
BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

Dalam perkembangan ekonomi sekarang ini peranan akuntansi sangat 

penting untuk memutuskan sesuatu agar dalam menjalankan kegiatan tidak 

menimbulkan kerugian, terutama dalam menjalankan kegiatan-kegiatan dan 

transaksi-transaksi dalam sebuah perusahaan, contohnya seperti mencatat, 

melaporkan, mengintepretasikan data dasar ekonomi dalam sebuah perusahaan. 

Fungsi akuntansi dalam sebuah perusahaan adalah sebagai informasi keuangan 

suatu organisasi, sehingga dapat melihat posisi keuangan serta perubahan yang 

terjadi didalamnya. Informasi mengenai keuangan sangat dibutuhkan khususnya 

oleh pihak manager atau manajemen untuk membantu pengambilan keputusan 

suatu organisasi. Pada dasarnya proses akuntansi adalah membuat laporan 

keuangan pada suatu perusahaan atau organisasi yang dasar pembuatannya telah 

diatur oleh peraturan agar mudah di bandingkan dengan laporan keuangan dari 

perusahaan atau organisasi lain (Anis Chariri, Imam Ghozali, 2003). 

Laporan keuangan telah diatur menurut PSAK No. 1 (Revisi 2009) 

perusahaan menyajikan informasi yang meliputi aset, kewajiban, ekuitas, 

pendapatan dan beban, serta arus kas. Ada beberapa alasan yang menyebabkan 

penentuan standar akuntansi memiliki peranan penting dalam penyajian laporan 

keuangan. Salah satu alasan tersebut adalah memberikan informasi akuntansi 

kepada pemakai tentang posisi keuangan, hasil usaha, dan hal-hal yang berkaitan 

dengan perusahaan, informasi tersebut diasumsikan jelas, konsisten, dan dapat 

dipercaya. Dalam perkembangannya perubahan PSAK No. 1 yang berasal dari 

PSAK No. 1 (Revisi 1998) menjadi PSAK No. 1 (Revisi 2009) terdapat perbedaan 

dalam informasi yang harus disajikannya. Pada PSAK No. 1 (Revisi 1998) 

informasi yang harus di sajikan meliputi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan 

beban termasuk keuntungan dan kerugian, serta arus kas, sedangkan PSAK No. 1 

(Revisi 2009) informasi yang harus disajikan meliputi aset, kewajiban, ekuitas, 

pendapatan dan beban, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam 

kapasitasnya sebagai pemilik, arus kas. 



PSAK No. 1 telah mengalami perubahan dalam penyajian informasinya 

yang menjadi acuan oleh perusahaan salah satunya adalah PT. Bank BTPN 

sebagai perusahaan yang mengalami perkembangan sangat baik, bank ini 

didirikan untuk aktivitas pelayanan simpan dan pinjam namun aktivitas utama PT. 

Bank BTPN adalah tetap mengkhususkan kepada pelayanan bagi para pensiunan 

dan pegawai aktif, karena target market PT. Bank BTPN adalah para pensiunan. 

Dalam rangka memperluas kegiatan usahanya, Bank BTPN bekerja sama PT. 

Taspen, sehingga Bank BTPN tidak saja dapat memberikan pinjaman dan 

pemotongan cicilan pinjaman, tetapi juga dapat melaksanakan “Tri Program 

Taspen”, yaitu Pembayaran Tabungan hari tua, Pembayaran Jamsostek dan 

Pembayaran Uang Pensiunan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan kerja 

praktik pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Tbk. Jakarta 

dengan objek yang difokuskan pada penerapan PSAK No. 1 (Revisi 2009). Hasil 

kerja praktik ini akan dituangkan ke dalam laporan yang berjudul “Tinjauan atas 

Penyajian Laporan Keuangan berdasarkan PSAK No. 1 (Revisi 2009) pada 

PT. Bank Tabunga Pensiunan Nasional (BTPN) Tbk. Jakarta”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

1. Bagaimana penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 1 (Revisi 

2009) ? 

2. Bagaimana dampak penyajian laporan keuangan pada PT. Bank BTPN 

sebelum dan sesudah mengalami revisi pada tahun 2009 ? 

  



1.3 Maksud dan Tujuan Laporan Tugas Akhir 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka maksut dan kinerja praktik 

tersebut adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana penyajian laporan keuangan pada PT. Bank 

BTPN setelah adanya PSAK No. 1 (Revisi 2009). 

2. Untuk mengetahui dampak yang terjadi pada penyajian laporan keuangan 

pada PT. Bank BTPN setelah mengalami revisi PSAK No. 1 pada tahun 

2009. 

 

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

Pengamatan ini diharapkan dapat memberikan hasil yang berguna 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Bagi Pihak Perusahaan 

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dan dorongan untuk kemajuan perusahaan tersebut sebagai 

bahan pertimbangan atau masukkan mengenai penyajian laporan keuangan 

berdasarkan PSAK No. 1 (Revisi 2009) pada PT. Bank Tabungan 

Pensiunan Nasional (BTPN) Tbk. Jakarta. 

2. Bagi Penulis 

Diharapkan dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis, 

pengalaman dan lebih memahami tentang penyajian laporan keuangan 

berdasarkan PSAK No. 1 (Revisi 2009) pada PT. Bank Tabungan 

Pensiunan Nasional (BTPN) Tbk. Jakarta. 

3. Bagi Pihak Lainnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai dasar kegiatan 

ilmiah untuk penelitian dalam bidang yang sama dan sebagai literature 

untuk studi keputusan. 

  



1.5 Tempat dan Waktu Kerja Praktik 

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis melakukan kerja 

praktik pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Tbk. Jakarta yang 

berlokasi di Menara cyber 2 lantai 24 & 25 Jl. H. R. Rusuna Said Blok X-5 No. 

13, Kuningan, Jakarta Selatan. Kerja praktik ini dilakukan pada tanggal 1 Juni 

2012 sampai dengan 30 Juni 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


