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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perbankan sebagai suatu lembaga keuangan kepercayaan masyarakat yang 

memegang peranan penting dalam sistem perekonomian, sehingga dapat 

dikatakan bank merupakan urat nadi dari sistem keuangan yang beraktifitas 

menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, deposito, dll, 

yang kemudian dana yang terkumpul dari masyarakat tersebut disalurkan kembali 

ke masyarakat dalam bentuk kredit. Sebagai badan usaha yang bergerak dalam 

bidang jasa, kepercayaan dari semua pihak yang terkait adalah hal yang sangat 

penting baik bagi pemilik dan pengelola bank maupun masyarakat sebagai 

pengguna jasa bank. 

Salah satu kegiatan bank yang sangat penting dan utama adalah 

menyalurkan kredit kepada masyarakat, baik kredit perorangan maupun kredit 

lembaga atau kredit perusahaan, sehingga pendapatan bank dari kredit yang 

merupakan bunga merupakan sumber utama pendapatan bank. Bila diperhatikan 

neraca bank akan terlihat bahwa sisi aktiva bank akan didominasi oleh besarnya 

jumlah kredit. Demikian juga bila diamati dari sisi pendapatan bank, akan ditemui 

bahwa pendapatan terbesar bank adalah dari pendapatan bunga dan provisi atau 

komisi kredit. 

Mengkaji peranan bank yang memiliki fungsi sebagai penghimpun dana 

dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana ke masyarakat. Dalam 

peranannya, terdapat hubungan antara bank dan nasabah yang didasarkan pada 

unsur kepercayaan dan hukum. Suatu bank hanya dapat melakukan kegiatan dan 

mengembangkan banknya apabila masyarakat percaya untuk menempatkan 

uangnya dalam produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut. 

Jenis usaha perbankan berbagai macam, yang pertama yaitu KPR dan 

Perbankan Konsumer yang didalamnya meliputi KPR subsidi, KPR non subsidi, 

Kredit perumahan lainnya dan Kredit konsumer. Usaha yang kedua yaitu Produk 

Simpanan yang meliputi Giro, Tabungan, dan Deposito. Usaha ketiga yaitu 
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pemberian kredit komersial yang meliputi Kredit Konstruksi, Kredit Mikro dan 

Usaha Kecil Menengah serta Kredit Korporasi lainnya. Usaha keempat adalah 

perbankan syariah yang meliputi Giro Syariah, Tabungan Syariah, dan Deposito 

Syariah. Salah satu unit usaha yang paling penting adalah menerima deposito dari 

nasabah dan memberikan pinjaman atau kredit perumahan kepada nasabah yang 

mengajukan kredit pemilikan rumah. Salah satu perbankan yang memiliki unit 

usaha deposito dan kredit pemilikan rumah adalah Bank Tabungan Negara Jawa 

Timur. Bank ini merupakan salah satu perbankan yang terletak di Jl. Pemuda No. 

50 Surabaya. 

Berkembangnya suatu perusahaan sangat ditentukan oleh laba atau 

pendapatan. Pendapatan adalah arus masuk atau peningkatan lain dari aktiva suatu 

entitas atau pelunasan kewajibannya dari penyerahan atau produksi suatu barang, 

pemberian jasa atau aktivitas lain yang merupakan usaha terbesar atau usaha 

utama yang sedang dilakukan entitas tersebut.  Secara umum laporan keuangan 

adalah laporan akuntansi utama yang memberikan  informasi keuangan kepada 

pihak – pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan ekonomi. Laporan laba rugi adalah salah satu bagian dari 

laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba selama periode. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, tampak bahwa laporan laba rugi 

merupakan salah satu komponen yang penting dalam laporan keuangan. 

Kesalahan dalam penentuan pendapatan dan biaya dapat berakibat fatal bagi 

kelangsungan hidup perusahaan. Hal ini diperparah ketika perusahaan memiliki 

kecenderungan untuk memanipulasi laba perusahaan agar tampak bagus di mata 

investor. Untuk itu, keakuratan penyajian pendapatan dan biaya dalam laporan 

keuangan mutlak diperlukan sesuai dengan standar sehingga pendapatan dan biaya 

yang tersaji benar-benar mencerminkan kinerja perusahaan selama periode 

akuntansi. Melihat pentingnya hal tersebut, maka penelitian Praktek Kerja 

Lapangan ini mengambil judul “Perlakuan Akuntansi Terhadap Pendapatan Jasa 

Deposito dan Bunga Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Surabaya”. 
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1.2. Landasan Teori  

1.2.1. Pengertian Bank 

Menurut Bank Indonesia, Bank adalah lembaga kepercayaan yang 

berfungsi sebagai lembaga intermediasi, membantu kelancaran sistem 

pembayaran, serta lembaga yang membantu pemerintah dalam melaksanakan 

kebijakan moneter. Dalam arti sempit, bank adalah sebuah tempat dimana uang 

dapat disimpan dan dapat dipinjamkan, sedangkan dalam pengertian luas, bank 

merupakan tempat penyimpanan uang bagi masyarakat yang membutuhkan dana. 

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan 

giro, tabungan dan deposito. Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan lebih luas 

bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. 

 Sesuai dengan Undang-Undang Perbankan No.10 Thn 1998, tentang 

pengertian 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.” 

 Sedangkan menurut Kasmir (2010:11), dalam bukunya Manajemen 

Perbankan mendefinisikan bank sebagai : “Bank adalah lembaga keuangan yang 

kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan 

kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa perbankan 

lainnya”. 

Pada intinya menjelaskan bahwa kegiatan utama bank adalah menghimpun 

dan menyalurkan dana. Bank merupakan salah satu pilihan yang terbaik untuk 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan.  

1.2.2. Fungsi Bank 

 Secara umum fungsi utama bank dalam menghimpun dana dari masyarakat 

dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau 
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sebagai financial intermediary. Secara spesifik fungsi bank seperti yang 

diungkapkan oleh Budisantoso (2014:9) : 

1. Agent of Trust (Jasa dengan kepercayaan) 

Dasar utama perbankan adalah trust atau kepercayaan, baik dalam 

hal menghimpun dana maupun menyalurkan dana. Masyarakat mau 

menitipkan dananya di bank apabila dilandasi dengan unsur kepercayaan. 

Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, 

uangnya akan dikelola dengan baik oleh bank. Pihak bank sendiri akan 

mau menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitur atau 

masyarakat dengan dilandasi unsur kepercayaan. Pihak bank percaya 

bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan pinjaman, debitur akan 

mempunyai kemampuan untuk membayar saat jatuh tempo, dan juga bank 

percaya bahwa debitur mempunyai niat baik untuk mengembalikan 

pinjaman beserta kewajiban lainnya saat jatuh tempo. 

2. Agent of Development (Jasa untuk pembangunan) 

Sektor yang ada dalam kegiatan perekonomian masyarakat yaitu 

sektor moneter dan sektor riil. Kedua sektor tersebut tidak dapat 

dipisahkan, karena keduanya saling berinteraksi dan saling mempengaruhi 

satu dengan yang lain. Sektor riil tidak akan berkinerja dengan baik 

apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Tugas bank sebagai 

penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan untuk kelancaran 

kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut 

memungkinkan masyarakat melakukan investasi, distribusi, dan juga 

konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegatan tersebut tidak dapat 

dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, 

distribusi, dan konsumsi tidak lain adalah kegiatan pembangunan 

perekonomian suatu masyarakat. 

3. Agent of Service (Jasa pelayanan) 

Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran 

dana, bank juga memberikan penawaran dan jasa-jasa perbankan kepada 
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masyarakat. Jasa-jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan 

kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa-jasa bank ini antara 

lain dapat berupa jasa pengiriman uang, jasa penitipan barang berharga , 

jasa pemberian jaminan bank, dan jasa penyelesaian tagihan. 

Ketiga fungsi yang telah disebutkan dapat memberikan gambaran yang 

menyeluruh dan lengkap mengenai fungsi bank dan perekonomian, sehingga bank 

tidak hanya dapat diartikan sebagai lembaga perantara keuangan (financial 

intermediary institution).  

1.2.3. Tujuan Bank 

 Bank bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional 

dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas 

nasional kearah peningkatan 

kesejahteraan rakyat banyak dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari tatanan 

perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Bank juga memberikan 

kredit kepada debitur yang ingin meminjam uang yang bisa digunakannya untuk 

memperluas usahanya. 

Kegiatan Usaha Bank : 

1. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa 

giro,deposito berjangka,sertifikat deposito,tabungan dan atau dalam bentuk 

lainnya yang dipersamakan dengan itu; 

2. Memberikan kredit dan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah; 

3. Menerbitkan surat pengakuan hutang; 

4. Membeli,menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk 

kepentingan dan atas perintah nasabahnya : 

a. Surat-surat Wesel, termasuk wesel yang diaseptasi oleh bank yang 

masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan 

surat-surat dimaksud; 

b. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa 

berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan; 
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c. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah; 

d. Sertifikat Bank Indonesia; 

e. Obligasi; 

f. Surat dagang berjangka waktu sampai satu tahun; 

g. Instrumen surat berharga lainnya yang berjangka waktu sampai dengan 

1 tahun. 

5. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri atau nasabah; 

6. Meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain baik 

dengan menggunakan surat,sarana telekomunikasi,maupun dengan 

wesel,cek atau sarana lain; 

7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan 

perhitungan dengan atau antar pihak ketiga; 

8. Menyediakan penyimpanan barang dan surat berharga; 

9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasar suatu 

kontrak; 

10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lain dalam 

bentuk surat berharga yang tidak dicatat di bursa efek; 

11. Melakukan anjak piutang,usaha kartu kredit; 

12. Melakukan kegiatan penyertaan modal; 

13. Melakukan kegiatan Penyertaan modal sementara untuk mengatasi 

 kegagalan kredit; 

14. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pension; 

 

1.2.4. Definisi Pendapatan  

Menurut PSAK 23 (revisi 2010), pendapatan adalah arus masuk bruto dari 

manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode 

jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari 

kontribusi penanam modal. Sedangkan menurut Rudianto (2013), pendapatan 

adalah suatu kenaikan yang terjadi pada aktiva bukan kenaikan hutang atau 

jumlah modal anggota koperasi. Definisi pendapatan menurut IFRS (IAS-18 
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Revenue), pendapatan adalah arus masuk yang belum dikurangi beban-beban 

yang bersangkutan dengan kegiatan ekonomi selama periode tertentu yang berasal 

dari kegiatan utama suatu perusahaan/entitas dimana arus kas masuk tersebut 

menghasilkan peningkatan pada ekuitas, bukan dari kontribusi pada pemilik 

perusahaan/entitas.  
Pendapatan, menurut Kieso (2012:955), adalah arus masuk bruto dari 

manfaat ekonomi selama satu periode yang timbul dalam aktivitas normal suatu 

entitas ketika arus masuk mengakibatkan kenaikan ekuitas, selain kenaikan yang 

berkaitan dengan kontribusi dari peserta ekuitas. Berdasarkan beberapa pendapat 

ahli diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapatan adalah suatu aliran 

kas masuk atau kenaikan lain aktiva yang berasal dari penjualan barang atau jasa 

yang merupakan kegiatan atau aktivitas utama perusahaan bukan berdasarkan 

kenaikan hutang.  

Pendapatan juga mengandung makna yang luas dimana dalam pendapatan 

termasuk pula pendapatan bunga, sewa, laba, pendapatan aktiva lain-lain. 

Sehingga penyajian pendapatan dalam laporan keuangan dipisahkan antara 

pendapatan operasional dengan pendapatan di luar pendapatan operasional. Dasar 

yang digunakan untuk mengukur besarnya pendapatan adalah dengan 

menggunakan nilai tukar (exchange value) dari barang atau jasa yang ditukar 

dengan cash equivalent atau present value dari tagihan-tagihan yang diharapkan 

dapat diterima. 

Entitas harus menentukan tingkat penyelesaian dari suatu transaksi atau 

kontrak dengan menggunakan metode yang dapat mengukur dengan sebagian 

besar pekerjaan yang dilaksanakan. Metode yang mungkin meliputi: proporsi 

biaya yang terjadi dari pekerjaan yang telah diselesaikan sampai sekarang 

dibandingkan dengan total estimasi biaya. Menurut PSAK 23 (2010), biaya yang 

terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan trasaksi penjualan dapat diukur 

dengan andal. Ini berguna untuk mengetahui pada saat kapan penjualan sudah 

dapat diakui tergantung dari perjanjian jual beli yang sudah disepakati antara 

kedua belah pihak. 
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1.2.5. Pengakuan Pendapatan  

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria 

pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan 

menjadi bagian yang melengkapi unsur asset, kewajiban, ekuitas dana, 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat pada laporan 

keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam 

pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh 

kejadian atau peristiwa terkait .  

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa 

untuk diakui yaitu :  

a. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan 

kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar atau masuk ke dalam 

entitas pelaporan yang bersangkutan;  

b. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat 

diukur atau dapat diestimasi dengan andal.  

Pengakuan pendapatan adalah pencatatan transaksi pendapatan dalam 

buku-buku laporan keuangan perbankan untuk nantinya akan dilihat oleh beberapa 

orang yang membutuhkan. Pengakuan adalah proses untuk secara formal mencatat 

atau memasukkan suatu pos dalam akun dan laporan keuangan entitas. Jadi dapat 

dikatakan pengakuan pendapatan adalah proses untuk secara formal mencatat atau 

memasukkan jumlah pendapatan yang telah diakui dalam laporan keuangan.  

Menurut Rudianto (2013:201), pengakuan pendapatan adalah waktu 

diakuinya pendapatan oleh bank. Pengakuan pendapatan merupakan ketetapan 

kapan pendapatan yang menjadi hak bank bisa diakui oleh institusi tersebut. 

Pengakuan pendapatan juga merupakan periode dimana suatu aktivitas yang 

menjadi sumber pendapatan utama bagi bank dicatat sebagai pendapatan. 

PSAK 23 tahun 2010 mengungkapkan Jika hasil transaksi yang terkait dengan 

penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan sehubungan dengan 

transaksi tersebut harus diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari 
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transaksi pada tanggal neraca. Hasil transaksi dapat diestimasi dengan andal jika 

seluruh kondisi ini terpenuhi:  

a. jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal; 

b. kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi 

tersebut dapat diperoleh entitas;  

c. tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur 

dengan andal; 

d. biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya menyelesaikan transaksi 

tersebut dapat diukur dengan andal; 

e. Jika hasil transaksi terkait dengan penjualan jasa tidak dapat diestimasi 

dengan andal, maka pendapatan diakui hanya yang berkaitan dengan 

beban terakui yang dapat terpulihkan  

PSAK 23 juga mengungkapkan Pendapatan yang timbul dari penggunaan 

aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen diakui 

jika kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut 

akan diperoleh entitas serta jumlah pendapatan dapat diukur secara andal.  

 

1.2.6. Kebijakan Akuntansi Pengakuan Pendapatan dan Bunga 

Kebijakan akuntansi ini berkaitan dengan bagaimana pengakuan 

pendapatan bunga atas kredit yang dikelompokkan sebagai kredit lancar 

(performing) dan kredit kurang lancar (nonperforming). Hal tersebut dimuat 

dalam PSAK 31 Akuntansi Perbankan yang berisi : 

a. Dasar yang digunakan dalam pengakuan pendapatan dan beban bank 

merupakan hal yang fundamental dalam hubungannya dengan pengukuran 

tingkat rentabilitas. Kegiatan utama bank adalah memupuk dana yang 

pada umumnya adalah berbunga (interest bearing) dan menanamkannya 

dalam aktiva produktif (earning assets). 
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b. Pendapatan dan beban bunga diakui secara akrual (accrual basis), kecuali 

pendapatan bunga dari kredit dan aktiva produktif lainnya yang "non 

performing". Pendapatan dari aktiva yang non performing hanya boleh 

diakui apabila pendapatan tersebut benar-benar telah diterima. Pendapatan 

dari aktiva produktif non performing yang belum diterima tidak dapat 

diakui sebagai pendapatan dalam periode laporan dan harus dilaporkan 

dalam Laporan Komitmen dan Kontinjensi. 

c. Pendapatan bunga terdiri atas pendapatan bunga dan pendapatan lain yang 

berkaitan langsung dengan pemberian kredit seperti provisi dan komisi. 

d. Beban bunga terdiri atas beban bunga dan beban lain yang dikeluarkan 

secara langsung dalam rangka penghimpunan dana tersebut seperti hadiah, 

premi atau diskonto dari kontrak berjangka dalam rangka pendanaan 

(funding). 

 

1.2.7. Pengukuran Pendapatan  

PSAK 23 menyebutkan bahwa pendapatan harus diukur dengan nilai wajar 

imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul 

dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dan 

pembeli atau pemakai aktiva tersebut. Jumlah tersebut diukur dengan nilai wajar 

imbalan yang diterima atau yang dapat diterima perusahaan dikurangi jumlah 

diskon dagang dan rabat volume yang diperbolehkan oleh perusahaan. 

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai 

perolehan historis. Asset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau 

sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh asset tersebut. 

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pengukuran pos-pos laporan keuangan 

menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing 

dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.  

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat 

peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada 

kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila 

pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak, tidak mungkin dilakukan, 
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maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan Atas 

Laporan Keuangan. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi 

apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi 

peristiwa atau keadaan lain di masa yang akan datang.  

 

1.2.8. Pengungkapan Pendapatan  

Menurut PSAK 23, entitas harus mengungkapkan :  

1. Kebijakan akuntansi yang dianut untuk pengakuan pendapatan termasuk 

metode yang dianut untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi 

penjualan jasa. 

2. Jumlah setiap kategori pendapatan yang diakui selama periode, termasuk 

pendapatan yang timbul dari:  

a. Penjualan barang; 

b. Penyediaan jasa; 

c. Bunga; 

d.  Royalty;  

e. Dividen;  

f. Jenis pendapatan signifikan lainnya. 

Intinya pendapatan harus diakui dan diukur dengan benar sehingga dapat 

diungkapkan dengan benar pula pada laporan keuangan perbankan. Pendapatan 

yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan bank adalah seluruh pendapatan 

yang dihasilkan dari kegiatan pokok bank maupun dari kegiatan non pokok 

perbankan. 

 

1.3. Tujuan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan  

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan adalah 

sebagai berikut : 
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1. Memenuhi syarat kelulusan dari Program Studi Diploma Akuntansi 

Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. 

2. Mengetahui pengakuan pendapatan deposito dan bunga pada Bank 

Tabungan Negara Jawa Timur telah sesuai atau belum dengan PSAK 31. 

3. Membandingkan antara teori yang diperoleh dalam perkuliahan dengan 

praktek yang sesungguhnya. 

4. Memperoleh data, keterangan-keterangan serta ilmu pengetahuan yang 

dibutuhkan sehubungan dengan masalah yang diangkat. 

 

1.4. Manfaat Praktik Kerja Lapangan  

Manfaat dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut :  

1.  Bagi Penulis  

a. Menambah wawasan mengenai kinerja yang ada pada Bank 

Tabungan Negara Jawa Timur khususnya tentang pendapatan 

deposito dan bunga, baik secara teori maupun selama di bangku 

kuliah.  

b. Sebagai disiplin akuntansi keuangan tentang pendapatan yang di 

perkirakan tentang pendapatan yang diperoleh selama bangku kuliah.  

c. Sebagai bahan masukan jika sewaktu penulis dihadapkan pada 

masalah yang berhubungan dengan pengukuran dan pengakuan 

pendapatan.  

2. Bagi Universitas Airlangga 

Sebagai salah satu bahan referensi dan bahan pertimbangan bagi 

penelitian yang sama yaitu perlakuan akuntansi atas pendapatan pada 

suatu perbankan di masa yang akan datang. 
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3. Bagi Bank Tabungan Negara 

a. Sebagai salah satu masukan bagi bank dalam menerapkan 

kebijakannya pada masa periode yang akan datang.  

b. Sebagai salah satu sarana kerjasama antara pihak perbankan dengan 

pihak Universitas Airlangga. 

4. Bagi Pembaca  

Sebagai sarana yang diharapkan dapat menambah pengetahuan 

pembaca tentang topik yang dibahas yaitu pengakuan dan  pengukuran 

pendapatan dalam perbankan dapat menjadi acuan atau dasar 

pemahaman dalam pelaksanaan kegiatan sejenis di masa yang akan 

datang.  

1.5. Rencana Kegiatan Praktik Kerja Lapangan  

Pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Bank 

Tabungan Negara Jawa Timur di jalan raya Kalirungkut No.70 C Surabaya selama 

1 (satu) bulan, mulai tanggal 1 Agustus 2015 sampai 31 Agustus 2015. Bidang 

yang diambil dan diminati adalah akuntansi keuangan dengan topik “Perlakuan 

Akuntansi Terhadap Pendapatan Deposito dan Bunga Pada PT. Bank Tabungan 

Negara (Persero) Surabaya”. Adapun jadwal kegiatan Praktik Kerja Lapangan 

secara lengkap disajikan pada tabel 1.1 
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Tabel 1.1 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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