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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Peran akutansi dalam operasional di bank untuk memberikan informasi 

yang akan digunakan oleh manajer dalam menjalankan operasi perusahaan. 

Akuntansi juga memberikan informasi untuk pihak-pihak lain yang berkepentingan 

dalam menilai kinerja dan kondisi ekonomi perusahaan. Bank merupakan badan 

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat daalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (Kasmir, 2018c). 

 Akuntansi merupakan suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan 

informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan 

ekonomi yang dimaksud untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, 

yang digunakan dalam memilih keputusan terbaik diantara beberapa alternatif 

keputusan (II, 2017). Untuk mengetahui proses pemberian simbol atas transaksi 

yang terkait dengan suatu akun mencakup pengakuan, pengukuran, pencatatan dan 

pelaporan selama periode tertentu disebut dengan perlakuan akuntansi. 

 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur atau yang sekarang lebih dikenal 

dengan nama Bank Jatim merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD) di Provinsi Jawa Timur ini telah berkembang pesat dan keberadaan Bank 

Jatim sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat jawa timur dan telah menjadi 

kebanggaan tersendiri. Bank jatim merupakan salah satu lembaga keuangan Negara 

yang diperuntukkan melayan kebutuhan dan membantu mekanisme sektor 
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perekonomian di Indonesia. Bank Jatim memberikan salah satu layanan dalam 

menghimpun dana dari masyarakat berupa Simpanan Tabungan. Tabungan 

merupakan simpanan uang di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

menurut syarat tertentu (OJK, 2021). Umunya bank akan memberikan tabungan 

beberapa jenis tabungan untuk nasabah yaitu Tabungan Simpeda, Tabungan Siklus, 

Tabungan Siklus Prioritas, Tabungan Siklus Valas, Tabungan Simpel, Tabungan 

Siumi, Tabunganku, Tabungan Sinyak dan Program Bunga Plus (BankJatim, 2017).  

 Salah satu jenis Tabungan untuk menyediakan jasa penyimpanan uang yaitu 

tabungan Simpeda. Tabungan Simpeda merupakan produk dari Asosiasi Bank 

Pembangunan Daerah, dan tabungan simpeda memanfaatkan berbagai fasilitas 

keuntungan Tabungan Simpeda yang akan memberikan kemudahan dan 

kenyamanan dalam melakukan transaksi perbankan sesuai keinginan kami untuk 

selalu mengutamakan kepuasan nasabah.Tabungan Simpeda pada bank jatim 

sebagian juga dibuat oleh payroll gaji pns dan juga nasabah umum. Tabungan 

simpeda memberikan fasilitas yang berhadiah diundi 3x dalam setahun yaitu tingkat 

Regional dan Tingkat Nasional sehingga nasabah tertarik dengan Tabungan 

Simpeda. Pada tahun 2017 ada perubahan saldo harian dan presentase bunga. 

Transaksi tabungan Simpeda terdapat proses yang meliputi 5 langkah yaitu 

Pembukaan rekening Tabungan, Penyetoran, penarikan, Pendapatan bunga dan 

penutup rekening tabungan yang tidak dapat dipisahkan dalam perlakuan akuntansi 

dalam kegiatan operasional di bank, dimana pecatatan akuntansi yang digunakan 

adalah jurnal, register mutasi tabungan, register nasabah dan laporan. Pelaporan 
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akuntansi yang diterapkan atas transaksi tabungan simpeda dalam potongan pajak 

dan bunga. 

 Berdasarkan uraian tersebut, Perlakuan Akuntansi tersebut menyediakan 

infomasi berupa penyetoran atau penarikan dana dan pencatatan akuntansi Dalam 

Tabungan Simpeda Bank Jatim. Hal ini mendorong untuk melakukan penelitian 

dengan judul “ PERLAKUAN AKUNTANSI TABUNGAN SIMPEDA PADA 

BANK JATIM CABANG UNDAAN SURABAYA”  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan kesimpulan bahwa yang menjadi permasalahan dari penulisan 

Tugas Akhir ini adalah : 

1. Bagaimana Pengakuan Akuntansi atas transaksi Tabungan Simpeda pada 

Bank Jatim Cabang Undaan Surabaya? 

2. Bagaimana Pengukuran atau Penilaian Akuntansi atas transaksi tabungan 

simpeda pada Bank Jatim Cabang Undaan Surabaya?  

3. Bagaimana Pencatatan Akuntansi atas transaksi Tabungan Simpeda pada 

Bank Jatim Cabang Undaan Surabaya?  

4. Bagaimana Pengungkapan atau Penyajian Akuntansi atas transaksi 

Tabungan Simpeda pada Bank Jatim Cabang Undaan Surabaya?  

1.3. Tujuan Penelitian  

 Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian Tugas Akhir antara lain: 
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1. Untuk mengetahui Pengakuan Akuntansi atas transaksi Tabungan Simpeda 

pada Bank Jatim Cabang Undaan Surabaya?  

2. Untuk mengetahui Pengukuran atau Penilaian Akuntansi atas transaksi 

Tabungan Simpeda pada Bank Jatim Cabang Undaan Surabaya?  

3. Untuk mengetahui Pencatatan Akuntansi atas transaksi Tabungan Simpeda 

pada Bank Jatim Cabang Undaan Surabaya?  

4. Untuk mengetahui Pengungkapan atau penyajian Akuntansi atas transaksi 

Tabungan Simpeda pada Bank Jatim Cabang Undaan Surabaya?  

1.4. Manfaat Penelitian  

Dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan, yaitu antara lain: 

a. Bagi Mahasiswa 

Mahasiswa dapat penerapan ilmu yang telah diterima selama kuliah 

terhadap kenyataan didunia kerja dan sebagai syarat kelulusan dalam 

program studi yang ditempuh oleh penulis D3 Akuntansi di Universitas 

Hayam Wuruk Perbanas Surabaya.  

b. Bagi Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya 

Mahasiswa mendapatkan informasi lain serta dapat digunakan untuk 

tambahan koleksi daftar penelitian di perpustaakan Universitas Hayam 

Wuruk Perbanas Surabaya.  

c. Bagi Bank Jatim Cabang Undaan Surabaya 

Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai Perlakuan 

Tabungan Simpeda yang telah diberikan oleh bank tersebut. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dapat dijabarkan sebagai berikut: 

 BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.  

 BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini menguraikan teori-teori dan konsep-konsep yang mendasari dan 

mendukung penelitian  

BAB III  METODE PENELITIAN  

Bab ini memuat desan penelitian, batasan penelitian, data dan metode 

pengupulan data, dan teknik analisis data.  

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini memuat gambaran subyek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan. 

Pada sub bab gambaran subyek penelitian, akan dijelaskan sejarah singkat 

perusahaan, visi dan misi perusahaan, structur organisasi perusahaan, struktur 

organisasi perusahaan, job description, dan profil usaha.  

BAB V PENUTUP 

Bab ini membuat simpulan, saran dan implikasi penelitian. Saran penelitian ini 

ditunjukkan pada penelitian selanjutnya yang akan meneliti pada topik dan 

perusahaan yang berbeda. penelitian berupa masukan yang dapat dilakukan 
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oleh manajemen untuk menghasilkan perubahan yang lebih baik dari 

sebelumnya.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


