BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul
Dalam pembangunan ekonomi suatu negara, jasa bank sangat penting dan
dibutuhkan. Jasa perbankan pada umumnya terbagi atas dua tujuan. Tujuan
pertama adalah sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien
bagi nasabah. Dalam hal ini, bank menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu
kredit. Ini adalah peran bank yang paling penting dalam kehidupan ekonomi.
Tanpa adanya penyediaan alat pembayaran yang efisien ini, maka barang hanya
dapat diperdagangkan dengan cara barter yang memakan waktu. Tujuan kedua,
dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkan kepada pihak yang
membutuhkan dana, berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan
pemanfaatan yang lebih produktif. Apabila kedua peran ini dapat berjalan dengan
baik, ekonomi suatu negara akan meningkat. Tanpa adanya perputaran arus dana
ini, uang hanya berdiam di saku seseorang. Karena uang tidak beredar maka
masyarakat tidak dapat memperoleh pinjaman dan bisnis tidak dapat dibangun dan
dijalankan karena mereka tidak memiliki dana pinjaman.
Dalam aktivitas perekonomian suatu negara, lembaga keuangan bank
mempunyai peranan strategi dalam menghimpun dan menyalurkan dana
masyarakat, lembaga keuangan bank merupakan suatu lembaga perantara
keuangan (financial intermediaries) dari penabung (lender) kepada peminjam
(borrowers).
Fungsi utama dari bank adalah menyediakan jasa yang menyangkut
penyimpanan nilai dan perluasan kredit (fungsi bank sebagai lembaga keuangan
yang memberi pinjaman kepada masyarakat, khususnya untuk usaha perindustrian
yang menyangkut industri kecil dan menengah seperti menerima dan memberikan
kredit dan jasa-jasa lainnya). Masyarakat percaya pada lembaga bank tidak hanya
sebatas sebagai tempat untuk menyimpan uang saja, namun kepercayaan mereka

lebih jauh lagi karena bank juga memberikan trust services (jasa-jasa yang
diberikan dalam bentuk pengamanan dan pengawasan harta milik) pada
masyarakat. Perkembangan bank berlanjut sampai sekarang yaitu bank sebagai
lembaga keuangan yang menyediakan jasa keuangan. Bank menyediakan danadana untuk perindustrian, perdagangan, pertanian, pemerintah dan konsumen.
Bank adalah sumber utama untuk persediaaan uang melalui fungsinya
memberikan pinjamaan dan investasi.
Sistem akuntansi pada bank sangat berbeda dengan sistem akuntansi pada
perusahaan dagang dan manufaktur. Pada perusahaan dagang dan perusahaan
manufaktur, sistem akuntansi yang dijalankan adalah untuk menghasilkan laba.
Sedangkan sistem akuntansi perbankan adalah sistem akuntansi yang kegiatannya
fokus dalam pemberian jasa-jasa yang meliputi penerimaan dana dari masyarakat,
penyimpanan dana milik masyarakat, dan pemberian kredit untuk masyarakat.
Proses akuntansi bank berkembang dari teknik-teknik akuntansi tradisional untuk
kepentingan pencatatan, penganalisaan, dan penafsiran data keuangan untuk
memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang berminat dan membutuhkan informasi
tersebut. Berbeda dengan perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur yang
mengurus harta kekayaan milik perusahaan sendiri, maka bank pada umumnya
mengurus harta kekayaan pihak lain. Biasanya, akuntansi perusahaan secara
umum hanya mencakup informasi yang diperlukan untuk mengetahui dan
mengendalikan jalannya perusahaan serta untuk menghitung rugi laba. Akuntansi
bank dituntut untuk lebih lengkap dan lebih teratur dalam mengelola manajemen
dan akuntansi perusahaan agar nasabah dapat dilayani secara efektif dan efisien.
Setiap bank harus menyimpan catatan-catatan untuk kepentingan penyediaan data
bagi kebutuhan laporan, tentang kondisi bank, laporan tentang pendapatan dan
biaya, serta untuk perhitungan pajak. Adanya ketentuan-ketentuan dan peraturanperaturan dari pemerintah mengenai perbankan, mendorong bank menyusun
laporan keuangan yang seragam.
Berdasarkan uraian megenai gambaran bank, fungsi dan perannya dalam
perekonomian negara dan jasa-jasanya kepada masyarakat umum, serta sistem
akuntansinya secara umum, maka penulis ingin mengetahui, menelaah, dan

membahas lebih lanjut mengenai salah satu fungsi perbankan yaitu fungsi
penerimaan dana dan fungsi pengelolaan dana dalam bentuk tugas akhir dengan
mengambil judul Akuntansi Penerimaan Dana dan Pengelolaan Dana pada PT.
Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Bandung .

1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka
identifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana perlakuan akuntansi untuk penerimaan dana pada PT. Bank
Tabungan Negara (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Bandung?
2. Bagaimana perlakuan akuntansi untuk pengelolaan dana pada PT. Bank
Tabungan Negara (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Bandung?

1.3 Batasan Masalah
Dalam penelitian ini masalah yang dikaji penulis dibatasi hanya pada
penerimaan dan pengelolaan dana pihak ke tiga, sedangkan dana pihak ke satu
yaitu dana dari modal sendiri yang berasal dari para pemegang saham, dan dana
pihak ke dua yaitu dana yang berupa pinjaman dari pihak luar, tidak dibahas
dalam penelitian ini mengingat keterbatasan waktu. Penerimaan dana dari pihak
ke tiga adalah dana yang dihimpun dari masyarakat yang terdiri dari simpanan
masyarakat (giro, tabungan, dan deposito). Pengelolaan dana yang utama adalah
pemberian kredit untuk membantu masyarakat dalam pembiayaan perumahan,
yaitu Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) untuk kalangan masyarakat luas, baik
KPR bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan menengah kebawah maupun
KPR komersil untuk segmen menengah ke atas, dan lain-lain.

1.4 Tujuan Kerja Praktik
Maksud dan tujuan penelitian yang dilakukan penulis dalam penulisan laporan
tugas akhir ini adalah sebagai berikut :
1. Mengetahui perlakuan akuntansi untuk penerimaan dana pada PT. Bank
Tabungan Negara (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Bandung?
2. Mengetahui perlakuan akuntansi untuk pengelolaan dana pada PT. Bank
Tabungan Negara (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Bandung?

1.5 Kegunaan Laporan Tugas Akhir
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi dunia ilmu
pengetahuan, khususnya mengenai akuntansi penerimaan dan pengelolaan
dana pada lembaga keuangan bank sehingga dapat bermanfaat bagi sebagian
pihak-pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini juga
diharapkan dapat menghasilkan konsep mengenai akuntansi penerimaan dana
dan pengelolaan dana pada PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk.
Kantor cabang Bandung.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Penulis
Dapat menambah wawasan dan memperluas pengetahuan mengenai
masalah-masalah akuntansi yang terjadi dalam perusahaan khususnya
lembaga perbankan yang berhubungan dengan akuntansi penerimaan dan
pengelolaan dana.
b. Bagi Perusahaan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk
mendukung pengembangan usaha perusahaan dan sebagai bahan
pertimbangan bagi perusahaan yang bersangkutan dalam mengorganisir
sistem akuntansi khususnya akuntansi penerimaan dan pengelolaan dana.

c. Bagi Pembaca
Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu dan pengembangan
ilmu mengenai pemahaman sistem akuntansi penerimaan dana dan
pengelolaan dana pada lembaga keuangan bank.

1.6 Metodologi Laporan Tugas Akhir
Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan laporan tugas akhir
adalah metode deskriptif, yaitu metode penelitian dengan cara mengumpulkan,
mengolah, serta menganalisis data berdasarkan teori-teori yang ada, sehingga pada
akhirnya menghasilkan suatu kesimpulan.
Sedangkan teknik penelitian yang dipakai dalam penulisan laporan tugas akhir
ini adalah:
1. Penelitian Lapangan (Field Research)
Yaitu penelitian dengan cara terjun langsung kepada objek penelitian
untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan tulisan ini
meliputi:
a. Wawancara (Interview)
Penulis mengadakan wawancara dengan pihak yang berwenang pada
masalah yang dianalisis.
b. Pengumpulan data lainnya yang bersumber dari dokumen-dokumen dan
catatan-catatan yang ada dalam akuntansi pengelolaan dana pada PT. Bank
Tabungan Negara (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Bandung.
2. Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yaitu
dengan mempelajari buku-buku, catatan-catatan kuliah dan berbagai sumber
lain yang ada.

1.7 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik
Untuk menyediakan data dan informasi dalam penyusunan Laporan Tugas
Akhir (LTA) ini, penulis mengadakan penelitian yang dilakukan pada PT. Bank
Tabungan Negara (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Bandung, yang beralamat di
jalan Jawa No. 7 Bandung. Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2011
sampai dengan bulan Maret 2011.

