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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Perusahaan adalah organisasi yang mempunyai kegiatan tertentu untuk 

pencapaian tujuan yang dibebankan kepada perusahaan tersebut. Disamping 

mencari laba, tujuan perusahaan mencakup pertumbuhan yang semakin baik 

(growth), kelangsungan hidup (survival), kesan positif di mata publik (image). 

Dalam mencapai tujuan ini, perusahaan memerlukan pengelolaan faktor-faktor 

produksi yang baik sebagai sarana untuk memfasilitasi dan mendukung 

kelancaran aktivitas perusahaan dalam menghasilkan produk baik barang maupun 

jasa. Salah satu diantara faktor-faktor produksi tersebut adalah faktor modal yang 

berupa aset tetap. 

Aset tetap merupakan harta berwujud yang dimiliki oleh perusahaan yang 

dimaksudkan bukan untuk dijual, melainkan membantu aktivitas operasi 

perusahaan serta mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Di dalam 

laporan keuangan perkiraan aset tetap biasanya cukup material, sehingga sangat 

mempengaruhi besar kecilnya jumlah aset yang tercantum di laporan posisi 

keuangan yang akan mempengaruhi para pemakai laporan keuangan untuk 

mengambil keputusan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan kebijakan 

akuntansi aset tetap dan penyusutannya yang berpedoman pada Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16, agar diperoleh laporan keuangan 
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yang wajar dan dapat dipertanggung jawabkan kepada para pemakai laporan 

keuangan.  

Melihat begitu besarnya peranan aset tetap dalam membantu kelancaran 

aktivitas operasi perusahaan, maka dibutuhkan suatu penerapan akuntansi yang 

sesuai dengan PSAK No. 16 agar memberikan informasi yang akurat.  

PT. Kereta Api (Persero) Bandung adalah salah satu Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan layanan 

jasa transportasi darat, dituntut untuk bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan 

yang sejenis. Kereta Api merupakan alat transportasi yang merakyat, artinya dari 

mulai kalangan bawah, 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 operasional, PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) Bandung memerlukan sumber daya yang bisa mendukung kegiatan 

tersebut, diantara sumber daya yang memegang peranan penting tersebut yaitu 

aset. Aset merupakan bentuk dari penanaman modal perusahaan, yang berupa 

harta kekayaan atau hak atas kekayaan atau jasa yang dimiliki perusahaan yang 

bersangkutan. Salah satu aset yang memegang peranan penting adalah aset tetap, 

yang merupakan salah satu bagian terpenting dalam pelaksanaan operasional 

perusahaan. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Tugas Akhir ini dengan judul : 

“Tinjauan atas Penerapan PSAK No. 16 Tentang Aset Tetap pada PT. 

Kereta Api Indonesia (Persero) Kantor Pusat Bandung”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dilihat dari uraian latar belakang penelitian di atas, maka identifikasi 

masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut “Bagaimana perlakuan 

akuntansi  aset tetap di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kantor Pusat 

Bandung? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud penulis dalam pembuatan Laporan Tugas Akhir ini adalah untuk 

mengumpulkan data dan berbagai informasi yang berkaitan dengan tinjauan atas 

penerapan aset tetap pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bandung. 

Terkait dengan identifikasi masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap di PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) Kantor Pusat Bandung. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Pada prinsipnya penelitian merupakan suatu tambahan pengetahuan yang 

baru dan luas dari pengetahuan teori, maka dibawah ini akan diuraikan kegunaan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan 

dan gambaran yang lebih jelas mengenai penerapan aset tetap. Selain itu 

penelitian ini berguna sebagai salah satu syarat kelulusan program studi 

Diploma III. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan 

masukan bagi perusahaan. Serta diharapkan dapat memberikan konstribusi 

dalam memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan aset tetap. 

Sehingga dengan gambaran tersebut dapat dijadikan tolak ukur manajemen 

dalam mengambil keputusan yang tepat bagi perusahaan. 

3. Bagi Pembaca 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan pembaca mengenai tinjauan atas penerapan aset tetap. Sehingga, hal 

tersebut dapat dipergunakan sebagai referensi untuk penelitian lainnya yang 

berkaitan dengan judul Tugas Akhir ini. 
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1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Bandung 

yang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1 Bandung. Penelitian 

dilaksanakan mulai bulan Juni 2012 sampai dengan September 2012. 

 


