat penulis disampaikan sebagai bahan kajian untuk 

perusahaan dan penelitian selanjutnya, diantaranya: 

 

1. Terkait dengan aktivitas pemeliharaan aset tetap pada PT. KAI (Persero) DAOP 

II Bandung, sebaiknya perusahaan mengoptimalkan kegiatan pemeliharaan 

terhadap aset tetap secara teratur, agar aset tetap yang telah melewati umur 

ekonomis tidak mudah rusak dan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan tidak 

terlalu besar, kemudian konsumen juga akan selalu merasa terpuaskan dengan 

fasilitas yang nyaman dan terpelihara sehingga pendapatan operasi pun dapat 

terus meningkat.  

 

2. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti permasalahan yang sama, 

maka sebaiknya ruang lingkup penelitian tidak hanya pada perusahaan jasa 

transportasi saja, akan tetapi dilakukan pada perusahaan jasa yang lainnya 

seperti: perusahaan jasa, kesehatan, pariwisata dan lain sebagainya. 


