
 
 

 

 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

 Saat ini, keberadaan lembaga keuangan, terutama dunia perbankan 

menunjukkan perkembangan yang pesat. Ini disebabkan oleh fungsi dari perbankan 

itu sendiri sebagai penghimpun juga penyalur dana dari masyarakat untuk mencapai 

kesejahteraan bersama dan pembangunan nasional. Selain itu, dari pihak masyarakat 

sendiri semakin banyak yang membutuhkan jasa perbankan. 

Selain Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, keberadaan lembaga 

keuangan syariah seperti Bank Syariah pun sedang sangat diperhitungkan di 

masyarakat dari berbagai kalangan. Dengan keutamaaan konsep bagi hasilnya, 

semakin banyak orang yang tertarik untuk memilih bergabung dengan Bank Syariah. 

PerkembanganBank Syariah dalam lima tahun terakhir di dalam negeri 

mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan. Hal ini terlihat dari 

petumbuhan jumlah bank syariah yang terus bertambah. Menurut Bank Indonesia, 

hingga awal tahun 2013 jumlah bank syariah telah mencapai 13 Bank Umum Syariah 

(BUS),  23 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 149 Bank Perkreditan Rakyat Syariah 

(BPRS), dengan jaringan kantor sebanyak 1.388 unit. 

Maka, melihat fakta tersebut lembaga keuangan syariah mulai saling 

menunjukkan eksistensinya, dengan melakukan berbagai perbaikan ataupun inovasi 

baik dari segi pelayanan, prosedur, sistem di bank ataupun produk-produk yang 

ditawarkan kepada masyarakat. Semua ini dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan 

serta tetap memberikan pelayanan yang memuaskan nasabah. 



 
 

 

 
 

Bank syariah merupakan bank yang menjalankan usahnaya berdasarkan 

prinsip syariah yaitu prinsip dengan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank 

dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau 

kegiatan lainnya yang sesuai prinsip syariah. Bank syariah tidak mengenal istilah 

bunga melainkan bagi hasil karena bunga bank dapat dikategorikan riba yang sifatnya 

tetap walaupun kondisi merugi, sedangkan bagi hasil bersifat fleksibel sesuai dengan 

keadaan usahanya, bila dapat untung besar maka besar juga hasil yang diperoleh dan 

begitupun sebaliknya. 

BNI Syariah merupakan bank yang sudah diakui dan dikenal masyarakat 

melalui produk-produk jasanya baik simpanan atau pembiayaan yang menguntungkan 

calon nasabah. Bank BNI syariah ini berfungsi sebagai pengelola fungsi sosial, 

seperti pengelolaan dana zakat danpenerimaan serta penyaluran dana kebajikan. Baik 

yang berhubungan dengan operasional bank syariah dan lembaga keuangan islami 

lainnya,  

Sebagai bank syariah yang terus berkembang BNI Syariah harus menjalankan 

usahanya dengan baik, salah satunya dengan memberikan laporan keungan yang 

relevan atau sesuai bagi pengguna informasi keuangan, karena laporan keuangan 

sangat penting bagi perusahaan dan juga bagi pihak ekstern perusahaan yang 

memerlukan. Laporan keuangan perusahaan merupakan transaksi-transaksi keuangan 

dalam tahun buku yang bersangkutan. Secara umum laporan keuangan dimaksusdkan 

untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat sehingga pihak-pihak yang 

berkepentingan dapat mengetahui sejauh mana kemampuan keuangan yang dimiliki 

perusahaan. Salah satu bentuk laporan keuangan adalah laporan rugi laba yang 

merupakanlaporan keuangan yang menyajikan hasil kegiatan operasi perusahaan 

dalm suatu periode akuntansi tertentu. Didalam laoparan ini disajikan pendapatan-

pendapatan dan beban-beban yang terjadi dalam kurun waktu operasi perusahaan. 

Kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan 



 
 

 

 
 

pendapatan disebut laba bersih (net income), tetapi apabila beban perusahaan 

melebihi pendapatannya, kelebihannya itu disebut rugi bersih (net loss).  

Laporan laba rugi pada suatu perusahaan merupakan laporan keuangan yang 

sangat penting untuk dilaporkan setiap periodenya karena Laporan laba rugi 

merupakan salah satu elemen laporan keuangan yang menggambarkan posisi hasil 

usaha suatu perusahaan dalam jangka waktu / periode tertentu.  

Ketentuan atau prinsip-prinsip penyusunan laporan keungan pada perusahaan 

pada dasarnya sama namun perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan laba rugi 

pada perbankan syariah dibuat khusus dalam SAK Perbankan Syariah.  

 Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menyusun laporan dengan 

judul “Tinjauan atas Penyusunan dan Penyajian Laporan Laba-Rugi 

Berdasarkan PSAK Nomor 101 tahun 2011 Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang 

Bandung”. 

1.2      Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

mengidentifikasi masalah yaitu : 

1. Bagaimana penyusunan dan penyajian Laporan Laba-Rugipada PT. Bank BNI 

Syariah Cabang Bandung? 

2. Bagaimana penerapan PSAK no.101 dalam penyusunan dan penyajian Laporan 

Laba-Rugi pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Bandung? 

1.3        Maksud dan Tujuan Laporan Tugas Akhir 

Adapun maksud dan tujuan dari laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui proses penyusunan dan penyajian laporan laba-rugi pada PT. 

Bank BNI Syariah Cabang Bandung. 

2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan PSAK no.101 dalam  penyusunan dan 

penyajian laporan laba-rugi pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Bandung. 



 
 

 

 
 

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

Adapun manfaat dari laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :  

1. Bagi Penulis 

a. Memperoleh pengalaman bekerja secara nyata di dunia kerja. 

b. Merupakan sarana dan wahana untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang 

didapat selama masa perkuliahan ke dalam dunia kerja nyata. 

2. Bagi Perusahaan 

 Memperoleh tenaga kerja tambahan untuk membantu aktivitas perbankan. 

3. Bagi Pihak Lain 

Sebagai salah satu tolak ukur juga sebagai masukan pengembangan 

kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. 

1.5      Tempat dan Waktu Kerja Praktik 

Lokasi kerja praktik untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan 

untuk tugas akhir ini adalah di PT. Bank BNI Syariah Cabang Bandung, jalan Buah 

Batu no.157C Bandung. Adapun waktu kerja praktik dilaksanakan mulai tanggal 4 

Maret 2013 sampai dengan 4 April 2013. 

 

 

 

 

 

 

 


