
 
 

 

 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 BNI berdiri sejak tahun 1946, yang dahulu dikenal sebagai Bank Negara 

Indonesia, merupakan bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah 

Indonesia. 

 BNI adalah perusahaan BUMN yang memiliki Unit Usaha Syariah sebagai 

salah satu pelopor dalam rangka mengembangkan bank syariah di Indonesia. Untuk 

memenuhi kebutuhan nasabah akan sistem perbankan berlandaskan syariat islam. 

BNI secara khusus mengembangkan perbankan syariah yang dioperasikan secara 

independen oleh BNI Syariah. Layanan perbankan BNI Syariah mencakup tabungan 

dan simpanan deposito, serta fasilitas kredit usaha. 

Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal 

tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor 

cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya 

UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang 

Pembantu. 

Berdasarkan hasil pengamatan penulis mengenai proses penyusunan dan 

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

penulis dapat mengambil kesimpulan : 

1 Dalam penyusunan laporan laba-rugi, PT. Bank BNI Syariah Cabang 

Bandung menggunakan Metode “Bertahapan” atau “Terperinci” (Multiple 

Step), yaitu penyajian laporan keuangan dengan cara melakukan 



 
 

 

 
 

pengelompokan secara terperinci dan bertahap, baik untuk hasil – hasil 

maupun biaya – biaya. 

2 Prosedur dalam menyusun laporan laba rugi  pada PT. Bank BNI Syariah 

Cabang Bandung yaitu dengan mencatat kedalam kartu monitoring 

berdasarkan nomor rekening beban maupun pendapatan, lalu diinput 

menggunakan sistem BNI Icons. 

3 PT. Bank BNI Syariah Cabang Bandung menyajikan analisis beban yang 

diakui dalam laba-rugi dengan menggunakan klasifikasi berdasarkan 

fungsinya yang dapat menyediakan informasi yang andal dan lebih relevan. 

4 PT. Bank BNI Syariah Cabang Bandung pada akhir bulan Januari tahun 

2013 jumlah pendapatannya sebesar Rp. 1.518.420.527,40 dan jumlah 

bebannya sebesar Rp. 937.074.237,94 sehingga perusahaan mendapatkan 

laba sebesar Rp. 581.346.289,46.  

5 Komponen-komponen laporan laba rugi  PT. Bank BNI Syariah Cabang 

Bandung dalam hal penulisan pendapatan bunga belum sesuai dengan 

PSAK Nomor 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah revisi 2011 

pada lampiran laporan keuangan bank syariah, karena seharusnya tidak ada 

pos pendapatan bunga melainkan pendapatan margin. Pendapatan bunga 

hanya terdapat di laporan laba-rugi bank konvensional saja, karena bank 

syariah tidak menganut sistem bunga melainkan sistem bagi hasil. 

5.2 Saran 

 Beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

diantaranya: 

1. Dalam pencatatan pos pendapatan bunga yang dicatat di PT. Bank BNI 

Syariah Cabang Bandung belum sesuai standar akuntansi syariah. 

Perusahaan sebaiknya memperbaiki hal tersebut, dengan berpedoman 

kepada PSAK Nomor 101 revisi 2011 



 
 

 

 
 

 

 

2. Diperlukan penambahan jumlah sumber daya manusia yang lebih 

memahami tentang akuntansi syariah, sehingga pembuatan laporan laba-

rugi bisa dikerjakan secara cepat dan tepat sesuai dengan standar 

akuntansi syariah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


