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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan ekonomi saat ini sedang berkembang pesat, sehingga 

dapat mempengaruhi pendapatan yang didapat oleh suatu perusahaan untuk 

menghasilkan laba yang sebesar-besarnya. Tujuan berjalannya suatu 

perusahaan yaitu untuk mendapatkan suatu pendapatan dan laba agar 

perusahaan yang dijalankan dapat berkembang dengan baik. Telah diketahui 

tidak ada satu pun pemilik perusahaan yang menjalankan usaha ingin 

melihat perusahaannya tidak mengalami perkembangan setiap tahun 

berjalan. Kebijakan pengelolaan perusahaan yang baik untuk mewujudkan 

sasaran yang ingin dicapai oleh setiap perusahaan sangat diperlukan karena 

untuk mengatasi hal tersebut. 

Di indonesia terdapat banyak perusahaan dalam berbagai bidang 

usaha seperti perusahaan dagang, industri dan jasa. Perusahaan dagang, 

industri maupun jasa menjalankan kegiatan operasionalnya agar perusahaan 

dapat menghasilkan suatu pendapatan yaitu pendapatan operasional. 

Pendapatan operasional biasanya disangkut pautkan dengan laba perusahaan 

karena laba adalah keuntungan bersih yang didapat oleh suatu perusahaan 

dan dapat menjadi salah satu sumber dana perusahaan.  

Pada perusahaan jasa maupun dagang, laba berfungsi untuk 

menjalankan kegiatannya agar dapat bertahan untuk jangka waktu yang 
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lama. Perusahaan dapat menggunakan laba usaha untuk membayar biaya-

biaya yang dikeluarkan dan menambahan masa manfaat suatu barang yang 

digunakan pada saat kegiatan operasional. Laba menjadi tujuan utama 

perusahaan menjalankan usahanya, sehingga laba menjadi tolak ukur 

perusahaan atas perkembangan usaha. Perusahaan harus menghasilkan laba 

optimal rangka memuaskan pihak-pihak yang berkepentingan seperti para 

pemegang saham, manajement dan lainnya.  

Perusahaan jasa menurut buku Kuasai Detail Akuntansi Laba & 

Rugi  merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan 

berbagai pelayanan usaha yang bermanfaat untuk masyarakat yang ingin 

memerlukannya. Usaha dalam bidang jasa juga perlu menyediakan barang 

berbentuk fisik sebagai alat yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna, 

pemakaian fasilitas fisik yang dimanfaatkan tidak perlu membayar untuk 

barang fisik tersebut tetapi hanya perlu membayar jasa yang diberikan oleh 

barang tersebut. Pengertian jasa secara ekonomis adalah suatu lembaga 

usaha yang terdiri dari beberapa orang yang melakukan suatu kegiataan 

usaha ekonomi dan sosial pada masyarakat dengan tujuan untuk 

memperoleh laba. Jadi, perusahaan jasa dapat ditarik kesimpulan adalah 

suatu lembaga usaha dibidang jasa yang dapat menghasilkan suatu 

pendapatan usaha atau laba perusahaan.  

Perusahaan jasa memiliki komponen yang memberikan kontribusi 

pendapatan dalam suatu perusahaan yaitu segmen usaha. Komponen-

komponen suatu perusahaan dapat memperoleh hasil pendapatan  yang 
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berbeda terhadap produk atau jasa dan komponen tersebut memiliki resiko 

dan imbalan yang berbeda dengan yang lain. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Silvana, Sudjana, & Wijono, 2014) 

dengan judul Analisis Contribution Margin Untuk Menentukan Tingkat 

Penjualan Produk Dalam Rangka Memaksimalkan Laba. Hasil analisis 

menunjukan bahwa Marjin kontribusi total yang diperoleh perusahaan 

adalah sebesar Rp439.600.000,00 sedangkan marjin kontribusi untuk 

masing-masing produk yaitu produk Special(SP) sebesar Rp180.600.000,00 

dan produk National sebesar Rp259.000.000,00 sehingga dari kedua produk 

tersebut diketahui bahwa produk menghasilkan magin kontribusi tertinggi 

sebagai penyumbang laba terbesar bagi perusahaan adalah produk National 

yaitu dengan perolehan contribution margin ratio sebesar 76,44%.  

Penelitian yang dibuat oleh (Dewi, Wibowo, & Sulistyowati, 2017) 

berjudul Analisis Hubungan Margin Kontribusi Sebagai Alat Bantu 

Perencanaan Laba Pada Industri Gamelan Margo Laras Kauman Magetan 

Periode 2014-2016. Penlitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 

margin kontribusi sebagai alat bantu perencanaan laba. Populasi dalam 

penelitian ini adalah data penjualan dan laporan laba rugi pada tahun 2014 

hingga tauhun 2016 pada industri gamelan laras. Sampel pada penelitian ini 

adalah data penjualan dan laba rugi yang terjadi pada thun 2014 hingga 

2016 pada industri gamelan laras. Hasil perhitungan margin kontribusi 

tingkat laba yang tertinggi pada tahun 2015 yaitu sebesar 

Rp227.272.600,00. Hal ini disebabkan pada tahun tersebut industri gamelan 
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Margo Laras melakukan ekspor ke luar negeri. Sehingga besarnya nilai 

margin kontribusi akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh 

perusahaan.   

Penelitian dengan judul Pengaruh Biaya Variabel Terhadap Margin 

Kontribusi (Penelitian Pada CV. Pratama Cipta Sejahtera) yang dilakukan 

oleh (Rachmawulan & Prasetyo, 2017). Penelitian ini difokuskan pada 

pengaruh biaya variabel terhadap margin kontribusi dan tujuannya adalah 

untuk menganalisis biaya variabel pada CV. Pratama Cipta Sejahtera, 

margin kontribusi pada CV. Pratama Cipta Sejahtera, pengaruh biaya 

variabel terhadap margin kontribusi pada CV. Pratama Cipta Sejahtera. 

Metode yang digunakan pada penelitian ini analisis desain deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah biaya 

variable dan margin kontribusi  CV. Pratama Cipta Sejahtera dalam tahun 

ketahun semakin meningkat dan terdapat pengaruh yang signifikan biaya 

variabel terhadap margin kontribusi. 

Penelitian oleh (Dewi et al., 2017) dengan judul Analisi Perencanaan 

Laba Dengan Menggunakan Metode Cost-Volume-Profit (CVP) Pada PT. 

Indo Acidatama Tbk. Penerapan metode biaya-volume-laba adalah metode 

yang tepat dalam perencanaan laba di PT. Indo Acidatama Tbk. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prospek penerapan 

analisis biaya-volume profit dalam perencanaan laba di PT. Indo Acidatama 

Tbk. Data yang digunakan berasal dari hasil studi literatur, obervasi, dan 

wawancara pada objek penelitian. Sedangkan metode analisis data yang 
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digunakan adalah untuk mengklasifikasikan biaya menjadi biaya tetap dan 

biaya variabel, analisis titik impas, analisis margn of safety, dan 

pemanfaatan dalam perencanaan dengan analisis target laba. Hasil yang 

diperoleh penulis dalam penelitian ini perancanaan laba pada PT. Indo 

Acidatama Tbk meningkat, titik impas dan margin kontribusi dapat 

dilampaui setiap tahunnya.  

Penelitian pada CV. Permata sejati oleh (Martusa & Wijaya, 2011) 

dengan judul Peranan Analisis Cost-Volume-Profit Dalam Upaya 

Merencanakan Laba Perusahaan. Metode yang digunakan penulis dalam 

melakukan penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, yaitu metode 

yang mencoba menyimpulkan, menyajikan, dan menganalisis data dengan 

melakukan wawancara, pengamatan langsung kepada perusahaan, penilaian 

data perusahaan dan studi literatur. Penelitian yang telah dilakukan, 

diketahui bahwa ada hubungan yang erat antara biaya pemasaran, volume 

penjualan dan harga jual dengan perencanaan laba. Hal ini didasarkan pada 

perhitungan koefisien korelasi (r) yang diperoleh yaitu sebesar 1 dengan 

tingkat kesesuaian (Adjusted R Square) sebesar 100% yang berarti bahwa 

100% variasi perencanaan laba dapat dijelaskan oleh variasi ketiga 

independen variabel yaitu biaya pemasaran, volume penjualan, dan harga 

jual. 

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang 

adalah badan usaha milik negara yang bergerak dalam suatu bidang 

pelayanan jasa yang memiliki segmen-segmen dalam komponen pelayanan 
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yaitu angkutan barang maupun angkutan penumpang. Pada PT. Kereta Api 

Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang memiliki segmen-

segmen usaha yang menghasilkan suatu pendapatan pada setiap segmennya. 

Pendapatan pada setiap segmen usaha sangat berpengaruh terhadap laba 

yang didapat karena untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan saat 

berjalannya suatu kegiatan.  

Menurut Peraturan Standar Akuntansi keuangan No.23 Paragraf 06 

Ikatan Akuntansi Indonesia tahun 2017, pendapatan adalah hasil dari 

manfaat ekonomi yang muncul dari aktivitas normal perusahaan selama satu 

periode bila hasil tersebut mengakibatkan kenaikan hasil bersih yang tidak 

berasal dari kontribusi penanam modal. Sumber pendapatan pada PT. Kereta 

Api Indonesia (Persero) Divisi Regional Palembang yaitu angkutan 

penumpang, angkutan barang, pendukung angkutan, non angkutan dan 

kompensasi pemerintah yang disebut segmen usaha. Segmen usaha yang 

beragam memiliki pendapatan yang berbeda-beda pada setiap tahunnya 

sehingga perlu dianalisis untuk mengetahui naik turunnya pendapatan 

operasional pada masing-masing segmen usaha dikarenakan kuantitas 

operasional dari setiap segmen berbeda, maka tingkat pendapatan tentu 

berbeda sehingga menarik untuk kita ketahui pada segmen mana yang 

menjadi sumber pendapatan terendah sehingga nantinya mampu sebagai 

dasar bagi pihak terkait untuk pengambilan kebijakan guna meningkatkan 

pendapatan. 
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Tabel 1.1. 

Laporan Laba Rugi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional 

III Palembang 
No Uraian 2015 2016 2017 

I Pendapatan Operasional    

 Angkutan Penumpang 50.636.908.500 34.912.474.261 61.148.274.066 

 Angkutan Barang 592.805.400.240 1.160.298.500.224 2.135.153.015.132 

 Pendukung Angkutan 6.598.000 188.823.000 30.153.00 

 Non Angkutan 5.783.321.383 6.816.187.842 16.852.282.432 

 Kompensasi Pemerintah 0 2.719.313.730 119.905.943.764 

 Jumlah Pendapatan 

Operasi 

649.232.228.123 1.204.935.299.057 2.333.089.668.394 

II Beban Pokok Penjualan 572.936.209.418 521.635.914.756 840.419.846.988 

III Laba (Rugi) Operasi 76.296.018.705 683.299.384.301                        1.492.669.821.406 

Sumber : Laporan Laba Rugi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional 

III Palembang, 2015-2017 

Pada tabel 1.1, menunjukan laporan laba rugi PT. Kereta Api 

Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang periode tahun 2015-

2017. Data diatas menunjukan bahwa laba tertinggi terdapat pada tahun 

2017 karena pendapatan operasional pada tahun 2017 tersebut yaitu 

Rp2.333.089.668.394,00 dengan beban pokok penjualan sebesar 

Rp840.419.846.988,00 sehingga jika di persentasikan menjadi 36% dari 

pendapatan adalah beban. Tahun 2015 pendapatan operasional sebesar 

Rp649.232.228.123,00 dengan beban pokok penjualan sebesar 

Rp572.936.209.418,00 jika dipersentasikan menjadi 88,2% dari pendapatan 

adalah beban maka pada tahun 2015 laba mengalami penurunan. Laba yang 

diperoleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang 

mengalami peningkatan secara drastis pada tahun 2017. Faktor yang 

mendorong terjadinya peningkatan ini adalah selisih antara pendapatan 

dengan beban yang dikeluarkan pada tahun 2017 sangatlah besar. Hal ini 

disebabkan pada tahun 2017 sumber pendapatan yang diperoleh dari 
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angkutan barang (batu bara) meningkat sebesar Rp.2.033.460.769.648,00 

sehingga beban yang dikeluarkan dapat diatasi.  

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu, maka penulis 

tertarik untuk mengkaji tentang “Analisis Segmen Usaha Pendapatan 

Operasional pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III 

Palembang periode tahun 2015-2017” sebagai judul penelitian pada laporan 

tugas akhir. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasakan Latar belakang diatas, rumusan masalah yang terkait 

dalam penulisan laporan tugas akhir ini yaitu : 

1. Bagaimana segmen usaha pendapatan operasional terhadap laba 

perusahaan pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III 

Palembang periode tahun 2015-2017 ? 

2. Bagaimana peranan segmen usaha pendapatan operasional PT. Kereta 

Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang ? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Agar pembahasan dalam laporan ini tidak menyimpang dari rumusan 

masalah, maka penulis membatasi permasalahan yakni segmen usaha 

difokuskan pada pendapatan operasional dengan menggunakan rasio margin 

kontribusi pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III 

Palembang periode tahun 2015-2017. 
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1.4. Tujuan 

Tujuan penulis dalam penelitian laporan tugas akhir ini yaitu : 

1. Agar dapat mengetahui segmen usaha yang memberikan kontribusi 

tertinggi pada pendapatan operasional terhadap laba perusahaan PT. 

Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang periode 

tahun 2015-2017. 

2. Untuk mengetahui peranan segmen usaha pendapatan operasional pada 

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Devisi Regional III Palembang. 

1.5. Manfaat LTA 

Adapun manfaat yang diperoleh dalam menulis Laporan ini adalah 

sebagai berikut :  

1.5.1. Manfaat Bagi Mahasiswa 

Manfaat dalam pembuatan laporan ini adalah untuk 

menambah wawasan dan pengetahuan mengenai segmen usaha 

terhadap pendapatan operasional pada PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) Divisi Regional III Palembang. 

1.5.2. Manfaat Bagi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi 

Regional III Palembang 

Dengan melakukan analisis tentang segmen usaha 

pendapatan operasional PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi 

Regional III Palembang dapat mengetahui naik turunnya segmen 

usaha pendapatan operasional terhadap laba perusahaan yang 

dihasilkan pada periode tahun 2015-2017. 
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1.5.3. Manfaat Bagi Akademik 

Adanya analisis segmen usaha pendapatan operasional 

terhadap laba perusahaan dapat menjadi referensi bagi penelitian 

selanjutnya dan mendapatkan pengetahuan tambahan untuk 

penelitian dalam bidang yang sama. 

1.6.  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

BAB I. PENDAHULUAN  

Bab ini berisi tentang suatu keadaan dengan masalah agar dapat memiliki 

tujuan dan manfaat dengan penulisan yang sistematika.  

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan teori-teori yang digunakan serta panduan terhadap 

penelitian terdahulu dan kerangka penelitian sebagai skema dalam 

penelitian laporan tugas akhir. 

BAB III. METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan dimana lokasi dan waktu penelitian serta jenis 

penelitian, jenis data dan teknik apa yang digunakan penulis dalam 

mengumpulkan data. Definisi operasional variabel penelitian digunakan 

sebagai suatu patokan.  

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi data penelitian yang diolah sehingga menjadi hasil yang 

akan dibahas. 
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BAB V. SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini akhir dari suatu laporan menjelaskan kesimpulan dari semua 

uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya dan juga berisi saran-saran yang 

dapat berguna dalam penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1.  Analisis Laporan Keuangan 

Analisis laporan keuangan menurut (Kasmir, 2016) adalah sebagai 

alat ukur untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan saat ini dengan 

melihat posisi keuangan yang telah dilakukan analisis laporan keuangan 

secara mendalam akan terlihat apakah perusahaan dapat mencapai suatu 

target yang telah direncanakan atau tidaknya sehingga dapat memberikan 

informasi tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan.   

Menurut (Subramanyam, 2012), analisis laporan keuangan adalah 

suatu teknik untuk laporan dengan tujuan memperoleh estimasi dan 

kesimpulan yang berguna dalam analisis bisnis. 

2.1.2.  Segmen 

Segmen menurut (Garrison, 2007) adalah  suatu aktifitas organisasi 

yang memuat data biaya, penjualan, atau laba yang diperlukan oleh 

seorang manajer. 

Pernyataan standar akuntansi keuangan 5 mengenai segmen operasi 

diterapkan atas dasar laporan keuangan entitas dan laporan keuangan 

konsolidasi kelompok usaha dengan entitas induk yang instrumen utang 

atau instrumen ekuitasnya diperdagangkan di pasaran publik atau yang 
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telah mengajukan pendaftaran pada regulator pasar modal atau dengan 

tujuan lain untuk penerbitan suatu kelas instrumen di pasar publik.  

2.1.3. Rasio Margin Kontribusi 

Rasio margin kontribusi menurut (Garrison, 2007) adalah 

persentase kontribusi atas pendapatan total, yang mana dapat dihitung dari 

kontribusi satuan terhadap harga satuan atau jumlah kontribusi terhadap 

jumlah pendapatan.  

RMK=
Pendapatan

Total Pendapatan
×100% 

2.1.4.  Pendapatan 

2.1.4.1. Pengertian Pendapatan 

Pendapatan adalah penghasilan yang dapat berubah-ubah 

oleh waktu sesuai dengan kemampuan usahanya. Berubahnya 

pendapatan seseorang maka akan merubah pula besarnya 

pengeluaran mereka untuk mengkonsumsi suatu barang. Pendapatan 

ditarik kesimpulan oleh (Sukirno, 2002) merupakan faktor penting 

dalam mempengaruhi konsumsi seseorang atau masyarakat terhadap 

suatu barang. 

Menurut (Case dan Fair, 2007) pendapatan suatu rumah 

tangga adalah jumlah semua upah, gaji, laba, pembayaran bunga, 

sewa dan bentuk penghasilan lain yang diterimah oleh suatu rumah 

tangga pada periode waktu tertentu. 

Pendapatan menurut (Lumingkewa, 2013) adalah hasil 

penjualan barang atau penyerahan jasa kepada pihak lain dalam 
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periode akuntansi tertentu. Pendapatan dapat timbul dari penjualan, 

proses produksi, pemberian jasa termasuk pengangkutan dan proses 

penyimpanan barang.  

2.1.4.2. Pengungkapan Pendapatan 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 

No.23 mengenai pengungkapan pendapatan, perusahaan harus 

mengungkapkan sebagai berikut 

a. Kebijakan akuntansi yang dianut untuk pengakuan pendapatan 

termasuk metode yang dianut untuk meningkatkan tingkat 

penyelesaian transaksi penjualan jasa. 

b. Jumlah kategori signifikan dari pendapatan diakui selama periode 

tersebut termasuk pendapatan dari : 

1.  Penjualan barang 

3. Penjualan jasa  

4. Bunga  

5. Deviden  

6. Royalti.  

1.1.4.3.  Jenis Jenis Pendapatan 

Menurut (Artaman, 2015) pendapatan digolongkan menjadi 

tiga golongan yaitu : 

1.  Gaji dan upah. Imbalan hasil dari pekerjaan yang dilakukan 

seseorang dalam waktu tertentu.  
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2.  Pendapatan usaha sendiri. Total nilai dari suatu perhitungan 

hasil produksi yang dikurang biaya-biaya yang dikeluarkan. 

3.  Pendapatan dari luar usaha. Pendapatan yang diperoleh dari 

suatu pekerjaan sampingan bukan pendapatan utama. 

 Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK No.23 

Paragraf 06 bahwa didalam siklus pendapatan terdapat beberapa 

jenis pendapatan yaitu : 

1. Pendapatan total (total revenue) merupakan jumlah/kuantitas 

barang yang terjual, dikalikan dengan harga satuan. Semakin 

banyak yang terjual semakin besar penerimaan total. 

2. Pendapatan rata-rata (average total revenue) adalah pendapatan 

rata-rata yang diperoleh dari total penerimaan dibagi dengan 

jumlah barang yang dijual. Rata-rata penerimaan dari per 

kesatuan produk yang dijual atau dihasikan, yang diperoleh 

dengan jalan membagi hasil total penerimaan dengan jumlah 

satuan barang yang dijual. 

3. Pendapatan marjinal (marjinal revenue) adalah tambahan 

penerimaan karena adanya tambahan penjualan dari setiap satuan 

hasil produksi. Penerimaan marjinal yaitu penambahan 

permintaan atas TR sebagai akibat penambahan satu unit output. 

1.1.4.4. Klasifikasi Pendapatan 

Pendapatan diklasifikasikan (Kusnadi, 2000) menjadi dua 

bagian, yaitu : 
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1. Pendapatan operasional adalah pendapatan yang didapat dari hasil 

penjualan suatu produk dan jasa dalam periode waktu tertentu 

dengan suatu tujuan utama perusahaan yang berhubungan 

langsung dengan usaha yang tersebut. Pendapatan usaha diperoleh 

dari : 

a. Penjualan kotor yang merupakan hasil dari penjualan barang 

atau jasa yang belum dikurang dengan biaya-biaya yang 

dikeluarkan. 

b. Penjualan bersih yang merupakan hasil dari penjualan barang 

atau jasa yang sudah dikurangi dengan biaya-biaya yang 

dikeluarkan pada saat operasi.   

2. Pendapatan non operasional adalah pendapatan yang bukan 

diperoleh dari kegiatan operasional perusahaan dalam periode 

tertentu. Jenis-jenis pendapatan non operasional, yaitu : 

a. Pendapatan yang diperoleh dari penggunaan aktiva atau 

sumber ekonomi perusahaan. Contoh : pendapatan bunga, 

royalti, dan sewa. 

b. Pendapatan yang diperoleh dari penjualan aktiva diluar dari 

produk yang dijual. Contoh : surat berharga dan aktiva tak 

berwujud.  
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2.1.5. Laba 

2.1.5.1.  Pengertian Laba 

Laba menurut (Martani, 2012) merupakan pendapatan yang 

diperoleh jika jumlah uang yang didapat pada akhir periode lebih 

dari modal pada awal periode.   

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam buku Standar 

Akuntansi Keuangan per 1 September 2007 adalah  

“...sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar bagi ukuran 

yang lain seperti imbal hasil investasi atau laba per saham. Unsur 

yang lansung berkaitan dengan pengukuran penghasilan bersih atau 

laba adalah penghasilan dan beban. Pengakuan dan pengukuran 

penghasilan dan beban, dan dikarenakan juga penghasillan bersih 

tergantung sebagai dasar pada konsep modal dan pemeliharaan 

modal yang digunakan perusahaan dala penyusunan laporan 

keuangan...”. 

2.1.5.2. Jenis-Jenis Laba 

Menurut (Kasmir, 2016), jenis-jenis laba adalah sebagai berikut : 

a) Laba kotor (gross profit) artinya laba yang diperoleh sebelum 

dikurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan atau laba 

keseluruhan yang pertama diperoleh perusahaan. 

b) Laba bersih (net profit) artinya laba yang telah dikurangi biaya-

biaya yang merupakan beban perusahaan dalam satu periode 

tertentu termasuk pajak. 

2.1.5.3. Konsep Laba 

Dua konsep laba menurut (Subramanyam, 2012), yaitu : 

1. Laba ekonomi yang merupakan arus kas ditambah dengan 

perubahan nilai wajar aktiva. Berdasarkan definisi ini, laba 
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mencakup baik komponen yang sudah direalisasi yaitu arus kas 

sedangkan yang belum yaitu laba atau rugi kepemilikan. Konsep 

laba ini mirip dengan pengukuran tingkat pengembalian suatu 

efek (surat berharga atau sekuritas) atau portofolio efek yaitu, 

tingkat pengembalian mencakup baik deviden maupun apresiasi 

modal. Laba ekonomi mengukur perubahan nilai pemegang 

saham. Karenanya, laba ekonomi berguna jika tujuan analisis 

adalah menentukan tingkat pengembalian pada pemegang saham 

yang tepat untuk periode berjalan (tanpa menggunakan harga 

pasar). Dengan kata lain, laba ekonomi merupakan indikator 

dasar kinerja perusahaan mengukur dampak keuangan seluruh 

kejadian pada suatu periode secara komprehensif. Namun, 

meskipun komprehensif, laba ekonomi mencakup baik 

komponen berulang maupun tak berulang, dan karenanya tidak 

terlalu bermanfaat untuk meramalkan potensi laba masa depan.  

2. Laba Akuntansi. Laba akuntansi diukur berdasarkan konsep 

akuntansi akrual. Meskipun laba akuntansi mencakup baik aspek 

laba ekonomi maupun laba permanen, namun laba ini bukan 

merupakan pengukuran laba secara langsung seperti kedua laba 

lainnya. Pengakuan pendapatan dan pengaitan. Tujuan utama 

akuntansi akrual adalah pengukuran laba. Dua proses utama 

dalam pengukuran laba adalah pengakuan pendapatan dan 

pengaitan beban. Pengakuan pendapatan adalah titik awal 
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pengukuran laba. Dua kondisi wajib untuk diakui bahwa 

pendapatan harus : 

a. Telah atau dapat direalisasi. Untuk dapat diakui, suatu 

perusahaan harus telah mendapatkan kas atau komitmen 

andal untuk mendapatkan kas, seperti piutang yang sah. 

b. Telah dihasilkan. Perusahaan harus menyelesaikan seluruh 

kewajibannya kepada pembeli, yaitu proses perolehan laba 

harus selesai. 

2.1.5.4.  Komponen-Komponen Laba 

Komponen-komponen laba menurut (Subramanyam, 2012), 

terbagi menjadi dua yaitu : 

1. Pendapatan dan keuntungan 

Pendapatan merupakan arus kas masuk yang diperoleh atau 

arus kas masuk yang akan diperoleh yang berasal dari aktivitas 

usaha perusahaan yang masih berlangsung. Pendapatan 

mencakup arus kas masuk seperti penjualan tunai dan arus kas 

masuk prospektif seperti penjualan kredit. Keuntungan 

merupakan arus masuk yang diperoleh atau akan diperoleh 

yang berasal dari transaksi dan kejadian yang terkait dengan 

aktivitas usaha perusahaan yang masih berlangsung. 

2. Beban dan Kerugian 

Beban merupakan arus keluar yang terjadi atau arus keluar 

yang akan terjadi. Kerugian merupakan penurunan aktiva 
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bersih perusahaan yang berasal dari aktivitas sampingan atau 

insidental perusahaan. Hal ini berarti keuntungan dan kerugian 

merupakan sumber daya dan jasa yang dapat dikonsumsi, 

dihabiskan atau hilang dalam memperoleh atau memproduksi 

pendapatan dan keuntungan. Akuntansi beban dan kerugian 

sering kali melibatkan penilaian jumlah dan waktu alokasi atas 

periode pelaporan. Waktu merupakan saat beban atau kerugian 

terjadi, sering kali berdasarkan kaitannya dengan pendapatan 

yang dihasilkan. 

Menurut (Arfan, 2009) komponen-komponen yang 

mempengaruhi laba adalah sebagai berikut : 

1. Pendapatan.  

Pendapatan merupakan kenaikan dalam modal dihasilkan dari 

penyerahan atas barang-barang atau penyewaan dari jasa 

dengan bisnis. Dalam jumlah, pendapatan adalah sebanding 

terhadap kas dan piutang yang di peroleh dalam kompensasi 

untuk barang-barang yang diserahkan atau jasa yang di sewa.  

2. Biaya-Biaya.  

Biaya-biaya merupakan penurunan dalam modal yang 

disebabkan oleh operasi produksi pendapatan bisnis. Dalam 

jumlah, biaya adalah setara terhadap nilai dan barang-barang 

dan jasa yang digunakan atau yang di konsumsi dalam 

memperoleh pendapatan. 
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Menurut (Mulyadi, 2014), faktor-faktor yang mempengaruhi 

laba antara lain : 

a. Biaya 

Biaya yang timbul dari perolehan atau mengolah suatu 

produk atau jasa akan mempengaruhi harga jual produk 

yang bersangkutan. 

b. Harga jual  

Harga jual produk atau jasa akan mempengaruhi besarnya 

volume penjualan produk atau jasa yang bersangkutan. 

c. Volume penjualan 

Besarnya volume penjualan berpengaruh terhadap volume 

produksi akan mempengaruhi besar kecilnya biaya 

produksi. 

2.1.6. Hubungan Pendapatan Operasional dengan Laba Bersih 

Hubungan Pendapatan operasional dengan laba perusahaan terjadi 

jika pendapatan mengalami kenaikan dan beban mengalami penurunan 

otomatis laba bersih perusahaan tersebut akan mengalami peningkatan 

sehingga diharapkan manajeman tetap mempertahankan kinerja dengan 

baik agar pendapatan yang didapatkan terus meningkat.  

Menurut (Putra, 2012) berpendapat bahwa semakin besar 

pendapatan usaha yang didapat perusahaan maka akan semakin besar 

laba keuntungan yang didapat oleh perusahaan sebaliknya jika 
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perusahaan yang beban pajaknya semakin besar maka akan memperkecil 

keuntungan atau laba yang didapat oleh perusahaan. 

2.2. Penelitian Terdahulu 

Penulis juga menggunakan penelitian terdahulu dalam Penelitian 

laporan tugas akhir ini sebagai referensi penulisan. Penelitian yang dilakukan 

sebelumnya menujukan hasil yang bervariatif.  

Penelitian yang dilakukan oleh (Silvana, Sudjana, & Wijono, 2014) 

dengan judul Analisis Contribution Margin Untuk Menentukan Tingkat 

Penjualan Produk Dalam Rangka Memaksimalkan Laba. Hasil analisis 

menunjukan bahwa Marjin kontribusi total yang diperoleh perusahaan 

adalah sebesar Rp439.600.000,00 sedangkan marjin kontribusi untuk 

masing-masing produk yaitu produk Special(SP) sebesar Rp180.600.000,00 

dan produk National sebesar Rp259.000.000,00 sehingga dari kedua produk 

tersebut diketahui bahwa produk menghasilkan magin kontribusi tertinggi 

sebagai penyumbang laba terbesar bagi perusahaan adalah produk National 

yaitu dengan perolehan contribution margin ratio sebesar 76,44%.  

Penelitian yang dibuat oleh (Dewi, Wibowo, & Sulistyowati, 2017) 

berjudul Analisis Hubungan Margin Kontribusi Sebagai Alat Bantu 

Perencanaan Laba Pada Industri Gamelan Margo Laras Kauman Magetan 

Periode 2014-2016. Penlitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 

margin kontribusi sebagai alat bantu perencanaan laba. Populasi dalam 

penelitian ini adalah data penjualan dan laporan laba rugi pada tahun 2014 

hingga tauhun 2016 pada industri gamelan laras. Sampel pada penelitian ini 



23 
 

 
 

adalah data penjualan dan laba rugi yang terjadi pada thun 2014 hingga 

2016 pada industri gamelan laras. Hasil perhitungan margin kontribusi 

tingkat laba yang tertinggi pada tahun 2015 yaitu sebesar 

Rp227.272.600,00. Hal ini disebabkan pada tahun tersebut industri gamelan 

Margo Laras melakukan ekspor ke luar negeri. Sehingga besarnya nilai 

margin kontribusi akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh 

perusahaan.   

Penelitian dengan judul Pengaruh Biaya Variabel Terhadap Margin 

Kontribusi (Penelitian Pada CV. Pratama Cipta Sejahtera) yang dilakukan 

oleh (Rachmawulan & Prasetyo, 2017). Penelitian ini difokuskan pada 

pengaruh biaya variabel terhadap margin kontribusi dan tujuannya adalah 

untuk menganalisis biaya variabel pada CV. Pratama Cipta Sejahtera, 

margin kontribusi pada CV. Pratama Cipta Sejahtera, pengaruh biaya 

variabel terhadap margin kontribusi pada CV. Pratama Cipta Sejahtera. 

Metode yang digunakan pada penelitian ini analisis desain deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah biaya 

variable dan margin kontribusi  CV. Pratama Cipta Sejahtera dalam tahun 

ketahun semakin meningkat dan terdapat pengaruh yang signifikan biaya 

variabel terhadap margin kontribusi. 

Penelitian oleh (Dewi et al., 2017) dengan judul Analisi Perencanaan 

Laba Dengan Menggunakan Metode Cost-Volume-Profit (CVP) Pada PT. 

Indo Acidatama Tbk. Penerapan metode biaya-volume-laba adalah metode 

yang tepat dalam perencanaan laba di PT. Indo Acidatama Tbk. Tujuan dari 
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penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prospek penerapan 

analisis biaya-volume profit dalam perencanaan laba di PT. Indo Acidatama 

Tbk. Data yang digunakan berasal dari hasil studi literatur, obervasi, dan 

wawancara pada objek penelitian. Sedangkan metode analisis data yang 

digunakan adalah untuk mengklasifikasikan biaya menjadi biaya tetap dan 

biaya variabel, analisis titik impas, analisis margn of safety, dan 

pemanfaatan dalam perencanaan dengan analisis target laba. Hasil yang 

diperoleh penulis dalam penelitian ini perancanaan laba pada PT. Indo 

Acidatama Tbk meningkat, titik impas dan margin kontribusi dapat 

dilampaui setiap tahunnya.  

Penelitian pada CV. Permata sejati oleh (Martusa & Wijaya, 2011) 

dengan judul Peranan Analisis Cost-Volume-Profit Dalam Upaya 

Merencanakan Laba Perusahaan. Metode yang digunakan penulis dalam 

melakukan penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, yaitu metode 

yang mencoba menyimpulkan, menyajikan, dan menganalisis data dengan 

melakukan wawancara, pengamatan langsung kepada perusahaan, penilaian 

data perusahaan dan studi literatur. Penelitian yang telah dilakukan, 

diketahui bahwa ada hubungan yang erat antara biaya pemasaran, volume 

penjualan dan harga jual dengan perencanaan laba. Hal ini didasarkan pada 

perhitungan koefisien korelasi (r) yang diperoleh yaitu sebesar 1 dengan 

tingkat kesesuaian (Adjusted R Square) sebesar 100% yang berarti bahwa 

100% variasi perencanaan laba dapat dijelaskan oleh variasi ketiga 
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independen variabel yaitu biaya pemasaran, volume penjualan, dan harga 

jual. 

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya yaitu 

menggunakan rasio margin kontribusi sebagai perhitungan dalam menentukan 

persentase kontribusi. Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian 

sebelumnya yaitu penelitian sekarang membahas mengenai pendapatan 

operasional sedangkan penelitian sebelumnya membahas mengenai penjualan 

produk. Penelitian sebelumnya menganalisis untuk menentukan tingkat 

penjualan yang optimal untuk perencanaan laba dan mencapai laba sedangkan 

penelitian sekarang menganalisis segmen usaha pendapatan operasional 

terhadap laba perusahaan. 

2.3. Kerangka Penelitian 

Penelitian ini di mulai dari menentukan perumusan masalah yang akan 

diteliti oleh penulis, yaitu Bagaimana segmen usaha pendapatan operasional 

terhadap laba 2015-2017 dan apa saja faktor-faktor yang berpengaruh dalam 

pendapatan operasional pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi 

Regional III Palembang. Data yang diolah yaitu pendapatan operasional pada 

Laporan Laba Rugi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III 

Palembang. 

Setelah dilakukannya pengumpulan data yang akan diolah, selanjutnya 

dilakukan pengolaan data menggunakan rasio margin kontrbusi. Kemudian 

penulis melakukan perbandingan terhadap segmen usaha yang memberikan 
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pengaruh terhadap pendapatan operasional periode tahun 2015-2017 pada PT. 

Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data diolah, 2019 

Gambar 2.1. 

Kerangka Penelitian 

Identifikasi Masalah 

- Segmen usaha pendapatan operasional 2015-2017 

- Faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya segmen usaha 
 

Analisis Segmen Usaha PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 

Divisi Regional III Palembang 

Pendapatan Operasional Pada Laporan Laba Rugi 

Rasio Margin Kontribusi 

Rekomendasi 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.1.1. Lokasi Penelitian 

Lokasi laporan tugas akhir yang dibuat penulis dalam penelitian ini 

bertempat di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III 

Palembang dengan alamat di Jl. Jendral Ahmad Yani No. 541, 13 ilir, 

seberang ulu II, Palembang, Sumatera Selatan. 

3.1.2. Waktu Penelitian 

 Waktu penulis dalam penelitian laporan tugas akhir ini dilakukan 

selama kurang lebih 5 bulan pada tanggal 1 Maret 2019 – 16 Juli 2019. 

 

3.2. Jenis Penelitian  

3.2.1. Penelitian komparatif  

Menurut (Sugiyono, 2014) penelitian komparatif  adalah penelitian 

yang bersifat membandingkan satu variabel atau lebih pada dua atau 

lebih sampel yang berbeda atau dua waktu yang berbeda. Penulis ingin 

mengetahui segmen usaha pendapatan operasional PT. Kereta Api 

Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang periode tahun 2015-

2017. 
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3.3. Jenis Data 

3.3.1. Data Sekunder 

Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. 

(Sugiyono, 2014). Penulis mendapatkan data penelitian yaitu sejarah 

singkat, visi dan misi, struktur organisasi, dan data laporan laba rugi 

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang. 

 

3.4. Sampel 

3.4.1. Purposive Sampling 

Purposive sampling merupakan suatu teknik pengambilan suatu 

sumber data dengan adanya pertimbangan tertentu. (Sugiyono, 2014). 

Pertimbangan dan kriteria dalam pengambilan sampel dalam penelitian 

ini adalah segmen usaha pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 

Divisi Regional III Palembang yang memiliki pendapatan usaha sendiri 

pada tahun 2015-2017.  
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Tabel 3.1. 

Daftar Segmen Usaha Pendapatan Operasional  

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang 2015-2017 

Yang Menjadi Sampel 

 

 Pendapatan Operasional Kategori 

A Angkutan Penumpang 1. Eksekutif 

2. Bisnis 

3. Ekonomi 

B Angkutan Barang 1. Batu bara 

2. BBM 

3. Semen 

4. Perkebunan 

5. Lainnya 

C Pendukung Angkutan 1. Suplisi 

2. Bagasi 

3. Pendukung lainnya 

D Non Angkutan 1. Penjualan jasa teknis 

2. Pend. Optimal aset 

3. Pend. Non Angkutan 

lainnya 

E Kompensasi Pemerintah 1. PSO 

2. Subsidi  

3. Angkutan perintis 

IMO 

Sumber : Laporan Laba Rugi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi 

Regional III Palembang, 2015-2017 

 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penulisan Laporan Praktik Kerja 

Lapangan ini adalah sebagai berikut : 

3.5.1. Studi Pustaka  

 Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis 

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini 

dilakukan dengan membaca, menelaah dan meneliti jurnal-jurnal, 

artikel, buku dan literatur lainnya yang berhubungan erat dengan topik 

pengungkapan wajib laporan tahunnya sehingga diperoleh informasi 
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sebagai dasar teori dan acuan untuk mengolah data yang diperoleh. 

(Sugiyono, 2014). Studi pustaka yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan informasi dan mencari disumber blog berita yang 

berhubungan dengan segmen usaha pendapatan operasional PT. 

Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang. 

3.5.2. Dokumentasi 

Dokumen merupakan rekaman kejadian masa lalu yang tertulis 

atau dicetak mereka dapat berupa catatan anekdot, surat, buku harian, 

dan dokumen-dokumen. (Suharsaputra, 2014). Dokumentasi yang 

didapat oleh penulis pada saat penelitian adalah laporan laba rugi PT. 

Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang periode 

tahun 2015-2017. 

3.6. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Operasional variabel dalam penelitian ini akan dijelaskan pada tabel 

dibawah ini : 

Tabel 3.2. 

Operasional Variabel Penelitian 

Variabel Definisi Indikator 

Segmen Segmen adalah suatu komponen-

komponen yang terdiri dari suatu 

aktifitas yang dilakukan oleh suatu 

perusahaan. 

Segmen Usaha 

Rasio Rasio adalah perbandingan dari 

suatu angka dengan angka yang 

lain yang memiliki suatu hubungan.  

Rasio Margin 

Kontribusi 

Laba Laba adalah suatu tolak ukur untuk 

melihat suatu keberhasian 

perusahaan dalam mencapai tujuan 

yang diinginkan. 

1. Pendapatan 

2. Beban 

Sumber : Data diolah, 2019 
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3.7. Metode Analisis Data 

3.7.1. Analisis Kuantitatif  

Metode penelitian kuantitatif adalah metode yang berlandaskan 

pada filsafat positisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau 

sample tertentu. (Sugiyono, 2014). Metode penelitian kuantitatif yang 

dilakukan adalah meneliti pada laporan pendapatan operasional PT. 

Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang.  
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BAB IV 

Hasil dan Pembahasan 

4.1.  Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1.  Sejarah Singkat PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional 

III Palembang 

Sejarah perkembangan perkeretaapian diindonesia telah dimulai 

sejak zaman pemerintahan hindia belanda dengan pembangunan jalan 

kereta api dari Semarang Kedu dan selanjutnya pada tahun 1842-1862 

dengan surat keputusan raja belanda 28 Mei 1842 nomor 270. 

Disumatera selatan berdri pada zaman hindia belanda dikenal 

dengan nama Zuice Sumatera Spoorwage (ZSS). Awal mulainya 

pembuatan jaringan kereta api disumatera selatan telah ada tahun 1895. 

Pada tahun 1908-1910 diputuskan untuk membuat rencana perpisahan 

survey dalam pengukuran jalur. Pada tahun 1912 dipimpin oleh Ir. Van 

Der Woorden pemasangan rel jurusan Teluk Belitung-Tanjung Karang-

Prabumulih dan Kertapati-Muaraenim-Tanjungenim serta dilanjutkan 

Muaraenim-Lahat dan Tebing Tinggi. 

Pada bulan Maret 1942, Jawa Dan Sumatera dikuasai oleh jepang 

dan kereta api pun dikuasai oleh tentara jepang dan sumatera kereta api 

dikuasai oleh angkatan laut jepang (KAIGUN). Adapun perkembangan 

sejarah kereta api di indonesia sebagai berikut : 
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a. Pada tanggal 28 September 1945 setelah indonesia merdeka, maka 

kereta api diambil alih oleh pemerintah indonesia dengan nama 

DKARI (Djawatan Kereta Api Republik Indonesia) 

b. Pada tahun 1963 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 22/1963 

tanggal 22 Mei 1963, maka status djawatan kereta api menjadi 

PNKA (Perusahaan Negera Kereta Api) 

c. Berdasarkan pasal 5 ayat 2 undang-undang dasar 1945 dan undang-

undang nomor 19 tahun 1969 serta lembaran negara nomor 40 tahun 

1969 (peraturan pemerintah nomor 61 tahun 1971) mulai September 

1971, maka status PNKA menjadi PERJAN (Perusahaan Djawatan 

Kereta Api) 

d. Pada tahun 1990 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 57 tahun 

1990 maka status perusahaan djawatan berubah menjadi PERUMKA 

(Perusahaan Umum Kereta Api) 

e. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1998 dan akta 

notaris imas fatimah nomor 2 tahun 1999 tanggan 01 Juni 1999,  

maka status PERUMKA diubah menjadi PT. Kereta Api (Persero) 

f. Perkeretaapian disumatera selatan sendiri sejak 18 September 1945 

setelah diambil alih dari jepang hingga sekarang ini telah mengalami 

beberapa kali pergantian pimpinan. 

PT Kereta Api Indonesia (Persero) adalah Badan Usaha Milik 

Negara Indonesia yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api. 

Layanan PT Kereta Api Indonesia (Persero) meliputi angkutan 
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penumpang dan barang. Pada akhir Maret 2007, DPR mengesahkan 

revisi UU No. 13/1992 yang menegaskan bahwa investor swasta maupun 

pemerintah daerah diberi kesempatan untuk mengelola jasa angkutan 

kereta api di Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 2008 PT Kereta Api 

Indonesia (Persero) melakukan pemisahan Divisi Jabotabek menjadi PT 

Kereta Api Commuter Jabotabek (KCJ) untuk mengelola kereta api 

penglaju di daerah Jakarta dan sekitarnya. selama tahun 2008 jumlah 

penumpang melebihi 197 juta. 

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan 

pada tanggal 17 Agustus 1945, karyawan perusahaan kereta api yang 

tergabung dalam Angkatan Moeda Kereta Api (AMKA) mengambil alih 

kekuasaan perkeretaapian dari Jepang. Pada tanggal 28 September 1945, 

pembacaan pernyataan sikap oleh Ismangil dan sejumlah anggota AMKA 

lainnya menegaskan bahwa mulai hari itu kekuasaan perkeretaapian 

berada di tangan bangsa Indonesia sehingga Jepang sudah tidak berhak 

untuk mencampuri urusan perkeretaapian di Indonesia. Inilah yang 

melandasi ditetapkannya tanggal 28 September 1945 sebagai Hari Kereta 

Api serta dibentuknya Djawatan Kereta Api Repoeblik Indonesia 

(DKARI) .Nama DKARI kemudian diubah menjadi Perusahaan Negara 

Kereta Api (PNKA). Nama itu diubah lagi menjadi Perusahaan Jawatan 

Kereta Api (PJKA) pada tanggal 15 September 1971. Pada tanggal 2 

Januari 1991, nama PJKA secara resmi diubah menjadi Perusahaan 
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Umum Kereta Api (Perumka) dan semenjak tanggal 1 Juni 1999 diubah 

menjadi PT Kereta Api Indonesia (Persero) sampai sekarang.    

4.1.2.  Visi dan Misi 

Visi merupakan keadaan masa depan (nyata dan terukur) yang 

diinginkan terjadi sebagai hasil dari perusahaan. Visi harus dirasakan 

oleh seluruh pihak yang terlibat. Visi jugaharus mudah untuk 

dikomunikasikan dan dimengerti oleh seluruh organisasi. Sedangkan  

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang 

akandilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

Visi 

Menjadi penyedia jasa perkeretaapian terbaik yang fokus pada pelayanan 

pelanggan dan memenuhi harapan stakeholders.   

Misi  

Menyelenggarakan bisnis perkeretaapian dan bisnis usaha penunjangnya, 

melalui praktek bisnis dan model organisasi terbaik untuk memberikan 

nilai tambah yang tinggi bagi stakeholders dan kelestarian lingkungan 

berdasarkan 4 pilar utama : keselamatan, ketepatan waktu, pelayanan dan 

kenyamanan. 

4.1.3. Struktur Organisasi Uraian Tugas Wewenang Pendirian PT. Kereta 

Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang 

Suatu instansi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuannya 

jika ditunjang dengan suatu struktur organisasi dan anggaran yang 

tersusun dengan baik pula. Dengan adanya struktur organisasi yang 
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teratur maka setiap fungsi organisasi dapat berjalan sesuai dengan tugas 

dan perannya masing-masing. Dari struktur organisasi tersebut maka 

dengan sendirinya setiap pegawai dapat mengetahui kepada siapa harus 

mempertanggung jawabkan hasil pekerjaannya.  

Strukutur organisasi menggambarkan suatu hubungan kerja, besar 

kecilnya wewenang dan tanggung jawab pegawai sehingga dapat terlihat 

jelas tugas dan hubungan antar bagian dilihat karena struktur organisasi 

juga dapat digunakan sebagai landasan untuk melaksanakan kegiatan-

kegiatan dalam organisasi. Gambaran mengenai struktur organisasi pada 

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang.  
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STRUKTUR ORGANISASI PT. KERETA API INDONESIA 

(PERSERO) DIVISI REGIONAL III PALEMBANG BAGIAN 

KEUANGAN 

 

Sumber : PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang, 2019 

Gambar 4.1.  

Struktur Organisasi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Bagian Keuangan 

 

Berdasarkan struktur organisasi diatas uraian jenjang jabatan 

struktur pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III 

Palembang  dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. EVP Divisi Regional III Palembang; 

2. Meneger Keuangan; 

3. Assistant Manager 

a. Assistant Manager Anggaran 
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b. Assistant Manager Keuangan 

c. Assistant Manager Akuntansi 

d. Assistant Manager Pajak, 

e. Assistant Manager Keuangan Light Rail Transit, 

4. Junior Supervisor 

a. Junior Supervisor Pendapatan Kertapati 

b. Junior Supervisor Pendapatan Lubuklinggau 

c. Junior Supervisor Pendapatan Lahat 

d. Junior Supervisor Pendapatan Muaraenim, 

e. Junior Supervisor Pendapatan Prabumulih 

4.1.4.  Uraian Tugas dan Wewenang 

Dalam upaya mendukung dan menjalankan tugas pokok dan 

fungsinya, kegiatan yang menjadi prioritas tiap-tiap bidang, antara lain : 

1. EVP Divisi Regional III Palembang 

Executive Vice President mempunyai tugas merencanakan dan 

mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan usaha Perusahaan di 

wi1ayah Divisi Regional III Palembang. 

2. Meneger Keuangan 

Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Manager Keuangan yang 

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Executive Vice 

President. Manager Keuangan mempunyai tugas : 

1. menyelenggarakan kegiatan Anggaran, 

2. Keuangan, Akuntansi,  
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3. Pajak, dan  

4. Penagihan non aset di wiIayah Divisi Regional III Palembang. 

3. Assistant Manager 

a. Assistant Manager Anggaran 

Tugas pokok dan tanggung jawab  mengkoordinasi penyusunan 

Reneana Kerja Anggaran Tahunan Divisi Regional III 

Palembang, melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan 

rencana serta pelaksanaan anggaran. 

b. Assistant Manager Keuangan  

Tugas pokok dan tanggung jawab  

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan,  

2. Pengesahan pembayaran non gaji pekerja,  

3. Pengesahan pembayaran kepada pihak ketiga,  

4. Serta penyelesaian dokumen analisa dan tata usaha keuangan, 

administrasi pelaksanaan petty cash serta melaksanakan tata 

laksana dan tata usaha perbendaharaan Divisi Regional III 

Palembang,  

5. Melaksanakan penagihan atas piutang angkutan penumpang 

dan angkutan barang serta tata usaha administrasi piutang 

(aging schedule). 
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c. Assistant Manager Akuntansi 

Tugas pokok dan tanggung jawab : 

1. Melaksanakan pengelolaan akuntansi dan  

2. Penyusunan laporan keuangan Divisi Regional III Palembang; 

d. Assistant Manager Pajak 

Tugas pokok dan tanggung jawab : 

1. Melakukan verifikasi pembayaran untuk mengidentifikasi 

objek pemotongan. 

2. Kelengkapan tagihan dan menentukan jumlah yang 

dibayarkan atas kewajiban pemotongan: PPh Pasal 4 ayat (2), 

Pasal 21, Pasal 23, PPN: SPT Masa PPN 1111, PPN keluaran, 

PPN Masukan, PPN Masukan tidak dapat dikreditkan, SPT 

Masa PPN 1107 (PUT),dan PPh Badan: bukti pemotongan 

PPh Pasal 4 ayat (2), bukti pemungutan PPh Pasal 22, bukti 

pemotongan PPh Pasal 23;  

3. Telah kontrak perjanjian,  

4. Penyelesaian keberatan,  

5. Pemeriksaan pajak dan lain-lain termasuk hubungan dengan 

kantor pajak setempat. 

e. Assistant Manager Keuangan Light Rail Transit 

Tugas pokok dan tanggung jawab :  

1. Mengkoordinir dan melakukan pengelolaan administrasi 

keuangan, penganggaran, pengesahan pembayaran kereta api 
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ringan Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan Divre III 

Palembang yang terdiri antara lain : 

a) Menyusun dan mengevaluasi usulan rencana kerja, anggaran, 

rencana anggaran biaya operasi keperintisan LRT Sumatera 

Selatan berdasarkan standar biaya yang berlaku. 

b) Menyampaikan usulan, laporan penyerapan anggaran RKAD 

kereta api ringan Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan. 

c) Melakukan dan membuat verifikasai administrasi dan 

lapangan terhadap pembiayaan penyelenggaraan KA perintis. 

d) Melakukan monitoring kegiatan pengoperasian perintis kereta 

api ringan/ Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan; 

e) Menyiapkan berkas atau dokumen administrasi tagihan, 

usulan rencana anggaran biaya Kaperintis. 

f) Menyiapkan, mendokumentasikan, mengarsipkan setiap 

laporan dan pekerjaan administrasi keuangan dan lapangan. 

4. Junior Supervisor 

a. Junior Supervisor 

 Pendapatan Kertapati, mengelola pendapatan Stasiun Kertapati  

dan Stasiun Rayon, yang terdiri dari : 

1) Stasiun Simpang (Sig); 

2) Stasiun Indralaya (Idr); 

3) Stasiun Payakabung (Pyk); 

4) Stasiun Serdang (Sdn); 
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5) Stasiun Glumbang (Glb); 

6) Stasiun Karangenda (Ked); 

7) Stasiun-stasiun kereta api ringanj Light Rail Transit. 

b. Junior Supervisor  

Pendapatan Lubuk linggau, mengelola pendapatan Stasiun    

Lubuklinggau dan Stasiun Rayon, yang terdiri dari : 

1) Stasiun Tebing Tinggi (Ti); 

2) Stasiun Muara Saling (Msl); 

3) Stasiun Kota Padang (Kop); 

4) Stasiun Saung Naga (Sna). 

c. Junior Supervisor 

 Pendapatan Lahat, mengelola pendapatan Stasiun Lahat dan 

Stasiun Rayon, yang terdiri dari: 

1) Stasiun Banjar Sari (Bjs); 

2) Stasiun Suka Cinta (Set); 

3) Stasiun Bunga Mas (Bgm); 

4) Stasiun Sukaraja (Sua); 

d. Junior Supervisor  

Pendapatan Muaraenim, mengelola pendapatan Stasiun 

Muaraenim dan Stasiun Rayon, yang terdiri dari: 

1) Stasiun Tanjungenim Baru (Tmb); 

2) Stasiun Niru (Nru); 

3) Stasiun Muara Gula (Mrl); 
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4) Stasiun Ujan Mas (Ujm); 

5) Stasiun Gunung Megang (Gnm); 

6) Stasiun Blimbing Pendopo (Bib); 

7) Stasiun Penanggiran (Pgr); 

8) Stasiun Talang Padang (TIp); 

9) Stasiun Tanjung Terang (Tge) 

e. Junior Supervisor  

Pendapatan Prabumulih, mengelola pendapatan Stasiun Pemulih 

dan Stasiun Rayon, yang terdiri dari : 

1) Stasiun Prabumulih Baru (Pbr); 

2) Stasiun Penimur (Pnm); 

3) Stasiun Lembak (Leb). 

 

4.2. Hasil Pengamatan 

4.2.1. Hasil Perhitungan Segmen Usaha Pendapatan Operasional PT. 

Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang 

Periode Tahun 2015-2017 

Penelitian ini menggunakan rasio margin kontribusi yang 

digunakan sebagai acuan perhitungan dalam menentukan nilai 

pendapatan operasional pada segmen usaha PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) Divisi Regional III Palembang. 
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Tabel 4.1. 

Segmen Usaha Pendapatan Operasional PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) Divisi Regional III Palembang 

 

  Pendapatan Operasional 2015 2016 

A Angkutan Penumpang     

  1.      Eksekutif 2% 0,93% 

  2.      Bisnis 2,32% 0,87% 

  3.      Ekonomi 2,99% 1,10% 

B  Angkutan Barang     

  1.      Batu Bara 75,49% 90,88% 

  2.      BBM 6,66% 3,14% 

  3.      Semen - 0,78% 

  4.      Perkebunan 9,15% 1,49% 

  5.      Lainnya 0,003% - 

C Pendukung Angkutan     

  1.      Suplisi 0,0010% 0,0006% 

  2.      Bagasi - 0,0012% 

  3.      Pendukung lainnya - 0,014% 

D Non Angkutan     

  1.      Penjualan jasa teknis 0,014% 0,03% 

  2.      Pend. Optimal aset     

     1.      Sewa menyewa 1% 0,52% 

  
3.      Pend. Non Angkutan 

lainnya 0,003% 0,008% 

E Kompensasi Pemerintah     

  1.      PSO - - 

  
2.      Subsidi angkutan 

perintis 
 - 

0,23% 

  3.      IMO  - - 

Sumber : Data diolah, 2019 

Berdasarkan dari tabel 4.1 dapat diketahui bahwa segmen usaha 

pendapatan operasional PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi 

Regional III Palembang periode tahun 2015-2017. Pada tahun 2015 yang 

memiliki angka persentasi tertinggi yaitu pada segmen usaha angkutan 

barang khususnya pada batu-bara dengan angka persentase sebesar 

75,49% sedangkan yang memiliki angka persentase terendah yaitu 

segmen usaha pendukung angkutan  khususnya pada suplisi dengan 

angka persentase sebesar 0,0010%.  
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Pada tahun 2016 berdasarkan data tabel 4.1 yang memiliki angka 

persentase tertinggi pada segmen usaha angkutan barang khususnya pada 

batu-bara yang mengalami peningkatan dengan angka persentase sebesar 

90,88% sedangkan yang memiliki angka persentase terendah yaitu 

segmen usaha pendukung angkutan khususnya pada suplisi dengan angka 

persentase 0,0006%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. 

Perhitungan Kesalahan Auditor 

 

Pada tahun 2017 terjadi sebuah kesalahan pada laporan laba rugi 

yang telah diaudited per 31 Desember 2017 PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) Divisi Regional III Palembang pada data jumlah pendukung 

barang dan jumlah non angkutan sehingga dianggap gagal dalam suatu 

proses perhitungan menggunakan RMK dikarenakan nilai yang ada pada 

data tersebut mengalami salah hitung yang disebabkan terjadinya human 

error atau ketidaktelitian pada audited. 
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  Tabel 4.2. 

Perbandingan Laporan Laba Rugi 2017 

  Pendapatan Operasional PT. KAI Palembang Asumsi Perbaikan 

  Rp % Rp % 

A Angkutan Penumpang       

  1.      Eksekutif 23.647.337.216 1,01% 23.647.337.216 1,01% 

  2.      Bisnis 17.301.046.400 0,74% 17.301.046.400 0,74% 

  3.      Ekonomi 20.199.890.450 0,87% 20.199.890.450 0,87% 

 Jumlah A 61.148.274.066  61.148.274.066  

B  Angkutan Barang      

  1.      Batu Bara 2.033.460.769.648 87,11% 2.033.460.769.648 87,16% 

  2.      BBM 58.755.153.147 2,52% 58.755.153.147 2,52% 

  3.      Semen 18.159.808.697 0,78% 18.159.808.697 0,78% 

  4.      Perkebunan 24.777.283.640 1,06% 24.777.283.640 1,06% 

  Jumlah B 2.135.153.015.132  2.135.153.015.132  

C Pendukung Angkutan      

  1.      Suplisi 5.697.000 0,00024% 5.697.000 0,00024% 

  2.      Bagasi 24.456.000 0,001% 24.456.000 0,001% 

 Jumlah C 411.174.500  30.153.000  

D Non Angkutan      

  
1.      Penjualan jasa 

teknis 5.066.224.107 0,22% 5.066.224.107 0,22% 

  2.      Pend. Optimal aset       

     1.      Sewa menyewa 11.185.484.525 0,48% 11.185.484.525 0,48% 

  
3.      Pend. Non 

Angkutan lainnya 600.573.800 0,03% 600.573.800 0,03% 

 Jumlah D 17.692.375.042  16.852.282.432  

E Kompensasi Pemerintah      

  1.      PSO 34.573389.115 1,48% 34.573389.115 1,48% 

  
2.      Subsidi angkutan 

perintis 
4.116.988.799 

0,18% 
4.116.988.799 

0,18% 

  3.      IMO 81.215.565.850 3,48% 81.215.565.850 3,48% 

 Jumlah E 119.905.943.764  119.905.943.764  

Jumlah Pendapatan operasi 2.334.310.782.504 99,95% 2.333.089.668.394 100% 

Sumber : Data diolah, 2019 

Berdasarkan data perbandingan diatas dapat dilihat terdapat 2 

perhitungan yang salah yaitu jumlah pendukung angkutan dan jumlah 

non angkutan pada laporan laba rugi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 

Divisi Regional III Palembang. Jumlah perhitungan pada segmen usaha 

pendukung barang dan  non angkutan terjadi kesalahan sehingga hasil 
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jumlah pendapatan operasi berbeda jika dihitung pendapatan setiap 

segmennya. Penulis melakukan perhitungan ulang terhadap kesalahan 

pertama pada yaitu jumlah pendukung barang (C) pada data laporan 

pendapatan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III 

Palembang Rp411.174.500,00 sehingga jika hasil pendapatan dari suplisi 

Rp5.697.000,00 dan bagasi Rp24.446.000,00 dijumlahkan  menjadi 

Rp30.153.000,00. Kesalahan pada hitungan kedua terjadi pada jumlah 

Non Angkutan (D) pada data laporan pendapatan PT. Kereta Api 

Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang Rp17.692.375.042,00 

sehingga jika  hasil dari pendapatan penjualan jasa teknis 

Rp5.066.244.107,00, pendapatan optimal aset Rp11.185.484.525,00 dan 

pendapatan non angkutan lainnya Rp600.573.800,00 ditambahkan 

menjadi Rp16.852.282..432,00. Data jumlah pendapatan operasional PT. 

Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang berubah 

dikarenakan jumlah pada pendapatan pendukung angkutan dan jumlah 

pendapatan non angkutan berubah dari Rp2.334.310.782.504,00 menjadi 

Rp2.333.089.668.394,00 hasil hitungan asumsi penulis.   

Segmen usaha pendapatan operasional PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) Divisi Regional III Palembang periode tahun 2015-2017 yang 

menjadi sumber dana pendapatan terbesar yaitu segmen usaha angkutan 

barang khususnya batu-bara dikarenakan setiap harinya sumber daya 

alam batu-bara diangkut menuju kota lain dengan muatan yang banyak 
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menggunakan angkutan barang dan menghasilkan pendapatan yang besar 

pada setiap tahunnya. 

4.2.2. Segmen Usaha Pendapatan Operasional dan Beban Terhadap Laba 

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang 

Akuntansi pendapatan digunakan untuk menghitung pendapatan 

yang didapat selama satu periode, pendapatan lain dan dibandingkan 

dengan beban yang telah dikeluarkan berguna untuk menghitung laba. 

Pendapatan dan laba dapat dilaporkan atas segmen dari perusahaan atau 

keseluruhan perusahaan sesuai dengan kebutuhan. 

Pendapatan operasional harus lebih besar dari pada beban yang 

dikeluarkan agar perusahaan mendapati untung yang besar dan tidak 

mengalami suatu kerugian yang akan berdampak pada kegiatan 

operasional suatu perusahaan. 

Tabel 4.3. 

Kontribusi Pendapatan Operasional Terhadap Laba (Rugi)  

Operasi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III  

Palembang 
 

Tahun 

 

Laba (Rugi) 

Operasi 

Kontribusi Pendapatan Operasional 

Angkutan 

penumpang 

Angkutan 

Barang 

Pendukung 

Barang 

Non 

Angkutan 

Kompensasi 

Pemerintah 

2015 76.296.018.705 7,80% 91,31% 0,0010% 0,89% - 

2016 683.299.384.301 2,90% 96,29% 0,02% 0,56% 0,23% 

2017 

(Asumsi) 

1.493.890.935.516 2,62% 91,52% 0,0013% 0,72% 5% 

 Sumber : Data diolah, 2019 

Data pada tabel 4.2 menujukan kontribusi pendapatan operasional 

terhadap laba rugi operasi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi 
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Regional III Palembang. Pada tahun 2015 kontribusi pendapatan 

operasional tertinggi terletak pada bagian angkutan barang dengan angka 

persentase 91.31% sedangkan angka persentase terendah terletak pada 

angkutan pendukung barang dengan angka persentase 0,0010% sehingga 

menghasilkan laba operasi sebesar Rp76.296.018.705,00. 

Pada tahun 2016 kontribusi pendapatan operasional dengan angka 

persentase tertinggi terletak pada bagian angkutan barang sebesar 96,29% 

sedangkan dengan angka persentase terendah terletak pada angkutan 

pendukung barang sebesar 0,02% sehingga menghasilkan laba operasi 

sebesar Rp683.299.384.301,00 yang sebagian besar hampir didapatkan 

oleh angkutan barang. 

Pada tahun 2017 yang telah dihitung kembali oleh penulis, 

kontribusi pendapatan operasional dengan angka persentase tertinggi 

terletak pada bagian angkutan barang sebesar 91,52% sedangkan dengan 

angka persentase terendah masih terletak pada angkutan pendukung 

barang sebesar 0,0013% dengan persentase yang menurut dari tahun 

sebelumnya sehingga menghasilkan laba operasi sebesar 

Rp1.493.890.935.516,00. 

Kontribusi pendapatan operasional PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) Divisi Regional III Palembang periode tahun 2015-2017 yang 

memiliki segmen kontribusi tertinggi terhadap laba operasi terletak pada 

tahun 2016. Hal ini dikarenakan hampir dari laba operasi didapatkan oleh 

sumber pendapatan bagian angkutan barang  dengan persentase 96,29% 
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yang menghasilkan laba operasi sebesar Rp.683.299.384.301,00. Faktor 

yang menyebabkan pada tahun 2016 pada bagian angkutan barang 

menjadi segmen kontribusi tertinggi adalah hampir dari laba operasi 

dihaslkan dari angkutan barang sehingga pada tahun 2017 yang memiliki 

laba terbesar dengan angka sebesar Rp1.493.890.935.516,00 tetapi 

kontribusi tertinggi pada setiap segmennya masih dibawah tahun 2016. 

4.2.3. Peranan Segmen Usaha Pendapatan Operasional PT. Kereta Api 

Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang 

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang 

memiliki banyak segmen usaha pendapatan operasional seperti angkutan 

penumpang, angkutan barang, angkutan pendukung barang, non 

angkutan, dan kompensasi pemerintah sehingga pasti terdapat peranan 

dalam segmen usaha terhadap pendapatan operasionalnya. Peranan yang 

paling signifikan yaitu menghasilkan suatu pendapatan yang dapat 

dipergunakan untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan. 

Berikut adalah peranan-peranan segmen usaha, yaitu : 

1. Segmen usaha angkutan penumpang 

Peranan segmen usaha pada angkutan penumpang sangat 

terlihat jelas dimasyarakat karena masyarakat menggunakannya pada 

saat ingin berpergian dengan menggunakan jasa transportasi darat 

yaitu kereta api. Jasa angkutan penumpang sangat meningkat drastis 

ketika menjelang hari besar atau saat hari libur sehingga akan terjadi 

peningkatan pendapatan pada segmen usaha angkutan penumpang 
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yaitu angkutan penumpang kelas eksekutif, kelas bisnis dan kelas 

ekonomi.  

 “...Kenaikannya sama seperti tahun lalu sekitar 3,4% atau 

bertambah sekitar 3000 penumpang (kursi) selama masa angkut 

lebaran tahun ini...” (Wulandari, 2019, 

https://sumatra.bisnis.com/read/20190526/534/927433/angkutan-

lebaran-kai-palembang-catat-kenaikan-penumpang-34-persen, 11 

Juni 2019) 

Segmen usaha angkutan penumpang menjadi suatu 

pendapatan yang cukup mendukung untuk berjalannya suatu 

kegiatan operasional dikarenakan dari laba operasi yang diperoleh 

pada tahun 2015 sebesar 7,80% pendapatan yang didapat oleh 

angkutan penumpang. Pada tahun 2016 pendapatan yang didapat 

oleh segmen usaha angkutan penumpang sebesar 2,90% dari laba 

operasi. Pendapatan yang diperoleh segmen usaha angkutan 

penumpang pada 2017 sebesar 2,62% dari laba operasi.  

2. Segmen usaha angkutan barang 

Segmen usaha angkutan barang merupakan angkutan khusus 

barang-barang seperti batu-bara, BBM, peti kemas, semen, hasil 

perkebunan dan lain-lain. Angkutan barang menjadi sumber terbesar 

dari suatu pendapatan operasi pada PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) Divisi Regional III Palembang dikarenakan angkutan 

barang khususnya pada angkutan batu-bara memiliki pendapatan 

yang besar. Besarnya angkutan batu-bara dikarena sumber daya alam 

pada pulau sumatera sebagai penghasil batu bara yang menjadikan 

pendapatan pada segmen usaha batu bara tinggi. Pada tahun 2015-

https://sumatra.bisnis.com/read/20190526/534/927433/angkutan-lebaran-kai-palembang-catat-kenaikan-penumpang-34-persen
https://sumatra.bisnis.com/read/20190526/534/927433/angkutan-lebaran-kai-palembang-catat-kenaikan-penumpang-34-persen
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2017 segmen usaha angkutan barang batu-bara selalu meningkat 

karena terjadinya peningkatan pengiriman sumber daya alam batu 

bara pada setiap daerah-daerah. 

 “...Secara Komposisi, kontribusi angkutan barang untuk 

drive III sudah 70% dari total pendapatan dan 30% dari pendapatan 

adalah angkutan penumpang. Pertumbuhan kinerja tahun lalu 

ditopang oleh jasa angkutan batu-bara, terutama oleh PT. Bara 

Alam Utama (BAU) dan PT. Prima Media Sarana (PMSS). 

Sebelumnya PT. KAI Drive III juga sudah menjalin kerjasama 

dengan PT. Bukit Asam melalui angkutan KA babarajang dan KA 

batu-bara serta batu-bara PT. SB untuk PT. Semen Baturaja. Seperti 

diketahui, perseroan mulai menjalani angkutan batu-bara milik BAU 

sejak awal tahun 2011...” (Priyanto, 2012, 
https://ekonomi.bisnis.com/read/20120812/98/90776/kinerja-kereta-

api-pt-kai-divre-iii-sumsel-targetkan-pendapatan-rp2-t, 11 Juli 2019) 

 

Pada tahun 2015 segmen usaha angkutan barang pada batu-

bara memiliki pendapatan operasional sebesar 91,31% dari laba 

operasi, sedangkan pada tahun 2016 segmen usaha angkutan barang 

pada batu-bara meningkat menjadi sebesar 96,29% yang hampir 

keseluruhannya dari laba operasi dan tahun 2017 segmen usaha 

angkutan barang pada batu-bara kembali menurun menjadi sebesar 

91,52% dari laba usaha.   

3. Segmen usaha pendukung barang 

Peranan segmen usaha pendukung barang menjadi peran 

penting untuk menambah masukan dari sumber angkutan 

penumpang dikarenakan suatu barang yang tidak dapat masuk 

kedalam tempat penyimpanan barang pada kursi penumpang akan 

masuk ke bagasi dan suplisi pendukung barang dengan dikenakan 

suatu biaya tambahan.  

https://ekonomi.bisnis.com/read/20120812/98/90776/kinerja-kereta-api-pt-kai-divre-iii-sumsel-targetkan-pendapatan-rp2-t,%2011
https://ekonomi.bisnis.com/read/20120812/98/90776/kinerja-kereta-api-pt-kai-divre-iii-sumsel-targetkan-pendapatan-rp2-t,%2011
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Segmen usaha pendukung barang memiliki pendapatan 

operasional yang berbeda pada setiap tahunnya. Pada tahun 2015 

pendapatan pada segmen usaha pendukung barang hanya sebesar 

0,0010% dari laba operasi. Tahun 2016 pendapatan meningkat 

sedikit menjadi 0,02% dari laba operasi. Pendapatan pendukung 

barang pada tahun 2017 menurun lagi menjadi 0,0013% dari laba 

operasi. 

4. Segmen usaha non angkutan 

Peranan segmen usaha non angkutan pada pendapatan 

operasional PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III 

Palembang tidak terlalu mencolok pada masyarakat tetapi 

menghasilkan suatu pendapatan dengan cara sewa menyewa serta 

menjual tenaga jasa teknis kepada suatu perusahaan yang 

membutuhkan. 

Pada tahun 2015 pendapatan pada segmen usaha non 

angkutan sebesar 0,89% dari laba operasi yang mendapati angka 

pendapatan lebih tinggi dari angkutan pendukung barang. 

Pendapatan pada tahun 2016 pada segmen usaha non angkutan 

sebesar 0,56% dari laba  operasi dan pada tahun 2017 sebesar 0,72%.  

5. Segmen usaha kompensasi pemerintah 

Segmen usaha kompensasi pemerintah adalah suatu subsidi 

dari pemerintah untuk menjaga harga pokok penjualan dengan yang 

ditetapkan pemerintah agar pelayanan jasa terjamin dan terjangkau 
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oleh publik. Peranan kompensasi pemerintah kepada PT. Kereta Api 

Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang yaitu kontribusi 

pemerintah kewajiban pelayanan publik, kontribusi pemerintah 

sebagai subsidi angkutan perintis dan kontribusi negara untuk 

penyediaan prasarana. 

Menurut Erik Okta dalam situs 

http://www.rmolsumsel.com/read/2018/06/26/96355/Per-1-Juli-

2018-PT-KAI-Divre-III-Palembang-Berlakukan-Tarif-Parsial-

Untuk-KA-Ekonomi-PSO- menyatakan bahwa sesuai Peraturan 

Menteri Perhubungan RI No.31 Tahun 2018 Tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Perhubungan No.133 Tahun 2017 tentang 

tarif angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi 

untuk melaksanakan kewajiban pelayanan publik (PSO). Manager 

Humas PT. KAI Drive III Palembang, Ibu Aida Suryanti mengatakan 

bahwa pemberlakuan tarif parsial ini menurut bentuk penyesuaian 

terhadap jarak tembuh KA, dikarena pada peraturan 2017 

penumpang harus membayar tarif flat. 

Pada tahun 2015 tidak ada pendapatan operasional pada 

segmen kompensasi pemerintah karena PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) Divisi Regional III Palembang tidak menerima sumber 

dana-dana tersebut. Pendapatan operasional pada segmen usaha 

kompensasi pemerintah mendapatkan suatu dana pada tahun 2016 

yaitu dana dari kontribusi pemerintah sebagai subsidi angkutan 

http://www.rmolsumsel.com/read/2018/06/26/96355/Per-1-Juli-2018-PT-KAI-Divre-III-Palembang-Berlakukan-Tarif-Parsial-Untuk-KA-Ekonomi-PSO-
http://www.rmolsumsel.com/read/2018/06/26/96355/Per-1-Juli-2018-PT-KAI-Divre-III-Palembang-Berlakukan-Tarif-Parsial-Untuk-KA-Ekonomi-PSO-
http://www.rmolsumsel.com/read/2018/06/26/96355/Per-1-Juli-2018-PT-KAI-Divre-III-Palembang-Berlakukan-Tarif-Parsial-Untuk-KA-Ekonomi-PSO-
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perintis sebesar 0,23% dari laba operasi. Pada tahun 2017 

mendapatkan dana dari semua sumber kontribusi pemerintah yaitu 

sebesar 5% dari laba operasi. 

4.3. Pembahasan 

4.3.1. Segmen Usaha Pendapatan Operasional Terhadap Laba Perusahaan 

Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III 

Palembang Periode Tahun 2015-2017 

Segmen usaha pendapatan operasional terhadap laba perusahaan 

pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang 

pada penelitian ini menggunakan perhitungan rasio margin kontribusi 

dengan menghitung pendapatan dibagi dengan total pendapatan sehingga 

menghasilkan persentase kontribusi pada setiap segmen usaha pada 

pendapatan operasional PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi 

Regional III Palembang.  

Laporan pendapatan operasional PT. Kereta Api Indonesia 

(Persero) Divisi Regional III Palembang terdapat suatu kesalahan 

dalam hitungan pada total pendapatan segmen usaha pendukung 

barang (C) dan total pendapatan segmen usaha non angkutan (D) 

sehingga total pendapatan operasional tahun 2017 berubah. Penulis 

mengitung kembali dikarenakan agar penelitian menggunakan rasio 

margin kontribusi juga dapat dilakukan pada tahun tersebut. Kesalahan 

pada laporan laba rugi dapat mengakibatkan ketidakwajaran suatu 

laporan keuangan sehingga merugikan suatu perusahaan karena 
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semakin besar suatu pendapatan akan mengakibatkan laba meningkat. 

Semakin laba meningkat menyebabkan besarnya laba pajak 

penghasilan yang ditanggung oeleh perusahaan semakin meningkat. 

Kesalahan perhitungan pada pendapatan yang melebihkan suatu nilai 

tersebut akan mengakibatkan ketidaksamaan pada nilai kas 

dikarenakan saldo akhir yang salah dapat mempengaruhi saldo awal 

pada tahun berikutnya. 

Pendapatan operasional pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 

Divisi Regional III Palembang mengalami peningkatan persentase pada 

tahun 2016 karena persentase tertinggi pada angkutan barang bagian 

batu-bara menghasilkan sebesar 96.52% dari laba operasi tetapi pada 

tahun 2017 laba operasi yang diperoleh lebih besar sehingga 

mengakibatkan persentase kontribusi persegmen usaha pada tahun 

tersebut menurun dibandingkan pada tahun sebelumnya. Peningkatan 

laba operasi pada tahun 2017 sangat bagus untuk perkembangan 

perusahaan tetapi semakin besar laba yang dihasilkan menambah biaya 

yang dikeluarkan. 

4.3.2. Peranan Segmen Usaha Pendapatan Operasional PT. Kereta Api 

Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang 

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III 

Palembang memiliki beberapa peran dalam segmen usaha pendapatan 

operasional yang menghasilkan suatu laba dari pendapatan operasi pada 

setiap segmen usaha. Pendapatan yang dihasilkan dari segmen usaha 
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tentunya menghasilkan pendapatan yang berbeda. Laba dari suatu 

pendapatan dapat menambah modal usaha yang nantinya dapat 

meningkatkan berupa kualitas jasa terhadap perkembangan perusahaan 

setiap tahunnya agar target pencapaian tahunnan bertambah. 

Bertambahnya suatu sarana operasional akan meningkatkan laba yang 

lebih besar lagi. Hal ini akan menjadi daya tarik investor sehingga 

menanamkan inventasi pada perusahaan tersebut. Penanaman investasi 

oleh investor akan meningkatkan modal usaha pada perusahaan yang 

sekaligus meningkatkan harga jual saham.  

Penanaman investasi yang dapat meningkatkan harga jual saham 

tentu akan meningkatkan perkembangan usaha yang baik, perusahaan 

akan dikenal oleh masyarakat. Peranan segmen usaha terhadap 

perkembangan perusahaan sangat penting, dengan peran pada setiap 

segmennya pendapatan usaha akan meningkat setiap tahunnya karena 

terjadi suatu upaya utnuk meningkatkan kualitas persegmen usaha. 

 

Gambar 4.3. Grafik Persentase Peranan Segmen Terhadap 

Pendapatan Operasional PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi 

Regional III Palembang 
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Pada Gambar 4.3 terdapat persentase kontribusi pendapatan 

persegmen usaha terhadap pendapatan operasional. PT. Kereta Api 

Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang memiliki kontribusi 

pendapatan yang paling berpengaruh pada perkembangan usaha                   

yaitu segmen usaha angkutan barang, dimana pada tahun 2015-2017 

memiliki angka persentase paling tinggi sebesar 95% pendapatan 

operasional dari segmen lainnya. 
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BAB V 

Kesimpulan dan Saran 

5.1. Kesimpulan 

5.1.1. Segmen Usaha Pendapatan Operasional Terhadap Laba Perusahaan 

Pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III 

Palembang Periode Tahun 2015-2017 

Pendapatan operasional pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 

Divisi Regional III Palembang mengalami peningkatan persentase pada 

tahun 2016 karena persentase tertinggi pada angkutan barang bagian 

batu-bara menghasilkan sebesar 96.52% dari laba operasi tetapi pada 

tahun 2017 laba operasi yang diperoleh lebih besar sehingga 

mengakibatkan persentase kontribusi persegmen usaha pada tahun 

tersebut menurun dibandingkan pada tahun sebelumnya. Peningkatan 

laba operasi pada tahun 2017 sangat bagus untuk perkembangan 

perusahaan tetapi semakin besar pendapatan yang dihasilkan menambah 

biaya yang dikeluarkan. Kesalahan perhitungan pada laporan laba rugi 

2017 yang telah di audited oleh auditor itu juga yang dapat menambah 

besar biaya yang dikeluarkan sehingga mengakibatkan kerugian 

perusahaan dikarena besarnya pajak penghasilan yang ditanggung oleh 

perusaha
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5.1.2. Peranan Segmen Usaha Pendapatan Operasional PT. Kereta Api 

Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang Periode Tahun 

2015-2017  

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III 

Palembang memiliki beberapa peran dalam segmen usaha pendapatan 

operasional yang menghasilkan suatu laba dari pendapatan operasi pada 

setiap segmen usaha. Laba dari suatu pendapatan dapat menambah modal 

usaha yang nantinya dapat meningkatkan berupa kualitas jasa terhadap 

perkembangan perusahaan setiap tahunnya agar target pencapaian 

tahunnan bertambah. Bertambahnya suatu sarana operasional akan 

meningkatkan laba yang lebih besar lagi. Hal ini akan menjadi daya tarik 

investor sehingga menanamkan inventasi pada perusahaan tersebut. 

Penanaman investasi oleh investor akan meningkatkan modal usaha pada 

perusahaan yang sekaligus meningkatkan harga jual saham. 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis,dan kesimpulan yang telah 

ditarik, maka PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III 

Palembang penulis menyarankan sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi PT. Kereta 

Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang agar dapat 

meningkatkan kwalitas laporan keuangan yang lebih baik lagi dalam 

melakukan audited pada laporan keuangan pada tahun selanjutnya. 
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2. Sebaiknya PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III 

Palembang selalu mengecek sarana prasarana operasi dan kwalitas 

masa pemakaiannya sehingga meningkatkan daya tarik pengguna 

jasa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III 

Palembang dan menambah pemasukan pada pendapatan operasional 

setiap segmen usaha terhadap laba yang didapat setiap tahunnya . 


