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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul  

Perusahaan-perusahaan yang ada sekarang harus bisa bersaing dengan 

perusahaan lokal maupun internasional, hal ini terjadi karena perusahaan-

perusahaan sedang dilanda krisis global sehingga perusahaan-perusahaan harus 

bisa bertahan terhadap krisis ini yang menyebabkan persaingan berjalan dengan 

ketat. Persaingan yang diinginkan oleh setiap Negara adalah persaingan yang 

sehat di bidang perdagangan industri maupun jasa. 

Dalam rangka memenangkan persaingan antara Negara maka peranan 

setiap perusahaan yang ada di suatu Negara tidak dapat diabaikan begitu saja. 

Untuk dapat memenangkan persaingan tersebut, setiap perusahaan harus memiliki 

sistem akuntansi dan pengendalian internal yang baik serta melakukan kebijakan-

kebijakan akuntansi mulai dari pencatatan, pengklasifikasian sampai dengan 

penyajian laporan keuangan. 

Secara umum alat transportasi mempunyai fungsi distribusi atas barang 

dan layanan angkutan orang, dari satu tempat ketempat yang lain untuk tujuan 

tertentu. Menanggapi kebutuhan akan sarana transportasi, maka banyak 

bermunculan penyedia layanan jasa transportasi, baik itu transportasi darat, laut 

maupun udara.  

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

Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah naungan Departemen 

Perhubungan. PT. Kereta Api (Persero) Bandung ditunjuk oleh pemerintah untuk 

menyelenggarakan layanan jasa transportasi darat, dituntut untuk bisa bersaing 

dengan perusahaan-perusahaan yang sejenis. Apalagi 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 
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kepuasan pelayanan kepada masyarakat sebagai pemakai jasa kereta api dengan 

memberikan kenyamanan, keamanan dan ketepatan waktu. 

Salah satu kegiatan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Bandung adalah 

menjual tiket kereta dimana dalam kegiatannya yaitu mengangkut penumpang, 

mengangkut barang berupa pengangkutan bahan bakar, mesin, pupuk, dan 

lainnya. Serta membantu kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan pengangkutan 

kepariwisataan.  

Aset merupakan bentuk dari penanaman modal perusahaan, yang berupa 

harta kekayaan atau jasa yang dimiliki perusahaan yang bersangkutan. Salah satu 

aset perusahaan yang memerlukan kebijakan adalah aset tetap karena aset tetap 

akan mengalami penurunan nilai akibat pemakaian tersebut dan harus dibebankan 

secara tepat dengan cara melakukan penyusutan yang tepat. Oleh karena itu 

perusahaan harus mampu menerapkan metode penyusutan yang tepat. Menurut 

ketentuan PSAK no 16 menyebutkan bahwa metode penyusutan yang di gunakan 

untuk aset harus di review minimum setiap akhir tahun buku dan apabila terjadi 

perubahan yang  signifikan dalam ekspetasi pola konsumsi manfaat ekonomis 

masa depan dari aset tersebut, maka metode penyusutan harus di ubah untuk 

mencerminkan pola perubahan tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian dan hasilnya dituangkan dalam laporan tugas akhir ini dengan memilih 

judul: “TINJAUAN ATAS METODE PENYUSUTAN ASET TETAP 

SESUAI DENGAN PSAK 16 PADA PT. KERETA API (PERSERO) 

BANDUNG “ 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka dapat 

dirumuskan beberapa pokok permasalahan yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana klasifikasi, perolehan dan pencatatan serta kebijakan mengenai 

biaya-biaya selama masa perolehan aset tetap pada PT Kereta Api 

Indonesia (Persero) Bandung? 
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2. Bagaimana metode penyusutan aset tetap yang digunakan PT Kereta Api 

Indonesia (Persero) Bandung? 

 

1.3  Maksud dan Tujuan Penulisan  

 Maksud penulisan dalam pembuatan laporan tugas akhir ini adalah untuk 

mengumpulkan data dan berbagai informasi yang berkaitan dengan tinjauan atas 

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

 Terkait dengan identifikasi masalah maka penelitian ini bertujuan:  

1. Untuk mengetahui klasifikasi, perolehan dan pencatatan serta kebijakan 

mengenai biaya-biaya selama masa perolehan aset tetap PT Kereta Api 

Indonesia (Persero) Bandung. 

2. Untuk mengetahui metode penyusutan yang digunakan PT Kereta Api 

Indonesia (Persero) Bandung. 

 

1.4  Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

 Data informasi yang diperoleh dari hasil kerja praktik serta hasil 

studikepustakaan yang berhubungan dengan analisis rasio laporan keuangan yang 

diterapkan dapat digunakan untuk hal-hal berikut: 

1. Bagi penulis 

a. Dapat mengaplikasikan ilmu dan teori yang didapat di bangku 

perkuliahan terhadap penelitian yang dilakukan sebenarnya di 

lapangan. 

b. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis khususnya 

mengenai analisis rasio laporan keuangan dan pengalaman melakukan 

kerja praktik yang sangat bermanfaat dalam menyusun tugas akhir. 

c. Dapat melatih dan mengembangkan pola piker ilmiah sehingga 

mengintergrasi kedalam bentuk karya ilmiah. 

2. Bagi perusahaan 

a. Dapat memberikan masukan positif dan bermanfaat yang berkaitan 

dengan analisis laporan keuangan. 
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b. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam 

hal pengambilan keputusan untuk memperbaiki dan kesempurnaan 

dalam menetapkan kebijaksanaan perusahaan terutama kebijaksanaan 

yang menyangkut laporan keuangan. 

3. Bagi pembaca 

Diharapkan tugas akhir ini dapat berguna untuk menambah ilmu 

pengetahuan dalam mengalisis laporan keuangan sebuah perusahaan serta 

dapat digunakan sebagai bahan referensi penulisan yang sejenis. 

 

1.5  Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

Dalam menyusun laporan tugas akhir ini penulis mengumpulkan data yang 

diperlukan baik informasi secara lisan maupun tulisan dengan cara melakukan 

kerja praktik pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Bandung yang berlokasi di 

jalan Perintis kemerdekaan No. 1 Bandung. Kerja praktik dilaksanakan mulai dari 

bulan agustus 2012.  

 

 

 

 


