
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Penerbitan surat utang pada awalnya dimaksudkan untuk membiayai 

pelaksanaan program retrukturisasi dan rekapitalisasi perbankan akibat adanya 

krisis keuangan dan moneter yang melanda Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI) pada tahun 1997. Namun seiring perkembangan, penerbitan surat utang 

dipandang sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan 

anggaran akibat defisit anggaran yang semakin meningkat dari tahun ke tahun 

sampai saat ini. Salah satu bentuk pinjaman negara yang berupa surat utang 

dinamakan Surat Berharga Negara (SBN). Surat Berharga Negara ini dapat berupa 

Surat Utang Negara (SUN), Obligasi Negara Ritel/Obligasi Ritel Indonesia (ORI), 

Surat Perbendaharaan Negara (SPN), serta Surat Berharga Syariah Negara 

(SBSN) atau sukuk. Menurut perkembangan terakhir, pemerintah terus 

menerbitkan berbagai seri Surat Berharga Negara (SBN) sebagai instrumen 

pinjaman negara. Obligasi Negara Ritel/Obligasi Ritel Indonesia merupakan salah 

satu instrumen sumber pembiayaan anggaran manakala terjadi defisit pada APBN. 

 Tujuan penerbitan Obligasi Negara Ritel/Obligasi Ritel Indonesia (ORI) 

adalah untuk membiayai anggaran negara, diversifikasi sumber pembiayaan, 

mengelola portofolio utang negara dan memperluas basis investor. Saat itu 

investasi untuk Obligasi Negara Ritel/Obligasi Ritel Indonesia terbilang investasi 

yang bebas terhadap risiko gagal bayar yaitu kegagalan Pemerintah untuk 

membayar kupon dan pokok kepada investor. Namun pada transaksi di Pasar 

Sekunder dimungkinkan adanya risiko pasar berupa capital loss akibat harga jual 

yang lebih rendah dibandingkan harga beli, dimana risiko tersebut dapat dihindari 

dengan tidak menjual obligasi negara yang dimiliki sampai dengan jatuh tempo.   

  Pasar Sekunder adalah kegiatan perdagangan Obligasi Negara 

Ritel/Obligasi Ritel Indonesia (ORI) yang telah dijual di pasar perdana. PT. Bank 

Tabungan Negara Tbk adalah perusahaan yang sudah berbentuk badan hukum dan 

merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berdiri sejak 
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lama menyediakan Surat Berharga Negara Ritel  berupa Obligasi Negara 

Ritel/Obligasi Ritel Indonesia seri 12 (ORI012) yang ditunjuk oleh Menteri 

Keuangan (Menkeu) sebagai salah satu Agen Penjual yang berhak menjual 

Obligasi Negara Ritel/Obligasi Ritel Indonesia kepada individu atau perseorangan 

Warga Negara Indonesia. Pernyataan tersebut ada di dalam Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 86/PMK.08/2011 pasal 1 ayat 5. Agen Penjual merupakan 

pihak yang diberi amanah oleh pemilik barang untuk menjualkan barang sesuai 

dengan perjanjian, maka penjualan tersebut dapat dikategorikan sebagai penjualan 

konsinyasi atau penjualan titipan dimana pihak Agen Penjual akan diberikan 

komisi atas penjualan konsinyasi tersebut. Terdapat perbedaan prinsipal antara 

transaksi penjualan dengan transaksi konsinyasi. Saat transaksi penjualan hak 

milik atas barang berpindah kepada pembeli pada saat penyerahan barang. Di 

dalam transaksi konsinyasi penyerahan barang dari konsinyor kepada konsinyi 

tidak diikuti adanya hak milik atas barang yang bersangkutan. PT. Bank 

Tabungan Negara Tbk umumnya melayani berbagai macam produk konvensional 

perbankan, seperti Tabungan, Deposito dan Giro. Namun untuk Obligasi Negara 

Ritel/Obligasi Ritel Indonesia (ORI) merupakan non banking product yang berarti 

bukan termasuk produk dari PT. Bank Tabungan Negara Tbk. 

 Atas dasar tersebutlah penulis membuat karya tulis yang berjudul 

“PENJUALAN KONSINYASI ATAS OBLIGASI RITEL INDONESIA (ORI012) 

PADA PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk KANTOR CABANG 

SURABAYA”. Dimana karya tulis ini dibuat agar menjadi acuan atas penjualan 

konsinyasi obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah kepada pihak agen 

penjualan. 

 

1.1.1 Surat Berharga Negara 

Surat-surat berharga merupakan bentuk penanaman sementara dalam 

rangka pemanfaatan dana yang belum digunakan. Surat-surat berharga tersebut 

mempunyai sifat pasaran dan dapat diperjualbelikan segera, dimaksudkan untuk 

dijual dalam jangka waktu dekat bila terdapat kebutuhan dana untuk kegiatan 
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usaha bank, dan tidak dimaksudkan untuk mengusai perusahaan lain. (Indra 

Bastian, 2010:96) 

Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) tahun 2008 

pengertian surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas 

kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari 

penerbit , dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar 

uang. Fungsi surat berharga secara yuridis adalah sebagai alat pembayaran, 

sebagai alat pemindahan hak tagih, dan sebagai surat legitimasi (Surat Bukti Hak 

Tagih). 

 

1.1.2 Obligasi Secara Umum 

Obligasi atau Bond adalah janji yang ditulis oleh sebuah perusahaan untuk  

membayar pokok pinjaman, ditambah bunga. Seseorang yang membeli obligasi, 

sesungguhnya dia memberi pinjaman uang kepada penerbit obligasi yaitu 

perusahaan atau pemerintah. Atas pembelian obligasi tersebut, dia akan menerima 

kertas obligasi yang berisi perjanjian untuk membayar pokok ditambah bunga dari 

penerbit perusahaan atau pemerintah. Penerbitan obligasi selalu disertai kontrak 

yang menentukan berbagai karakteristik obligasi (Indenture Obligasi). 

Karakteristik tersebut meliputi, tanggal jatuh tempo, tingkat suku bunga, dan 

provisi-provisi. 

Beberapa jenis obligasi yang sering dijumpai dalam praktik adalah : 

a. Obligasi Berjaminan dan Tanpa Jaminan. 

 Obligasi berjaminan (Secured Bonds) didukung oleh janji dari beberapa 

orang penjamin. Obligasi hipotik dijamin oleh klaim atas real estat. 

Obligasi perwalian kolateral dijamin oleh saham dan korporasi lain. 

Obligasi debenture merupakan obligasi tanpa jaminan (Unsecured 

Bonds), Junk Bond juga merupakan obligasi tanpa jaminan, bahkan 

sangat berisiko sehingga harus membayar suku bunga yang tinggi. 

b. Obligasi Berjangka, Obligasi Berseri, dan Obligasi yang Dapat 

Ditembus. 
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 Terbitan obligasi yang jatuh tempo pada satu tanggal disebut Obligasi 

Berjangka (Term Bonds), sementara terbitan yang jatuh tempo dengan 

serangkaian pembayaran angsuran disebut Obligasi Berseri (Serial 

Bonds). Obligasi yang jatuh tempo secara berseri sering digunakan oleh 

sekolah atau dinas kebersihan, kotapraja, atau dinas perpajakan daerah 

yang meminjam uang melalui retribusi khusus. Obligasi yang dapat 

ditembus (Callable Bonds) memberikan kepada penerbitnya hak untuk 

menerbus dan menarik obligasi itu sebelum jatuh temponya. 

c. Obligasi Konvertibel, Obligasi yang Didukung Komoditas, dan 

Obligasi Zero Coupon. 

 Obligasi Konvertibel (Convertible Bonds) yaitu obligasi yang dapat 

dikonversi menjadi sekuritas lain dalam jangka waktu tertentu seteleh 

penerbitannya. Obligasi yang Didukung Komoditas itu dapat ditembus 

dalam ukuran komoditas seperti pertambangan minyak dan batubara. 

Obligasi Zero Coupon tidak dikenakan bunga sebaliknnya obligasi 

dijual dengan diskon tinggi sehingga ada efek bunga pada saat jatuh 

tempo bila pembeli menerima nilai nominal penuh.  

d. Obligasi Terdaftar dan Obligasi atas Kupon. 

 Obligasi terdaftar adalah obligasi yang diterbitkan atas nama pemilik 

dan mensyaratkan penyerahan sertifikat serta penerbitan sertifikat baru 

untuk menyelesaikan penjualan. Obligasi atas Kupon tidak dicatat atas 

nama pemilik dan dapat ditransfer dari satu pemilik ke yang lainnya 

hanya dengan penyerahan. 

e. Obligasi Laba dan Obligasi Pendapatan. 

 Obligasi Laba (Income Bonds) tidak membayar bunga kecuali 

perusahaan penerbitnya meraih laba. Obligasi Pendapatan (Revenue 

Bonds) disebut demikian karena membayar bunga dari sumber 

pendapatan tertentu, paling sering dikeluarkan oleh bandar udara, 

distrik sekolah, daerah, otoritas jalan tol, dan lembaga pemerintah. 

(Kieso Weygandt, 2011:721). 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR PENJUALAN KONSINYASI ATAS..... IRFAN MUSTIKA ALIMMAHDI



1.1.3 Obligasi Negara Ritel/Obligasi Ritel Indonesia (ORI) 

Obligasi Negara Ritel/Obligasi Ritel Indonesia (ORI) adalah surat utang 

yang diterbitkan oleh pemerintah yang denominasi rupiah minimal Rp. 

5.000.000,- atau jumlah diatas itu dengan kelipatan Rp. 5.000.000,-. Pembayaran 

kupon obligasi ritel dilakukan setiap bulan dengan suku tetap setiap bulannya. 

Jangka waktu 3 atau 4 bulan dan bunga ditetapkan sendiri oleh pemerintah 

tergantung seri ORI berapa yang terakhir digunakan. Pemerintah dapat membeli 

kembali (buyback) ORI sebelum jatuh tempo dengan harga pasar. Pemerintah 

sebagai penerbit ORI juga menjaga kerahasiaan data pemilik ORI. Obligasi ritel 

dapat dibeli pada agen penjual (Bank atau perusahaan sekuritas) yang telah 

ditunjuk oleh pemerintah. Dasar hukumnya yaitu : 

a. Undang-undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. 

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.06/2006 tentang 

Penjualan Obligasi Negara Ritel di Pasar Perdana. 

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.08/2011 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

36/PMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel di Pasar 

Perdana. 

Manfaat investasi pada Obligasi Negara Indonesia/Obligasi Ritel 

Indonesia yaitu : 

a. Aman dan terjamin karena pembayaran kupon dan pokoknya dijamin 

oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia. 

b. Memberikan keuntungan yang menarik karena kupon yang lebih tinggi 

dari suku bunga bank (di pasar perdana) dan adanya potensi capital gain 

di pasar sekunder. 

c. Likuid yang berarti dapat diperdagangkan di pasar sekunder dan dapat 

dijadikan sebagai agunan atau digandaikan kepada pihak lain. 

d. Fixed dalam pembagian kupon untuk setiap bulannya. 

e. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi 

langsung dalam Pembangunan Nasional. 
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f. Diversifikasi yaitu memudahkan investor mendisversifikasi portofolio 

serta mampu mengoptimalisasi Manajemen Risiko. 

Risiko yang terdapat pada investasi ORI : 

a. Default Risk yaitu risiko tidak terpenuhinya pembayaran dana yang 

dijanjikan oleh penerbit pada saat jatuh tempo. ORI tidak mempunyai 

risiko gagal bayar karena berdasarkan undang-undang SUN, negara 

menjamiin pembayaran kupon dan pokok ORI sampai dengan jatuh 

tempo, yang dananya disediakan dalam APBN setiap tahunnya. 

b. Market Risk yaitu Risiko terjadinya capital loss akibat harga jual 

dipasar sekunder lebih rendah dari harga pasar perdana. Risiko ini dapat 

dihindari dengan cara memegang ORI sampai dengan jatuh tempo atau 

menjual pada saat harga pasar lebih tinggi dari harga beli di pasar 

perdana. 

c. Liquidity Risk yaitu risiko terjadinya kendala untuk menjual dalam 

waktu cepat pada harga yang wajar. Risiko ini dapat diatasi karena 

investor dapat menghubungi pihak pasar perdana selaku agen penjual 

obligasi ritel untuk menjual di pasar sekunder. 

 

1.1.4 Pengertian Konsinyasi 

Konsinyasi adalah penyerahan barang oleh pemilik kepada pihak lain yang 

bertindak sebagai agen penjualan, tetapi hak atas barang tersebut tetap berada 

ditangan pemilik sampai barang tersebut dijual oleh agen penjualan. Penjualan 

konsinyasi disebut juga dengan penjualan titipan, pihak yang menyarankan barang 

(pemilik) disebut konsinyor sedangakan pihak yang menerima titipan barang 

tersebut disebut konsinyi, adapun pengertian penjualan konsinyasi menurut para 

ahli ilmu : 

- Konsinyasi merupakan suatu perjanjian dimana pihak yang memiliki barang 

menyerahkan sejumlah barang kepada pihak tertentu untuk dijualkan dengan 

memberikan komisi tertentu. Pihak yang menyerahkan barang (pemilik) disebut 

consignor atau pengamanat, sedangkan pihak yang menerima barang disebut 
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consignee, factor, commision merchant atau komisioner. (Hadori Yunus dan 

Harnanto, 2010:141). 

- Konsinyasi adalah pengiriman atau penitipan barang dari pemilik kepada pihak 

lain yang bertindak sebagai agen penjual. Hak milik daripada barang tersebut 

tetap berada pada pemilik barang sampai barang tersebut terjual (Utoyo Widayat, 

2006:66). 

- Konsinyasi adalah penjualan yang dilakukan dengan perantara pihak lain, dalam 

hal ini persediaan barang yang kita miliki dititipkan kepada pihak lain tersebut 

(konsinyi). Setelah penjualan terjadi pihak konsinyi menerima sejumlah komisi 

yang telah disepakati sebelumnya (Tasli, 1990:24). 

- Konsinyasi yaitu berkaitan dengan penyerahan fisik barang-barang oleh pihak 

pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjual, secara hukum 

dapat dinyatakan bahwa hak atas barang-barang ini dijual oleh pihak agen penjual. 

Pihak yang memiliki barang disebut konsinyor (consignor) sedangkan pihak yang 

mengusahakan penjualan barang ini disebut konsinyi (consignee), faktor atau 

pedagang komisi (Allan R. Dreblin, 1999:158). Pada dasarnya semua penjualan 

konsinyasi tersebut adalah : 

a. Unsur perjanjian. 

b. Unsur pemilik barang. 

c. Unsur pihak yang dititipi barang. 

d. Unsur barang yang dititipkan 

e. Unsur penjualan. 

f. Unsur komisi 

Mengabaikan salah satu unsur tersebut akan membuat transaksi tidak dapat 

disebut penjualan konsinyasi, oleh karena itu seluruh unsur tersebut harus ada 

pada saat penjualan konsinyasi.  

 

1.1.5 Hak dan Kewajiban Konsinyor (Consignor) 

Menurut Utoyo Widayat (2006:66) hak dari pihak konsinyi antara lain: 
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1. Konsinyor wajib mendapatkan laporan berkala mengenai barang-

barang konsinyasi secara berkala meliputi penerimaan barang, 

penjualan barang, beban-beban yang dikeluarkan, persediaan barang. 

2. Menagih hasil penjualan atas barang konsinyasi yang diberikan kepada 

pihak konsinyi sesuai dengan perjanjian harga barang yang ditentukan 

oleh pihak konsinyor. 

Menurut Utoyo Widayat (2006:67) kewajiban dari pihak konsinyi antara 

lain: 

1. Konsinyor memberikan pelunasan atas beban-beban yang ditanggung 

oleh pihak konsinyi sehubungan dengan penerimaan dan penjualan 

barang-barang sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan oleh 

pihak konsinyor. 

2. Konsinyor akan menanggung semua klaim beban garansi atas barang-

barang yang dititipkan kepada pihak konsinyi. 

3. Konsinyor mempunyai kewajiban  membayarkan komisi atas 

penjualan barang yang dilakukan oleh pihak konsinyi sesuai dengan 

pernjanjian yang ditentukan oleh konsinyor. 

  

1.1.6 Hak dan Kewajiban Konsinyi (Consignee) 

Menurut Utoyo Widayat (2006:68) hak dari pihak konsinyi antara lain : 

1. Pihak konsinyi berhak untuk meminta penggantian atas beban-beban 

yang telah dikeluarkan konsinyasi sehubungan dengan penerimaan dan 

penjualan barang-barang komisi, misalnya beban pengangkutan, beban 

sewa, beban reparasi dan sebagainya. Beban-beban tersebut dapat 

dikompensasikan dengan hasil penjualan barang-barang komisi 

sebelum hasil penjualan tersebut ditransfer ke pihak konsinyor. Jika 

hasil penjualan tidak dapat mencukupi untuk menutup beban-beban 

tersebut, maka konsinyi berhak untuk menagih sisa beban tersebut 

kepada konsinyor. 

2. Konsinyi berhak untuk memberikan jaminan kepada langganannya atas 

barang-barang komisi yang terjual, dan konsinyor wajib menanggung 
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beban jika ada kerusakan atau mutu yang kurang baik dari barang-

barang komisi yang telah diberikan jaminan oleh konsinyi kepada 

langganannya. 

Menurut Utoyo Widayat (2006:69) kewajiban dari pihak konsinyi antara 

lain : 

1. Konsinyi wajib untuk menjaga dan memelihara barang-barang komisi 

yang ada digudangnya dan memperhatikan instruksi-instruksi dari 

konsinyor atas cara-cara penanganan barang-barang komisi tersebut. 

2. Konsinyi wajib untuk memberikan laporan mengenai barang-barang 

komisi (account sales) secara berkala kepada konsinyor yang meliputi : 

a. Barang-barang komisi pada awal periode. 

b. Penerimaan barang-barang komisi pada periode tersebut. 

c. Penjualan barang-barang komisi pada periode tersebut. 

d. Beban-beban yang telah dikeluarkan pada periode tersebut 

sehubungan dengan barang-barang komisi dan menjadi beban 

konsinyor. 

e. Pengiriman uang kepada konsinyor selama periode tersebut. 

f. Saldo tagihan atau kewajiban yang ada pada konsinyi kepada 

konsinyor. 

 

1.1.6 Akuntansi oleh Konsinyi (Consignee) 

Bagi konsinyi setiap transaksi pendapatan yang berhubungan dengan 

penjualan konsinyasi dimasukkan ke dalam rekening barang komisi atau 

consignment in. Konsinyi hanya membuat jurnal pada saat : 

a. Menjual barang konsinyasi. 

b. Mengeluarkan biaya-biaya yang berhubungan dengan konsinyasi. 

c. Mencatat pendapatan dan; 

d. Pengiriman uang ke konsinyor (consignor) 

Akuntansi oleh konsinyi (consignee) dapat diselenggarakan dengan dua 

metode yaitu metode terpisah dan metode tidak terpisah. Kedua metode tersebut 
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akan menghasilkan laba atau rugi yang sama. Pencatatat menurut masing-masing 

metode adalah sebagai berikut : 

1. Metode terpisah 

Metode ini semua laba ataupun rugi yang diperoleh dari kegiatan 

konsinyasi akan disajikan secara terpisah dari laba rugi yang biasa. Untuk 

memisahkan tersebut maka pendapatan dan biaya yang berhubungan 

dengan kegiatan konsinyi juga harus dipisahkan. Akun yang digunakan 

untuk mengumpulkan pendapatan dan biaya tersebut adalah akau “Barang 

Komisi / Consignment In”. Akun ini akan didebit dengan biaya yang 

berhubungan dengan barang komisi dan dikredit dengan pendapatan yang 

berhubungan dengan barang komisi. 

Pendebitan Pengkreditan 

• Biaya perakitan/penerbitan 

• Jumlah yang harus 

dibayarkan kepada 

konsinyor 

• Membayar biaya angkut 

• Menjual barang komisi 

• Mengirim laporan 

pertanggungjawaban kepada 

konsinyor atas komisi 

• Mengirim pembayaran 

kepada konsinyor  
    Tabel 1.1 Akuntansi oleh Konsinyi Metode Terpisah  

Pencatatan terhadap transaksi tersebut adalah : 

a. Membayar biaya angkut / penerbitan 

Barang komisi/consignment in   xxx 

  Kas      xxx 

b. Menjual barang komisi 

Kas      xxx 

  Barang komisi/consignment in  xxx 

c. Mengirim laporan pertanggungjawaban kepada konsinyor 

Barang komisi/consignment in   xxx 

  Komisi atas Penjualan konsinyasi  xxx 

d. Mengirim pembayaran kepada konsinyor 
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Barang komisi/consignment in   xxx 

  Kas      xxx 

2. Metode tidak terpisah 

Metode ini semua laba atau rugi yang diperoleh dari kegiatan tidak 

dipisahkan dengan laba atau rugi dari kegiatan yang regular. Maka 

pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan kegiatan konsinyi dicatat 

seperti halnya pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan kegiatan 

regular. Untuk mengetahui dan membedakan dengan barangnya sendiri 

maka setiap transaksi yang berhubungan dengan barang titipan akan 

dicatat dalam akun “nama konsinyor”. 

Pendebitan Pengkreditan 

• Untuk mencatat pengeluaran 

biaya-biaya yang menjadi 

tanggungan konsinyor. 

• Untuk mencatat penyetoran 

uang 

• Untuk mencatat harga pokok 

penjualan pada saat 

terjadinya transaksi 

penjualan 

• Untuk mencatat penerimaan 

lain dan hasil penjualan 

konsinyasi 
    Tabel 1.2 Akuntansi oleh Konsinyi Metode Tidak Terpisah 

Pencatatan terhadap transaksi tersebut adalah : 

a. Membayar biaya angkut 

“Nama konsinyor”    xxx 

  Kas      xxx 

b. Menjual barang konsinyasi 

Kas      xxx 

  Penjualan     xxx 

Pembelian     xxx 

  “Nama konsinyor”    xxx 

c. Mengirim uang dalam penyelesaian konsinyasi 

“Nama konsinyor”     xxx 

  Kas      xxx 
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1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

Tujuan dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Memenuhi syarat kelulusan dari program studi Diploma III Akuntansi 

Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. 

2. Membandingkan antara teori yang didapatkan dari perkuliahan dengan 

praktik yang terjadi di lapangan. 

3. Untuk mengetahui dan membandingkan apakah perlakuan akuntansi atas 

obligasi di PT. Bank Tabungan Negara Tbk apakah sama dengan konsep 

akuntansi menengah yang pernah dipelajari dalam materi kuliah. 

4. Untuk membiasakan diri dalam menghadapi dunia kerja yang 

sesungguhnya sehingga siap menjadi tenaga kerja professional yang 

dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan. 

 

1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan 

Dalam penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan ini diharapkan dapat 

bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya : 

 

a. Bagi Penulis 

1. Sebagai penerapan ilmu yang telah diperoleh selama kuliah pada 

program studi Diploma III Akuntansi. 

2. Dapat merasakan atmosfer dunia kerja yang sebenarnya sehingga sudah 

mempersiapkan diri sebelum lulus dan terjun langsung dalam dunia 

kerja. 

3. Mengetahui dinamika yang ada dilapangan yang terkadang tidak sesuai 

dengan apa yang dipelajari di bangku perkuliahan. 

4. Memperoleh pengalaman kerja pada PT Bank Tabungan Negara 

(Persero) Tbk sehingga mengetahui fungsi dari bagian-bagian dalam 

struktur organisasi perusahaan tersebut. 
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b. Bagi Perusahaan 

1. Sebagai salah satu kontribusi perusahaan dalam mengembangkan 

sumber daya manusia yang ahli dalam bidang akuntansi dan keuangan 

yang diharapkan dapat bersaing dalam Masyarakat Ekonomi Asia 

(MEA). 

2.  Untuk meningkatkan kerjasama antara perusahaan dengan Universitas 

Airlangga. 

3. Dapat memberdayakan mahasiswa praktik ketika sedang membutuhkan 

tambahan sumber daya manusia pada waktu tersebut. 

c. Bagi Universitas 

1. Dapat mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang 

telah diajakan saat kuliah. 

2. Dapat mengetahui seperti apa dunia kerja yang sesungguhnya sehingga 

materi yang diajarkan bisa disesuaikan dengan keadaan yang 

sesungguhnya. 

d. Bagi Pembaca 

1. Sebagai bahan referensi yang diharapkan untuk memberikan 

pengetahuan pada pembaca mengenai bagaimana keadaan dalam dunia 

kerja yang sebenarnya. 

2. Sebagai gambaran informasi mengenai jenis perusahaan yang dipilih 

oleh penulis. 

3. Sebagai bahan acuan dalam penulisan dan pembuatan tugas akhir untuk 

masa yang akan datang. 

 

1.4 Rencana Kegiatan Praktik Kerja Lapangan 

1. Objek PKL 

Bidang : Akuntansi Keuangan Lanjutan 

Topik : Penjualan Konsinyasi Atas Obligasi Ritel Indonesia 

(ORI012) pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 

Kantor Cabang Surabaya. 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR PENJUALAN KONSINYASI ATAS..... IRFAN MUSTIKA ALIMMAHDI



2. Subjek PKL 

PT. Tabungan Negara Indonesia (Persero) Tbk 

Kantor Cabang Surabaya 

Jalan Pemuda No. 50 Surabaya 60271 

Telpon : 031-5353513 

Fax  : 031-5345073 

Website : www.btn.co.id 

 

3. Jadwal Pelaksanaan PKL 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di PT. Bank Tabungan 

Negara Cabang Pemuda Surabaya. Penempatan praktik kerja di Kantor 

Kas Demak selama satu bulan dimulai dari tanggal 03 Agustus 2015 – 

31 Agustus 2015. 
 

Tabel 1.3 Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan 

 

 

 

 
 
 

     
    

No
. Kegiatan Juli Agustus September Oktober Nopember Desember 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Pembekalan PKL                         

2. Pengajuan 
Permohonan Ijin PKL                 

        

3. Penyerahan Proposal 
PKL                 

        

4. Pelaksanaan PKL                         

5. Penentuan Dosen 
Pembimbing                 

        

6. Penentuan Topik PKL                         

7. 
Penulisan dan 
Penyusunan  Laporan 
PKL 

                
        

8. Revisi Dosen 
Pembimbing                         
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