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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan 

perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang 

berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan membutuhkan jasa bank. Begitu 

pentingnya dunia perbankan, sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan 

nyawa untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Anggapan ini 

tentunya tidak salah karena fungsi bank sebagai lembaga keuangan sangatlah 

vital, misalnya dalam hal penciptaan uang, mengedarkan uang, menyediakan uang 

untuk menunjang kegiatan usaha, tempat mengamankan uang, tempat 

mengamankan investasi dan jasa keuangan lainnya. 

Bank memiliki kegiatan usaha yang berbeda dengan perusahaan umumnya 

lainnya yaitu memberikan jasa keuangan kepada masyarakat. Secara sederhana 

bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah 

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut 

kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. 

Perusahaan perbankan diharapkan menyusun laporan keuangan yang 

menyajikan informasi mengenai karakteristik operasi perbankan. Beberapa 

karakteristik perbankan yang mengakibatkan bank berbeda dengan perusahaan 

umum lainnya antara lain: 
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1. Sebagian besar asset berupa monetary assets ataupun alat-alat liquid yang 

sifatnya tidak tampak, sedangkan sebaliknya aktiva yang berwujud secara 

fisik relatif kecil. 

2. Objek yang diperdagangkan oleh bank adalah jasa uang yang banyak 

bersifat abstrak. 

3. Didalam bank “uang” mempunyai fungsi baik seperti alat liquid dan juga 

objek yang diperdagangkan baik secara nyata maupun secara abstrak. 

4. Didalam pelaksanaannya bank memperdagangkan dan 

mengadministrasikan mata uang dengan jenis valuta asing yang sangat 

banyak. 

5. Penghasilan dan biaya bank yang timbul sejalan dengan berlangsungnya 

waktu (misalnya: bunga, kredit, beban kredit). 

Dengan adanya karakteristik dan kegiatan usaha yang berbeda ini, maka 

dibutuhkan juga akuntansi dan pelaporan kuangan berbeda pula. 

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) melihat kebutuhan tersebut dan menyusun 

suatu standar khusus akuntansi untuk industri perbankan. Standar ini pertama kali 

dituangkan dalam pernyataan prinsip Akuntansi Indonesia No. 7 dan disahkan 

tanggal  24 Februari  1995. Tetapi seiring dengan perkembangannya Standar 

Akuntansi Keuangan No. 31 Tentang Akuntansi Perbankan (Revisi 2009) yang 

disahkan pada tanggal 24 Februari 2009. 

Dalam kebijakan akuntansi perbankan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, 

setiap bank umum yang beroperasi di Indonesia harus menetapkan kebijakan 

akuntansinya yang disusun berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan 
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Indonesia(PAPI) dan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No.31), 

yang merupakan himpunan prinsip, prosedur, metode, dan teknik akuntansi yang 

mengatur laporan keuangan, khususnya yang ditujukan kepada pihak luar seperti 

pemegang saham, kreditur dan sebagainya.  

Standar akuntansi keuangan merupakan suatu pedoman atau prinsip yang 

mendasari penyusunan laporan keuangan suatu perusahaan. Dengan adanya 

prinsip ini maka laporan keuangan diharapkan dapat menyediakan informasi yang 

dapat dipahami, relevan, andal, dan komperatif agar dapat mengevaluasi posisi 

keuangan dan kinerja perusahaan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dengan 

adanya PSAK No. 31 maka bank memiliki pedoman khusus untuk menyusun 

laporan keuangan yang sesuai dengan karakteristik dengan kegiatan usaha 

perbankan. 

PSAK No. 31 menjelaskan bahwa pengakuan pendapatan dan beban bunga 

hal yang sangat fundamental dan menjadi dasar utama menentukan profitabilitas 

bank. Oleh karena itu, pengaitan antara pendapatan dan beban bank diperhatikan 

karakteristik usaha bank tersebut. 

Dalam pengakuan pendapatan diakui secara akrual kecuali pendapatan bunga 

dari kredit dan asset produktif lain yang nonperforming. Pendapatan bunga dari 

kredit dan asset produktif lain yang nonperforming diakui pada saat kas tersebut 

diterima. Adapun pendapatan dalam kegiatan perkreditan yang dijelaskan dalam 

PSAK yaitu pendapatan bunga dan pendapatan lain, seperti provisi dan komisi, 

pendapatan dari asset produktif yang non performing yang belum diterima tidak 

dapat diakui sebagai pendapatan dalam periode pelaporan. 
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PSAK No. 31 menjelaskan bahwa pengakuan pendapatan selain bunga dan 

beban selain bunga yang berkaitan dengan jangka waktu diakui selama jangkab 

waktu tersebut. Contoh pendapatan selain bunga dan beban selain bunga yang 

berkaitan dengan jangka waktu ialah komisi dan provisi dari kegiatan yang 

berkaitan dengan perkreditan. Apabila kredit atau komitmen kredit diselesaikan 

sebelum jangka waktunya maka sisa pendapatan dan beban diakui pada saat 

penyelesaian kredit atau komitmen tersebut. 

Selain pendapatan, bank juga mengeluarkan beban yang didalam PSAK 

beban diakui secara akrual, beban tersebut antara lain terdiri dari bunga dan beban 

lain yang dikeluarkan dalam rangka penhimpunan dana, seperti hadiah premi atau 

diskonto dari kontrak berjangka dalam rangka pendanaan dan biaya atau premi 

program penjamin. 

Pada Bank PD BPR Sarimadu Cab. Bangkinang pendapatan utama adalah 

pendapatan bunga dari aktiva produktif, selain itu Bank BPR Sarimadu juga 

memperoleh pendapatan selain bunga adalah pendapatan provisi dari kegiatan 

yang berkaitan dengan perkreditan. 

Dalam pengakuan pendapatan provisi Bank PD BPR Sarimadu Cab. 

Bangkinang belum sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan tentang 

perbankan nomor 31 paragraf 29 yang menyatakan pendapatan selain bunga yang 

berkaitan dengan jangka waktu diakui selama jangka waktu tersebut. 

Hal ini dibuktikan dengan adanya transaksi perkreditan yang menimbulkan 

pendapatan provisi bagi bank, dalam pengakuannya bank mengakui pendapatan 
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provisi lebih besar dari semestinya. Perhitungan pendapatan provisi pada Bank 

PD BPR Sarimadu Cab. Bangkinang adalah sebagai berikut: 

Bank PD BPRSarimadu memberikan kredit kepada debitur sebesar 

Rp.10.000.000,- dengan jangka 5 tahun, debitur dibebankan biaya provisi dan 

komisi 1% dari saldo pinjaman maka 1% dari Rp. 10.000.000,- adalah Rp. 

100.000,-. Dengan demikian pendapatan provisi yang diterima bank adalah Rp. 

100.000,- pada awal akad kredit dicairkan jika pendapatan provisi tersebut Rp. 

100.000,- maka pendapatan pertahun adalah Rp. 20.000,- di peroleh dari Rp. 

100.000,- : 5 tahun. 

Sesuai dengan PSAK No.31 pendapatan provisi tersebut harus diakui selama 

jangka waktu tersebut, sedang Bank PD BPR Sarimadu mengakui pendapatan 

tersebut hanya pada awal akad mulai dicairkan sebesar Rp. 100.000,-. Dari 

perhitungan yang telah dijabarkan diatas diketahui pendapatan provisi yang 

seharusnya diakui adalah Rp. 20.000,- setiap tahunnya selama jangka waktu kredit 

diberikan. Dengan demikian sudah jelas bahwa Bank PD BPR Sarimadu 

mengakui pendapatan provisi lebih besar akibatnya laba pada tahun tersebut juga 

lebih tinggi dari yang semestinya dan pengakuan pendapatan provisi yang 

diperoleh Bank PD BPR Sarimadu belum sesuai dengan pernyataan standar 

akuntansi perbankan. 

Dari permasalahan yang telah diungkapkan diatas maka penulis memilih 

judul tugas akhir: “Analisis Penerapan Akuntansi Perbankan pada Bank PD. 

BPR Sarimadu Cab. Bangkinang”. 
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Dalam hal ini penulis membatasu pembahasan hanya pada laporan laba rugi, 

yang spesifik untuk perusahaan perbankan, hal ini dikarenakan pembahasan 

terhadap semua komponen keuangan sangat luas. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai latar belakang masalah, maka 

penulis merumskan suatu masalah, yaitu: Apakah akuntansi perbankan yang 

diterapkan pada Bank PD BPR Sarimadu Cab. Bangkinang telah sesuai dengan 

PSAK No. 31? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui apakah Bank PD BPR Sarimadu Cab. Bangkinang telah 

menyusun laporan laba rugi sesuai dengan PSAK No.31. 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai penerapan 

PSAK No. 31 pada laporan keuangan perbankan. 

2. Untuk memberikan saran dan sumbangan pemikiran bagi perusahaan 

dalam penyajian laporan keuangan perbankan. 

3. Dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian dengan topik yang sama. 
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1.4  Metode Penelitian 

1. Desain Penelitian 

Penelitian yang dilakukan berupa studi deskriptif yang mengurangi 

tentang sifat-sifat dan keadaan yang sebenarnya dari suatu objek penelitian 

pada saat penelitian sedaang dilakukan. 

2. Jenis Data 

Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data yang bersifat kualitatif 

dan kuantitatif yang terdiri dari data primer dan sekunder. 

a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung objek penelitian 

yaitu pada Bank BPR Sarimadu Cab Bangkinang, dimana peneliti 

peroleh melalui wawancara. 

b. Data sekunder merupakan data yang telah terdokumentasi, yang 

peneliti peroleh dari berbagai sumber seperti dari objek penelitian yaitu 

laporan keuangan, struktur organisasi, dan sejarah perusahaan. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti menggunakan beberapa cara dalam pengumpulan data yaitu: 

a. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan 

pihak-pihak terkait yang dianggap bisa memberikan keterangan yang 

dibutuhkan penulis. 

b. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung 

terhadap objek penelitian yaitu terhadap laporan keuangan perusahaan. 

4. Metode Analisis Data 

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menggunakan: 
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Metode Deskriptif, yaitu metode yang berfungsi untuk 

mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti 

melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa 

melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum ( 

Sugiyono, 2009 : 29 ). 

1.5  Lokasi dan Waktu Penelitian 

  Penelitian ini dilakukan pada Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu Cab. 

Bangkinang yang berlokasi di Jalan DI. Panjaitan Nomor 96 Bangkinang. 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2017 sampai selesai. 

1.6 Sistematika Penelitian 

  Sistematika penulisan tugas akhir merupakan garis besar penyusunan yang 

dimaksudkan sebagai perantara yang memindahkan jalan pikiran penulis 

dalam memahami penyusunan tugas akhir secara keseluruhan. Sistematika 

penulisan tugas akhir adalah sebagai berikut: 

BAB I   :   PENDAHULUAN 

 Bab ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika tugas 

akhir. 

BAB II   :   GAMBARAN UMUM LOKASI PERUSAHAAN 

 Pada bab ini berisikan gamabaran umum perusahaan, sejarah singkat 

Bank BPR Sarimadu Cab. Bangkinang, visi dan misi perusahaan, 

struktur organisasi perusahaan dan aktivitas perusahaan. 
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BAB III  :   TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

 Tinjauan teori dan praktek, berisi penjelasan teori-teori yang 

digunakan dan pembahasan masalah praktek, serta analisi data. 

BAB IV :   PENUTUP 

 Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 


