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SARI 

Farida Sunaryo. 2007. Akuntansi Penerimaan Dana dan Pengelolaan Dana pada 
PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Blora. Tugas 
Akhir, Program Studi Akuntansi D3 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Semarang. 

Kata kunci: Akuntansi, Penerimaan Dana, Pengelolaan Dana. 
 

Lembaga keuangan bank merupakan suatu lembaga perantara keuangan 
(financial intermediaries) dari penabung (lender) kepada peminjam (borrowers). 
Akuntansi pada bank sangat berbeda dengan sistem akuntansi pada perusahaan 
dagang maupun perusahaan manufaktur. Akuntansi bank dituntut untuk lebih 
lengkap dan lebih teratur dalam mengelola manajemen dan akuntansi perusahaan 
agar nasabah dapat dilayani secara efektif dan efisien.  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian 
adalah data primer dan data sekunder. Data yang dikumpulkan disajikan dan 
dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. 

Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah bahwa sumber utama dana yang 
diperoleh PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Blora 
berasal dari simpanan masyarakat (giro, tabungan, dan deposito), Traveller Cheques 
dalam valuta rupiah, surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, 
kewajiban lain-lain, pinjaman subordinasi, modal pinjaman, dan modal bank. 
Pengelolaan dana yang utama adalah pemberian kredit, terutama untuk membantu 
masyarakat ekonomi menengah bawah dalam bentuk Kredit Usaha Kecil (KUK), dan 
lain-lain. Catatan akuntansi yang digunakan adalah bukti transaksi, buku harian, 
buku besar (ledger), neraca saldo (trial balance), adjustment, worksheet (neraca 
lajur), dan financial reporting.  Dokumen yang digunakan adalah slip setoran 
tabungan, slip penarikan tabungan, slip untuk giro, slip untuk deposito berjangka, 
slip pengiriman uang, bukti-bukti dan dokumen pemberian kredit, jurnal dan 
rekapitulasi harian.  

PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Blora sebagai 
bank umum pemerintah, di mana seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara 
yang dipisahkan. Sumber utama dananya berasal dari simpanan masyarakat, terutama 
giro, tabungan, dan deposito, serta pemberian kredit jangka pendek dalam penyaluran 
dananya telah memiliki akuntansi penerimaan dana dan pengelolaan dana yang 
terkontrol. Suatu sistem dikatakan baik apabila sistem tersebut memadai dan 
pelaksanaannya tidak menyimpang, baik buruknya suatu sistem tergantung dari dua 
hal yaitu sistem itu sendiri dan pelaksanaannya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang  

Tantangan perbankan nasional saat ini dan masa depan makin besar dan 

kompleks. Industri perbankan nasional telah mengalami perkembangan pasang 

surut sejak beberapa dekade  terakhir. Salah satu perkembangan yang menyita 

banyak perhatian adalah krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997. Krisis 

tersebut menimbulkan dampak negatif bagi industri perbankan nasional, antara 

lain ditandai dengan terkikisnya permodalan bank, meningkatnya Non 

Performing Loan (NPL), dan penutupan sejumlah bank.  

Ekonomi perbankan mencakup dua sisi dari sebuah mata uang. Di satu 

sisi ekonomi perbankan menyangkut bank sebagai pencipta uang, sehingga 

pembahasannya berkaitan dengan ekonomi moneter. Di sisi lain, Ekonomi 

Perbankan membahas kedudukan bank sebagai sebuah rumah tangga perusahaan, 

yang secara esensial berurusan dengan sumber keuangan dan bagaimana 

menggunakannya, sehingga pengkajiannya menyangkut ekonomi keuangan. Pada 

dasarnya, perbankan itu adalah pelayanan khusus, akan tetapi operasinya 

berkaitan erat dengan ilmu ekonomi, hukum, keuangan, dan akuntansi. Bank 

merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas 

perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Perbankan merupakan salah 

satu lembaga keuangan yang paling tua. 
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Sebelum pasar barang dan jasa modern terbentuk, kegiatan transaksi 

barang dan jasa dilakukan dengan cara sangat sederhana. Transaksi barang dan 

jasa dilaksanakan dengan cara pertemuan  langsung antara pihak yang mengalami 

surplus barang atau jasa tertentu dengan pihak yang mengalami kekurangan 

barang atau jasa tersebut, yang lebih dikenal dengan istilah barter. Sejalan dengan 

perkembangan waktu dan seiring dengan perkembangan jumlah kebutuhan 

barang dan jasa, serta perkembangan jenis atau variasi kebutuhan barang dan 

jasa, maka kegiatan transaksi dalam perekonomian diawali dan ditandai dengan 

adanya perantara dalam kegiatannya. Dengan adanya perantara, pasar barang dan 

jasa menjadi lebih berkembang sesuai perkembangan masyarakat dan 

kebutuhannya. Disamping adanya perantara, awal kegiatan ekonomi modern juga 

ditandai dengan adanya penggunaan uang. Sejalan dengan semakin 

berkembangnya pelaku ekonomi dan kebutuhan penggunaan uang dalam 

kegiatan ekonominya, maka transaksi antar pelaku  ekonomi tidak hanya dapat 

dilaksanakan dengan pertemuan langsung. Kehadiran pihak perantara, baik dalam 

pengertian lembaga maupun pengertian fisik, menjadi sesuatu yang sangat 

penting dalam perekonomian. Perantara ini selanjutnya lebih dikenal dengan 

istilah lembaga keuangan. 

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. 
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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 meminjamkannya kepada pihak 

yang membutuhkan dana, berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi 

dan pemanfaatan yang lebih produktif. Apabila kedua peranan 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-fungsi penting dari bank adalah sebagai berikut: 

1. Fungsi tabungan, menerima dan menyelenggarakan tabungan-tabungan. 

Bank memberikan suatu jasa yang penting dengan menerima uang tabungan 

atau surat-surat berharga dalam bentuk apapun hingga sampai ke tangan 

publik dan mengubahnya ke dalam rekening giro yang fleksibel dan dapat 

dipakai. 

2. Fungsi pembayaran, menyelenggarakan pembayaran-pembayaran uang. 

Bank menawarkan cara yang mudah dan efisien untuk menyelesaikan 

transaksi melalui cek dan perintah lainnya untuk pembayar dana. 



 

 

4

3. Fungsi pinjaman, memberikan pinjaman-pinjaman dan melaksanakan 

investasi-investasi. Bank menyediakan dana-dana untuk produsen, konsumen, 

dan pemerintah. 

4. Fungsi uang, menciptakan uang dengan pemberian kredit. Bank menciptakan 

seluruh mata uang yang relatif kecil yang tidak dikeluarkan pemerintah. 

Bank merupakan lembaga keuangan yang secara umum berfungsi sebagai  

penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya pada masyarakat.  

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 dana-

dana untuk perindustrian, perdagangan, pertanian, pemerintah dan konsumen. 

Bank adalah sumber utama untuk persediaan uang melalui fungsinya 

memberikan pinjaman dan investasi. Menurut Santoso (1996: 7), manfaat dari 

jasa-jasa perbankan adalah sebagai berikut:  
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1. Working balance, untuk menunjang prosedur transaksi harian suatu bisnis 

sehingga dapat memudahkan proses penerimaan dan pengeluaran 

pembayaran transaksi tersbeut. 

2. Investment fund, sebagai tempat investasi dari idle fund dengan harapan dari 

investasi tersebut diperoleh hasil bunganya.  

3. Saving purpose, untuk tujuan keamanan penyimpanan uang, baik secara fisik 

(pencurian) maupun secara moril (inflasi, devaluasi dan depresiasi) 

Sistem akuntansi pada bank sangat berbeda dengan sistem akuntansi pada 

perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur. Pada perusahaan dagang 

atau 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 atau 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 
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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 peraturan-peraturan dari 

pemerintah mengenai perbankan, mendorong bank menyusun laporan keuangan 

yang seragam.  

Daya analisa dan keterampilan teknis harus berkualitas demi keberhasilan 

dalam penyelenggaraan akuntansi bank. Sesuai dengan sistem kerjanya, bank-

bank hanya memberi jasa-jasanya kepada masyarakat umum terutama kepada 

pedagang-pedagang dan perusahaan-perusahaan dagang dan terbatas pada 

peredaran uang saja. Sehingga pembukuan yang dilakukan berbeda dengan 

pembukuan yang dilakukan oleh perusahaan dagang yang bergerak dalam usaha 

jual/beli barang dagang. Pada perusahaan dagang, pembukuan yang dilakukan 

adalah dengan membuat “Buku  Kas Tabelaris” yang terdiri dari lajur debet dan 

kredit. Pembukuan yang dilakukan dalam bank adalah dengan memasukkan 

catatan-catatan atas transaksi-transaksi tunai yang terjadi dalam perusahaan ke 

dalam buku kas. Namun sebelum dibukukan ke dalam buku kas, catatan-catatan 

ini terlebih dahulu dibuatkan bukti kas, karena banyaknya bukti kas yang dibuat 

setiap hari, maka bukti-bukti kas tersebut harus diberi nomor urut untuk transaksi 

debet dan transaksi kredit. Pemberian nomor urut ini dimaksudkan untuk 

mengawasi agar bukti-bukti kas tersebut tidak hilang. Akuntan bank harus 

melakukan penilaian untuk menentukan tingkat kewajaran dibandingkan dengan 

standar-standar dalam keadaan yang berbeda-beda penerapannya. Merupakan 
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suatu keharusan untuk selalu menguji standar-standar dan peraturan-peraturan 

serta adanya revisi dan perumusan kembali apabila perubahan di bidang 

perbankan khususnya dan bidang ekonomi pada umumnya menghendaki 

demikian.  

Berdasarkan uraian mengenai gambaran bank dan sistem akuntansinya 

secara umum, fungsi dan peranannya dalam perekonomian negara serta jasa-

jasanya kepada masyarakat umum dan perusahaan dagang, maka penulis ingin 

mengetahui, menelaah, dan membahas lebih lanjut mengenai salah satu fungsi 

perbankan yaitu fungsi penerimaan dan fungsi setoran dalam bentuk Tugas Akhir 

dengan mengambil judul “Akuntansi Penerimaan Dana dan Pengelolaan Dana 

pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk  Kantor Cabang Blora”. 

 

1.2 Perumusan Masalah  

Perbedaan manajemen pada masing-masing bank akan membutuhkan 

informasi yang berbeda. Kebijakan moneter yang dikeluarkan pemerintah akhir-

akhir ini telah menekankan kebutuhan-kebutuhan khusus untuk mengiden-

tifikasikan secara rinci  baik mengenai sumber-sumber dana bank maupun alat 

likuiditas bank dan jenis-jenis penanaman dana yang tepat, sehingga para akuntan 

bank harus menyesuaikan dan mengembangkan sistem akuntansi untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus tersbeut. Informasi akuntansi perbankan 

diharapkan  dapat membawa perbaikan di masa depan dan sekaligus diharapkan 

dapat menciptakan keseragaman  informasi yang mendasar. Pihak-pihak pemakai 

laporan keuangan bank harus mengetahui standar-standar yang telah ditetapkan 
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dalam pembuatan laporan keuangan dan mengerti laporan keuangan tersebut 

serta mampu membandingkannya dengan laporan keuangan bank-bank yang lain. 

Laporan keuangan bank harus sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang telah 

diterima secara umum. Berdasarkan latar belakang masalah di depan dan 

perbedaan singkat mengenai manajemen pada masing-masing bank, maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana akuntansi penerimaan dana 

dan pengelolaan dana pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor 

Cabang Blora? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Masalah yang dikaji penulis dalam penelitian ini adalah seperti yang 

tercantum dalam perumusan masalah di atas yaitu mengenai akuntansi 

penerimaan dana dan pengelolaan dana pada PT. Bank Rakyat Indonesia 

(PERSERO) Tbk. Kantor  Cabang Blora. Penerimaan dana pada PT. Bank 

Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor  Cabang Blora yang akan dibahas di 

sini adalah mengenai penerimaan dana dari pihak ketiga, yaitu dana yang 

dihimpun dari masyarakat yang terdiri dari simpanan masyarakat (giro, tabungan, 

dan deposito). Pengelolaan dana yang utama adalah pemberian kredit, terutama 

untuk membantu masyarakat ekonomi menengah bawah dalam bentuk Kredit 

Usaha Kecil (KUK), dan lain-lain. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan pelaksanaan penelitian adalah untuk mengetahui akuntansi 

penerimaan dana dan pengelolaan dana pada PT. Bank Rakyat Indonesia 

(PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Blora. 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi dunia 

ilmu pengetahuan, khususnya mengenai akuntansi penerimaan dana dan 

pengelolaannya pada lembaga keuangan bank sehingga dapat memantapkan 

teori dengan praktek di lapangan. Penelitian ini juga diharapkan dapat 

menghasilkan konsep mengenai akuntansi penerimaan dana dan pengelolaan 

dana pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang 

Blora 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi  Penulis 

Dapat manambah wawasan dan memperluas pengetahuan 

mengenai masalah-masalah akuntansi yang terjadi dalam perusahaan 

khususnya lembaga perbankan yang berhubungan dengan akuntansi 

penerimaan dana dan pengelolaannya.  
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b. Bagi PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor  Cabang 

Blora. 

Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan masukan untuk 

mendukung pengembangan usaha perusahaan dan sebagai  masukan yang 

dapat dipertimbangkan bagi perusahaan yang bersangkutan dalam 

mengorganisir sistem akuntansi khusunya akuntansi penerimaan dana dan 

pengelolaannya. 

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 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir merupakan garis besar penyusunan 

yang dimaksudkan sebagai perantara yang memindahkan jalan pikiran penulis 

dalam memahami penyusunan tugas akhir secara keseluruhan. Sistematika 

penulisan tugas akhir adalah sebagai berikut: 

1. Bagian pengantar Tugas Akhir yang terdiri dari: Halaman Judul Tugas Akhir, 

Persetujuan Pembimbing, Halaman Pengesahan, Halaman Pernyataan, Moto 

dan Persembahan, Kata Pengantar, Abstrak, Daftar Isi, Daftar Gambar/Tabel, 

Serta Daftar Lampiran.  
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2. Bagian Utama Tugas Akhir, terdiri dari: 

Bab I : Pendahuluan, berisi Latar Belakang, Perumusan Masalah, Batasan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika 

Penulisan Tugas Akhir. 

Bab II : Landasan Teori, Berisi penjelasan teori-teori yang digunakan 

sebagai dasar pembahasan masalah selanjutnya. 

Bab III : Metode Penelitian, berisi penjelasan mengenai Lokasi Penelitian, 

Obyek Penelitian, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisa 

Data yang digunakan.  

Bab IV : Hasil Analisa dan Pembahasan  

Bab V : Penutup, yang terdiri dari Simpulan dan Saran  

3. Bagian Pelengkap Tugas Akhir yang berisi Daftar Pustaka dan Lampiran-

lampiran  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Akuntansi dan Informasi Akuntansi 

2.1.1 Pengertian Akuntansi 

Secara umum, akuntansi (accounting) dapat dipahami sebagai suatu 

proses kegiatan mengolah data keuangan (input) agar menghasilkan informasi 

keuangan (output) yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

dengan perusahaan atau organisasi ekonomi yang bersangkutan. 

Definisi akuntansi menurut Jusup Haryono (2001 : 4-5) mencakup 2 (dua) 

pengertian, yaitu : 

1. Ditinjau dari sudut pemakainya, akuntansi adalah suatu disiplin yang 

menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara 

efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi. 

2. Ditinjau dari sudut kegiatannya, akuntansi didefinisikan sebagai proses 

pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data 

keuangan suatu organisasi.  

Menurut Lapoliwa dan Kuswandi (1993 : 3), akuntansi merupakan seni 

pencatatan, pengklasifikasian dan pengikhtisaran dengan cara yang sepatutnya 

dan dalam satuan uang atas transaksi dan kejadian yang sedikitnya sebagian atau 

keseluruhan mempunyai sifat keuangan serta penginterpretasian hasil pencatatan 

tersebut. Akuntansi adalah suatu sistem informasi berdasarkan mana pihak-pihak 

yang berkepentingan dalam usaha mengambil keputusan. Informasi sebagai hasil 
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dari akuntansi dibutuhkan oleh banyak pihak, baik intern maupun ekstern. Pihak-

pihak yang berkepentingan dan membutuhkan informasi keuangan antara lain 

adalah manajemen, pemegang saham, pegawai, debitur dan kreditur, bank, 

pemerintah, dan pihak-pihak lain yang membutuhkan. Secara lebih teknis, 

akuntansi merupakan kumpulan prosedur-prosedur untuk mencatat, 

mengklasifikasikan, mengikhtiarkan dan melaporkan dalam bentuk laporan 

keuangan, transaksi-transaksi yang telah dilaksanakan perusahaan dan akhirnya 

menginterpretasikan laporan tersebut. 

Menurut Santoso (1997 : 3-4), yang dimaksud dengan akuntansi adalah 

cara atau metode yang digunakan untuk menyelenggarakan pencatatan-

pencatatan mengenai transaksi keuangan sehingga menghasilkan informasi yang 

relevan untuk pengambilan suatu keputusan. Dalam bukunya Prinsip Dasar 

Akuntansi Perbankan, secara teoritis akuntansi didefinisikan menurut 2 (dua) 

kelompok proses transaksi keuangan, yaitu : 

1. Secara Manajerial 

Secara manajerial, akuntansi diartikan sebagai suatu sistem informasi 

keuangan dengan input yang berupa bukti transaksi dan output berupa 

laporan keuangan. 

2. Secara Teknis 

Secara teknis, akuntansi diartikan sebagai suatu proses atau seni pencatatan 

(recording), pengelompokkan (classifying), pengikhtisaran (summarizing), 

dan pelaporan (reporting) transaksi-transaksi keuangan dengan suatu metode 
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tertentu yang untuk selanjutnya dianalisis atau interpretasi guna pengambilan 

suatu keputusan. 

Dari definisi-definisi mengenai akuntansi di atas, dapat disimpulkan 

bahwa akuntansi adalah suatu proses kegiatan mengolah data keuangan yang 

menghasilkan informasi keuangan dalam bentuk laporan-laporan keuangan yang 

kemudian diberitahukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau organisasi 

ekonomi yang bersangkutan. 

 

2.1.2 Prinsip Akuntansi 

Prinsip akuntansi adalah dalil atau doktrin untuk mengawasi suatu sistem 

atau aktivitas tertentu yang telah diterima kebenarannya. Dalam bidang 

akuntansi, prinsip ini bukan suatu kebenaran yang hakiki karena ilmu akuntansi 

bersifat dinamis, senantiasa berkembang mengikuti perubahan nilai-nilai yang 

terjadi dalam masyarakat (Lapoliwa dan Kuswandi, 1993: 4). Prinsip-prinsip 

akuntansi meliputi: kesatuan akuntansi, kesinambungan perusahaan, periode 

akuntansi, pengukuran dalam nilai uang, harga perolehan, penetapan pendapatan 

dan biaya, konsistensi, obyektivitas, materialitas, konservatisme, pernyatan 

terbuka dan realisasi. 

 

2.1.3 Persamaan Akuntansi 

Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu perusahaan yang 

mengakibatkan perubahan posisi keuangan di sisi harta, hutang maupun modal, 

disebut juga dengan transaksi keuangan. Prinsip yang dianut untuk mencatat 
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HARTA = HUTANG + MODAL 

aktivitas transaksi keuangan adalah menggunakan sistem Double Entry Book 

Keeping, yang pada dasarnya mengasumsikan bahwa setiap transaksi keuangan 

yang terjadi harus dicatat pada sisi debet maupun kredit sehingga dicapai suatu 

keseimbangan. Istilah debet dan kredit di dalam akuntansi sebenarnya merupakan 

konversi dari nilai penambahan (+) atau nilai pengurangan (-) dari suatu sifat 

perkiraan. 

Prinsip dari nilai tata buku berpasangan adalah keseimbangan yang 

dikenal dengan persamaan akuntansi sebagai berikut: 

 

Harta adalah kekayaan yang dapat berbentuk benda berwujud atau tidak 

berwujud, dapat diperoleh melalui hutang dan atau modal sendiri (Lapoliwa dan 

Kuswandi, 1993: 8). 

Harta adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan, baik itu berupa benda 

maupun hak serta wewenang (Santoso, 1997: 7). 

Hutang adalah hak para kreditur atas kekayaan perusahaan  

Modal adalah hak para pemilik atas kekayaan perusahaan (Lapoliwa dan 

Kuswandi, 1993: 8). 

Modal adalah kewajiban perusahaan kepada pemilik perusahaan tersebut. 

(Santoso, 1997: 7) 

 

2.2 Bank 

Mendengar kata bank sebenarnya tidak asing lagi bagi kita, terutama yang 

hidup di perkotaan. Bahkan di pedesaan sekalipun saat ini kata bank  bukan 
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merupakan kata yang asing dan aneh. Menyebut kata bank setiap orang selalu 

mengkaitkannya dengan uang, sehingga ada anggapan bahwa yang berhubungan 

dengan Bank selalu ada kaitannya dengan uang. Hal ini tidak salah, karena bank 

memang merupakan lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak di bidang 

keuangan, di negara–negara maju bank bahkan sudah merupakan kebutuhan 

utama bagi masyarakat setiap kali bertransaksi. Kata bank berasal dari bahasa 

Italia Banco, artinya meja yang dipergunakan untuk penitipan dan penukaran 

uang di pasar. Pada dasarnya bank berfungsi sebagai pengumpul dana, pemberi 

kredit , dan menjadi perantara di dalam lalu lintas pembayaran. Peranan bank ini 

semakin berkembang dan bidang usahanya pun semakin luas. Sejalan dengan 

kemajuan peradaban, teknologi informasi dan globalisasi perekonomian 

internasional. 

Bank adalah suatu industri yang bergerak di bidang kepercayaan, yang 

dalam hal ini adalah sebagai media perantara keuangan (financial intermediary) 

antara debitur dan kreditur dana (Santoso, 1996: 1). 

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998, 

pengertian bank adalah sebagai berikut  

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak. Pengertian bank menurut PSAK No. 31 dalam Standar Akuntansi 

Keuangan (1991: 31.1) adalah sebagai berikut: Bank adalah suatu lembaga yang 

berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki 
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kelebihan dana dan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga 

yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. 

Berdasarkan SK Menteri Keuangan Nomor 792 tahun 1990 pengertian 

bank adalah : “Bank merupakan suatu badan yang kegiatannya di bidang 

keuangan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat 

terutama guna membiayai investasi perusahaan.” Bank merupakan perusahaan 

yang dinamis yang mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Usaha 

Bank bukan saja sebagai penyimpan dan pemberi kredit, tetapi juga pencipta alat-

alat pembayaran, stabilisasi moneter, dan dinamisator pertumbuhan 

perekonomian suatu negara. Bahkan bank mendorong terjalinnya hubungan 

perekonomian perdagangan internasional antarnegara di dunia. 

Setiap perusahaan baru akan tumbuh dan berkembang, jika perusahaan itu 

memanfaatkan jasa-jasa perbankan. Demikian juga efektivitas dana akan dapat 

ditingkatkan dengan memanfaatkan jasa-jasa perbankan ini. Berdasarkan uraian 

di atas jelaslah bagi kita arti dan pentingnya bank dalam membantu kehidupan 

masyarakat, perusahaan, dan pemerintah.  

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa bank merupakan perusahaan 

yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya usaha perbankan selalu berkaitan 

masalah bidang keuangan, jadi dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan 

meliputi tiga kegiatan  yaitu: 

a. Menghimpun dana 

b. Menyalurkan dana dan 

c. Memberikan jasa Bank lainnya.   
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Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok 

perbankan. Sedangkan kegiatan memberikan jasa-jasa bank lainnya hanyalah 

merupakan pendukung dari kedua kegiatan di atas. Pengertian menghimpun 

maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana (uang) dengan cara 

membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan 

deposito. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara 

memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya. Jenis 

simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah simpanan giro, tabungan, 

sertifikat deposito, serta deposito berjangka di mana masing-masing jenis 

simpanan yang ada memiliki kelebihan dan keuntungan tersendiri. Kegiatan 

penghimpunan dana ini sering disebut dengan Funding. 

Strategi bank dalam menghimpun dana adalah dengan memberikan 

rangsangan berupa balas jasa yang menarik dan menguntungkan. Balas jasa 

tersebut dapat berupa bunga bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan 

bagi hasil, bagi bank yang berdasarkan prinsip syari’ah. Kemudian rangsangan 

lainnya dapat berupa cendera  mata, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya. 

Semakin beragam dan menguntungkan balas jasa yang diberikan, akan 

menambah minat masyarakat untuk menyimpan uangnya. Oleh karena itu pihak 

perbankan harus memberikan berbagai rangsangan dan kepercayaan sehingga 

masyarakat berminat untuk menanamkan dananya di bank. 

Selanjutnya pengertian menyalurkan dana adalah melemparkan kembali 

dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan, dan deposito ke masyarakat 

dalam bentuk pinjaman (kredit) bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional 

atau pembiayaan bagi bank yang berdasarkan prinsip syari’ah. Kegiatan 
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menyalurkan dana ini juga dikenal dalam perbankan dengan istilah Lending. 

Dalam pemberian kredit di samping dikenakan bunga bank juga mengenakan jasa 

pinjaman kepada penerima kredit (debitur) dalam bentuk biaya administrasi serta 

biaya provisi dan komisi. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syari’ah 

berdasarkan bagi hasil atau penyertaan modal. 

Besar kecilnya bunga kredit sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya bunga 

simpanan. Semakin besar atau semakin mahal bunga simpanan, maka semakin 

besar pula bunga pinjaman dan demikian pula sebaliknya. Di samping bunga 

simpanan pengaruh besar kecilnya bunga pinjaman juga dipengaruhi oleh 

keuntungan yang diambil, biaya operasi yang dikeluarkan, cadangan risiko kredit 

macet, pajak serta pengaruh lainnya. 

Bagi perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional, keuntungan 

utama diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan 

dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan. Keuntungan dari selisih 

bunga ini di bank dikenal dengan istilah spread based. Jika suatu bank 

mengalami suatu kerugian dari selisih bunga, di mana suku bunga simpanan lebih 

besar dari suku bunga kredit, maka istilah ini dikenal dengan nama negatif 

spread. 

Berdasarkan definisi-definisi dan penjelasan secara singkat mengenai 

bank di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bank adalah lembaga keuangan 

yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada 

masyarakat yang memiliki fungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Dengan 
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kata lain bank adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan 

kredit serta jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.  

 

2.3 Sistem Akuntansi Perbankan 

2.3.1 Pengertian Akuntansi Perbankan 

Akuntansi Perbankan adalah seni yang secara sistematis mencatat, 

menyajikan, dan menafsirkan transaksi-transaksi  keuangan, seperti menerima 

setoran, memberikan kredit, memindahkan dana-dana, dan jasa-jasa lainnya 

yang berlaku dalam bisnis bank (Ali, 1995 : 233). 

2.3.2 Persamaan Akuntansi Perbankan 

Dalam aplikasi akuntansi perbankan, prinsip persamaan akuntansi 

secara umum juga berlaku. Dengan persamaan di bawah ini : 

 

Dalam bank, harta kekayaannya dinyatakan dalam bentuk penyaluran atau 

investasi dana, baik dalam bentuk perkreditan, surat berharga, penempatan 

pada lembaga keuangan, aktiva tetap, maupun aktiva lainnya. Hutang bank 

terdiri dari dana masyarakat, dana pinjaman antar bank, dana pinjaman dari 

pihak ketiga non-bank, dan sumber dana lainnya. Sedangkan modal bank 

terdiri dari setoran pemegang saham, premium atau agio saham, pemupukan 

laba atau rugi kumulatif, dan laba atau rugi periode berjalan. Apabila 

dijabarkan berdasarkan jenis kegiatannya, maka persamaan akuntansi bank 

dijabarkan sebagai berikut : 

HARTA BANK = HUTANG BANK + MODAL BANK 
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HARTA 

Penempatan Dana 

Penyaluran Dana  

Dalam Kredit             = 

Penanaman Dana 

Dalam Aktiva Tetap 

Penanaman Lain 

HUTANG 

Dana Masyarakat  

Dana Lainnya 

Dana Pinjaman  = 

 

MODAL 

Modal Saham 

Premium Saham 

Laba Ditahan 

Laba atau Rugi Tahun Berjalan 

 

 

2.3.3  Proses Akuntansi Bank 

Pada dasarnya proses akuntansi bank sama dengan akuntansi umum. 

Dalam akuntansi bank banyak ditemukan buku-buku pembantu yang 

semuanya ditujukan untuk mencatat dan mengikuti arus data keuangan atas 

seluruh transaksi yang telah terjadi dalam bank. Selain banyaknya buku-buku 

pembantu juga akan banyak dijumpai dokumen-dokumen dasar yang 

ditujukan untuk mencatat setiap jenis transaksi. Dalam bank akan dijumpai 

banyak transaksi baik intern maupun ekstern. Volume transaksi yang banyak 

ini harus diproses pada hari yang sama untuk disajikan dan dijabarkan dalam 

bentuk laporan keuangan harian, neraca dan laba rugi kepada manajemen. 

Maksud dari laporan keuangan harian ini adalah untuk dijadikan dasar 

penilaian keadaan keuangan atas seluruh transaksi yang telah terjadi dan 

dicatat pada hari yang bersangkutan. Maksud lain yang sangat penting adalah 

agar dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan pada hari berikutnya atas 

semua posisi keuangan yang ada. 
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Proses akuntansi bank yang memiliki volume transaksi besar tersebut 

dapat dilakukan secara manual maupun dengan komputerisasi. Kedua macam 

pemrosesan data akuntansi tersebut dijelaskan sebagai berikut : 

1. Proses akuntansi bank secara manual, banyak mempergunakan buku-buku 

pembantu yang dikerjakan dan dijaga setiap hari. Prosedur pembukuan 

menjadi sangat panjang dan memerlukan banyak kertas dan tempat untuk 

menyimpan semua arsip.  

2. Proses akuntansi bank dengan komputerisasi, seluruh proses kegiatan 

pencatatan mulai dari buku harian hingga buku besar dan neraca 

dikerjakan oleh satu unit, yaitu komputer. Komputer yang akan mengolah 

semua data bisnis secara cepat, cermat, dan lengkap. Pengolahan oleh satu 

unit yang dapat memberikan laporan keuangan secara cepat dan sesuai 

dengan kebutuhan manajemen merupakan suatu kebutuhan yang mutlak 

harus dipenuhi oleh perbankan, mengingat semakin banyaknya transaksi 

bank yang rumit. 

 

2.3.4  Kegiatan Utama dalam Sistem Akuntansi Perbankan 

Kegiatan utama yang dilakukan dalam akuntansi perbankan adalah 

sebagai berikut : 

a. Pencatatan 

Setiap bank harus mengadakan catatan akuntansi untuk memberikan 

data bagi laporan-laporan pengaturan (regulatory report) seperti laporan 

kunjungan, laporan pendapatan, laporan deviden, dan laporan untuk pajak. 
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Selain itu, catatan akuntansi juga harus memberikan informasi untuk laporan 

laporan bagi manajemen, pemegang rekening, persero-persero, dan 

masyarakat luas. Dalam perusahaan umum, fungsi pencatatan dikenal sebagai 

pembukuan. Namun, pembukuan pada bank berarti pencatatan terinci 

mengenai transaksi-transaksi dalam ledger (jurnal) pemegang rekening. 

b. Penyajian 

Penyajian merupakan kegiatan kedua yang dilakukan dalam sistem 

akuntansi perbankan, yang menyangkut berbagai ikhtisar kumpulan catatan 

data dan selanjutnya dibuat ikhtisar laporan yang menunjukkan informasi 

yang bersangkutan dengan hal-hal tersebut untuk mereka yang 

berkepentingan. 

c. Penafsiran  

Fungsi penafsiran sangat penting untuk pemanfaatan laporan itu 

sepenuhnya sehingga fakta-fakta yang berhubungan dengan probabilitas dan 

sehat tidaknya bank itu dapat memperoleh perhatian dari setiap pihak yang 

berkepentingan. Penafsiran menyangkut penjelasan tentang laporan-laporan 

untuk suatu jangka waktu tertentu atau pada suatu tanggal tertentu suatu 

laporan keuangan mungkin saja tidak ada artinya apabila tidak dijelaskan 

artinya. 

 

2.3.5 Sumber Dana Bank 

Meskipun suatu bank tidak dapat menentukan dan atau mengatur 

secara mutlak jumlah dana yang dapat dihimpun pada suatu tingkat yang 
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dikehendaki, namun bank bagaimanapun dapat mempengaruhi jumlah dana 

yang dihimpun sampai pada tingkat tertentu. 

Dilihat dari sumbernya, dana bank dapat dibedakan antara dana ektern 

yaitu dana yang dihimpun dari luar bank, dan dana intern yaitu dana yang 

dihimpun dari dalam bank itu sendiri. Dana -dana bank yang digunakan 

sebagai alat bagi operasional suatu bank bersumber atau berasal dari dana-

dana sebagai berikut : 

1. Dana pihak kesatu 

Dana pihak kesatu adalah dana dari modal sendiri yang berasal dari para 

pemegang saham. 

2. Dana pihak kedua 

Dana pihak kedua adalah dana yang berupa pinjaman dari pihak luar. 

3. Dana pihak ketiga 

Dana pihak ketiga adalah dana yang berupa simpanan dari pihak masyarakat. 

Sesuai dengan batasan masalah pada bab sebelumnya, maka hanya dana 

pihak ketiga saja yang akan dibahas lebih lanjut. 

 

2.3.6 Fungsi Penerimaan Dana 

Penerimaan dana pada bank dapat muncul dengan cara : 

a. Seseorang menyetorkan uang ke dalam rekening tabungannya 

(menabung), 

b. Seseorang menyetorkan cek-cek atau surat-surat tagihan lainnya yang 

ditarik atas bank-bank lain, 
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c. Seseorang yang mungkin saja memperoleh hasil-hasil dari suatu pinjaman 

(dalam bentuk uang) yang dikreditkan pada rekening yang dimilikinya. 

Salah satu fungsi utama dari perbankan adalah menerima dana dari 

masyarakat. Yang berupa Rekening Giro, tabungan, deposito berjangka, 

Traveller’s Cheques dalam valuta rupiah, surat berharga yang diterbitkan, 

pinjaman yang diterima, kewajiban lain-lain, pinjaman subordinasi, modal 

pinjaman, dan modal bank.  

1. Giro 

a. Pengertian Giro 

Giro adalah simpanan dari pihak Ketiga kepada bank yang 

penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, 

surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara 

pemindahbukuan. Penarikan dana giro oleh si pemilik hanya dapat 

dilakukan dengan cara perintah tertulis dari pemilik sebagai dasar 

resmi otorisasi pendebetan rekening nasabah oleh bank. 

Rekening giro pada bank-bank dagang merupakan bagian 

terbesar dari total persediaan uang dalam negeri. Dari total transaksi-

transaksi rupiah diperkirakan 90%nya diselesaikan dengan penarikan 

cek-cek atau rekening giro di bank-bank dagang  (Ali, 1995 : 28). 

Fungsi setoran pada bank-bank dagang memiliki arti ekonomis yang 

penting karena rekening giro merupakan bagian terbesar dari 

persediaan uang. 
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b. Sifat Rekening 

Rekening giro merupakan hutang jangka pendek bank yang 

harus disajikan dalam hutang lancar. Setiap kali terjadi mutasi 

pertambahan rekening giro nasabah akan dibukukan di sebelah kredit 

dan setiap kali terjadi pengurangan rekening giro nasabah akan 

dibukukan di sebelah debet. Dengan demikian saldo normal rekening 

giro adalah sebelah kredit. Apabila saldo suatu rekening giro nasabah 

berada pada sisi debet, maka rekening tersebut bersaldo negatif 

(overdraft). Dalam hal terjadi saldo negatif, maka kepada pemegang 

giro tidak dapat lagi menarik dananya dan kepada nasabah tersebut 

tidak akan diberikan bunga atau jasa giro, melainkan akan dibebankan 

dengan sejumlah biaya atau beban bunga yang harus dilunasi oleh 

nasabah yang bersangkutan. Biaya bunga tersebut akan memperbesar 

saldo debet rekening giro yang bersangkutan. 

2. Tabungan  

Tabungan merupakan hutang bank kepada masyarakat, yaitu 

pemilik tabungan. Yang dikelompokkan ke dalam hutang jangka pendek 

dalam neraca. Hal ini karena tidak adanya batasan jangka waktu tabungan 

dan penarikannya yang dapat dilakukan sewaktu-waktu. Setiap bank 

memiliki jenis tabungan yang berbeda-beda. Produk tabungan ini dapat 

dijadikan sebagai alat promosi bagi yang menawarkannya. Promosi dapat 

disalurkan dalam bentuk suku bunga, hadiah yang menarik, kemudahan 

fasilitas, dan lain-lain. 
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Prosedur administrasi dalam penerimaan setoran tunai melalui 

tabungan adalah sebagai berikut: 

1. Penyetor (nasabah) datang kepada seksi dana atau seksi kredit untuk 

mengutarakan maksudnya dengan menunjukkan buku tabungan.  

2. Seksi dana atau seksi kredit membuatkan tanda bukti setoran atau slip 

setoran yang sesuai dengan jenis setorannya dan diisi dengan tulisan 

lengkap, benar dan jelas, yaitu: 

a. Kebenaran penggunaan tanda bukti setoran 

b. Nomor rekening atau Nomor Kartu 

c. Nama nasabah 

d. Jumlah uang 

e. Keterangan penggunaan setoran 

f. Meterai 

3. Selanjutnya mengisi buku tabungan tersebut dan diparaf atau 

ditandatangani, kemudian untuk diberikan kepada nasabah yang 

bersangkutan.  

4. Nasabah tersebut membawa tanda bukti setoran berikut uangnya 

disetorkan kepada kasir. 

5. Kasir menghitung jumlah uang setoran tersebut yang sesuai dengan 

tanda bukti setoran. 

6. Uang tersebut disimpan dalam tempat yang telah disediakan dan tanda 

bukti setoran tersebut diberi ”nomor kas”, dibubuhi stempel ”telah 

diterima kasir” dan ditandatangani kasir. 
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7. Buku tabungan yang telah diisi mutasi beserta tanda bukti setoran 

yang asli (untuk setoran kredit) diberikan kepada nasabah yang 

bersangkutan. 

3. Deposito Berjangka 

Dari sudut pandang akuntansi, deposito berjangka yang dicatat 

dalam proses akuntansi digolongkan sedikitnya menjadi 2 (dua) jenis, 

yaitu yang akan jatuh tempo tahun berikutnya atau paling tidak 1 (satu) 

tahun yang akan datang dan yang masih akan jatuh tempo lebih dari 1 

(satu) tahun. Deposito berjangka yang jatuh temponya kurang dari 1 

(satu) tahun digolongkan ke dalam kelompok hutang lancar atau sering 

disebut sebagai deposito berjangka jangka pendek. Sedangkan deposito 

berjangka yang jatuh temponya masih tahun yang akan datang 

digolongkan ke dalam kelompok hutang jangka panjang yang sering 

disebut sebagai deposito berjangka jangka panjang. 

4. Traveller’s Cheques dalam Valuta Rupiah 

Traveler’s Cheque merupakan sumber dana yang paling murah 

karena tidak berbunga dan memiliki unsure promosi yang tinggi. 

Traveller’s Cheque (TC) di Indonesia diterbitkan dalam valuta rupiah. 

Traveller’s Cheque (TC) merupakan warkat berharga atas nama yang 

diterbitkan oleh suatu bank yang pencairannya dapat dilakukan kapan 

saja, di mana saja, dan hanya oleh orang yang memiliki dan namanya 

tercantum di atas Traveller’s Cheque (TC) tersebut. 
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5. Surat Berharga yang Diterbitkan 

Salah satu sumber dana lain yang dimiliki oleh bank adalah dengan 

menjual surat pengakuan hutang yang telah diterbitkan dan 

ditandatangani oleh nasabah yang belum mampu melunasi hutangnya. 

Surat ini diserahkan kepada bank sebagai jaminan atas pelunasan hutang 

nasabah yang bersangkutan.  

Surat pengakuan hutang dari nasabah ini dianggap sebagai aktiva 

oleh bank yang menerimanyadan dapat diperjualbelikan. Oleh bank yang 

menerima surat pengakuan tersebut dapat saja dijual pada Bank Indonesia 

untuk mendapatkan alat likuid yang diperlukan oleh bank yang 

bersangkutan. Penjualan surat berharga ini disebut dengan Surat Berharga 

Pasar Uang (SBPU) yang akan dikenakan sejumlah biaya bunga oleh 

pembeli, yaitu dalam hal ini adalah Bank Indonesia. 

6. Pinjaman yang Diterima 

Selain dana masyarakat yang pada umumnya diserap oleh bank, 

suatu waktu tertentu bank juga menerima pinjaman dari pihak ketiga yang 

bukan nasabah perorangan, seperti lembaga keuangan di dalam atau di 

luar negeri, pemerintah, atau lembaga lainnya. Pinjaman ini akan 

menambah komponen dana suatu bank pada sisi pasiva. Dari segi 

penggolongan hutang, dana pinjaman yang diterima ini akan dibukukan 

sebagai hutang jangka panjang. Dana ini memiliki bunga dan harus 

diadministrasikan setiap jatuh tempo. 
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7. Kewajiban Lain-Lain 

Dalam sisi pasiva akan terdapat beberapa pos yang tidak dapat 

dikelompokkan ke dalam kelompok pos sumber dana bank. Pos 

kewajiban lain-lain merupakan pos untuk menampung kewajiban-

kewajiban bank yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu pos 

dana dan tidak cukup material untuk disajikan dalam pos tersendiri. 

Jenis kewajiban lain-lain antara lain adalah pendapatan yang 

diterima di muka, biaya-biaya listrik, telepon, dan sebagainya yang belum 

dibayar, setoran jaminan L/C atau garansi bank yang jumlahnya relatif 

kecil, hutang pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan laba kena 

pajak dengan perhitungan pajak penghasilan berdasarkan laba akuntansi 

yang disebabkan oleh pos tidak lancar (saldo kredit) disajikan dalam 

kelompok kewajiban lain-lain. 

8. Pinjaman Subordinasi.  

Pinjaman subordinasi adalah pinjaman yang diperoleh berdasarkan 

suatu perjanjian antara bank dengan pihak lain yang hanya  dapat dilunasi 

apabila bank telah memenuhi persyaratan tertentu. Pelunasan atas 

kewajiban ini baru dapat dilakukan apabila seluruh dana atau simpanan 

yang ada dalam bank terjadi likuidasi. Saldo dari pinjaman subordinasi 

yang belum dilunasi ini disajikan dalam neraca.  

9. Modal Pinjaman 

Salah satu komponen pinjaman yang dapat dijumpai dalam bank 

adalah modal pinjaman, yang disajikan pada sisi kredit neraca antara 

pinjaman subordinasi dan modal sendiri. Modal pinjaman adalah 
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pinjaman yang didukung dengan menggunakan instrument yang disebut 

dengan capital notes, loan stock atau warkat lain yang disamakan dengan 

itu, dan mempunyai sifat seperti modal. 

10.  Modal Bank 

Modal bank merupakan hak pemilik bank kepada bank yang 

bersangkutan. Modal bank ini merupakan hutang bank kepada para 

pemiliknya, sehingga modal bank disajikan sebagai salah satu komponen 

pasiva di sebelah kanan neraca. Modal bank merupakan modal awal pada 

saat pendirian bank yang jumlahnya telah ditetapkan dalam suatu 

ketentuan atau peraturan pendirian bank. 

Beberapa macam saluran yang dapat digunakan nasabah-nasabah bank untuk 

melakukan setoran dana, antara lain : 

1. Kasir penerima 

Banyak nasabah-nasabah bank yang mengunjungi sendiri bank dan 

memanfaatkan fasilitas-fasilitas loket kasir penerima dalam melakukan 

penyetoran-penyetoran. Dalam banyak hal, kasir merupakan satu-satunya 

kontak langsung dengan nasabah-nasabah bank.  

2. Pos 

Untuk kemudahan, banyak nasabah-nasabah merasa lebih 

menguntungkan untuk melaksanakan transaksi perusahaan dengan 

banknya melalui pos dan bukan dengan kunjungan sendiri.  
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3. Pemindahan dengan kawat  

Dengan memakai jasa-jasa pemindahan dengan kawat, jarak antara 

nasabah dengan posisi bank tertentu bukan merupakan halangan unutk 

menyetor dana-dana ke rekening mereka di bank. 

4. Setoran-setoran antar bagian 

Selama hari kerja banyak bagian-bagian bank memasukkan setoran-

setoran ke dalam rekening giro. Misalnya bagian pinjaman seringkali 

mengolah kredit-kredit ke rekening-rekening penyetor yang merupakan 

hasil dari pinjaman itu. 

 

2.3.7 Manajemen Dana Bank 

Kunci dari keberhasilan manajemen bank adalah bagaimana bank 

tersebut bisa merebut hati masyarakat sehingga peranannya sebagai financial 

intermediary dapat berjalan dengan baik. Karena kegiatan manajemen dana 

bank meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian terhadap 

penghimpunan pengalokasian dana dari masyarakat. Proses pengelolaan dan 

penghimpunan dana-dana masyarakat ke dalam bank serta pengalokasian 

dana-dana tersebut bagi kepentingan bank dan masyarakat pada umumnya 

secara optimal melalui penggerakan semua sumber daya yang tersedia demi 

mencapai tingkat rentabilitas yang memadai sesuai dengan batas ketentuan 

peraturan yang berlaku. Pada era perbankan modern saat ini sangat terkait 

erat dengan manajemen bank di  mana manajemen aktiva-pasiva bank 

merupakan fokus utama dalam manajemen dana bank. 
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2.3.8 Pengelolaan Dana 

Dana yang telah berhasil dihimpun dari berbagai sumber tersebut 

diatas, perlu dikelola secara efektif dan efisien dengan mempersiapkan 

strategi penempatan dana berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, karena 

penempatan dana mempunyai beberapa tujuan yaitu : 

1. Untuk mencapai tingkat profitabilitas yang cukup. 

2. Untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar 

posisi likuiditas tetap aman. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, alokasi dana bank perlu diarahkan 

sedemikian rupa sehingga pada saat diperlukan, semua kepentingan nasabah 

dapat dipenuhi. 

Penggunaan dana bank pada prinsipnya dapat diklasifikasikan atas 

dasar : 

1. Prioritas penggunaan dana 

Menurut Santoso (1997 : 125), alokasi dana bank berdasarkan 

prioritas penggunaan terdiri atas : 

a. Cadangan primer (primary reserve), merupakan prioritas pertama dan 

yang paling utama dalam alokasi dana bank. 

b. Cadangan sekunder (secondary reserve), merupakan prioritas kedua 

dan sebagai pelengkap atau cadangan pengganti bagi cadangan primer. 

c. Penyaluran kredit, merupakan prioritas ketiga dalam alokasi dana bank 

setelah mencukupi cadangan primer serta kebutuhan cadangan sekunder. 
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d. Investasi portofolio, merupakan prioritas terakhir dalam alokasi dana 

bank dimana dana yang dialokasikan dalam kategori ini adalah dana sisa 

setelah penanaman dana dalam bentuk kredit telah memenuhi kriteria 

atau target tertentu. 

2. Sifat aktiva 

Alokasi dana bank berdasarkan sifat aktiva adalah pengalokasian 

dana bank kedalam bentuk-bentuk aktiva, yaitu : 

a. Penanaman dana dalam aktiva produktif 

Aktiva produktif adalah semua aktiva dalam rupiah dan valuta asing yang 

dimiliki bank dengan maksud untuk memperoleh penghasilan sesuai 

dengan fungsinya. Komponen aktiva produktif terdiri atas kredit yang 

diberikan, penempatan pada bank lain, surat-surat berharga dan 

penyertaan modal. 

b. Penanaman dana dalam aktiva tidak produktif 

Aktiva tidak produktif adalah penanaman dana bank kedalam aktiva yang 

tidak memberikan hasil bagi bank. Komponen dana dalam bentuk aktiva 

tidak produktif terdiri atas alat-alat likuid atau cash asset serta aktiva 

tetap dan inventaris. 

 

2.3.9 Catatan Akuntansi Secara Umum 

Catatan akuntansi yang teliti dan memadai adalah esensial bagi bank yang 

dikelola dengan baik. Hal tersebut diukur dari kesanggupan bank tersebut dalam 

memenuhi berbagai permintaan akan informasi mengenai setiap tahap kegiatan 
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bank. Catatan yang bisanya digunakan dalam akuntansi perbankan adalah sebagai 

berikut: 

1. Catatan Sementara 

Catatan ini berguna dalam operasi bank sehari-hari. Hampir semua catatan 

sementara ini berhubungan dengan penyeimbangan transaksi-transaksi 

keuangan. Namun penggunaan catatan ini seringkali tidak berguna lagi 

dengan adanya pencatatan ke dalam catatan permanen.  

2. Catatan Setengah Permanen 

Catatan ini berupa ikhtisar-ikhtisar dari catatan sementara dan berupa sumber 

dokumen yang asli, seperti slip setoran atau cek. Catatan ini ditahan untuk 

sementara waktu apabila suatu saat dibutuhkan referensi atau dibutuhkan 

untuk mendokumentasikan transaksi-transaksi tertentu. 

3. Catatan Permanen 

Catatan ini sering disebut dengan ledger/jurnal. Catatan ini ditahan selama 

diharuskan oleh kebijaksanaan bank.  

 

Jurnal dan Ledger 

Keduanya merupakan jenis catatan akuntansi permanen. Jurnal adalah 

catatan ayat asli, sedangkan ledger adalah catatan akhir. Jurnal merupakan 

catatan dari masing-masing transaksi secara kronologis, sedangkan ledger  

umum merupakan ikhtisar dari transaksi-transaksi kronologis menurut jenis 

transaksinya.  
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Jenis ledger ada 2 (dua) yaitu ledger umum dan ledger pembantu. 

Ledger umum adalah ledger yang memuat semua perkiraan/rekening-

rekening bank. Ladger pembantu digunakan untuk mencatat kelompok 

rekening-rekening tertentu yang cukup banyak yang tidak mungkin 

dimasukkan semua  ke dalam satu catatan saja. Jenis-jenis catatan ledger 

pembantu: 

1. Ledger kredit (ledger passiva) 

2. Ledger harta tetap (ledger aktiva) 

3. Ledger individual (untuk nasabah rekening giro) 

4. Ledger tabungan (untuk pemegang rekening tabungan) 

5. Ledger para persero (menunjukkan pihak-pihak yang memiliki saham di 

bank yang bersangkutan) 

 

2.4 Laporan Keuangan Bank 

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, 

merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama 

tahun buku yang bersangkutan (Baridwan, 2000: 17). Sesuai dengan SK Direksi 

Bank Indonesia No. 27/119/KEP/DIR tanggal 25 Januari 1995  Laporan 

keuangan bank terdiri dari neraca, laporan komitmen dan kontijensi, laporan 

laba/rugi, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan.  

1. Neraca 

Neraca atau sering disebut juga laporan posisi keuangan adalah suatu 

daftar yang menggambarkan aktiva (harta kekayaan), kewajiban dan modal 
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yang dimiliki oleh suatu perusahaan pada suatu saat tertentu (Jusup, 2001: 

21). Sedangkan menurut Baridwan (2000: 18) Neraca adalah laporan yang 

menunjukkan keadaan keuangan suatu unit usaha pada tanggal tertentu. Yang 

mana keadaan keuangan ini ditunjukkan dengan jumlah harta yang dimiliki 

yang disebut aktiva dan jumlah kewajiban perusahaan yang disebut pasiva.  

Dalam penyajiannya, aktiva dan kewajiban dalam neraca bank tidak 

dikelompokkan menurut lancar atau tidak lancar, namun sedapat mungkin 

tetap disusun menurut tingkat likuidasi dan jatuh tempo. Setiap aktiva 

produktif disajikan di neraca sebesar jumlah bruto dari tagihan atau 

penempatan bank dikurangi dengan penyisihan penghapusan yang dibentuk 

untuk menutupi kemungkinan kerugian yang timbul dari masing-masing 

aktiva produktif yang bersangkutan.  

2. Laporan Komitmen dan Kontijensi 

Laporan ini wajib disajikan secara sistematis sehingga dapat 

memberikan gambaran mengenai komitmen dan kontijensi, baik yang bersifat 

tagihan maupun kewajiban pada tanggal laporan. Komitmen adalah suatu 

ikatan atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak 

dan harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati bersama 

dipenuhi. Kontijensi adalah tagihan atau kewajiban bank yang kemungkinan 

timbulnya tergantung pada terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih 

peristiwa di masa yang akan datang.  
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3. Laporan Laba/Rugi 

Laporan laba rugi sisusun dengan maksud untuk menggambarkan 

hasil operasi perusahaan dalam suatu periode waktu tertentu. Dengan kata 

lain, laporan laba rugi menggambarkan keberhasilan atau kegagalan operasi 

perusahaan dalam upaya mencapai tujuannya (Jusup, 2001: 24). 

Perhitungan laba/rugi wajib disusun sedemikian rupa agar dapat 

memberikan gambaran mengenai hasil usaha bank dalam suatu periode 

tertentu. Perhitungan laba/rugi bank disusun dalam bentuk berjenjang yang 

menggambarkan  pendapatan atau beban yang berasal dari kegiatan utama 

bank dan kegiatan laiannya. Cara penyajian laporan laba/rugi bank antara lain 

wajib memuat secara rinci unsur pencapatan dan beban, unsur pendapatan 

dan beban harus dibedakan antara pendapatan beban yang berasal dari 

kegiatan operasional dan non operasional.  

4. Laporan Arus Kas 

Tujuan utama laporan arus kas adalah untuk menyajikan informasi 

yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan 

selama satu periode (Baridwan, 2001: 41-42). Laporan ini harus disusun 

berdasarkan kas selama periode laporan dan harus menunjukkan semua aspek 

penting dari kegiatan bank tanpa memandang apakah transaksi tersebut 

berpengaruh pada kas. 
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5. Catatan Atas Laporan Keuangan  

Disamping hal-hal yang wajib diungkapkan dalam catatan atas 

laporan keuangan sebagaimana dijelaskan dalam standar akuntansi keuangan, 

bank juga wajib mengungkapkan dalam catatan tersendiri mengenai posisi 

devisa netto menurut jenis mata uang serta aktivitas-aktivitas lain seperti 

kegiatan wali amanat, penitipan harga dan penyaluran kredit pengelolaan. 
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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia 

(PERSERO) Tbk. Kabupaten Blora yang beralamat di Jl. Pemuda No. 2, Blora. 

Telp (0296) 531210, 531944, 533186, 531614. PT. Bank Rakyat Indonesia 

(PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Blora adalah BRI terbesar di kota Blora karena 

merupakan satu-satunya kantor cabang di Kabupaten Blora. PT. Bank Rakyat 

Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Blora memiliki 16 Unit BRI di 

seluruh Kabupaten Blora. Peneliti memilih lokasi penelitian di kantor cabang 

Blora karena manajemen dan akuntansi pada BRI kantor cabang jauh lebih 

kompleks dibanding manajemen dan akuntansi pada BRI Unit yang lebih 

sederhana. 

 

3.2 Obyek Penelitian 

Menurut Arikunto (1998: 96), obyek penelitian merupakan obyek yang 

menjadi titik perhatian suatu penelitian. Dalam penelitian ini penulis 

menitikberatkan obyek penelitian pada akuntansi penerimaan dana dan 

pengelolaan dana pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk., khususnya 

mengenai akuntansi penerimaan dana dan pengelolaan dana PT. Bank Rakyat 

Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Blora. 
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3.3 Metode Penelitian  

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitiannya. Jenis metode-metode tersebut antara lain : 

angket, wawancara, pengamatan atau observasi, tes, dokumentasi. 

a) Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian untuk 

penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Metode Observasi 

Dalam pengertian psikologik, observasi atau pengamatan meliputi 

kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu obyek dengan 

menggunakan seluruh indera. Observasi dapat dilakukan melalui 

penglihatan, pnciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap (Arikunto, 

1998: 146). Secara umum, observasi adalah pengamatan langsung suatu 

obyek yang akan diteliti yang dilakukan dalam waktu singkat dan 

digunakan untuk memperoleh gambaran yang tepat mengenai keadaan 

obyek penelitian. 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan secara 

langsung terhadap akuntansi penerimaan dana dan pengelolaan dana pada 

PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Blora di 

Kabupatan Blora. Dengan metode tersebut, penulis memperoleh data 

mengenai prosedur akuntansi penerimaan setoran dan pengelolaannya, 

catatan akuntansi dan dokumen yang digunakan, sistem pengendalian 

intern perusahaan, dan sistem yang membentuk akuntansi penerimaan 
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dana dan pengelolaanya pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) 

Tbk. Kantor Cabang Blora. 

2. Metode Wawancara 

Wawancara sering juga disebut sebagai metode kuesioner lisan, 

yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) 

untuk memperoleh informasi dari terwawancara (Arikunto, 1998 : 145) 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara secara 

langsung dengan bagian akuntansi, keuangan serta bagian-bagian lain 

yang berkaitan dengan akuntansi penerimaan dan pengelolaan setoran 

dana pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang 

Blora. 

3. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi dilakukan secara langsung oleh peneliti 

dengan cara mempelajari benda-benda tertulis sperti buku-buku, majalah, 

dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan 

sebagainya (Arikunto, 1998 : 149). Dokumentasi merupakan teknik untuk 

mengumpulkan data dengan cara memanfaatkan data yang tersedia dalam 

bentuk dokumen sebagai sumber informasi (Arikunto, 1998 : 237). 

Penulis memperoleh data melalui data-data yang telah dibukukan 

dan diarsipkan oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. 

Kantor Cabang Blora. Penulis mengamati perusahaan untuk memperoleh 

gambaran umum serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang berkaitan 

dengan akuntansi penerimaan dan pengelolaan setoran dana pada 

perusahaan dengan cara menbaca catatan kegiatan harian, laporan 
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keuangan akhir periode, dan data-data lain yang tertulis dan sudah 

dibukukan. 

b) Metode Analisis Data 

Secara umum, data diartikan sebagai suatu fakta yang digambarkan 

lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain. Suatu penelitian harus menggunakan 

data, sehingga data harus dikelompokkan terlebih dahulu sebelum dilakukan 

analisis terhadap data-data tersebut (Umar, 2001 : 69). 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian dan penulisan tugas akhir 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Data Primer, yaitu jenis data yang diperoleh dari sumber pertama baik 

dari individu atau dari perorangan seperti hasil wawancara atau hasil 

pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian 

ini, data primer yang diperoleh peneliti adalah data tertulis mengenai 

struktur organisasi beserta penjelasan uraian jabatan, data laporan 

keuangan harian, catatan-catatan akuntansi yang digunakan dalam 

akuntansi penerimaan dana dan pengelolaannya, contoh slip setoran, slip 

penarikan, maupun slip pengiriman uang yang digunakan pada PT. Bank 

Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Blora  

2. Data Sekunder, yaitu merupakan data primer yang telah diolah lebih 

lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh 

pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. 

Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah 

berupa laporan keuangan harian yang disajikan pada lampiran. 
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3.4 Teknik Penyajian Data 

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun 

dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Data yang telah 

diperoleh, dianalisa dengan cara meneliti dan memeriksa data tersebut untuk 

menjamin bahwa data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian deskriptif yang merupakan 

penelitian non hipotesis. Sehingga dalam hal ini penulis tidak perlu merumuskan 

hipotesis. 

Data yang telah terkumpul diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kelompok 

data, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif diperoleh 

berdasarkan sampel. Data kualitatif dalam Penelitian Kualitatif menggunakan 

data yang bukan dalam bentuk skala rasio, tetapi dalam bentuk skala yang lebih 

rendah yaitu skala nominal, ordinal, ataupun interval yang semuanya dapat 

dikategorikan, sehingga apa yang akan disamakan dan dibedakan dari yang akan 

dibandingkan menjadi jelas untuk dapat menjawab permasalahan yang telah 

dirumuskan sebelumnya.  

Sedangkan dalam Penelitian Kuantitatif, data yang digunakan adalah data 

yang dapat dihitung untuk menghasilkan penaksiran kuantitatif yang kokoh. 

Dalam bidang akuntansi, informasi kuantitatif dapat digunakan misalnya untuk 

menetapkan tingkat penggunaan dana dari suatu kegiatan usaha (Umar, 2001 : 

64-65). Dalam penelitian ini penulis menggunakan penyajian data dengan metode 

Deskriptif Kualitatif. Metode ini menggambarkan kenyataan yang terjadi di 

lapangan (dalam hal ini pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. 
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Kantor Cabang Blora) yang bersifat umum dan menjabarkan kemungkinan 

masalah-masalah yang akan terjadi di lapangan beserta penyelesaiannya. 

3.5 Teknik Analisa Data 

Analisa data yang digunakan adalah secara kualitatif, yaitu penggambaran 

dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan-pisahkan menurut 

kategori untuk memperoleh kesimpulan. Proses analisis data meliputi kegiatan 

menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yang diperoleh. Dalam 

penelitian ini, penulis menelaah data yang diperoleh melalui wawancara, 

observasi, dan dokumentasi yang dilakukan di Kantor Cabang BRI Blora. Penulis 

juga melakukan perbandingan antara teori secara umum dengan kenyataan yang 

terjadi di lapangan yang disusun secara sistematis dalam bentuk Tugas Akhir. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 HASIL PENELITIAN 

4.1.1 Gambaran Umum  

1. Sejarah PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, 

Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di 

Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Aria Wirjaatmadja dengan nama 

Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren atau Bank 

Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi yang berkebangsaan Indonesia 

(pribumi). Berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan 

sebagai hari kelahiran BRI. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-

undang Pokok Perbankan dan Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang 

Undang-undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank 

Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang 

Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu 

Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya 

berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-

tugas pokok BRI sebagai Bank Umum. Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan 

Undang-undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI 

No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) yang kepemilikannya masih 100% di tangan Pemerintah. 
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PT. BRI (Persero) yang didirikan sejak tahun 1895 didasarkan 

pelayanan pada masyarakat kecil sampai sekarang tetap konsisten, yaitu 

dengan fokus pemberian fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil. 

Hal ini antara lain tercermin pada perkembangan penyaluran KUK (Kredit 

Usaha Kecil) pada tahun 1994 sebesar Rp. 6.419,8 milyar yang meningkat 

menjadi Rp. 8.231,1 milyar pada tahun 1995 dan pada tahun 1999 sampai 

dengan bulan September sebesar Rp. 20.466 milyar. 

Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat 

maka sampai saat ini PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) mempunyai 

Unit Kerja yang berjumlah 4.447 buah, yang terdiri dari 1 Kantor Pusat 

BRI, 12 Kantor Wilayah, 12 Kantor Inspeksi /SPI, 170 Kantor 

Cabang(Dalam Negeri), 145 Kantor Cabang Pembantu, 1 Kantor Cabang 

Khusus, 1 New York Agency, 1 Caymand Island Agency, 1 Kantor 

Perwakilan Hongkong, 40 Kantor Kas Bayar, 6 Kantor Mobil Bank, 193 

P.POINT, 3.705 BRI UNIT dan 357 Pos Pelayanan Desa. 

 

2. Visi dan Misi PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor 

Cabang Blora 

Visi BRI yaitu menjadi bank komersial terkemuka yang selalu 

mengutamakan kepuasan nasabah.  
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Misi BRI 

a. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan 

pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang 

peningkatan ekonomi masyarakat.  

b. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja 

yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang 

profesional dengan melaksanakan praktek good corporate governance.  

c. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak - 

pihak yang berkepentingan.  

Sasaran Jangka Panjang PT. Bank Rakyat Indonesia  

a. Menjadi bank sehat dan salah satu dari lima bank terbesar dalam asset 

dan keuntungan.  

b. Menjadi bank terbesar dan terbaik dalam pengembangan usaha mikro, 

kecil dan menengah.  

c. Menjadi bank terbesar dan terbaik dalam pengembangan agribisnis.  

d. Menjadi salah satu bank go public terbaik.  

e. Menjadi bank yang melaksanakan good corporate governance secara 

konsisten.  

f. Menjadikan budaya kerja BRI sebagai sikap dan perilaku semua insan 

BRI. 
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Fungsi Teller 

Bambang Yuniato S6
Ahmad Munari S5
Sisswoyo S5
Radiman HW 
Supoyo 

Pemimpin Cabang  
 

Moh So’im       S3 

Pegawai Internal Cabang 

Manager  Pemasaran Manager Operasional 

Ass.Man  
Penjualan Bisnis 

Manager Bisnis Mikro 

Ass. Man OP 

Henry Nuryanto             S4 

Ass. Man Bisnis Mikro 

Budiantro                       S4 

 
 

Lucky Firdaningsih  S5
Aris Waluyo Budi S6
Budi Teguh Wibowo S5
Muh. Supriyanto S6
.......................................... xx)
.......................................... xx)

Fungsi AO Komersial 

Fungsi AO Konsumer 

Moh. Sukari S5

Fungsi AO Program 

Bambang Hariyanto S5
Dwi Anita S S6

Fungsi AO RPKB 

................................................

Fungsi FO 

................................................

Fungsi TPSP/KUD 

................................................

Supervisor Adm Kredit 

Titik Yunanan S5

Fungsi OPK Komersial 

Endah Murtiningrum S6
Luky Herawati S6

Fungsi OPK Konsumer 

Ngatijan S6
Supartinah S6

Fungsi OPK Program 
................................................

Supervisor Pelayanan Intern

Suyanto S5

Fungsi Sekretaris SDM 

Suprapti S6

Fungsi Logistik 

Wisnu Murti Efendi S6

Fungsi Arsip Pelaporan, IT, 
Support dan Maintenance 

G.Suyono 

Fungsi Logistik 

.  Erwin Novanda Sopir 

.  Achmad Mukakam Sopir 

.  Nurbudiyanto Sopir 

.  Budiyono Sopir 

.  Ibnu Tota Sopir 

.  Bambang Mujiono Sopir 

.  Feri Sugrapto Pramubakti

.  Sutono Pramubakti

. Moch. Lilik Mualim Pramubakti
0. Iriyanto Pramubakti

Fungsi OPK Program 

................................................

Supervisor Pelayanan Kas 

............................................ x)

Fungsi UPW 

Nusana Dinastimi S6

Fungsi ADM DJS 

Munings Etikasari S6

Fungsi Devisa 

................................................

Fungsi Kliring 

................................................

Fungsi Payment Point 

Angganantyo S6

Fungsi Teller 

TUNAI 
Yeni Puspitaningsih S6
Wahyu Aribowo S6
............................................ x)

Teller OB 

Yayas Meirinawati S6

Fungsi TKK 

Yayas Meirinawati S6
............................................ x)

Supervisor Adm. Unit 

SW Astono S4

Fungsi PAU 

Sigit Pribadi S6

Fungsi PRU 

Sutarno Non Grade S6

Pekerja Cadangan 

Sunanti S6

BRI Unit 

4.1.2 Struktur Organisasi PT. BRI (PERSERO)Tbk. Kantor Cabang Blora 
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. BRI Kantor Cabang Blora 
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Keterangan dan daftar uraian  jabatan : 

1. Pemimpin Cabang, tugas pokoknya adalah sebagai berikut : 

a. Mempersiapkan, mengusulkan, melakukan negosiasi, merevisi rencana 

kerja dan anggaran (RKA) dalam rangka mencapai target bisnis yang 

telah ditetapkan. 

b. Membina dan mengkoordinasikan unit-unit kerja di bawahnya untuk 

mencapai target yang telah ditetapkan 

2. Ass. Manager Non Operasional, tugas pokoknya adalah memastikan bahwa 

semua transaksi/aplikasi bidang operasional sudah berjalan sesuai ketentuan, 

sehingga dapat meminimalisir BRI 

3. Ass Manajer Bisnis Mikro, yugas pokoknya adalah mempersiapkan, 

mengusulkan, melakukan negosiasi, merevisi rencana kerja dan anggaran 

(RKA) dalam rangka mencapai target bisnis yang telah ditetapkan. 

4. Account Officer Komersial, tugasnya adalah melakukan perencanaan bisnis 

dan pemasaran produk  kegiatan bidang financial intermediary serta 

melaksanakan langkah-langkah penyelamatan terhadap transaksi financial 

intermediary 

5. Account Officer Program, mempunyai tugas yang sama seperti Account 

Officer Komersial 

6. Penilik, tugasnya adalah sebagai berikut : 

a. Melakukan waskat sisdur dan operasional BRI unit 

b. Melaporkan hasil pemeriksaan/temuan penting kepada Pemimpin cabang 

dan memberikan solusi penyelesaian kepada Kepala Unit sehingga 

permasalahan dapat segera terselesaikan 

7. Supervisor ADK, bertugas memastikan kelengkapan pemberian kredit telah 

lengkap sesuai ketentuan serta penyimpanan berkas pinjaman benar-benar 

telah aman 

8. Supervisor Pelayanan Intern, bertugas dalam memberikan pelayanan di 

bidang SDM, kepada pekerja yang meliputi sistem pengembangan SDM, 

rekruitmen, promosi/demosi/mutasi, reward dan panishment, atau 

kepegawaian (upah, pengobatan, SPJ, uang cuti, penghargaan, dll) 
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9. Fungsi Pelayanan Nasabah Kantor cabang 

a. Memberikan unit saldo simpanan maupun pinjaman bagi nasabah yang 

memerlukan  

b. Bertindak sebagai maker atas transaksi pemindahan dana dan jasa bank 

(termasuk devisa) serta menandatangani print-out data statis sebagai 

maker 

10. Teller 

a. Melaksanakan fungsi cheker atas transaksi di atas batas wewenangnya 

b. Mengesahkan dalam sistem dan menandatangani bukti kas atas transaksi 

pembayaran tunai yang ada dalam batas wewenangnya 

c. Melakukan entry pembukuan dalam sistem 

11. Fungsi Administrasi 

a. Bertindak sebagai maker atas transaksi pemindahbukuan dana dan jasa 

bank (termasuk devisa) 

b. Memberikan unit saldo nasabah kepada yang berwenang 

12. Fungsi ADK Komersial 

a. Memeliharakerjakan  register dan dokumen yang berkaitan dengan bidang 

tugasnya 

b. Mengentry dan memeliharakerjakan berkas/pinjaman 

c. Menyimpan dan memeliharakerjakan (maker) dan melakukan entry data 

transaksi pinjaman serta membuat surat perjanjian kredit di bawah tangan. 

13. Fungsi Logistik 

a. Menyiapkan nota pembukuan dan mengentry setiap transaksi keuangan 

yang terkait dengan logistik setelah memperoleh persetujuan atasannya 

b. Memeliharakerjakan register  logistik 

14. Fungsi Arsip 

a. Meminta data untuk informasi yang diperlukan untuk pembuatan laporan 

kepada semua fungsi/sub fungsi yang ada di kantor cabang, cabang 

pembantu, dan unit kerja di bawahnya 

b. Mengelola hardware, genset, UPS/power sistem lainnya 

c. Memeliharakerjakan/menyimpan arsip kantor cabang 
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15. Fungsi Sekretariat 

a. Menyiapkan nota pembukuan dan mengentry setiap transaksi keuangan 

yang berkaitan dengan bidang personalia dan kesekretariatan 

b. Menyiapkan register-register dokumen yang berkaitan dengan bidang 

personalia 

c. Memberikan informasi tentang agenda kerja Pemimpin Cabang 

d. Memberikan register dan dokumen yang berkaitan dengan bidang 

tugasnya 

16. Account Officer Konsumer (Pemeriksa Kredit) 

a. Memeriksa kelengkapan dan meminta nasabah melengkapi persyaratan 

kredit 

b. Melaksanakan judgement secara mandiri sesuai dengan wewenang yang 

diberikan oleh Pemimpin Cabang 

c. Melakukan negosiasi dengan debitur dalam rangka pemberian, 

penyelamatan dan penyelesaian kredit 

d. Melakukan koordinasi dengan dinas/instansi  terkait 

17. Account Officer Program 

a. Menginvestasikan calon nasabah yang akan dilayani 

b. Memprakarsai dan merekomendasi permohonan kredit sesuai dengan 

kewenangannya 

c. Menetapkan skala prioritas dalam pemecahan dan penyelesaian masalah 

kredit yang timbul melalui koordinasi dengan atasan dan instansi terkait 

d. Melakukan koordinasi dengan masyarakat/instansi terkait 

 

4.1.3 Manajemen PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor 

Cabang Blora 

Bank Rakyat Indonesia adalah bank umum pemerintah, di mana 

seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan 

pendiriannya di bawah Undang-Undang Perbankan (Undang-Undang Nomor 
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10 Tahun 1998). Sumber utama dananya berasal dari simpanan masyarakat, 

terutama giro, tabungan, dan deposito, serta pemberian kredit jangka pendek 

dalam penyaluran dananya. Manajemen PT. Bank Rakyat Indonesia 

(PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Blora dan seluruh kantor cabang yang ada 

di wilayah Indonesia dilakukan secara on-line yaitu dengan sistem BRI Net. 

Semua transaksi perbankan oleh nasabah dilakukan secara on-line setiap saat. 

Secara garis besar, sistem BRI Net (on-line) dapat digambarkan dengan 

beberapa contoh manajemen di bawah ini : 

1. Cash Management BRI (CMS BRI) 

“Solusi Layanan transaksi keuangan yang memungkinkan nasabah 

melakukan transaksi perbankan melalui fasilitas on-line pada setiap saat ” 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menawarkan layanan Cash 

Management BRI yang merupakan layanan manajemen keuangan  yang 

ditujukan untuk nasabah corporate di mana nasabah yang bersangkutan dapat 

melakukan pengelolaan keuangannya langsung dari lokasinya tanpa harus 

melakukan kunjungan ke Kantor Cabang BRI. Cash Management BRI 

membantu dalam melakukan transaksi secara elektronik dari lokasi tertentu 

dengan didukung oleh jaringan Unit Kerja yang tersebar luas di seluruh 

wilayah Indonesia dengan sistem perbankan elekronik PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk. Cash Management BRI  membantu  dalam hal  : 

a. Pembayaran (Payments) :  

1) Transfer Dana (Fund Transfer),  

2) Pengiriman Uang (Walk-in Customer),  
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3) Mass Fund Transfer (MFT),  

4) Penggajian (Payroll),  

5) Lalu Lintas Giro (LLG),  

6) Real Time Gross Settlement (RTGS),  

7) Pembayaran Tagihan (Bill Payment), Telkom, PLN, Indosat dll,  

8) Transfer Valas (SWIFT). 

b. Liquidity Management yang mempunyai fungsi sebagai cash pooling 

melalui mekanisme :  

1) Range Balance Account (RBA),  

2) Target Balance Account (TBA),  

3) Zero Balance Account (ZBA),  

4) Multi Tier Sweeps  

5) Liquidity Management Reports. 

c. Account Management :  

1) Infomasi Rekening Nasabah (Account Inquiry),  

2) Rekening Koran (Account Statement)  

3) Mutasi Rekening (Transaction History) 

d. Informasi Kurs Valuta Asing 

e. Permintaan Buku Cek (Cheque Book Ordering)/Bilyet Giro (BANK 

GARANSI) 

f. Penentuan Struktur Biaya (Charging Engine) : single based, slab based, 

tier based, count based, value based dan time based. 
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g. Product Customization : Reporting Engine, License Matrix , Counter 

Party, User Access Matrix (UAM) dan Approval Verification Matrix 

(AVM). 

h. Pendaftaran Cash Management: 

1) Dilakukan oleh calon nasabah Cash Management BRI. 

2) Calon Nasabah Cash Management wajib mengisi dan menandatangani 

dokumen pendaftaran yang terdiri dari formulir aplikasi pendaftaran, 

perjanjian kerjasama beserta syarat dan ketentuan dengan 

melampirkan dokumen yang dipersyaratkan dalam formulir aplikasi 

pendaftaran Cash Management. 

3) Setelah aplikasi pendaftaran disetujui, nasabah diberikan perangkat 

keamanan untuk melakukan akses ke server cash management berupa 

User ID dan  password sesuai dengan permintaan nasabah. 

i. Tingkat Kesediaan Pelayanan : 

1) Calon nasabah Cash Management BRI dapat melakukan aktivitas baik 

berupa informational internet banking (non-financial transaction) 

ataupun transactional internet banking (financial transaction) setelah 

mengisi dan menandatangani dokumen pendaftaran yang terdiri dari 

formulir aplikasi pendaftaran, perjanjian kerjasama beserta syarat dan 

ketentuan dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan dalam 

formulir aplikasi pendaftaran Cash Management BRI. 

2) Untuk informasi lebih lanjut mengenai Cash Management BRI  dapat 

menghubungi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Divisi Bisnis 
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Ritel, Gedung Bank Rakyat Indonesia I Lantai 8 Jl. Jend. Sudirman 

Kav.44-46  Jakarta 10210 Telp.5758808-5758810-5758813 faks.021-

2510308 E-Mail : bisnis ritel@bri.co.id 

2. Bank Garansi 

a. Bank Garansi Umum (Pemberian Bank Garansi Keagenan Suatu Produk). 

Diberikan kepada nasabah sebagai jaminan pembayaran pada supplier 

yang memasok produk untuk nasabah yang bersangkutan. Dasar 

pemberian Bank Garansi adalah kontrak antara nasabah dengan produsen 

yang menyebutkan persyaratan atas penerbitan Bank Garansi dengan nilai 

tertentu. Jangka waktu maksimal 1 tahun atau sesuai dengan kontrak. 

Biaya provisi minimal sebesar 1,5% dari nilai Bank Garansi. Kontra 

garansi dari setiap Bank Garansi adalah berupa setoran tunai terbeku 

minimal sebesar 10% dari nilai Bank Garansi yang diterbitkan, apabila 

Bank Garansi tersebut terkait dengan fasilitas kredit. Apabila Bank 

Garansi berdiri sendiri, maka kontra garansi adalah sebesar 100% dari 

nilai Bank Garansi yang diterbitkan. Jaminan Bank Garansi terkait 

dengan jaminan kredit berupa cashflow usaha dan aktiva tetap/bergerak 

lainnya.  

b. Bank Garansi Konstruksi (Pemberian Bank Garansi kepada Kontraktor). 

Diberikan kepada kontraktor dan terkait dengan kredit konstruksi. Jangka 

waktu Bank Garansi sesuai dengan kredit konstruksi, paling lama sesuai 

dengan jangka waktu proyek. Jangka waktu maksimal 1 tahun atau sesuai 

dengan kontrak. Ketentuan biaya provisi sebagai berikut : 
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1) Bank Garansi untuk jaminan uang muka (Advanced Payment Bond): 

minimal 1,5% per tahun. 

2) Bank Garansi untuk jaminan pelaksanaan proyek (Performance 

Bond): minimal 0,75% per tahun. 

3) Bank Garansi untuk jaminan tender (Tender Bond) : minimal 0,75% 

per tahun.  

Besarnya nilai Bank Garansi adalah sesuai kontrak (SPP/SPK). Kontra 

garansi dari setiap Bank Garansi adalah berupa setoran tunai terbeku 

minimal sebesar 10% dari nilai Bank Garansi yang diterbitkan, apabila 

Bank Garansi tersebut terkait dengan fasilitas kredit. Apabila Bank 

Garansi berdiri sendiri, maka kontra garansi adalah sebesar 100% dari 

nilai Bank Garansi yang diterbitkan. Jaminan Bank Garansi terkait 

dengan jaminan kredit berupa cashflow usaha dan aktiva tetap/bergerak 

lainnya. 

c. Bill Payment 

Bill Payment adalah sarana pembayaran tagihan publik dengan 

memanfaatkan fasilitas ATM dan layanan di Teller BRI. 

Jenis Tagihan yang dapat diibayar di BRI : 

1. Tagihan PLN  

2. Tagihan Telepon  

3. Tagihan Telkomsel  

4. Tagihan  PLN 
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Off line  dilakukan melalui 2 cara :  

1) Manual : Melalui petugas payment point Kantor Cabang BRI atau 

di BRI Unit.  

2) SOPP : Sistem On Line Payment Point dilakukan di payment point 

di Kantor Cabang BRI atau payment point BRI Unit tertentu. 

5. Tagihan Telkomsel  

Pembayaran dapat dilakukan melalui 3 cara :  

a. Melalui ATM BRI  

b. Melalui Telller secara tunai  

c. Secara Over Booking 

Tagihan Telkomsel yang dapat dibayar sementara ini baru tagihan 

sistem berlangganan (post-paid). 

 

4.1.4 Permodalan dan Tunjangan Pensiun Pegawai pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Blora 

1. Permodalan Bank 

Ketentuan mengenai modal bank sebagai berikut : 

Modal Bank berjumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang 

merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. 

Modal termaksud dalam ayat (1) dapat ditambah dengan persetujuan 

Dewan Perwakilan Rakyat. 

a. Bank mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk 

menurut ketentuan tersebut dalam Pasal 21 ayat (6) huruf a.  
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b. Cadangan umum dipergunakan untuk menutup kerugian yang 

mungkin diderita terhadap modal bank. 

c. Bank membentuk cadangan tujuan, sesuai dengan ketentuan dalam 

Pasal 21 ayat (6) huruf b. 

d. Setiap cadangan yang diadakan oleh bank harus jelas ternyata dalam 

tata buku bank. 

 

2. Peraturan Pensiun dan Tunjangan Pegawai Bank 

Peraturan Pensiun dan Tunjangan Pegawai 

a. Bank mengadakan dan pensiun dan tunjangan hari tua para pegawai 

bank, yang merupakan kekayaan yang dipisahkan.  

b. Bank wajib mengusahakan supaya dana ini mencapai jumlah harga 

tunai kewajiban yang harus dipenuhi terhadap para pegawai bank, dan 

wajib menjaga juga supaya jumlah harga tunai itu jangan sampai 

berkurang.  

c. Bank memberi sumbangan kepada dana tersebut pada ayat (1).  

d. Dana pensiun dan tunjangan hari tua para pegawai Bank tersebut pada 

ayat (1) dan sumbangan bank kepada dana tersebut pada ayat (3) tidak 

diperhitungkan dengan dana-dana dalam Pasal 21 ayat   (6) huruf c 

dan d.  

e. Ketentuan selanjutnya tentang dana tersebut pada ayat (1) serta 

sumbangan tersebut pada ayat (3) ditetapkan oleh direksi. 
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4.1.5 Siklus Akuntansi PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor 

Cabang Blora 

Siklus akuntansi meliputi proses-proses pencatatan, pengelompokkan, 

pengikhtisaran dan pelaporan, serta penganalisisan. Dalam prakteknya proses 

tersebut dimulai dengan penjurnalan dan diakhiri dengan pembuatan laporan 

keuangan sehingga dapat digunakan untuk mengadakan analisis terhadap 

rasio keuangannya. 

Siklus akuntansi merupakan dasar untuk memahami proses akuntansi 

lebih lanjut. Urutan dari proses siklus akuntansi tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Bukti Transaksi, adalah penerimaan bukti pelaksanaan transaksi yang 

dapat dijadikan dasar bagi pencatatan/penjurnalan. 

2. Buku Harian, adalah kegiatan mencatat transaksi yang terjadi pada hari 

itu ke dalam jurnal harian.   

3. Buku Besar (Ledger), adalah kegiatan membukukan dan memindahkan 

transaksi harian ke dalam pos-pos buku besar (ledger). 

4. Neraca Saldo (Trial Balance), adalah kegiatan memindahkan saldo dari 

buku besar ke dalam neraca saldo. 

5. Adjustment, adalah kegiatan membukukan transaksi yang belum dicatat 

dan mengadakan koreksi terhadap kesalahan pencatatan. 

6. Worksheet (Neraca Lajur) adalah menggabungkan neraca saldo dan data-

data pada neraca lajur untuk adjustment sehingga dapat digunakan untuk 

penyusunan laporan keuangan.   
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7. Financial Reporting, adalah kegiatan penyusunan laporan neraca dan laba 

rugi serta laporan perubahan modal. 

8. Financial Analysis, adalah mengadakan analisis keuangan dari rasio-rasio 

finansial yang diperoleh dari laporan tersebut.  

Proses siklus akuntansi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) 

Tbk. Kantor Cabang Blora adalah sebagai berikut : 

1. Buku Harian (jurnal), merupakan formulir yang digunakan untuk 

mencatat seluruh mutasi debet dan kredit dalam satu hari kerja. Kegunaan 

jurnal harian ini adalah untuk mengetahui jumlah mutasi dan perkiran-

perkiraannya dalam satu hari kerja. Jurnal harian (Book of Original Entry) 

yang digunakan antara lain : 

a. Jurnal Harian Kas, 

b. Jurnal Harian Kliring, 

c. Jurnal Harian Deposito, 

d. Jurnal Harian Kiriman Uang, 

e. Jurnal Harian Pinjaman, dll. 

2. Buku Besar (Ledger), merupakan formulir yang digunakan untuk 

membukukan jumlah mutasi harian, sehingga akhirnya dapat mengetahui 

saldo setiap rekening. Dalam buku besar terdapat sebuah sistem yang 

digunakan untuk menampung segala macam transaksi ke dalam 

Perkiraan-perkiraan tertentu. Perkiraan-perkiraan tersebut diberi kode 

dengan nomor urut khusus yang berbeda antara satu akun dengan akun 
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yang lain. Daftar perkiraan     dengan nomor urut ini disebut dengan 

Chart of Accounts. Misalnya sebagai berikut : 

KODE AKUN   NAMA REKENING 

100000000000   Kas 

100010000001   Kas Kantor 

151000000000   Aktiva Tetap, dll 

Untuk membantu pengoperasian buku besar, agar dapat memperoleh 

suatu gambaran yang rinci dari masing-masing  pos perkiraan tersebut, 

maka dibuat juga sebuah buku pembantu atau sering disebut dengan 

Subsidiary Ledger. Contoh penggunaan buku besar dan buku besar 

pembantu adalah sebagai berikut : 

a. Buku Besar  : Giro 

b. Buku Besar Pembantu : Kartu Rekening Koran Nasabah , dll 

3. Neraca Saldo (Trial Balance) adalah penjabaran saldo dari Perkiraan-

perkiraan buku besar. Neraca saldo disusun sebelum penyusunan laporan 

neraca dan laba rugi. 

4. Penyesuaian (Adjustment) adalah kegiatan pembukuan transaksi yang 

belum dicatat dan mengadakan koreksi terhadap kesalahan pencatatan, 

sebelum akhirnya menyusun laporan keuangan. 

5. Laporan Keuangan (Financial Reports) 

Laporan keuangan dibuat secara berkala/periodik untuk tujuan analisis 

terhadap rasio-rasio keuangannya. Pada PT. Bank Rakyat Indonesia 

(PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Blora, penyusunan laporan keuangan 
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dibuat setiap hari. Semua catatan akuntansi dan penyusunan laporan 

keuangan dilakukan secara online dengan sistem komputerisasi yang 

langsung dipantau oleh BRI Pusat di Jakarta. 

Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari tiga bagian : 

a. Balance Sheet (Neraca), adalah laporan keuangan yang 

menggambarkan posisi keuangan pada waktu tertentu, yang terdiri 

dari bagian kelompok harta dan kelompok hutang dan modal.   

b. Laporan Laba Rugi, adalah laporan keuangan yang menggambarkan 

hasil usaha selama periode tertentu. 

c. Laporan Perubahan Modal, adalah laporan keuangan yang 

menunjukkan sebab-sebab perubahan modal selama periode tertentu. 

 

1. Anggaran Dan Rencana Kerja 

a. Tiap tahun selambat-lambatnya bulan September, Direksi 

menyampaikan kepada Dewan Pengawas Anggaran Perusahaan dan 

Rencana Kerja untuk tahun buku baru. 

b. Apabila sampai permulaan tahun buku baru Dewan Pengawas tidak 

mengemukakan keberatannya, maka Anggaran Perusahaan dan 

Rencana Kerja tersebut berlaku sepenuhnya. 

c. Tiap perubahan atas Anggaran Perusahaan dan Rencana Kerja yang 

terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat 

persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Pengawas.  
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d. Setelah tahun buku berakhir, selambat-lambatnya dalam waktu 3 

(tiga) bulan Direksi menyampaikan kepada Dewan Pengawas hasil-

hasil realisasi dari Anggaran Perusahaan dan Rencana Kerja dari 

tahun buku yang telah berakhir itu.  

e. Anggaran Perusahaan dan Rencana Kerja yang telah disetujui oleh 

Dewan Pengawas, demikian pula realisasinya disampaikan juga 

kepada Bank Indonesia. 

 

2. Perhitungan Tahunan. 

1. Tahun buku bank ialah tahun takwim.  

2. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah akhir tahun buku Direksi 

menyampaikan perhitungan tahunan yang terutama terdiri dari neraca 

dan perhitungan laba-rugi kepada Dewan Pengawas kemudian 

diteruskan kepada Menteri Keuangan untuk disahkan. Neraca dan 

perhitungan laba-rugi tersebut juga disampaikan kepada Bank 

Indonesia. Direktorat Akuntan Negara memeriksa perhitungan 

tahunan itu. 

3. Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah Menteri Keuangan menerima 

perhitungan tahunan itu tidak diajukan keberatan olehnya, maka hal 

itu berarti bahwa perhitungan tahunan telah disahkan oleh Menteri 

Keuangan.  

4. Neraca dan perhitungan laba-rugi yang disahkan secara demikian 

memberi pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada Direksi.  
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5. Laba bank yang disahkan dan setelah dikurangi pajak dibagi sebagai 

berikut : 

a. 20% (dua puluh perseratus) untuk cadangan umum sampai 

cadangan ini mencapai jumlah yang sama besarnya dengan modal 

Bank; 

b. 20% (dua puluh perseratus) untuk cadangan tujuan ;  

c. 7,5% (tujuh setengah perseratus) untuk dana kesejahteraan 

pegawai Bank yang penggunaannya dilaksanakan dengan 

memperhatikan petunjuk-petunjuk Pemerintah ;  

d. 7,5% (tujuh setengah perseratus) untuk jasa produksi bagi 

pegawai Bank dengan batas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali gaji 

sebulan; 

e. Penggunaan laba selebihnya ditetapkan oleh Pemerintah. 

 

3. Proses Akuntansi pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) 

Tbk, Kantor Cabang Blora dengan Komputerisasi 

Pengolahan transaksi bank dengan komputerisasi yaitu seluruh 

proses kegiatan pencatatan mulai dari buku harian sampai buku besar dan 

neraca serta laporan keuangan yang lain dilakukan dan dikerjakan oleh 

satu unit, yaitu komputer. Dengan sistem komputerisasi, akan diperoleh 

laporan keuangan secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan manajemen. 

Berikut ini adalah bagan proses akuntansi bank secara manual dan 

komputerisasi : 
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Akuntansi PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Blora  
Secara Manual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 4.2 Bagan Akuntansi PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Kantor 
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Akuntansi PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Blora 
dengan Komputer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Bagan Akuntansi PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Kantor 

Cabang Blora dengan Komputer 
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lainnya. Menurut sumbernya, dana bank dikelompokkan menjadi 3 (dua) 

kelompok, yaitu : 

1. Dana pihak kesatu 

Dana pihak kesatu adalah dana dari modal sendiri yang berasal dari para 

pemegang saham. 

2. Dana pihak kedua 

Dana pihak kedua adalah dana yang berupa pinjaman dari pihak luar. 

3. Dana pihak ketiga 

Dana pihak ketiga adalah dana yang berupa simpanan dari pihak masyarakat. 

Sesuai dengan batasan masalah pada bab sebelumnya, maka hanya dana pihak 

ketiga saja yang akan dibahas lebih lanjut. 

Dana dalam bank adalah hutang bank kepada masyarakat atau pihak 

lainnya yang akan dibukukan pada sisi pasiva atau sebelah kanan neraca. 

Karena sifatnya sebagai hutang, maka rekening dana ini akan bertambah di 

sebelah kredit dan berkurang di sebelah debet. Rekening dana bank merupakan 

rekening permanen atau riil yang selalu akan disajikan dalam neraca secara 

komulatif.  

Dana masyarakat giro adalah dana yang selalu dimiliki oleh suatu bank 

dan merupakan salah satu dana yang harganya relatif lebih murah 

dibandingkan dengan dana-dana lain yang dimiliki oleh suatu bank. Tabungan 

merupakan simpanan masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan oleh 

nasabah sewaktu-waktu. Produk tabungan yang dimiliki oleh bank-bank 

memiliki suku bunga yang relatif cukup tinggi sebagai cerminan dari adanya 
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persaingan ketat dalam mengumpulkan dana dari masyarakat. Deposito 

berjangka atau simpanan berjangka merupakan simpanan masyarakat yang 

penarikannya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang telah disetujui 

berakhir.  

 

4.2.2 Akuntansi Penerimaan Dana pada PT. Bank Rakyat Indonesia 

(PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Blora 

Sesuai dengan batasan masalah pada bab sebelumnya, maka hanya dana 

pihak ketiga saja yang akan dibahas lebih lanjut. Dana pihak ketiga adalah dana 

yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat. Sumber dana dari 

masyarakat merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasi 

bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai 

operasinya dari sumber dana ini. Penghimpunan dana dari masyarakat dapat 

dikatakan relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan sumber dana lainnya, 

selain itu dapat dilakukan secara efektif dengan memberikan bunga yang relatif 

lebih tinggi dan memberikan berbagai fasilitas yang menarik lainnya seperti 

hadiah, ATM dan pelayanan yang memuaskan.  

Keuntungan lain dari dana yang bersumber dari masyarakat adalah 

jumlahnya yang tidak terbatas, baik berasal dari perseorangan (rumah tangga), 

perusahaan maupun lembaga masyarakat lainnya. Sedangkan kerugiannya 

adalah biayanya relatif lebih mahal jika dibandingkan dengan dana dari modal 

sendiri, misalnya untuk biaya bunga atau biaya promosi. Ada 3 (tiga) jenis 
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simpanan pada bank sebagai sarana untuk memperoleh dana dari masyarakat, 

yaitu : 

1. Rekening Giro (Demand Deposit) 

a. Pembukuan Transaksi Giro 

Transaksi giro yang dibukukan oleh suatu bank dapat terjadi 

karena adanya peristiwa seperti : setoran nasabah, baik tunai maupun 

kliring, setoran dari transfer, pemindahbukuan karena kliring atau 

transfer, penarikan tunai atau kliring, penambahan karena jasa atau 

bunga giro, pembebanan karena amanat nasabah, dan lainnya. 

b. Transaksi Pembukaan Rekening dan Penyetoran 

Setelah memenuhi segala persyaratan pembukaan rekening giro, 

seorang calon nasabah diminta untuk segera menyetor sejumlah uang 

tertentu sebagai setoran pertama. Misalnya  Tuan Aan membuka 

rekening giro dan menyetor uang tunai  sejumlah Rp 100.000.000,00 

dan membayar tunai semua biaya administrasi seperti penerbitan buku 

cek sebesar  Rp 50.000,00, maka pembukuannya sebagai berikut : 

Kas    Rp 100.050.000,00 

Giro – Rekening Aan   Rp 100.000.000,00 

Barang cetakan – Buku cek  Rp          50.000,00 

 
c. Penyetoran Melalui Transfer 

Misalnya : Apabila Tuan Aan menerima transfer dari seseorang 

rekannya yang nasabah bank lain sebesar Rp 10.000.000,00 maka 

dibukukan sebagai berikut : 
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Bank lain – Giro   Rp 10.000.000,00 

 Giro – Rekening Aan   Rp 10.000.000,00 

 

d. Penarikan Giro 

Misalnya :  Apabila Tuan Aan menarik selembar cek senilai                     

Rp 15.000.000,00 untuk dibayarkan oleh bank secara tunai, maka 

pembukuannya sebagai berikut : 

Giro – Rekening Aan  Rp 15.000.000,00 

 Kas rupiah    Rp 15.000.000,00 

 

2. Tabungan (Saving Deposit) 

Jenis-jenis tabungan PT. Bank rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. 

Kantor Cabang Blora antara lain sebagai berikut : 

a. Tabungan Britama 

Tabungan dari bank BRI. Dengan sistem Real Time On-Line di seluruh 

Indonesia, di mana kita dapat melakukan penyetoran dan penarikan tunai 

di Kantor-Kantor Cabang bank BRI dan dilengkapi dengan fasilitas Kartu 

BritAma PrimeCard. 

b. Simaskot 

Simaskot adalah Simpanan Masyarakat Perkotaan di BRI Unit pelaksana 

Simaskot, yang penyetorannya dapat dilakukan setiap saat, dan frekuensi 

pengambilan tidak dibatasi sepanjang saldo rekening mencukupi. 
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c. Tabungan Haji 

Kemudahan Fasilitas 

1. Penyetoran/penarikan dapat dilakukan dengan mudah di seluruh 

Kanca dan KCP serta BRI on-line di seluruh pelosok tanah air. 

2. On.line langsung dengan Siskohat Departemen Agama. 

3. Bebas memilih tahun keberangkatan (2004 – 2008). 

4. Mendapatkan asuransi jiwa dan kecelakaan diri sebesar saldo 

Tabungan Haji masimal sebesar BPIH. 

5. Memperoleh dana talangan, sehingga rencana keberangkatan ibadah 

haji tidak akan pernah tertunda lagi. 

6. Diprioritaskan untuk mendapatkan porsi haji atau seat. 

7. Diberikan giftway yang cantik. 

8. Disediakan bagi hasil yang menarik. 

Persyaratan mudah 

1. Setoran awal Rp. 50.000,- 

2. Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,- 

3. Kartu Identitas : KTP 

d. Simpedes 

Tabungan Simpedes BRI adalah simpanan masyarakat dalam bentuk 

tabungan dengan mata uang rupiah yang dapat dilayani di Kantor Cabang 

Khusus / Kanca / KCP / BRI Unit, yang penyetoran dan pengambilannya 

tidak dibatasi baik frekuensi maupun jumlahnya sepanjang memenuhi 

ketentuan yang berlaku. 
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Akuntansi Untuk Tabungan 

Transaksi tabungan meliputi : pembukaan dan penyetoran, penarikan, 

pemindahbukuan, tata cara perhitungan dan pembukuan bunga tabungan, dan 

penutupan rekening tabungan. 

a. Pembukaan dan Penyetoran 

Pembukaan rekening tabungan lazimnya jauh lebih sederhana dari 

proses pembukaan rekening giro. Nasabah hanya diminta mengisi 

formulir pembukaan tabungan yang memuat data pribadi calon nasabah, 

kemudian nasabah diberikan sebuah passbook, untuk mencatat segala 

transaksi yang menyangkut rekeningnya. Penyetoran pertama dilakukan 

pada cabang di mana nasabah membuka rekening. 

Misalnya : Tuan Aan membuka tabungan dengan setoran pertama sebesar 

Rp 1.500.000,00 tunai, maka pembukuannya sebagai berikut : 

Kas    Rp 1.500.000,00 

 Tabungan – Rekening Aan  Rp 1.500.000,00 

Setelah beberapa waktu Tuan Aan kembali menyetor dengan 

menyerahkan selembar cek sebesar Rp 4.600.000,00. Pada hari yang 

sama, dia mendapat transfer masuk dari rekannya sebesar Rp 

7.250.000,00. Pembukuannya adalah sebagai berikut : 

Giro – Rekening Aan  Rp 4.600.000,00 

RAK – Cabang….   Rp 7.250.000,00 

Tabungan – Rekening Aan Rp 11.850,00 
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b. Penarikan Tabungan 

Misalnya : Tuan aan menarik rekening tabungan di BRI Cabang 

Semarang sebesar Rp 2.000.000,00 tunai, maka oleh BRI Cabang 

Semarang akan dibukukan sebagai berikut : 

RAK – Blora   Rp 2.000.000,00 

 Kas    Rp 2.000.000,00 

c. Penutupan Rekening 

Penutupan rekening seorang nasabah tabungan harus dilakukan 

pada cabang penerbitnya, karena seluruh proses penutupan harus 

diketahui dan disetujui oleh bank penerbit tabungan yang bersangkutan, 

dengan pembukuan sebagai berikut : 

Tabungan – Rekening Aan Rp xxx 

 Kas     Rp xxx 

 

3. Deposito berjangka (Time deposit) 

Deposito pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. 

Kantor Cabang Blora merupakan jenis simpanan dari masyarakat. 

Macam-macam deposito yang ada pada PT. Bank Rakyat Indonesia 

(PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Blora antara lain : 

a. DepoBRI Rupiah 

b. DepoBRI Valas 

c. Deposito On Call (DOC) 

d. SertiBRI 
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Akuntansi Deposito Berjangka 

Akuntansi untuk mencatat transaksi deposito berjangka meliputi 

transaksi pembelian deposito berjangka, penghitungan dan pembukuan 

bunga, pencairan deposito berjangka pada saat jatuh tempo, pencairan 

deposito berjangka sebelum jatuh tempo, dan perpanjangan deposito 

berjangka. 

a. Pembukuan Simpanan Berjangka 

Misalnya : Tuan Aan membuka simpanan atas beban rekening 

gironya sebesar  Rp 20.000.000,00. jangka waktu selama 3 bulan, bunga 

sebesar 21% setahun dan dibayarkan pada saat jatuh bunga. Pada saat 

pembukaan rekening deposito berjangka tersebut, maka akan dicatat bank 

sebagai berikut: 

Giro – Rekening Aan  Rp 20.000.000,00 

DB - 3 bulan – Rekening Aan  Rp 20.000.000,00 

Pada saat yang sama Tuan Adhi juga membuka simpanan 

berjangka yang dibeli secara tunai. Nilai nominal sebesar Rp 

30.000.000,00. Bunga sebesar 22% setahun dan dibayarkan pada saat 

jatuh bunga. Jangka waktu 2 bulan. Transaksi tersebut dicatat bank 

sebagai berikut: 

Kas    Rp 30.000.000,00 

 DB - 2 bulan Rekening Adhi  Rp 30.000.000,00 
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Karena deposito berjangka yang dijual oleh bank adalah berjangka 

pendek semua, maka deposito berjangka tersebut akan digolongkan ke 

dalam hutang jangka pendek. 

b. Perhitungan Bunga 

Dengan asumsi bahwa tanggal pembayaran bunga kedua nasabah 

di atas pada tanggal yang sama, pada tanggal jatuh tempo bukan pertama 

maka pecatatan yang dilakukan oleh bank adalah sebagai berikut : 

Tuan Aan = 1/12 x 21% x Rp 20.000.000,00 = Rp 350.000,00 

Tuan Adhi= 1/12 x 22% x Rp 30.000.000,00 = Rp 549.999,00 

Jumlah seluruh bunga deposito berjangka tersebut harus dicatat 

karena perusahaan memakai akuntansi keuangan dengan accrual basic. 

Pencatatan yang dilakukan adalah dengan mendebet biaya dan 

mengkredit hutang jangka pendek. 

Pencatatan yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

Biaya bunga deposito berjangka Rp 899.999,00 

 Biaya bunga ymh dibayar –      

 bunga deposito berjangka  Rp 899.999,00 

Apabila pada saat yang bersamaan kedua nasabah hendak 

mencairkan bunga depositonya, maka ayat jurnal untuk mencatat 

transaksi tersebut adalah sebagai berikut : 

Biaya bunga ymh dibayar  bunga deposito Rp 899.999,00 

 Giro – Rekening Aan    Rp 350.000,00 

 Kas      Rp 549.000,00 
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Pada akhir tahun buku, biaya – biaya ini ditutup ke dalam 

rekening laba rugi dengan ayat jurnal penutupan sebagai berikut : 

Ikhtisar Laba/rugi   Rp 899.999,00 

 Biaya bunga -       

 deposito berjangka   Rp 899.999,00 

c. Pencairan Simpanan Berjangka Yang Telah Jatuh Tempo 

Sesuai dengan perjanjiannya, deposito berjangka baru dapat 

dicairkan oleh nasabah pada saat jatuh tempo. Bagi deposito berjangka 

yang sudah jatuh tempo namun belum dicarikan oleh nasabah, maka bank 

wajib memisahkan rekening ini ke dalam kelompok deposito berjangka 

yang sudah jatuh tempo dan dijabarkan sebagai hutang jangka pendek 

karena sifatnya yang dapat dicairkan sewaktu-waktu oleh nasabah yang 

bersangkutan. Tujuannya adalah untuk mendukung Penyajian dalam 

laporan keuangan yang nantinya dapat digunakan untuk tujuan analisa 

keuangan pengelolaam likuiditas bank.   

 

4.2.3 Akuntansi Pengelolaan Dana pada PT. Bank Rakyat Indonesia 

(PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Blora 

Dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, 

maupun deposito berjangka pada tahap berikutnya dikelola untuk kepentingan 

masyarakat. Dalam hal ini pihak bank mengelola dana yang tersimpan untuk 

dipinjamkan dan disalurkan kembali untuk masyarakat yang membutuhkan dalam 

bentuk pemberian kredit. Masyarakat dalam hal ini sebagai debitur yang 
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merupakan satu-satunya aktiva produktif yang sangat diandalkan oleh bank 

karena dapat menghasilkan penghasilan yang besar melalui kredit. Dari neraca 

dapat dijumpai bahwa kredit atau debitur merupakan komponen aktiva terbesar 

dari seluruh jumlah aktiva yang dimiliki oleh bank. Hal inilah yang menyebabkan 

besarnya resiko yang dihadapi oleh bank karena sangat mengandalkan aktiva 

dalam bentuk kredit tersebut. 

Akuntansi pengelolaan dana pada PT. Bank Rakyat Indonesia 

(PERSERO) Tbk, Kantor Cabang Blora adalah akuntansi pemberian kredit untuk 

masyarakat. Akuntansi untuk kredit  tersebut harus dilakukan dengan cermat agar 

dapat memberikan informasi kredit kepada manajemen secara efektif. Kesalahan 

dalam administrasi kredit dapat menyebabkan informasi akuntansi yang 

dihasilkan juga salah dan hal ini akan menimbulkan kekeliruan dalam 

pengambilan keputusan manajemen. Karena seperti telah kita ketahui bersama 

bahwa informasi akuntansi yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan untuk 

periode tertentu pada akhir periode digunakan sebagai laporan 

pertanggungjawaban kepada manajemen dan pihak-pihak lain yang 

berkepentingan. Bagi manajemen, informasi akuntansi tersebut bemanfaat dalam 

pengambilan keputusan. 

a. Pengertian Kredit 

“ Penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu 

berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain 

dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah 
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jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan. “(Undang-

undang PerbankanNo. 14 / 1967) 

“ Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank 

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau 

pembagian hasil keuntungan. “(Undang-undang Perbankan No. 7 / 1992) 

“ Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan 

pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya 

setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. “(Undang-undang 

Perbankan No. 10 / 1998) 

Selain itu bila dikaitkan dengan kegiatan usaha, kredit berarti suatu kegiatan 

memberikan nilai ekonomi kepada seseorang atau badan usaha berlandaskan 

kepercayaan saat itu, bahwa nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan 

kepada kreditur setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan 

yang sudah disetujui antara kreditur dan debitur. Oleh 

b. Jenis Kredit dan Sistem Pencatatan Administrasi Kredit 

Jenis kredit yang diberikan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia 

(PERSERO) Tbk, dilihat dari segi penggunaannya dapat digolongkan untuk 

keperluan investasi, modal kerja, profesi, dan kredit untuk kelompok tani 

mandiri. 
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Secara rinci, jenis kredit yang diberikan adalah sebagai berikut:  

1. Kredit Agunan Kas 

Bagi para pengusaha yang berminat menjaminkan surat-surat berharga untuk 

mencukupi besaran plafon kredit yang diajukan, Bank BRI juga 

menyediakan fasilitas Kredit dengan Agunan Kas.  

Persyaratan utama pengajuan kredit dengan agunan kas adalah Nasabah 

mempunyai Asli Surat Berharga berikut :  

a) Setoran Kas (rekening simpanan di BRI) baik Rupiah ataupun Valas 

atau  

b) Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, dan jenis Simpanan Lainnya 

yang diterbitkan BRI atau  

c) Sertifikat Bank Indonesia yang pembeliaannya diageni BRI 

d) Maksimal jangka waktu pengembalian pinjaman kredit adalah 3 (tiga) 

tahun.  

 

2. Kredit Express 

Seiring dengan perkembangan jaman, tuntutan akan sebuah peningkatan kualitas 

hidup menjadi dambaan setiap insan. Hal tersebut dibarengi pula dengan 

terbukanya berbagai peluang usaha yang menunggu penanganan para 

tangan-tangan professional.  

Bagi para professional khususnya dokter, notaris, akuntan dan bidan, 

yang berminat mengembangkan usaha dengan memanfaatkan fasilitas 

Kredit Express, hal-hal penting yang perlu dicermati adalah :  
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a. Besaran plafon pembiayaan dana usaha untuk Kredit Express berkisar 

pada rentang besaran Rp 25 juta s.d Rp 150 juta.  

b. Jangka waktu kredit disesuaikan dengan jenis kredit yaitu :  

1) Kredit investasi jangka waktu maksimal 5 tahun; dengan sharing 

dana sendiri minimum sebesar 35 % 

2) Kredit modal kerja maksimal 3 tahun; dengan sharing dana sendiri 

minimum sebesar 30 % 

 
3. Kredit Investasi 

Kredit Investasi merupakan solusi tepat bagi para pengusaha UMKM yang 

membutuhkan pembiayaan investasi aktiva tetap (seperti pengadaan 

mesin, peralatan, kendaraan operasional, pembelian/renovasi bangunan 

usaha). Selain itu, Bank BRI juga memberikan Kredit investasi 

refinancing, yang merupakan solusi bagi pengusaha yang telah/sedang 

menjalankan proyek namun mengalami hambatan biaya untuk 

menyelesaikan proyek tersebut. 

Dengan memenuhi persyaratan umum dan menyediakan dana sendiri 

minimum sebesar 35 % dari Total Biaya Proyek, Anda dapat mengajukan Kredit 

Investasi dengan pilihan jangka waktu angsuran yang disesuaikan dengan cash-flow 

perusahaan Anda. 

Persyaratan umum : 

a. Mempunyai usaha yang layak dibiayai, usaha minimal telah berjalan 2 

tahun dengan perolehan laba minimal 1 tahun terakhir.  

b. Mengajukan surat permohonan kredit 

c. Melampirkan dokumen identitas diri :  
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d. Copy KTP atau Surat Kewarganegaraan/ Surat Keterangan ganti nama 

e. Copy Kartu Keluarga dan Akta Nikah  

f. Pasfoto debitur 

g. Melampirkan dokumen identitas usaha :  

h. Copy NPWP, SIUP, SITU, TDP, Surat Ijin Gangguan / HO atau 

Perijinan Lainnya. 

i. Copy Akte Pendirian/ Perubahan Pendirian Usaha (Khusus usaha 

berbadan hukum) 

j. Agunan pokok (Usaha yang dibiayai) dan Agunan Tambahan (Fixed 

Asset) *  

k. Melampirkan copy rekening koran 3 bulan terakhir (bagi nasabah take 

over bank lain) 

l. Biaya administrasi, biaya provisi, biaya asuransi dan biaya notaris, 

sesuai ketentuan berlaku  

m. Tidak berlaku bagi debitur kredit dengan agunan kas penuh 

 
4. Kredit Modal Kerja 

KMK (Kredit Modal Kerja) merupakan salah satu layanan Bank BRI yang bertujuan 

untuk membiayai tambahan modal kerja yaitu piutang dan tambahan 

persediaan. Seiring berkembangnya usaha dan meningkatnya kebutuhan 

modal kerja para nasabah pengusaha, Bank BRI mampu dan bersedia 

melayani kebutuhan penambahan plafond (suplesi) kredit.  

Bank BRI memberikan alternatif bentuk pembiayaan kredit sebagai 

berikut: 
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a. Skim plafond kredit menurun dengan jangka waktu maksimal 3 tahun 

b. Skim plafond kredit tetap dengan jangka waktu maksimal 1 tahun.  

Dalam pengajuan kredit modal kerja, para nasabah disyaratkan untuk 

menyediakan dana sendiri minimum sebesar 30% dari total kebutuhan 

modal usaha.  

Persyaratan umum : 

a. Mempunyai usaha yang layak dibiayai, usaha minimal telah berjalan 2 

tahun dengan perolehan laba minimal 1 tahun terakhir.  

b. Mengajukan surat permohonan kredit 

c. Melampirkan dokumen identitas diri :  

d. Copy KTP atau Surat Kewarganegaraan/Surat Keterangan ganti nama 

e. Copy Kartu Keluarga dan Akta Nikah  

f. Pasfoto debitur 

g. Melampirkan dokumen identitas usaha :  

h. Copy NPWP, SIUP, SITU, TDP, Surat Ijin Gangguan/HO atau 

Perijinan Lainnya. 

i. Copy Akte Pendirian/Perubahan Pendirian Usaha (Khusus usaha 

berbadan hukum) 

j. Agunan pokok (Usaha yang dibiayai) dan Agunan Tambahan (Fixed 

Asset) *  

k. Melampirkan copy rekening koran 3 bulan terakhir (bagi nasabah take 

over bank lain) 



 

 

84

l. Biaya administrasi, biaya provisi, biaya asuransi dan biaya notaris, 

sesuai ketentuan berlaku  

m. Tidak berlaku bagi debitur kredit dengan agunan kas penuh 

 

5. Kredit Modal Kerja Ekspor  

Bagi para eksportir, Anda dapat memanfaatkan layanan Kredit Modal Kerja Ekspor 

(KMK Ekspor) yaitu fasilitas kredit untuk tujuan pembiayaan pre-export 

(Pembiayaan untuk produksi atau pembelian barang-barang untuk 

diekspor) dan pembiayaan post-export (pembiayaan untuk melakukan 

negosiasi wesel ekspor).  

Untuk kelancaran dan kemudahan Anda, kami sediakan berbagai alternatif jenis KMK Ekspor sesuai dengan kebutuhan 
usaha Anda : 

1) KMK Ekspor Plafond 

a) Pemberian kredit didasarkan pada Sales Contract, Outstanding L/C 

atau rencana ekspor 

b) Persyaratan kredit berlaku persyaratan umum pengajuan kredit dan 

mempunyai pengalaman ekspor minimal 2 tahun berturut-turut, dan 

atau debitur baru Kredit Investasi yang produknya untuk produk 

ekspor 

c) Menyerahkan copy bukti-bukti ekspor 

d) Negosiasi ekspor melalui BRI 

e) Jangka waktu kredit maksimal 1 tahun ( dapat diperpanjang sesuai 

kebutuhan)  

2) KMK Ekspor Transaksional 
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a) Pemberian kredit dikaitkan secara langsung dengan tersedianya L/C 

(outstanding). 

b) Menyerahkan Irrevocable L/C dari Luar Negeri 

c) Memiliki bukti ekspor selama 6 bulan terakhir 

d) Negosiasi ekspor melalui BRI 

e) Jangka waktu kredit sesuai jangka waktu L/C (maksimal 6 bulan) 

dan hanya dapat diperpanjang jika ada ammendement L/C 

 
6. Kredit Modal Kerja Impor 

Kredit Modal Kerja Impor (KMK – Impor) adalah fasilitas kredit yang disediakan 

bagi pembiayaan aktivitas pembiayaan seluruh/sebagian kegiatan 

transaksi impor, khususnya yang berhubungan dengan L/C impor. Untuk 

kelancaran dan kemudahan Anda, kami sediakan berbagai alternatif jenis 

KMK Impor sesuai dengan kebutuhan usaha Anda : 

1) Penangguhan Jaminan Import 

a) Bisa digunakan dalam fasilitas Kredit Investasi atau Kredit Modal 

Kerja Import 

b) Jangka waktu disesuaikan dengan jadwal rencana impor dan jatuh 

tempo L/C 

c) Untuk tiap pembukaan sight L/C, jatuh tempo maksimal 7 hari sejak 

barang/dokumen tiba.  

d) Untuk pembukaan Usance L/C, jatuh tempo sama dengan jatuh 

tempo wesel impornya.  

2) Kredit Investasi atau Kredit Modal Kerja Impor. 
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a) Jangka waktu maksimal 2 tahun 

b) Selain memenuhi persyaratan umum pengajuan kredit, para importir 

juga harus memenuhi persyaratan khusus berikut : 

c) Perorangan/Perusahaan berbadan hukum Indonesia, berdomisili di 

Indonesia 

d) Mempunyai kegiatan impor/usaha yang pendapatannya dalam valas 

e) Mempunyai rekening simpanan /kredit di Bank BRI  

f) Memenuhi persyaratan umum pengajuan kredit  

g) Memberikan setoran jaminan impor * 

a. Bisa berupa setoran tunai/simpanan sebesar nominal sales 

contract 

b. Bisa juga berupa setoran non tunai (bisa berupa kelonggaran 

tarik kredit, atau penjaminan kredit dari lembaga penjaminan 

kredit, atau standby L/C, Back to Back L/C ataupun kontra 

garansi dari bank dalam/luar negeri) 

 
7. Kredit Modal Kerja Konstruksi 

Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK Konstruksi) merupakan fasilitas pembiayaan 

modal kerja bagi kontraktor yang memperoleh kontrak kerja/surat 

perintah kerja/penyelesaian suatu proyek. Selain fasilitas KMK 

Konstruksi, untuk pengerjaan suatu proyek, kepada kontraktor dapat 

diberikan fasilitas Bank Garansi. 

Adapun jenis KMK Konstruksi yang kami sediakan disesuaikan dengan 

karakteristik usaha Anda : 
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1) KMK Konstruksi Plafond 

a. Khusus bagi para nasabah pengusaha yang mengerjakan beberapa 

proyek dalam satu periode dan bersifat rutin 

b. Jangka waktu maksimal 1 tahun (dapat diperpanjang sesuai 

kebutuhan) 

c. Berlaku persyaratan umum KMK dan dilampirkan dokumen 

legalitas usaha sebagai kontraktor 

2) KMK Konstruksi Transaksional  

a. Khusus bagi para kontraktor yang hanya mengerjakan sebuah. 

b. Jangka waktu memperhatikan waktu pelaksanaan dan cara 

pembyaran sesuai Kontrak Kerja (dapat diperpanjang dengan bukti 

addendum Kontrak Kerja) 

c. Berlaku persyaratan khusus Kredit Modal Kerja Konstruksi bagi 

para kontraktor  

 

8. Kretap (Kredit Kepada Golongan Berpenghasilan Tetap) 

Kredit Kepada Golongan Berpenghasilan Tetap (Kretap) merupakan salah satu 

pelayanan perbankan yang ditawarkan Bank BRI, untuk para karyawan 

berpenghasilan tetap. Anda dapat memanfaatkan fasilitas Kretap untuk 

memenuhi berbagai keperluan apapun sesuai kebutuhan produktif 

maupun kebutuhan konsumtif Anda.  

Persyaratan Kretap, bagi Pegawai Tetap 
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a. Para karyawan berpenghasilan tetap (Pegawai Tetap) di Instansi Swasta 

Nasional/Asing/Patungan/Yayasan/BUMN/BUMD/Pegawai Negeri 

Sipil (Pusat/Daerah) atau  

b. Anggota TNI/POLRI. 

c. Warga Negara Indonesia 

d. Berstatus sebagai pegawai tetap 

e. Mengisi Formulir Permohonan Kretap 

f. Focopy KTP suami/isteri 

g. Pasfoto suami/istri 4x6 @ 2 lembar 

h. Fotocopy Slip Gaji Terakhir, disahkan oleh Pejabat Berwenang 

i. Surat-surat persyaratan Kretap antara Bank BRI dengan instansi tempat 

kerja nasabah. 

Persyaratan Kretap, bagi Pensiunan/Jandanya/Dudanya.  

a. Pensiunan atau Jandanya; mempunyai gaji pensiunan tetap di Instansi 

Swasta Nasional/Asing/Patungan/Yayasan/BUMN/BUMD/Pegawai 

Negeri Sipil (Pusat/Daerah) 

b. Pensiunan atau Jandanya anggota TNI/POLRI 

c. Warga Negara Indonesia 

d. Focopy KTP suami/isteri 

e. Pasfoto suami/istri 4x6 @ 2 lembar 

f. Mengisi Surat Permohonan Kretap 

g. Asli SK pensiun 

h. Daftar Pembayaran Pensiun (DAPEN)  
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i. Kartu Identitas Pensiun (KARIP) 

j. Buku Pensiun 

k. Pemohon masih tercatat sebagai pensiunan dan menerima pensiun dari 

instansi yang bersangkutan 

l. Batas usia pemohon pada saat pengajuan kredit maksimal 75 tahun 

Administrasi kredit wajib ditata dengan sistem akuntansi yang benar-

benar cermat. Prinsipnya, manajemen harus dapat mengetahui besarnya 

outstanding kredit yang telah diberikan kepada nasabah dan besarnya 

komitmen kredit yang harus diberikan kepada nasabah. Komitmen ini 

merupakan kewajiban bank kepada nasabahnya. 

 

c. Akuntansi untuk Kredit  

Akuntansi untuk kredit meliputi beberapa prosedur pencatatan yang 

meliputi : persetujuan dan pemberian pagu kredit, penarikan cek oleh nasabah 

debitur, pembebanan bunga kredit kepada nasabah debitur, pelunasan pokok 

kredit, dan penilaian kredit pada neraca. Hal tersebut akan dijelaskan sebagai 

berikut : 

1) Persetujuan dan Pemberian Pagu Kredit 

Persetujuan untuk memberikan kredit dilakukan oleh manajemen dan 

harus dicatat untuk memberikan informasi mengenai komitmen bank kepada 

nasabah. Pada saat persetujuan untuk memberikan kredit ini manajemen juga 

harus memperhitungkan biaya-biaya yang menjadi beban nasabah. 

Perhitungan pendapatan ini harus dibebankan dengan pendapatan bunga dari 
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kredit. Perhitungan inilah yng dikenal dengan istilah provisi kredit yang 

dihitung dari besarnya pagu kredit yang telah disetujui.  

Misalnya : Manajemen PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, 

telah menyetujui pemberian kredit investasi kepada CV. Anamelly sebesar 

Rp. 250.000.000,00 untuk rencana perluasan usaha dengan suku bunga 

sebesar 28% per tahun dihitung dari saldo outstanding. Pada saat persetujuan 

kredit, biaya-biaya provisi kredit sebesar Rp 1.500.000,00, biaya materei dan 

lainnya sebesar Rp 50.000,00, dan biaya notariat pada Notari Andi sebesar 

Rp 5.000.000,00 dibebankan dan dibayar langsung oleh calon nasabah atas 

beban rekening gironya pada BRI. Komitmen ini dibukukan dengan ayat 

jurnal sebagai berikut : 

 

 

Sedangkan untuk perhitungan provisi kredit dibukukan dengan ayat jurnal 

sebagai beriikut ; 

Giro – Rek CV Anamelly Rp 6.550.000,00 

Pendapatan Provisi Kredit  Rp 1.500.000,00 

Persediaan Formulir Berharga Rp      50.000,00  

 Giro – Rek Tuan Andi  Rp 5.000.000,00 

 
 
2) Penarikan Kredit 

Setiap terjadi penarikan oleh debitur akan dibukukan dalam rekening 

efektif  atau neraca dan akan mengurangi komitmen yang telah dicatat dalam 

 

K : Rek adm rupiah – Kredit yang telah disetujui Rp.  250.000.000,00 
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rekening administratif. Besarnya pagu kredit yang disetujui oleh pihak bank 

adalah merupakan penjumlahan dari rekening administratif dengan saldo 

debet kredit yang diberikan. 

Misalnya : Apabila CV. Anamelly menarik selembar cek debituur yang telah 

disetujui sebesar  Rp 35.000.000,00 kepada PD. Sejahtera. Kemudian cek 

disetorkan ke BRI untuk keuntungan PD. Sejahtera melalui kliring. Transaksi 

ini dibukukan sebagai berikut : 

Debitur – Rek CV. Anamelly  Rp 35.000.000,00 

Bank xxx – Giro   Rp 35.000.000,00 

Transaksi ini secara otomatis mengurangi sisa komitmen BRI kepada nasabah 

CV. Anamelly. Ayat jurnal untuk mengurangi sisa komitmen adalah di debet 

sebagai berikut : 

D : Rek Adm Rupiah – Kredit yg Telah Disetujui  Rp 35.000.000,00 

3) Perhitungan Bunga 

Besarnya bunga yang harus diperhitungan kepada nasabah adalah 

lamanya hari kredit yang outstanding dan segera harus dicatat dalam 

pembukuan bank. Misalnya apabila sampai akhir bulan tidak ada mutasi bagi 

CV. Anamelly, maka perhitungan bunga dibukukan sebagai berikut: 

Saldo outstanding      Rp. 35.000.000,00 

Bunga = Rp. 35.000.000,00 x 28% x 30/360 =  Rp.      816.667,00 

Pada PT. BRI (PERSERO) Tbk pengakuan pendapatan bungan debitur 

dilakukan secara accrual basis, yaitu pencatatan bunga kedalam rekening 

pendapatan dilakukan pada saat jatuh tempo. Metode ini cenderung 



 

 

92

memperbesar pendapatan bunga pada saat jatuh tempo meskipun belum 

diterima pembayaran. Pembukuan yang dilakukan bank untuk pencatatan  

penerimaan pendapatan bunga dari CV. Anamelly adalah sebagai berikut:  

Debitur tunggakan bunga-Rek CV. Anamelly  Rp. 816.667,00 

Pendapatan bunga debitur     Rp. 816.667,00 

 
Dampak dari pencatatan dengan metode Accrual Basis adalah bahwa 

pendapatan bank bertambah sebesar Rp. 816.667,00 dan aktiva bertambah 

dengan jumlah yang sama.  

4) Pelunasan Bunga 

Pelunasan bunga akan dicatat oleh bank dan disesuaikan dengan 

penerapan metode pencatatan yang dipakai ketika mencatat bunga yang jatuh 

tempo, yaitu metode accrual basis. 

Misalnya pada saat CV. Anamelly melunasi hutang bunganya dengan 

menyerahkan selembar cek dari Bank ABC, maka dibukukan sebagai berikut:  

Bank Indonesia – Giro     Rp. 816.667,00 

Debitur tunggakan bunga-Rek CV. Anamelly  Rp. 816.667,00 

5) Penilaian Kredit pada Neraca 

Penilaian kredit pada neraca dilakukan atas dasar kolektibilitas debitur 

yang outstanding. Penyisihan dibebankan kedalam ikhtisar laba/rugi dalam 

rekening biaya penyisihan debitur yang diragukan. Sebagai contoh apabila 

saldo debitur Bank BRI sebesar Rp. 20.000.000.000,00, yang terdiri dari :  

Kolektibilitas 1 =  Rp. 18.000.000.000,00 

Kolektibilitas 2 =  Rp.   2.000.000.000,00 
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Penyisihan debitur yang diragukan ditetapkan dengan presentase sebagai 

berikut:  

Kolektibilitas 1 = 1% x (Rp. 18.000.000.000,00 x 50%) = Rp.   90.000.000,00 

Kolektibilitas 2 = 5% x (Rp.   2.000.000.000,00 x 50%) = Rp.   50.000.000,00 

                 Rp. 140.000.000,00 

Besarnya penyisihan debitur yang diragukan sebesar Rp. 140.000.000,00 

tersebut dicatat dengan jurnal sebagai berikut : 

Biaya debitur yang diragukan  Rp. 140.000.000,00 

 Penyisihan debitur diragukan   Rp. 140.000.000,00 

 
Apabila disajikan dalam neraca, rekening tersebut akan tampak sebagai 

berikut:  

Debitur (pokok)   Rp. 20.000.000.000,00 

Penyisihan debitur yang diragukan   (Rp       140.000.000,00) 

Netto     Rp.  19.860.000.000,00 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan  

Akuntansi penerimaan dana dan pengelolaan dana pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Blora dilakukan dengan komputerisasi. 

Siklus akuntansi meliputi proses-proses pencatatan, pengelompokan, pengikhtisaran 

dan pelaporan, serta penganalisisan. Urutan dari proses siklus akuntansi tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Bukti Transaksi, adalah penerimaan bukti pelaksanaan transaksi yang dapat 

dijadikan dasar bagi pencatatan/penjurnalan. 

2. Buku Harian, adalah kegiatan mencatat transaksi yang terjadi pada hari itu ke 

dalam jurnal harian.   

3. Buku Besar (Ledger), adalah kegiatan membukukan dan memindahkan transaksi 

harian ke dalam pos-pos buku besar (ledger). 

4. Neraca Saldo (Trial Balance), adalah kegiatan memindahkan saldo dari buku 

besar ke dalam neraca saldo. 

5. Adjustment, adalah kegiatan membukukan transaksi yang belum dicatat dan 

mengadakan koreksi terhadap kesalahan pencatatan. 

6. Worksheet (Neraca Lajur) adalah menggabungkan neraca saldo dan data-data 

pada neraca lajur untuk adjustment sehingga dapat digunakan untuk penyusunan 

laporan keuangan.   
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7. Financial Reporting, adalah kegiatan penyusunan laporan neraca dan laba rugi 

serta laporan perubahan modal. 

Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok 

perbankan. Sedangkan kegiatan memberikan jasa-jasa bank lainnya hanyalah 

merupakan pendukung dari kedua kegiatan di atas. Pengertian menghimpun 

maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana (uang) dengan cara membeli 

dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, deposito, Traveller’s 

Cheques dalam valuta rupiah, surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang 

diterima, kewajiban lain-lain, pinjaman subordinasi, modal pinjaman, dan modal 

bank. Akuntansi penerimaan dan pengelolaan setoran pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Blora fokus pada penerimaan dan 

penggunaan dana yang dihimpun dari masyarakat. Penerimaan setoran dengan 

sumber utama dananya berasal dari giro, tabungan masyarakat, deposito berjangka, 

dan dana dari bank lain seperti pinjaman antar bank. Sedangkan pengelolaan setoran 

fokus pada penggunaan dan pemanfaatan dana yang berhasil dihimpun untuk 

pemberian kredit pada masyarakat khususnya dalam bentuk pemberian kredit usaha 

kecil pada masyarakat. 

5.2 Saran 

Akuntansi penerimaan dan pengelolaan setoran pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Blora sudah baik, karena semua sistem 

dan manajemen yang dijalankan adalah dengan komputerisasi. Hal ini juga didukung 

dengan adanya layanan on-line yaitu BRI Net. Dengan adanya layanan ini, nasabah 

dapat melakukan transaksi setiap saat. 
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 Meskipun akuntansi yang dijalankan dengan komputerisasi cukup efektif, 

namun sistem ini juga mempunyai kelemahan. Salah satunya adalah pihak BRI 

Cabang tidak dapat secara langsung mengetahui laporan keuangan setelah terjadinya 

suatu transaksi. Pencatatan dan pembuatan laporan keuangan dilakukan harian, di 

mana langsung dipantau oleh BRI Pusat. Pihak BRI Cabang baru dapat mengetahui 

print out   laporan keuangan selama 1 (satu) hari pada hari berikutnya. Seharusnya 

pihak BRI Pusat memberi wewenang pada BRI Cabang untuk membuat laporan 

keuangan harian sendiri. Sehingga akan dapat mengetahui print out hasil transaksi 

harian pada BRI Cabang setelah jam kerja. Dan tidak perlu menunggu hari 

berikutnya. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi apabila sewaktu-waktu terjadi 

masalah keuangan pada BRI Cabang yang wajib diselesaikan pada hari itu juga. 

Laporan keuangan dibutuhkan dalam pengambilan keputusan dalam menyelesaikan 

masalah. Apabila menunggu hasil print out dari BRI Pusat pada hari berikutnya, 

akan menunda penyelesaian masalah yang mungkin terjadi pada hari ini. 
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