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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Bank Secara Umum 

  Kata bank sebenarnya tidak asing bagi kita, masyarakat yang kehidupan 

sehari-hari juga tidak terhindar dari uang.Uang adalah sebagai alat pembayaran 

guna mendapatkan baik yang kita perlukan baik berupa barang ataupun jasa.Bank 

juga mencakup laporan keuangan bagi setiap manusia dan badan contohnya untuk 

kepentingan pribadi ataupun perusahaan guna demi kelancaran bisnis. Bank 

adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan 

menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta 

memberikan jasa-jasa dalam lalulintas pembayaran dan peredaran uang. 

  Pengertian bank menurut Undang‐Undang No. 10 Tahun 1998, bank 

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

  Bank ialah berguna untuk menyalurkan dana masyarakat dan dapat 

dialokasikan dalam bentuk kredit atau bentuk –bentuk lainnya dan dapat 

menghasilkan keuntungan bagi bank. Tetapi bank juga tidak hanya mendapatkan 

keuntungan semata melainkan juga dapat membantu meningkatkan kebutuhan 

bagi masyarakat . 
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2.2 Jenis-jenis Bank 

  Jenis-jenis perbankan dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain : 

2.2.1 Dari Segi Fungsinya  

a. Bank Sentral  

 Ialah lembaga negara yang memounyai wewenang untuk mengeluarkan alat 

pembayaran yang sah dari suatu Negara, merumuskan dan melaksanakan 

kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pemabayaran, 

mengatur dan mengawasi perbankan serta menjalankan fungsi sebgai lender 

of the last resort. 

b. Bank Umum  

 Ialah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau 

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam 

laulintas pembayaran. Jasa yang diberikan oleh Bank Umum bersifat Umum, 

artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank Umum 

sering juga disebut Bank Komersial. 

c. Bank  Perkediatan Rakyat (BPR) 

 Bank Perkreditan Rakyat ialah bank yang menerima simpanan hanya dalam 

bentuk deposito berjangka, tabungan, dan / bentuk lainnya yang 

dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR.  

Terdapat dalam :  Triandaru, Sigit. Budisantoso,  Totok.2006. Bank Dan 

Lembaga Keuangan Lain. Bank Perkreditan Rakyat. 
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2.2.2 Dilihat Dari Segi Kepemilikannya  

  Bank dapat diliahat dari jenis kepemilikannya siapa saja yang memiliki 

bank tersebut. Jenis bank dapat diliahat dari segi kepemilikannya adalah sebagai 

berikut : 

1. Bank Milik Pemerintah 

 Ialah bank diamana baik akta pendiriannya maupun modalnya dimiliki oleh 

pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah pula. 

2. Bank Milik Swasta nasional  

 Ialah bank yang seluruh atau sebagian besar  modalnya dimiliki oleh swasta 

nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh  swasta, begitu pula 

pembagian keuntungannya juga dipertunjukkan untuk swasta pula. 

Contohnya Bank Danamon, Bank Central Asia, Bank Niaga, dan lain- lain. 

3. Bank Milik Asing  

 Ialah cabang dari bank yang ada diluar negri, baik milik swasta asing atau 

pemerintah asing. Kepemilikannya dimiliki oleh puhak luar negri. Contohnya 

Citibank, dan lain- lain. 

 

2.3 Tujuan Bank 

  Dalam Pasal empat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang 

menjelaskan,bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam 

rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional 

ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”. Meninjau lebih dalam terhadap 
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kegiatan usaha bank, maka bank (perbankan) Indonesia dalam melakukan 

usahanya harus didasarkan atas asas demokrasi ekonomi yang menggunakan 

prinsip kehati-hatian. Dalam hal ini maka lembaga perbankan perlu juga adanya 

pengawasan dan pembinaan agar masyarakat percaya akan bank tersebut  dan 

laporan keuangan juga berjalan dengan lancar. 

 

2.4 Usaha Bank 

  Kegiatan usaha bank  yang melakukan penghimpunan dana sebelumnya 

sudah dijelaskan. Tindakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan system 

kepercayaan dan ke amanan dalam keuangan.kegiatan usaha bank tertuang dalam 

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah : 

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, 

deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya 

yang dipersamakan dengan itu; 

2. Memberikan kredit; 

3. Menerbitkan surat pengakuan hutang; 

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

kepentingan dan atas perintah nasabahnya: Surat-surat wesel termasuk wesel 

yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada 

kebiasaandalam perdagangan surat-surat dimaksud; Surat pengakuan hutang 

dan kertas dagang lainnya yang masaberlakunya tidak lebih lama daripada 

kebiasaan dalamperdagangan surat-surat dimaksud; Kertas perbendaharaan 

negara dan surat jaminan pemerintah; Sertifikat Bank Indonesia 
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(SBI); Obligasi; Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) 

tahun; 100 BANK BERSUBSIDI BEBANI RAKYAT Instrumen surat 

berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun; 

5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk 

kepentingan nasabah; 

6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana 

kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi 

maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya; 

7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan 

perhitungan dengan atau antar pihak ketiga; 

8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga; 

9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan 

suatu kontrak; 

10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam 

bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. 

 

2.5 Sumber Dana Bank 

  Uang ialah alat bantu utama manusia untuk mewujudkan semua 

keinginannya baik berupa barang ataupun jasa. Di samping itu uang pun sangat 

berpengaruh dikehidupan sehari-hari khususnya dalam laporan keuangan. 

Penghimpunan dana dari masyarakat perlu dilakukan dengan cara-cara tertentu 

sehingga efisien dan dapat di sesuaikan dengan rencana penggunaan dana 

tersebut. 
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  Sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam 

rangka membiayai kegiatan operasinya. Sesuai dengan fungsi bank sebagai 

lembaga keuangan dimana kegiatan sehari-harinya adalah bergerak dibidangan 

keuangan, maka sumber-sumber dana tidak terlepas dari bidang keuangan. Untuk 

menopang kegiatan bank sebagai penjual uang (memberikan pinjaman), bank 

harus lebih dulu membeli uang (menghimpun dana) sehingga dari selisih bunga 

tesebutlah bank memperoleh keuntungan. Terdapat dalam: Triandaru, Sigit. 

Budisantoso, Totok. 2006. Bank Dan Lembaga Keuangan Lain. Salemba empat ; 

Jakarta, Kasmir. 2006. Dasar-Dasar Perbankan.  

1. Dana Bank Itu Sendiri 

  Sumber dana bank yang bersumber dari bank itu sendiri merupakan 

sumber dana modal sendiri. Maksudnya adalah modal setoran dan para pemegang 

sahamnya. Apabila saham yang terdapat dalam portepel belum habis terjual, 

sedangkan kebutuhan dana masih perlu, maka pencariannya dapat dilakukan 

dengan menjual saham kepada pemegang saham lama. Akan tetapi jika tujuan 

perusahaan untuk melakukan ekpansi, maka perusahaan dapat mengelurkan saham 

baru dan menjual saham baru tersebut di pasar modal. 

  Secara garis besar dapat disimpulkan pencarian dana yang bersumber dari 

bank itu sendiri terdiri dari ; Setoran modal dari pemegang saham, Cadangan-

cadangan bank, dan Laba yang belum dibagi. 

2. Dana Dari  Masyarakat 

  Sumber dana ini merupaka sumber dana terpenting bagi kegiatan opersai 

suatu bank dan merupakan ukuran keberhasialan bank jika mampu membiayai 



18 

 

operasinya dari sumber dana ini. Pentingnya sumber dana dari masyarakat, 

disebabkan sumber dana dari masyarakat merupakan sumber dana yang paling 

utama bagi bank. 

  Untuk memperoleh sumber dana dari  masyarakat, bank dapat 

menawarkan berbagai jenis simpanan. Pembagian jenis simpanan kedalam 

beberapa jenis dimaksudkan agar para nasabah penyimpan mempunyai banyak 

pilihan sesuai dengan tujuan masing-masing. Tiap pilihan mempunyai 

pertimbangan tertentu dan adanya suatu pengharapan yang ingin diperolehnya, 

yaitu berupa keuntungan, kemudahan atau keamanan uangnya atau kesemuanya. 

  Pada dasarnya sumber dari masyarakat dapat berupa giro (demand 

deposit), tabungan (saving deposit), dan deposito berjangka (time deposit) yang 

berasal dari nasabah perorangan atau suatu badan. 

  Rekening Giro, adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan 

setiap saat dengan menerbitkan cek untuk penariakan tunai atau bilyet giro untuk 

pemindahbukuan, sedangkan cek atau bilyet giro ini oleh pemiliknya dapat 

digunakan sebagai alat pembayaran. 

  Cek, merupakan perintah tak bersyarat kepada bank untuk membayar 

sejumlah uang tertentu pada saat penyerahannya atas badan rekening penarik cek. 

  Bilyet Giro, pada dasarnya merupakan perintah kepada bank untuk 

memindah bukukan sejumlah tertentu uang atas beban rekening penarik pada 

tanggal tertentu kepada pihak yang tertentu dalam bilyet giro tersebut dan bilyet 

giro dapat dibatalakan secara sepihak oleh penarik dan disertai dengan alasan 

pembatalan. 
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  Jasa Giro, merupakan suatu imbalan yang diberikan oleh bank kepada 

giran atas sejumlah saldo gironya yang mengendap di bank.  

  Deposito Berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan pada waktu tertentu sesuai tanggal yang terjanjikan antara deposan dan 

bank.  

  Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

dengan syarat tertentu yang disepakati dan tidak dengan cek atau bilyet giro atau 

alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu. 

3.  Dana Pinjaman  

 a. Call Money 

  Merupakan sumber dana yang dapat diperoleh bank berupa pinjaman 

jangka pendek dari bank lain melalui interbank call money market. 

Sumner dana ini sering digunakan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan 

dana mendesak dalam jangka pendek, seperti bila terjadi kalah kliring atau 

adanya penarikan dana besar-besaran oleh para deposan.  

 b. Pinjaman Antar Bank 

  Kebutuhan pendanaan kegiatan usaha suatu bank dapat juga diperoleh dari 

pinjaman jangka pendek dan menengah dari bank lain. Pinjaman ini 

dilakukan untuk memenuhi suatu kebutuhan dana yang lebih terencana 

dalam rangka pengembangan usaha atau meningkatkan penerimaan bank.  
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 c.  Kredit Likuiditas Bank Indonesia 

  Sesuai dengan namanya, kredit likuiditas bank Indonesia adalah kredit 

yang diberikan oleh bank Indonesia terutama kepada bank yang sedang 

mengalami kesulitan likuiditas. 

4. Sumber Dana Lain 

  Sumber dana ini merupakan sumber dana tambahan jika bank mengalami 

kesulitan dalam pencarian sumber dana yang telah disebut sebelumnya. Pencarian 

dari sumber dana ini relative lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu 

saja. Sumber dana yang lain ini selalu berkembang sesuai dengan perkembangan 

usaha perbankan dan perekonomian secara umum. Sumber-sumber tersebut antara 

lain :  

1. Setoran jaminan, setoran jaminan merupakan sejumlah dana yang wajib 

diserahkan oleh nasabah yang menerima jasa-jasa tertentu dari bank. 

2. Dana transfer, salah satu jasa yang diberikan bank adalah pemindahan dana. 

Pemindahan dana bisa berupa pemindahbukuan antar rekening, dari uang 

tunai ke suatu rekening, atau dari suatu rekening untuk kemudian ditarik 

tunai. 

3. surat berharga  pasar uang, surat berharga pasar uang adalah surat-surat 

berharga jangka pendek yang dapat diperjual belikan dengan cara didiskonto 

oleh bank Indonesia. Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SBPU 

kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan 

keuangan maupun nonkeuangan. 
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2.6 Pengertian Tabungan 

  Tabungan adalah simpanan pihak ke tiga yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan menurut syarat- syarat tertentu..menurut  Ir. Drs Lukman Dendawijaya, 

M.M  dalam bukunya yang  berjudul “Manajemen Perbankan”Pendapatan 

merupakan faktor utama yang terpenting untuk menentukan konsumsi dan 

tabungan. 

  Dalam perbankan di Indonesia dewasa ini terdapat beberapa jenis-jenis 

tabungan, Perbedaan jenis tabungan ini hanya terletak dari fasilitas yang diberikan 

kepada si penabung. Dengan demikian maka si penabung mempunyai banyak 

pilihan dan juga akan mendapat keuntungan berupa bunga tabungan. Menurut 

Sigit. Budisantoso, Totok. 2006. Bank Dan Lembaga Keuangan Lain. Salemba 

empat ; Jakarta, Kasmir. 2006. Dasar-Dasar Perbankan dan Taswan S.E., M.,Si, 

Akuntansi Perbankan, Ed III, Jakarta : UPP AMP YKPN. 

 

 

2.7 Jenis-Jenis Tabungan 

1. Tabanas (Tabungan Pembangunan Nasional), merupakan bebtuk tabungan 

yang tidak terikat oleh jangka waktu dengan syarat penyetoran dan 

pengambilan, tabanas pertama kali diatur pada tahun 1971. Tabanas terdiri 

dari: 

a. Tabanas Umum 

b. Tabanas Pemuda 

2. Tabungan Pegawai yaitu tabanas khusus pegawai dari semua golongan 

kepangkatan di lingkungan Departemen,lembaga atau instansi Pemerintah 
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dan Perusahaan Pemerintah maupun swasta yang pelaksanaan penyetorannya 

dilakukan secara kolektif. 

3. Taska, merupakanbentuk tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa, yang 

pertama kali diatur Tahun 1971. 

4. Tabungan ONH, merupakan setoran ongkos naik haji atas nama calon jemaah 

haji untuk setiap musimta haji yang bersangkutan. Besarnya setoran dimuka 

berdasarkan prinsip diskonto untuk setiap musim haji, ditetapkan pertama kali 

oleh kepperes pada Tahun 1969. 

5. Tabungan lainnya, mer upakan tabungan selain Tabanas dan Taska, misalnya 

tabungan dari pegawai bank sendiri yang bukan Tabanas dan Taska atau 

tabungan masyarakat pada bank-bank yang bukan penyelenggara Tabanas 

ataupun Taska. 

  Dengan dmikian produk-produk tabungan yang dikeluarkan bank 

bervariasi. Bank swasta dan nasional berlomba-lomba untuk mendapatkan 

nasabah sebanyak-banyaknya dengan menawarkan bunga dan fasilitas-fasilitas 

yang menarik. 

 

2.8 Tujuan Tabungan 

  Tujuan dari tabungan ,antara lain : 

1. Terjamin keamanannya kareana dengan menyimpan uang di bank keamanan 

akan terjamin. 

2. Akan mendapat bunga dengan menyimpan uang di bank. 

3. Dapat terhindar dari pemakaian uang secara terus-menerus. 
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4. Adanya kepastian saat penarikan uang, karena dapat dilakukan setiap saat 

dimana saja dan tidak dikenakan biaya administrasi dengan fasilitas ATM.  

2.9 Manfaat Tabungan  

  Terdapat manfaat yang diberikan dari tabungan bagi nasabah, antara lain: 

1. Sebagai penyimapanan uang yang aman dan praktis serta terhindar dari resiko 

yang mungkin saja terjadi. 

2. Nasabah akan dapat bunga tabungan dari uang simpanan di bank tersebut. 

3. Penarikannya dapat dilakukan kapan saja atau setiap saat. 

4. Sebagai sarana efektif karena dapar diambil melalui ATM. 

5. Dapat dijadikan jaminan untuk  pembukaan awal kredit. 

6. Dapat menjadikan hidup yang cukup,tidak berlebih atau boros karena dapat 

menyisihkan sebagaian uangnya untuk menabung. 

  Adapun manfaat bagi bank, antara lain : 

1. Sebagai salah satu sumber dana pihak ketiga dari bank. 

2. Sebagai penunjang untuk menarik nasabah dalam rangka mengguanakan 

fasilitas produk-produk lainnya. 

3. Untuk membantu program pemerintah dalam rangka pertumbuhan ekonomi. 

4. Meningkatkan kesadaran bagi masyarakat untuk menyimpan dananya di 

bank. 

 

2.10  Perlakuan Akuntansi  

  Pengertian dan Definisi  Akuntansi adalah suatu proses mencatat, 

mengklasifikasi, meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta 
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kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh 

orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu 

keputusan serta tujuan lainnya. 

Dapat disimpulkan juga bahwa pengertian akuntansi sebagai berikut : 

1. Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan 

pelaporan informasi ekonomi  keuangan. 

2. Informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna 

untuk penilaian dan pengambilan keputusan bagi pihak yang memerlukan. 

 

2.10.1 Dari Sudut Pandang Pemakai  

  Ditinjau dari sudut pemakaiannya, akuntansi dapat didefinisikan sebgai 

suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan 

kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan atau organisasi. 

Informasi yang dihasilkan akuntansi diperlukan untuk : 

1. Membuat perencanaan yang efektif, pengawasan dan pengambilan 

keputusan oleh manajemen. 

2. Pertanggungjawaban organisasi kepada para investor, kreditur, dan 

pemerintah dan sebagainya. 

 

2.10.2 Dari Sudut Proses Kegiatan  

  Dari sudut pandang proses kegiatan, dapat didefinisikan sebagai “proses 

pencatatan, penggolongan, pelaporan, dan menganalisa data keuangan suatu 

organisasi. Definisi ini menunjukan bahwa kegiatan akuntansi merupakan tugas 
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yang kompleks dan meliputi bermacam- macam kegiatan. Pada dasarnya akuntan 

harus : 

1. Mengidentifikasi data mana yang brkaitan atau relevan dengan keputusan 

yang akan diambil. 

2. Memproses atau menganalisis data yang relevan. 

3. Mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk 

pengambilan keputusan. 

 

2.10.3 Tujuan utama dari akuntansi 

  Tujuan dari akuntansi adalah menyajiakan informasi ekonomi (economic 

information) dari suatu kesatuan ekonomi (economic entinity) kepada pihak –

pihak yang berkepentingan. Yang dimaksud dengan satu kesatuan ekonomi di sini 

adalah badan usaha (business enterprise). Informasi ekonomi yang dihasilkan oleh 

akuntansi berguna bagi pihak- pihak di dalam perusahaan maupun pihak- pihak di 

luar perusahaan. 

http://www.hari.asia/2012/03/definisi-akuntansi.html 

http://ulatmedia.blogspot.com/2012/05/pengertian-akuntansi.html 

 

2.10.4 Perlakuan Akuntansi Pada Tabungan 

  Tabungan adalah sumber dana yang dihimpun dari masyarakat. Menurut 

pedoman Akuntansi Perbankan (PAPI) tabungan adalah simpanan dari pihak lain 

pada bank yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat – syarat tertentu 

yang telah disepakati, tetapi tidak dapat dilakukan menurut syarat – syarat tertentu 
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yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang 

dipersamakan dengan itu. 

 

Jurnal: 

Dr. Kas       xx  

  Kr. Tabungan       xx 

a. Pengungkapan 

1. Pada saat nasabah mendaftar serta menyetor awal pada tabungan haji. 

2. Apabila nasabah ingin mendapatkan nomor porsi maka nasabah harus 

mempunyai dana tabungan yang telah ditentukan sebesar Rp.25 juta. 

3. Jadwal keberangkatan calon haji tergantung pada nomor porsi serta 

pelunasan dana yang mana juga berkaitan dengan pemerintah tentang kurs 

dollar saat itu. 

4. Apabila calon haji belum bisa melunasi, maka nasabah tersebut dinyatakan 

(waiting list) atau ditinggal karena belum bissa melunasi. 

b. Pengukuran  

  Pada saat nasabah mendaftar untuk tabungan haji, bank mengakui 

setoran awal sebagai dana kewajiban nasabah. Bank tidak membebankan 

biaya administrasi dan bunga pada tabungan haji BRI. Apabila nasabah ingin 

mendapatkan nomor porsi maka setoran harus mencapai dana yang telah 

ditentukan sebesar Rp.25 juta dan pelunasannya dapat ditentukan oleh 

pemerintah  yang berkaitan dengan kurs dollar saat itu. 

c. Pencatatan  
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a. Pada saat setoran awal tabungan haji minimum Rp 50 ribu. 

Db. Rekening Nasabah  xx 

Kr. Rekening Mentri Agama   xx 

b. Pada saat setoran untuk mendapatkan nomor porsi haji sebesar Rp 25 juta. 

Db. Rekening Nasabah  xx 

Kr. Rekening Mentri Agama   xx 

c. Pada saat pelunasan  

Db. Rekening Nasabah   xx 

Kr. Mentri Agama     xx 

Dengan catatan melihat kurs dollar saat itu yang kemudian ditetapakan 

biaya haji dengan kurs dollar. Pelunasannya melihat nilai kurs dollar 

kemudian di rupiahkan. Kemudian total pembiayaan haji dikurangi setoran 

sebesar Rp 25 juta hasil pengurangan itulah yang dinyatakan sebagai sisa 

kekurangan biaya haji yng harus dilunasi atau dibayarkan. 

d. Penyajian  

Pembayaran tabungan haji debit pada  rekening Nasabah sedangkan kreditnya 

pada rekening Mentri Agama. Jadwal keberangkatan calon haji tergantung 

pada pelunasan dana tersebut serta pemerintah. 

 

 

 

 




