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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang  

 Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang giat membangun di 

berbagai sektor yang mencakup seluruh aspek kehidupan rakyat Indonesia. 

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah menitikberatkan kepada sektor 

pertanian dan kelautan yang didukung oleh sektor pertambangan, sektor 

transportasi, sektor telekomunikasi dan sektor perdagangan. Hal ini akan 

menunjang pendistribusian hasil produksi di segala sektor berjalan dengan lancar 

sehingga akan mencapai masyarakat yang adil dan makmur.   

 Sangat sulit bagi perusahaan untuk mewujudkan tujuannya dalam 

berkembang serta bersaing dalam dunia usaha jasa yang semakin pesat, termasuk 

pada bidang transportasi masal. Semua perusahaan transportasi baik darat, laut 

dan udara bersaing secara ketat untuk mendapatkan konsumen atau pemakai jasa 

transportasi. Dengan kondisi seperti itu, menuntut perusahaan transportasi untuk 

meningkatkan kemampuan menghasilkan laba melalui peningkatan 

pendapatannya agar keberadaan dan kelangsungan perusahaan tetap terpelihara. 

Dengan semakin meningkatnya persaingan usaha pada bidang transportasi, 

akan semakin sulit dalam mendapatkan dan meningkatkan pendapatan dari 

kegiatan operasional perusahaan. Peningkatan pendapatan operasional itu tidak 

terlepas dari aktiva tetap yang dimiliki. Maka usaha yang harus dilakukan oleh 

manajemen perusahaan jasa transportasi adalah mengoptimalkan pemanfaatan 

aktiva tetap yang dimiliki. 
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PT Kereta Api (Persero) Bandung merupakan salah satu perusahaan 

BUMN yang bergerak dalam bidang usaha transportasi masal, yang dalam 

usahanya tidak terlepas dari persaingan dengan perusahaan transportasi lainnya 

baik perusahaan transportasi darat, laut dan udara dalam wilayah usaha lokal, 

regional maupun nasional. Dengan kondisi seperti itu, PT Kereta Api (Persero) 

diharapkan dapat tetap bertahan dan berkembang sehingga menjadi aset nasional 

yang berperan dalam pembangunan nasional. 

Masalah aktiva tetap melibatkan serangkaian kebijakan yang relatif  

kompleks yang harus ditangani oleh pihak manajemen perusahaan. Karena aktiva 

tetap merupakan suatu komitmen jangka panjang (long term financing) serta pada 

umumnya nilai ekonomis suatu aktiva tetap akan mengalami penurunan yang 

disebabkan pemakaian dan kerusakan, keusangan karena faktor ekonomis dan 

teknis. Dalam hal ini perusahaan harus memperhatikan masalah pada reparasi dan 

pemeliharaan apakah relatif konstan sepanjang umur aktiva tetap atau semakin 

meningkat. Karena itu, pihak manajemen harus berhati-hati dalam menerapkan 

kebijakan, khusus kebijakan pengklasifikasian, pengkapitalisasian serta metode 

penyusutan terhadap aktiva yang dimiliki perusahaan.          

  Dalam penge lolaan suatu perusahaan, peranan akuntansi sangat besar 

dalam menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan bagi 

tercapainya operasi yang efisien dan untuk mengevaluasi dari suatu unit ekonomi 

dalam masyarakat. Untuk mencapai tingkat efisiensi yang tinggi, perusahaan 

memerlukan sistem akuntansi dan pengendalian intern yang baik, serta melakukan 

kebijakan-kebijakan akuntansi dari mulai pencatatan, pengklasifikasian, sampai 

dengan penyajian laporan keuangan. 
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Kebijakan dan pengelolaan aktiva tetap harus dilakukan dengan cermat. 

Perusahaan harus terus menerus menetapkan pilihan tentang bagaimana 

menanamkan sumber daya mereka yang terbatas guna memperoleh aktiva 

operasional yang dibutuhkan untuk meraih sasaran serta tujuan mereka. Aktiva 

tetap sering merupakan bagian utama aktiva perusahaan dan karena signifikan 

dalam penyajian laporan keuangan. Aktiva tetap yang dimiliki oleh suatu 

perusahaan harus dicatat berdasarkan harga perolehan (historical cost). Pengakuan 

Aktiva Tetap dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dinyatakan sebagai 

berikut : 

“ Jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan akan nilai wajar 
imbalan yang diberikan untuk memperoleh suatu aktiva pada saat 
perolehan atau konstruksi sampai dengan aktiva tersebut dalam 
kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.”(2004:16.3) 
   

Kebijakan aktiva tetap harus sesuai dengan kondisi perusahaan dan 

gambaran yang wajar mengenai hasil operasi perusahaan yang akan 

mempengaruhi kewajaran dalam laporan keuangan perusahaan tersebut secara 

keseluruhan. Kebijakan akuntansi dewasa ini tidak secara teratur dan tidak secara 

penuh diungkapkan dalam semua laporan keuangan. Dalam sebuah laporan 

keuangan, beberapa kebijakan akuntansi yang penting telah diungkapkan 

sementara kebijakan yang lain tidak diungkapkan. 

Uraian di atas telah melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian 

yang selanjutnya disusun dalam Laporan Tugas Akhir dengan judul :                    

“ TINJAUAN ATAS KEBIJAKAN AKUNTANSI AKTIVA TETAP PADA 

PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) BANDUNG“. 

1.2.  Identifikasi Masalah 
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Masalah mengenai aktiva tetap cukup kompleks. PT. Kereta Api (Persero) 

Bandung yang bergerak dalam bidang industri transportasi masal yang 

memiliki banyak aset membutuhkan pengelolaan yang lebih terhadap 

aktivanya. Pengelolaan yang baik terhadap aktiva tetap akan membuat operasi 

perusahaan lebih efektif dan efisien, serta memudahkan perusahaan dalam 

mencapai tujuannya yaitu memperoleh laba. Untuk menjaga kelancaran 

operasi perusahaan maka harus diketahui bagaimana pengklasifikasian aktiva 

tetap yang tepat, kebijakan akuntansi terhadap biaya yang akan dikapitalisasi 

selama penggunaan aktiva tetap, serta metode penyusutan aktiva tetap yang 

digunakan perusahaan.   

 

1.3.  Maksud dan Tujuan Tugas Akhir 

 Tugas akhir ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data dan informasi 

yang relevan mengenai kebijakan akuntansi aktiva tetap pada PT. Kereta Api 

(Persero) Bandung dan dibandingkan dengan ketetapan dalam Standar Akuntansi 

Keuangan (SAK) 

Berdasarkan perumusan tersebut diatas, maka tugas akhir ini bertujuan untuk 

mengetahui :  

1. Bagaimana klasifikasi aktiva tetap pada PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) Bandung. 

2. Bagaimana kebijakan kapitalisasi aktiva tetap pada PT. Kereta Api 

Indonesia (Persero) Bandung. 

3. Bagaimana metode penyusutan yang digunakan pada PT. Kereta Api 

Indonesia (Persero) Bandung. 
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1.4. Kegunaan Tugas Akhir 

 Hasil dari penelitian akan penulis sajikan dalam bentuk laporan dan 

diharapkan mempunyai kegunaan bagi banyak pihak, diantaranya : 

1. Bagi Penulis 

Memberikan pengalaman kerja bagi penulis atas keikutsertaan secara 

langsung pada perusahaan, juga sebagai sarana menerapkan teori yang 

telah didapat di perkuliahan pada realita yang sebenarnya. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil laporan tugas akhir ini diha rapkan dapat menjadi bahan masukan 

dalam penerapan kebijakan aktiva tetap di PT Kereta Api Indonesia yang 

telah dijalankan, dan sebagai  salah satu informasi tambahan. 

3. Bagi Praktisi 

Dapat memberikan suatu informasi mengenai akuntansi aktiva tetap serta 

dapat digunakan sebagai alat bantu didalam penentuan kebijakan akuntansi 

aktiva tetap yang memadai. 

4. Bagi Akademisi 

Dapat digunakan sebagai bukti empiris dan referensi mengenai akuntansi 

aktiva tetap yang memadai. 

 

 

 

1.5. Metode Penelitian Tugas Akhir 
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 Metode yang digunakan penulis dalam menyusun Laporan Tugas Akhir 

adalah Metode Deskriptif Analitis dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu : 

1. Studi Lapangan 

Studi lapangan ini merupakan metode pendekatan yang dilakukan untuk 

memperoleh informasi atau data melalui observasi dan wawancara 

sehingga diperoleh informasi atau data yang pasti dan dapat dipercaya. 

a. Observasi  

Informasi diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap Laporan    

Keuangan.  

b. Wawancara 

Tanya jawab dilakukan dengan Bagian Akuntansi untuk memperoleh 

data yang diperlukan terkait dengan objek penelitian. 

2. Studi Kepustakaan 

Pengumpulan data  berdasarkan literatur-literatur. 

 

1.6. Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan 

Laporan Tugas Akhir ini, penulis melakukan kerja praktik pada PT. Kereta 

Api Indonesia (Persero) yang berlokasi di Jl. Perintis Kemerdekaan No.1 

Bandung. Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan mulai 1 Februari 

2007 hingga selesai. 

 


