
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Pemilihan Judul 

Keberhasilan suatu perusahaan untuk bisa memenangkan persaingan 

dalam merebut pangsa pasar dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu 

faktor yang penting diantaranya adalah kemampuan manajemen dalam melihat 

kemungkinan dan kesempatan di masa yang akan datang, baik jangka panjang 

maupun jangka pendek, serta kemampuan perusahaan dalam memperoleh 

pendapatan yang bisa menambah harta perusahaan agar tetap bisa 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan sehingga bisa melayani 

kebutuhan masyarakat.  

Akuntansi yang baik pada perusahaan diharapkan dapat membuat tujuan 

perusahaan tercapai. Untuk meningkatkan informasi yakni informasi yang tepat 

guna, terpercaya dan tepat waktu, dengan kata lain sistem akuntansi harus dengan 

cepat dan tepat agar dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk 

meningkatkan sistem internal cek atau sistem pengendalian intern, yakni sistem 

pengendalian intern yang diperlukan agar dapat mengamankan kekayaan 

perusahaan, yang berarti bahwa sistem akuntansi yang disusun harus juga 

mengandung kegiatan sistem pengendalian dalam forum internal cek.  Harus 

dapat menekan biaya-biaya tata usaha, yang berarti bahwa tata   usaha untuk 

menyusun sistem akuntansi harus seefisien mungkin (La Midjan dan Susanto 

2003:12). 

Selain itu dalam hubungan dengan mencapai tujuan penciptaan laba, 

perusahaan tentunya melibatkan berbagai pihak dan berbagai fungsi dalam 

perusahaan, misalnya manajemen perusahaan. Manajemen harus menjamin bahwa 

sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara efektif dan efisien yaitu dengan 

menyusun suatu sistem perencanaan (planning) dan pengendalian (controlling) 

yang baik. Perencanaan yang baik adalah suatu perencanaan yang dimulai dengan 

penetapan tujuan, misalnya menghasilkan pendapatan yang diinginkan.  



Pembangunan ekonomi membutuhkan sarana transportasi yang cukup 

serta memadai. Tanpa adanya sarana transportasi sebagai sarana penunjang tidak 

dapat diharapkan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan 

perekonomian suatu negara. Seiring dengan perkembangan perekonomian di 

Indonesia dimana masyarakat sangat membutuhkan sarana transportasi dalam 

melakukan aktivitasnya sehari-hari banyak bermunculan perusahaan yang 

menyediakan  sarana  transportasi. Perusahaan berlomba-lomba memberikan 

kepuasan bagi konsumen, demikian juga perusahaan yang bergerak di bidang 

penyediaan jasa transportasi.  

Pada  PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai salah satu Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) untuk melaksanakan dua fungsi tersebut, manajemen PT. 

Kereta Api Indonesia (Persero) harus dapat mengendalikan operasi perusahaan 

dengan menetapkan tujuan perusahaan yaitu sebagai berikut : 

a. Sebagai suatu perusahaan yang berfungsi sosial dalam pelayanan masyarakat. 

b. Selain itu bertujuan juga untuk mencari keuntungan untuk membiayai seluruh 

aktivitas operasionalnya sesuai tuntutan perkembangan dunia usaha yang akan 

datang tanpa meninggalkan fungsi utamanya sebagai badan usaha yang 

melayani kepentingan umum. 

Pada  PT. Kereta Api Indonesia (Persero) pendapatan dapat digolongkan 

menjadi pendapatan operasional dan pendapatan non operasional. Pendapatan 

operasional merupakan pendapatan yang dihasilkan melalui kegiatan operasi  

pokok PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang meliputi pendapatan penumpang, 

pendapatan angkutan barang, bagasi, suplisi dan tuslah. Sedangkan pendapatan 

non operasional meliputi pendaptan bea stasiun, pendapatan sewa menyewa, dan 

penjualan jasa teknis. Upaya PT. Kereta Api Indonesia untuk meningkatkan 

layanan bagi penumpang, antara lain melakukan pergantian sistem tiket lama 

dengan sistem tiket baru atau e-ticketing, sebagai kemudahan mendapatkan tiket 

kereta api dengan cara yang cepat, praktis, tanpa perlu buang-buang waktu untuk 

antri. Terobosan baru yang dikeluarkan PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI) ini 

dinamakan Rail Card. ( KOMPAS, 4 mei 2012). Dengan pelayanan tiket tersebut 

tentunya diperlukan perhatian terhadap hasil penjualannya sehingga perusahaan 



terhindar dari segala bentuk kerugian baik berupa kesalahan-kesalahan maupun 

penyelewengan-penyelewengan yang dapat merugikan perusahaan. 

Berdasarkan uraian diatas akuntansi pendapatan memiliki posisi yang 

sangat penting karena bersangkutan langsung dengan maju mundurnya perusahan 

khususnya dalam mendapatkan laba, sehingga tugas akhir ini diberi judul :  

“TINJAUAN SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN  PENJUALAN 

TIKET PENUMPANG PADA PT. KERETA API INDONESIA 

(PERSERO)”.  

     

1.2. Identifikasi Masalah 

Fungsi pendapatan angkutan penumpang merupakan suatu hal penting 

dalam suatu perusahaan, oleh karena itu agar pembahasan yang dilakukan lebih 

terarah sesuai dengan objek penulis, maka penulis membatasi masalah-masalah 

yang ada, antara lain : 

1. Bagaimana prosedur penjualan tiket  penumpang PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) ? 

2. Bagaimana pelaksanaan sistem akuntansi pendapatan penjualan tiket 

penumpang pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) ? 

3. Masalah apa saja yang dihadapi dalam  akuntansi pendapatan penjualan 

tiket  penumpang pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero)? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Praktek 

Penulis mengadakan praktek pada perusahaan ini dengan maksud untuk 

meneliti mengenai penerapan suatu bidang ilmu yaitu sistem akuntansi 

pendapatan penumpang, kemudian sekaligus mencoba menerapkan cara penelitian 

yang baik tentang ilmu tersebut yang proses penelitiannya dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data, mengolah data, dan menganalisis serta menyimpulkan hasil 

penelitian tersebut sehingga dapat disusun dalam suatu laporan yang hasilnya 

berupa laporan tugas akhir ini.  

 

 



Adapun tujuan dari praktek ini antara lain :  

1. Untuk mengetahui prosedur penjualan tiket penumpang PT. Kereta Api 

Indonesia (Persero). 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem akuntansi pendapatan penjualan tiket  

penumpang pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero). 

3. Untuk mengetahui masalah yang dihadapi dalam akuntansi pendapatan 

penjualan tiket  penumpang pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero). 

 

1.4 Kegunaan Hasil Praktek 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi  

1. Penulis 

a. Untuk menambah pengetahuan mengenai pengelolaan akuntansi 

pendapatan penjualan tiket yang dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero).  

b. Sebagai bahan pembimbing antara teori yang diajari dengan pelaksanaan 

yang sebenarnya. 

2. Perusahaan  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi 

perusahan dalam melaksanakan pemeriksaan sistem akuntansi pendapatan 

penumpang  

3. Pihak lain 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca, 

khususnya mengenai kasus yang terdapat dalam penelitian ini.  

b. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bahan yang bermanfaat bagi 

pembaca dalam melakukan penelitian berikutnya.    

 

 

 

 

 

 



1.5 Lokasi dan Waktu Praktek 

Dalam penelitian ini menulis mengambil objek praktek di Kantor Pusat 

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop II Bandung yang berkedudukan di Jalan 

Stasiun Selatan No.2 Bandung.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


