
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1" Latar Belakang Pemilihan Judul 

Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa memerlukan pola pengaturan 

pengolahan sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu 

serta dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lembaga-

lembaga perekonomian bahu membahu mengelola dan menggerakan semua 

potensi ekonomi agar berdaya dan berhasil guna secara optimal. Lembaga 

Keuangan mempunyai peranan yang amat strategis dalam menggerakkan roda 

perekonomian suatu negara. 

Lembaga Keuangan adalah semua Badan yang melalui kegiatan-

kegiatannya dibidang keuangan menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam 

masyarakat. Dana Pensiun Lembaga Keuangan ( DPLK ) adalah Dana Pensiun 

yang dibentuk oleh Bank untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti 

bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana 

Pensiun pemberi kerja bagi karyawan Bank yang bersangkutan. Penyelenggaraan 

program pensiun guna memberikan kesejahteraan dan jaminan hidup hari tua 

kepada karyawan. Selain itu diharapkan bahwa Dana Pensiun sebagai salah satu 

alternatif pembiayaan, akan ikut memarakan sektor keuangan dalam upaya 

mendorong kehidupan ekonomi dan pembangunan yang lebih dinamis di 

Indonesia. 



 

Di dalam Lembaga Keuangan atau suatu Badan, pimpinan tidak mungkin 

lagi melaksanakan kegiatan opersional secara langsung, sehingga perlu adanya 

pendelegasian wewenang kepada bawahan dalam menunjang aktivitas Lembaga 

Keuangan secara keseluruhan, yang ditunjang oleh sistem informasi akuntansi 

sebagai salah satu alat pengendalian yang efektif, khususnya dalam penggunaan 

dan pengelolaan dana. Tujuan sistem informasi akuntansi di dalam perusahaan 

atau Lembaga Keuangan adalah membantu menjaga harta yang dimiliki atau dana 

yang akan dikelola, mencegah terjadinya kesalahan-kasalahan ataupun 

penyimpangan-penyimpangan dan mengecek ketelitian maupun keandalan data 

akuntansi, yang merupakan bagian dari tujuan pokok pengendalian intern. 

Perusahaan milik negara maupun Lembaga Keuangan milik Negara, dalam 

hal ini dengan contoh Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat yang disebut Bank 

Jabar mempunyai masalah yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai pegawai yang 

telah berakhir masa kerjanya yang biasanya kita sebut sebagai pensiun. Pensiun 

adalah pemberhentian karyawan atas keinginan perusahaan mempensiunkan 

karyawannya karena produktifitas karyawan rendah sebagai akibat dari usia 

lanjut, cacat fisik, kecelakaan dalam melaksanakan pekerjaan atau hal lainnya. 

Pensiun ini tidak akan lagi menerima gaji melainkan akan menerima uang pensiun 

yang besarnya lebih kecil dari gaji yang biasa mereka terima setiap bulannya. 

 Dana Pensiun mempunyai tujuan dan kegiatan usaha yang berlainan 

dengan perusahaan pada umummya. Masalah dana pensiun perlu diperhatikan 

karena merupakan unsur biaya yang cukup besar, oleh karena itu untuk mencegah 

terjadinya kecurangan, kesalahan pencatatan serta penyimpangan-penyimpangan 



 

lainnya perlu adanya sistem informasi akuntansi dan prosedur-prosedur yang 

mengatur tentang penerimaan dan pengeluaran dana pensiun. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menulis mengenai 

”Tinjauan atas Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran 

Dana Pensiun pada Dana Pensiun Bank Jabar”. 

 

1.2" Identifikasi Masalah 

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka 

penulis merumuskan masalah-masalah tersebut sebagai berikut : 

1. Bagaimana sistem penerimaan dana pensiun yang dijalankan Dana 

Pensiun Bank Jabar 

2. Bagaimana sistem pengeluaran dana pensiun yang dijalankan Dana  

Pensiun Bank Jabar  

 

1.3" Tujuan Laporan Tugas Akhir 

Sesuai dengan judul tugas akhir di atas maka ini dilakukan dengan tujuan 

untuk : 

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem penerimaan dana pensiun yang 

dijalankan Dana Pensiun Bank Jabar. 

2. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengeluaran dana pensiun yang 

dijalankan Dana Pensiun Bank Jabar. 

 

 



 

1.4" Manfaat Laporan Tugas Akhir 

Setiap penelitian tentunya berguna baik untuk peneliti maupun kepada 

pihak lain yang akan menggunakan hasil penelitian tersebut. Semua informasi 

yang akan diperoleh dari hasil penelitian diharapkan akan berguna untuk : 

1. Penulis 

Hasil penelitian ini agar dapat memberikan pengetahuan bagaimana 

sebenarnya penerapan dari teori yang didapat dari kegiatan perkuliahan 

dan untuk menambah wawasan seraya memperjelas ilmu-ilmu yang 

didapat dari perkuliahan dan dari literatur yang ada, serta untuk memenuhi 

salah satu syarat dalam menempuh ujian akhir Diploma III Akuntansi 

Universitas Widyatama. 

2. Perusahaan   

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan 

pertimbangan yang bermanfaat dalam sistem informasi akuntansi 

penerimaan dan pengeluaran dana pensiun pada Dana Pensiun Bank Jabar. 

3. Pihak-pihak lain 

Bagi pihak lain terutama pembaca, agar hasil dari penelitian ini dapat 

menambah pengetahuan pembaca. 

 

 

 

 

 



 

1.5" Metodologi Tugas Akhir 

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Laporan Tugas 

Akhir adalah metode deskriptif, yaitu metode penelitian dengan cara 

mengumpulkan data, mengolah data 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 pembukuan dan Peraturan Dana 

Pensiun Bank Jabar. 

 

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. 

 



 

1.6" Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

Untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan dalam 

penyusunan Laporan Tugas Akhir, maka penulis melakukan penelitian pada Dana 

Pensiun Bank Jabar, yang beralamat Jl.Kejaksaan No.11 Bandung 40111, waktu 

kerja praktik berlangsung mulai tanggal 27 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 

28 September 2007.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


