
I. PENDAHULUAN 

A. Latar  Belakang Masalah 

Sejak dikeluarkannya Paket Deregulasi Perbankan Tahun 1988, climana 

peluang untuk mendirikan bank terbuka lebar dengan persyaratan yang relatif 

mudah, maka setiap kelompok usaha berlomba untuk mendirikan usaha jasa 

keuangan bank guna menunjang sumber pendanaan bisnisnya. Dalaln periode 

yang singkat pertumbuhan bank meningkat sangat pesat, sementara bank-bank 

yang telah lama beroperasi membuka kantor-kantor cabangnya di harnpir 

sernua kota besar di Indonesia. Bila dilihat dari jumlah kantor cabang yang 

dilniliki oleh masing-masing bank pada bulan Juni 1994, maka julnlah kantor 

cabang yang terbanyak dimiliki oleh kelompok bank milik pemerintah, antara 

lain BRI sejulnlah 323 kantor, BNI sejurnlah 21 1 kantor, BDN sejumlah 141 

kantor, BBD sebanyak 143 kantor dan BE11 sebanyak 72 kantor. 

Bank lnilik Pernerintah Daerah (BPD) seluruh Indonesia sejurnlah 269 

kantor. Sedangkan pada kelompok "papan atas" bank swasta tercatat bahwa 

Lippo Bank memiliki 100 kantor cabang, Bank Danalnon merniliki 90 kantor 

cabang, BCA 88 kantor cabang, BII dan Bank Niaga masing-masing 44 kantor 

cabang dan 34 kantor cabang. 

Sektor perbankan juga dipengaruhi oleh masuknya lembaga-lembaga 

keuangan non-bank lnenjadi bank umum sesuai dengan Undang-~~ndang 

Perbankan No. 7 tahun 1992. Keadaan perkembangan bank-bank yang sangat 

ekspansif tentu saja akan rnelnpengaruhi tingkat kompetisi, baik dalaln bidang 

pengerahan dana masyarakat maupun penyaluran kredit. Di lain pihak nasabah 



bank telah cukup jeli dalam melakukan pilihan atas pelayanan jasa dan produk 

yang ditawarkan. Perkembangan usaha perbankan mengharuskan adanya 

perubahan dari berorientasi produk (product oriented,) menuju lcepada 

berorientasi pasar (nlarket oriented,). Peningkatan kolnpetisi juga rnenuntut 

hngsi  bank bukan hanya sebagai agen penyalur kredit (lending ngencj~), tetapi 

juga sebagai penasehat keuangan (financial adviser) bagi nasabah. 

Dalam kondisi seperti ini tentunya setiap bank dituntut untuk dikelola 

secara profesional, efisien dan efektif, kalau tidak ingin tersisih dari percatirran 

dunia perbankan. Keharusan untuk dapat bekerja seperti itu akan semakin 

terasa dan lnendesak kalau dikaitkan dengan kondisi perekonolnian nasional 

dan internasional yang penuh ketidakpastian. 

Ilnplikasi dari kenyataan di atas terhadap kinerja perbankan tentunya 

tidaklah kecil. Sebab, di satu sisi jumlah bank bertambah banyak, sementara 

disisi lain pelnerintah lebih memperketat persyaratan kesehatan bank, lnelalui 

pengaturan tingkat Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (Copifal 

Adequacy Ratio). Disarnping itu, dalam bidang perkreditan, pemerintah telah 

lnengeluarkan Paket Deregulasi bulan Pebruari 1991 (PAKFEB) yang 

rnengatur struktur perkreditan yang dikenal dengan ketentuan Batas 

Maksimum Pemberian Kredit (Legal Lending Limit). 

Sernentara itu sejak bulan Agustus 1992 terjadi perubahan status bank- 

bank umum milik pemerintah menjadi Perseroan Terbatas (Persero). 

Pen~bahan ini dimaksudkan untuk lneningkatkan kinerja masing-masing bank 

pemerintah dalam menghadapi persaingan, baik dengan bank-bank umuln 

swasta nasional lnaupun bank-bank ulnum swasta campuran. Di lain pihak, 



perubahan status ini tentu saja akan mempengaruhi komitmen bank-bank milik 

pelnerintah sebagai agen pembangunan (agenl of developn~ent). Seiring 

dengan pertumbuhan perbankan yang sangat pesat tersebut perlu adanya suatu 

indikator untuk lnengukur tingkat kesehatan perbankan di Indonesia, ha1 ini 

dimaksudkan agar bank tersebut dikelola dengan baik dan secara profesional. 

Serangkaian Paket Kebijaksanaan tersebut lnelnbuat industri perbankan 

diwarnai dengan persaingan yang ketat dalam menghimpun dana masyarakat 

Terbatasnya dana lnasyarakat di kota-kota besar rnendorong bank-bank 

melakukan ekspansi dengan memperluas jaringan operasionalnya sampai ke 

daerah-daerah lnelalui pembukaan kantor-kantor cabang. Diharapkan cabang- 

cabang ini mampu dikelola oleh karyawan-karyawan yang profesional dan 

dapat menjadi ujung tolnbak bagi bank-bank dalam rnenghilnpun dana 

masyarakat yang selama ini masih belum digunakan dalam kegiatan-kegiatan 

yang produktif dan benar-benar layak. 

Semakin banyak cabang yang dimiliki menyebabkan suatu bank tumbuh 

lnenjadi besar yang di satu pihak akan lnelnampukan bank tersebut beroperasi 

lebih efisien dibandingkan dengan bank lain yang lebih kecil dan terbatas 

jaringan operasinya, sebagailnana disebutkan oleh hukurn skala ekonomis 

(Econoniic of Scale). 

Tetapi dipihak lain seiring dengan semakin besarnya suatu organisasi akan 

meningkatkan kompleksitas pelaksanaan hngsi-hngsi manajemen dalam bank 

bila dilihat sebagai suatu organisasi, untuk itu perpaduan selnuanya hanya akan 

dicapai apabila pimpinan dan karyawannya bekerja secara profesional dengan 

tanggung jawab moral (nioral obligation) yang tinggi. 



PT Bank Rakyat Indonesia (F'ersero) sebagai salah satu bank pemerintah 

yang cukup mendapat kepercayaan dari para nasabahnya, saat ini juga 

menghadapi persoalan yang sama seperti yang diala~ni oleh perbankan Indonesia 

pada umumnya. 

Untuk dapat menga~nbil keputusan secara cepat dan tepat perlu dukungan 

prasarana dan sarana yang mendukung seperti tenaga yang berkualitas, sistem 

yang memadai rnencakup operasional, kontrol dan pelaporan yang cerlnat 

khususnya sistem informasi akuntansi. 

B. Identifikasi masalah 

Seperti telah disebutkan di atas bahwa serangkaian kebijaksanaan 

pemerintah tersebut telah menyebabkan persaingan di antara bank semakin 

meningkat, dana masyarakat yang dapat diperoleh terbatas dan rnendorong 

pihak manajemen bank bekerja lebih profesional, efisien dan terarah dalam 

pengt~mpulan serta penyaluran dana masyarakat. Hal yang terjadi adalah bahwa 

kantor-kantor cabang bank baik di kota besar maupun didaerah memainkan 

peranan sebagai pusat-pusat laba (profit center) yang rnemiliki fungsi utama 

menghimpun dana dan menyalurkan kredit yang dari padanya akan diperoleh 

laba berupa selisih tingkat bunga pinjaman dan simpanan (spread). Agar Icantor- 

kantor cabang tersebut dapat responsif terhadap perubahan dan tuntutan 

lingkungan usaha yang dihadapinya ~naka  perlu diberikan wewenang yang lebili 

besar kepada pihak manajemen kantor cabang. Dengan demikian kantor pusat 

lebih banyak rnelaksanakan fungsi-fungsi pengawasan dan koordinasi atas 

kantor-kantor cabang tersebut dalam rangka mencapai tujuan perusahaan secara 



keselunlhan. 

Kemampuan masing-masing cabang dalam menghimpun dana dan 

menyalurkan kredit berbeda satu dengan lainnya. Karenanya per~nasalahan 

pengelolaan bank tersebut merupakan salah satu masalah pokok yang harus 

diperhatikan, disamping itu pihak manajernen juga hams memperhatikan faktor 

ekstern lain yang tidak kalah penting seperti letak geografis, jumlah bank 

pesaing yang ada pada daerah tersebut, struktur perekonomian ~nasyarakat 

sekitar, populasi penduduk dan sebagainya. Dalam rangka menunjang 

keberhasilan kantor cabang untuk mengoptimalkan laba perusahaan da11 agar 

mampu memotivasi pihak manajemen dalam rangka berkompetensi dengan 

perusahaan lain, kredit yang diberikan kepada ~nasyarakat hams lebih selektif 

dan memenuhi ketentuan 5 C (KUP BRI, 1997) yaitu : Character, Capcrcify, 

Capital, Collntelnl, Condition of Econor~lic . Hal seperti di atas menyebabkan 

muncul cabang yang memiliki nilai simpanan besar tetapi permintaan 

pinjamanlkredit kecil disebut cabang dana (deposit hemy branches) dan cabang 

lain yang kurang mampu lnenghimpun dana (nilai simpanan kecil) tetapi 

permintaan kredit besar disebut cabang kredit (lorn healy brcmches). Dalaln 

keadaan seperti ini dana pada cabang deposit hemy harus ditransfer ke cabang 

loan henvy agar bank tersebut dapat mengoptimalkan labanya. Atas dana yang 

ditransfer tersebut dikenakan apa yang disebut harga transfer (tmnsfir price). 

Untuk mengetahui itu selnua diperlukan suatu alat atau sarana pentlulclnig 

(support ?,mil) dalam pengambilan keputusan tersebut. 

Akuntansi lnerupakan suatu alat atau proses pencatatan terhadap suatu 

transaksi yang berguna untuk mendukung pengambilan keputusan. Adapun 



produk akuntansi tersebut biasanya disebut Laporan Keuangan. 

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan . 

Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, 

laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara 

seperti, misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan 

laporan lainnya serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari 

laporan keuangan. Di samping itu juga termasuk skedul dan informasi ta~nbahan 

yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen 

industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga. 

Pernakai laporan keuangan meliputi investor sekarang dan investor 

potensial, karyawan, pe~nberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha lainnya, 

pelanggan, pernerintah serta lembaga-lembaganya rnaupun masyarakat. Para 

pemakai laporan keuangan tersebut menggunakan laporan keungan untuk 

memenuhi beberapa kebutuhan infor~nasi yang berbeda, antara lain : 

1. Ekstern 

a. Investor 

Penanam modal berisiko dan penasehat mereka berkepentingan 

dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi 

yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan infor~nasi untuk 

membantu menentukan apakah hams membeli, menahan atau menjual 

investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada infor~nasi yang 

memungkinkan rnereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk 

membayar dividen. 



b. Pemberi pinjaman 

Pemberi pinjarnan tertarik dengan informasi keuangan yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta 

bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo. 

c. Pemasok dan kreditor usaha lainnya 

Pernasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan inforlnasi 

yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang 

terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor ~ ~ s a h a  

berkepentingan pada perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih 

pendek daripada pemberi pinjaman kecuali kalau sebagai pelanggan 

utama mereka tergantung pada kelangsungan hidup perusahaan. 

d. Pelanggan 

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai 

kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalaln 

perjanjian jangka panjang dengan, atau tergantung pada perusahaan. 

e. Pemerintah 

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah 

kekuasaannya berkepentingan dengan alokasi surnber daya dan karena 

itu berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga 

rnernbutuhkan infor~nasi untuk mengatur aktivitas pen~saliaan, 

menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik 

pendapatan nasional dan statistik lainnya. 

f Bank Indonesia 

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral berkepentingan untuk 



rnelakukan pengawasan bank-bank yang ada. Selain itu laporan 

keuangan bank-bank tersebut berguna juga untuk keperluan penyusunan 

statistik dan moneter. 

g. Masyarakat 

Perusahaan mempengamhi anggota masyarakat dalam berbagai 

cara, misalnya, perusahaan dapat rnernberikan kontribusi berarti pada 

perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang dipekerjakan dan 

perlindungan kepada penanarn modal dornestik. Laporan keuangan 

dapat membantu masyarakat dengan menyediakan inforrnasi 

kecenderungan (trend) dan perkernbangan terakhir kernaltrnuran 

perusahaan serta rangkaian aktivitasnya. 

2. Intern 

a. Karyawan Pemsahaan 

Karyawan dan kelompok-kelompok yang rnewakili mereka 

tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas 

perusahaan. Mereka juga tertarik dengan inforrnasi yagn 

memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan pemsahaan dalam 

memberikan balas jasa, manfaat pensiun dan kesernpatan kerja. 

b. Manajemen Perusahaan 

Manajernen pemsahaan memikul tanggung jawab utarna dalaln 

penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemsahaan. Manajemen 

juga berkepentingan dengan informasi yang disajikan dalarn laporan 

keuangan meskipun memiliki akses terhadap informasi manajemen dan 

keuangan tarnbahan yang rnernbantu dalam rnelaksanakan tanggung 



jawab perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. 

Manajemen memiliki kemampuan untuk menentukan bentuk dan isi 

infonnasi tambahan tersebut untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. 

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu 

perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam 

pengarnbilan keputusan. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini 

memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, 

laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin 

dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara 

urnum rnenggarnbarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu dan 

tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan. 

Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilalc~rkan 

manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya. Pernakai yang ingin menilai apa yang telah 

dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar 

rnereka dapat rnernbuat keputusan ekonomi. Keputusan ini mungkin 

mencakup, misalnya, keputusan untuk menahan atau menjual invesatasi 

mereka dalaln perusahaan atau keputusan untuk rnengangkat kembali atau 

mengganti manajemen. 

Agar laporan keuangan yang merupakan produk akuntansi tersebut 

menghasilkan informasi yang dapat digunakan sebagai alat pengambilan 

keputusan khususnya bagi rnanajernen perusahaan maka diperlukan suatu 

sistem yang dinamakan Sistem Informasi Akuntansi. 



C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan identifikasi masalah tersebut 

di atas maka dapat dimmuskan masalah yaitu " Bagaimana Merancang 

Bangun Sistem Informasi Akuntansi Sebagai Alat Pengambilm Keputusan 

(Studi Kasus pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero))? ", pertanyaan ini 

mencakup : 

1. Infor~nasi-informasi apa yang diperlukan manajemen untuk proses 

pengambilan keputusan di bidang keuangan ? 

2. Bagairnana agar sistem inforrnasi akuntansi tersebut mampu lneningkatlcan 

peranannya dalam mendukung pengambilan keputusan sesuai substansinya? 

D. Tujuan 

Berangkat dari latar belakang dan peruinusan masalah di atas maka tujuan 

penulisan geladikarya ini adalah untuk merancang sistem informasi akuntansi di 

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). 

E. Manfaat 

Penulisan geladikarya ini diharapkan dapat memberikan manfaat : 

1. Memberi masukan desain logik untuk iinplementasi aplikasi induk (core 

hrmking.rystem) yang bam di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). 

2. Me~nberi inasukan bagi manajemen bempa laporan-laporan yang penting 

(critical report) untuk pengambilan keputusan. 

3. Bila diimplementasikan diharapakan dapat rneningkatkan efisiensi biaya, 

waktu dan tenaga. 



F. Ruang Lingkup 

Pada penulisan geladikarya ini ruang lingkup pembahasan akan dibatasi 

pada hal-hal, yaitu : 

1. Sistem dan prosedur akuntansi yang diterapkan pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero). 

2. Teknologi Informasi yang digunakan pada PT. Bank Rakyat Indonesia 

(Persero). 

3. Laporan Keuangan dan Laporan Manajemen yang digunakan di PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero). 




