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ABSTRAK
Informasi tentang arus kas entitas berguna dalam menyediakan pengguna
laporan keuangan dasar untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan
kas dan setara kas; menilai kebutuhan untuk menggunakan arus kas tersebut.
Dalam proses pengambilan keputusan ekonomik oleh pengguna mensyaratkan
evluasi kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas kepastian
perolehannya. Tujuan pernyataan ini adalah mensyaratkan ketentuan atas
informasi mengenai perubahan historis dalam kas dan setara kas suatu entitas;
melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas
operasi, investasi dan pendanaan selama satu periode.
Penelitian ini berfokus pada penerapan arus kas di BRI. Analisis
implementasi berdasarkan Arus kas di BRI ini bertujuan untuk mencapai dua
tujuan utama: (1) Untuk mengetahui apakah arus kas penyajian laporan di BRI
telah disusun sesuai dengan PSAK No. 2 (per Efektif 2015) dan metode yang
digunakan dalam penyusunan BRI analisis arus kas, (2) dengan tujuan
memberikan informasi tentang entitas dari Arus kas, menggambarkan penerimaan
dan penggunaan kas (nilai manfaat perusahaan), baik dari kegiatan (aktivitas
operasi), investasi (aktivitas investasi) dan pendanaan (modal didanai) yang
beroperasi selama periode waktu tertentu. Laporan ini berguna untuk pengguna
laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam
penggunaan arus kas.
Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dan kuantitatif tanpa
metode statistik, pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan laporan
keuangan, studi pustaka dan PSAK.
Hasil penelitian ini adalah laporan arus kas BRI telah disusun sesuai
dengan PSAK No. 2 dengan menggunakan metode langsung dan arus kas dari
BRI berdasarkan laporan arus kas dalam tahun 2015.
Kata Kunci: Arus Kas, Analisis Impementasi Arus Kas, Metode Langsung, PSAK
No 2 Per 1 January 2015,
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ABSTRACT
Information about entity cash flow used for in provide users of financial
statements to asses the ability to generate cash and cash flow and to assesing entity
needed to acces this cash flow. In the process of economic decision-making by users
require evluasi the entity's ability to generate cash and cash equivalents certainty
acquisition The purpose of this statement is to require the provision of information
about the historical changes in cash and cash equivalents of an entity; through a
cash flow statement which classifies cash flows from operating, investing and
financing activities during the period.
This Research focuses on the application of cash flows in BRI. Analysis
implementaion based on Cash flows in BRI. It attempts to achieve two main
purposes: (1) To know the cash flow statement presentation in BRI has been
prepared in accordance with PSAK No. 2 (per effective 2015) and the methods
used in preparing BRI cash flow analysis, (2) by the purpose of providing
information about of an entity's Cash Flow, describes the acceptance and use of the
company's cash (benefit value), both from operating activities (operating
activities), investment (investing activities) and funding (capital funded) during a
specific time period. This report is useful for users of financial statements as a basis
for assessing the ability of companies in the use of those cash flows.
This research uses descriptive qualitative and quantitative without
statistical methods, collecting data in this research using financial statements,
library research, and PSAK. The result of this research are statement of cash flow
BRI has been prepared in accordance with PSAK No 2 with using Direct method
and cash flow analysis of BRI based on the analysis of the cash flow statement in
the years 2015.
Keyword: Cash Flow, Cash Flow Implementation Analysis, Direct Method, PSAK
No 2 Per 1 January 2015,
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Permasalahan
Dalam peyusunan dan penyajian laporan keuangan, setiap entitas
mempunyai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
Kerangka dasar ini merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan
penyajian laporan keuangan bagi para pengguna ineternal dan eksternal.
Kerangka dasar ini bukan merupakan draft Standar Akuntansi Keuangan
(SAK) dan karenanya tidak mendefinisikan standar untuk permasalahan
pengukuran atau pengungkapan tertentu.
Dalam perihal diatas terdapat pertentangan (dismiss) antara kerangka
dasar dan standar akuntansi keuangan, maka ketentuan standar akuntansi
keuangan yang harus diunggulkan relative terhadap kerangkan dasar ini.
Namun demikian, berhubung kerangka dasar ini dimaksudkan sebagai
acuan bagi komite penyusunan standar akuntansi keuangan dalam
pengembangan standar akuntansi keuangan di masa depan dan dalam
peninjauan kembali terhadap standar akutansi keuangan yang berlaku, maka
banyaknya kasus dismiss tersebut akan berkurang dengan berjalannya
waktu. Revisi kerangka dasar ini akan dilakukan dari waktu ke waktu sesuai
dengan pengalaman komite penyusun standar akuntansi keuangan dalam
penggunaan kerangka dasar tersebut (Kerangka Dasar Penyusunan dan
Penyajian Laporan Keuangan, Standar Akuntansi Keuangan per efektif
2015).
Setiap perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, perdagangan,
maupun manufaktur perlu menyusun suatu laporan yang dapat
dipergunakan dalam menyampaikan informasi

mengenai kegiatan

usahanya, pengelolaan keuangannya, serta laporan yang dapat memberikan
gambaran tentang keadaan perusahaan. Laporan keuangan merupakan
petunjuk untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan
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dan hasil – hasil yang telah dicapai (Achievment) oleh perusahaan yang
bersangkutan.
Data keuangan tersebut akan lebih bermanfaat bagi pihak – pihak
yang berkepentingan, baik pihak internal maupun pihak eksternal
perusahaan. Apabila data tersebut diperbandingkan untuk dua periode atau
lebih, serta dianalisa lebih lanjut sehingga dapat diperoleh hasil analisa yang
mampu mendukung keputusan yang akan diambil (framework Dicesion).
Laporan keuangan menyajikan informasi mengenai posisi keuangan
dan hasil operasi yang telah dicapai (goals achievment) oleh sutau
perusahaan yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam
pengambilan keputusan bagi pihak – pihak pengguna laporan keuangan
(Income statement User), pentingnya laporan keuangan dalam lingkup
dunia bisnis membuat perusahaan wajib melakukan penyusunan laporan
keuangan yang mendeskripsikan nilai dari perusahaan tersebut dalam suatu
periode. (Ruudzi, 2012).
Berdasarkan PSAK No.1, Laporan keuangan adalah suatu penyajian
terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan sutatu entitas. Tujuan
laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi
keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi
sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan
ekonomik.
Laporan keuangan juga menunjukan hasil pertanggung jawaban
manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada
mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan
menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi; (a) aset; (b) liabilitas;
(c) ekuitas; (d) penghasilan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian;
(e) kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai
pemilik ; dan; (f) arus kas(Cash Flow ).
Komponen laporan keuangan lengkap terdiri dari:(a) Laporan posisi
keuangan pada akhir periode;(b) Laporan laba rugi dan penghasilan
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komprehensif lain selama periode; (c) Laporan perubahan ekuitas selama
periode; (d) Laporan arus kas selama periode;(e) Catatan atas laporan
keuangan, berisi ringkasan kebijakan akutansi yang signifikan dan
informasi penjalasan lain; (ea) Informasi korporatif mengenai periode
terdekat sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraph 38 dan 38A;
dan (f) Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya
ketika entitas menerapakan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif
atau membuat penyajian kembali pos –pos laporan keuangan, atau ketika
entitas mengklasifikasi pos – pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan
paragraph 40A-40D.
Laporan keuangan disusun dan disajikan sekurang – kurangnya
setahun sekali untuk memenuhi kebutuhan sejumlah besar pengguna.
Beberapa diantara pengguna ini memerlukan dan berhak untuk memperoleh
informasi tambahan di samping yang tercakup dalam laporan keuangan.
Informasi tersebut, beserta informasi lain yang terdapat dalam catatan atas
laporan keuangan, membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus
kas masa depan entitas dan, khususnya, dalam hal waktu dan kepastian
diperolehnya kas dan setara kas.
Posisi laporan keuangan (The statement Financial position), laporan
laba rugi (Income statement), dan laporan pendapatan berperiode (retained
earnings statement) memberikan informasi yang sifatnya terbatas berupa
arus kas perusahaan (Cash receipts and cash payments). Sebagai contoh;
laporan comparative posisi keuangan menampilkan peningkatan nilai
property, plant, land dan peralatan (Asset) selama masa periode. Tetapi,
laporan tersebut tidak menampilkan bagaimana informasi penambahan
nilai pendanaan (the additions were financed) atau pembiayaan (paid for).
Laporan laba rugi menampilkan pendapatan bersih. Tetapi, laporan
tersebut

tidak mengindikasikan besaran kas yang dihasilkan melalui

aktivitas operasional perusahaan (operating activities). Laporan pendapatan
berperiode

(The

Retained

Earnings

Statements)

menampilkan

pengdeklarasian kas deviden ( Cash dividend declared) bukan pembayaran
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kas deviden selama masa periode. Tidak satupun dari sistematika pelaporan
menyajikan ringkasan rinci sumber kas dan bagaimana kas tersebut
digunakan (used for) (kieso,2013).
Laporan arus kas (cash flow statement) dibuat dengan tujuan
penyediaan informasi tentang Arus Kas suatu Perusahaan, menggambarkan
penerimaan dan penggunaan kas perusahaan (benefit Value), baik dari
aktivitas operasi (operating activities), investasi (investing activities) dan
pendanaan (capital funded) selama periode waktu tertentu. Laporan ini
berguna bagi para pengguna laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai
kemampuan perusahaan dalam penggunaan arus kas tersebut.
Uang tunai atau kas (cash) merupakan saldo sisa dari kas masuk
dikurangi arus kas keluar yang berasal dari periode – periode sebelumnya.
Arus kas bersih (net cash flow), atau cukup disebut arus kas, masuk
dikurangi kas keluar pada periode berjalan. Arus kas berbeda dengan ukuran
kinerja akrual. Ukuran arus kas mengakui arus masuk saat kas diterima
walaupun belum tentu telah di dihasilkan, dan mengakui arus keluar saat
kas dibayarkan walaupun beban belum tentu lebih terjadi.Laporan arus kas
melaporkan ukuran arus kas untuk tiga. Aktivitas utama dalam aktivitas
usaha: operasi, investasi, dan pendanaan.
Arus kas operasi atau arus kas dari dari operasi merupakan pedanan
dasar kas untuk laba bersih akrual. Secara lebih umum, informasi arus kas
membantu kita menilai kemampuan perusahaan mendapatkan pendanaan.
Informasi arus kas juga membatu kita menilai kemampuan perusahaan
untuk memenuhi kewajibannya, membayar dividen, meningkatkan
kapasitas, dan mendapatkan pendanaan. Informasi arus kas juga membantu
kita menilai kualitas laba dan ketergantungan laba (dependency earnings)
pada estimasi serta asumsi tentang arus kas masa depan (future Cash Flow)
(Subramanyan, 2010).
Dalam penyusunan laporan terdapat dua metode pelaporan arus kas
dari operasi, metode tidak langsung dan metode langsung. Meskipun kedua
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metode tersebut memberikan hasil yang sama, format keduannya berbeda.
Dalam metode tidak langsung (Indirect Method), laba bersih disesuaikan
dengan pos penghasilan (beban) non –kas dan dengan akrual, untuk
menghasilkan arus kas dari operasi. Arus kas yang dihitung dengan metode
langsung (direct method) disediakan setelahnya sebagai perbandingan.
Metode ini menyesuaikan setiap pos laporan laba rugi untuk akrual terkait,
sehingga menghasilkan format yang lebih baik untuk menilai jumlah arus
kas masuk (keluar) operasi.
Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kas memiliki
peran dalam menentukan kelancaran kegiatan perusahaan.Oleh karenanya,
kas harus direncanakan dan diawasi dengan baik, dan juga perlu dijaga guna
tersedia dengan cukup. Cukup dalam arti tidak terlalu kecil untuk menjaga
likuiditas, juga tidak terlalu besar yang dapat mengakibatkan kas iddle,
sebab kas yang iddle tidak akan memberi kontribusi bagi perusahaan.
Selanjutnya untuk mengetahui dengan tepat bagaimana kondisi kas
suatu perusahaan serta dalam memenuhi kewajibannya, maka perusahaan
harus dapat melakukan analisis terhadap arus kas perusahaan yang berisikan
sumber – sumber dan penggunaan kas yang digunakan perusahaan
(operational cash).
Pengelolaan arus kas yang efektif sangat diperlukan oleh sebagai
entitas keuangan dalam melaksanakan kegiatan operasional perusahaan
setiap harinya. Untuk itu analisis terhadap jalannya arus kas (Cash Flow)
penting dilakukan guna penilaian akhir periode tertentu terhadap kinerja
perusahaan terutama dalam pengelolaan keuangan perusahaan.

1.2 Masalah Penelitian
1.2.1 Perumusan Masalah
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Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan pada
pembahasan sebelumnya, penulis merumuskan permasalahan sebagai
berikut:
1. Bagaimana Metode Implementasi penyusunan laporan Arus Kas
(Cash Flow) Laporan Keuangan Bank BRI?
2. Apakah penyajian Laporan arus kas Laporan Keuangan Bank BRI
telah disusun sesuai dengan Pernyataan PSAK No. 2 (Januari
2015)?
1.2.2 Ruang Lingkup Masalah
Ruang lingkup pembahasan masalah dalam skripsi ini hanya dibatasi
pada analisis implementasi penyajian laporan arus kas sesuai dengan standar
akuntansi yang berlaku, pada saat perusahaan melakukan penyusunan
laporan arus kas yaitu PSAK No. 2 (efektif per 1 Januari 2015) dengan
menggunakan laporan arus kas tahun

sebagai analisisnya dan untuk

menganalisis Laporan keuangan Entitas keuangan Bank BRI berdasarkan
laporan arus kas yang akan penulis gunakan yaitu laporan arus kas periode
2015.
1.3 Tujuan Penelitian.
Atas dasar rumusan dan pembahasan masalah, maka tujuan penelitian yang
ingin dicapai oleh penulis adalah menganalisisis:
1. Metode implementasi penyusunan arus kas (cash Flow) Bank BRI
2. Penyajian pelaporan arus kas dan metode yang digunakan Bank BRI sesuai
dengan PSAK No. 2 (efektif Januari 2015).

1.4 Manfaat Penelitian
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Penulis skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa
pihak, diantaranya adalah:
1. Bagi Penulis, data dan informasi dari hasil penelitian ini diharapkan akan
sangat berguna bagi penulis, yakni sebagai tambahan pengetahuan dan
keterampilan dalam ilmu yang telah diperoleh, terutama yang berkaitan
dengan ilmu akutansi dan keuangan.
2. Bagi perusahaan, sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja perusahaan dan
sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.
3. Bagi pembaca, memperluas wawasan para pembaca mengenai laporan arus
kas khususnya analisis laporan arus kasnya dan sebagai referensi jika ingin
melakukan penelitian yang sama atau sebagai suatu bacaan yang
bermanfaat.
1.5 Sistematika Penulisan
Dalam memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai isi dari
skripsi ini, penulis membagi tulisan skripsi ini ke dalam lima bab. Gambaran
pembagian tersebut secara garis besar seperti berikut:
BAB I Pendahuluan
Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah yang
berkaitan dengan kondisi umum yang melatar belakangi penelitian penulis,
rumusan, dan pembahasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian, lalu
tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II Landasan Teori
Pada bab ini akan diuraikan pokok landasan teori yang relevan
dengan penelitian, meliputi, pengertian laporan keuangan, tujuan laporan
keuangan, jenis-jenis laporan keuangan, laporan arus kas, kegunaan laporan
arus kas, tujuan laporan arus kas, klasifikasi laporan arus kas, cara penyajian
laporan arus kas, format laporan arus kas yang lengkap, pola arus kas,
analisis laporan arus kas, dan analisis rasio arus kas dan kerangka pemikiran
penelitian.
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BAB III Metodologi Penelitian
Di dalam bab ini berisi Objek penelitian yaitu tempat dilakukannya
penelitian dan bagian-bagian yang melengkapinya, metode pengumpulan
data, yaitu cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data dan
informasi yang dibutuhkannya, dan metode analasis data yakni cara yang
diambil penulis untuk mengolah data dan informasi yang telah didapat
sebelumnya.
BAB IV Hasil Analisis dan Penelitian
Pada bab ini berisikan tentang analisis dan pembahasan tentang
penyusunan laporan arus kas Entitas Keuangan Bank Danamon serta
membandingkan penyusunan laporan arus kas menggunakan metode
langsung dan metode tidak langsung, serta menganalisis pola laporan arus
kas yang dihasilkan berdasarkan data yang diperoleh dari perusahaan.
BAB V Kesimpulan dan Saran
Pada bab ini akan diisi oleh kesimpulan atas penelitian yang telah
dilakukan dan saran-saran penulis bagi perusahaan untuk perbaikan di masa
yang akan datang dengan mengacu kepada teori yang ada.

Indonesia Banking School

Analisis Implementasi..., Damar Kalbu Adi, Ak.-IBS, 2016

BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 Konsep Akuntansi
Robert, Patricia dan Daniel (2007:4) mengungkapkan bahwa akuntansi
merupakan sistem yang mengumpulkan dan memproses (menganalisis,
menghitung dan mencatat) informasi keuangan mengenai sebuah informasi
organisasi dan melaporkan informasi keuangan mengenai sebuah organisasi
dan melaporkan informasi tersebut kepada pengambil keputusan. Warsono
(2009:3), mengungkapkan bahwa akutansi adalah proses sistematis untuk
mengelola transaksi menjadi informasi keuangan yang bermanfaat bagi para
penggunanya.
2.2 Laporan Keuangan
2.2.1 Definisi Laporan Keuangan
Definisi Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstuktur dari
posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan
keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan,
kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar
pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik.
Laporan keuangan juga menunjukan hasil pertanggung jawaban manajemen
atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka (PSAK 1;
2015). Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan yang
menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi:

9
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(a) Aset
(b) Liabilitas
(c) Ekuitas
(d) Penghasilan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian
(e) Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya
sebagai pemilik; dan
(f) Arus kas
Informasi tersebut, beserta informasi lain yang terdapat dalam
catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan keuangan
dalam memprediksi arus kas (cash flow) masa depan entitas dan, khususnya,
dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas (PSAK 1;
2015).
Dalam Warren, mendefinisikan laporan keuangan sebagai suatu
laporan yang biasanya terdiri dari neraca untuk tanggal tertentu, laporan
ekuitas pemilik serta laporan arus kas untuk periode waktu tertentu,
sedangkan Menurut Kieso (2013), laporan keuangan merupakan sarana
pengomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak – pihak diluar
perusahaan.

Laporan

ini

menampilkan

sejarah

perusahaan

yang

dikuantifikasi dalam nilai moneter. Laporan keuangan yang sering disajikan
adalah laporan posisi keuangan, laporan laba rugi atau laporan pendapatan
komprehensif, laporan arus kas, dan laporan ekuitas pemilik. Selain itu
catatan atas laporan keuangan atau pengungkapan juga merupakan bagian
integral dari laporan keuangan.
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Dalam pandangan Kieso (2013), sebagai upaya membangun pondasi
bagi

akutansi

dan

pelaporan

keuangan

profesi

akutansi

telah

mengidentifikasi sekelompok tujuan pelaporan keuangan (income
statement purpose) oleh perusahaan bisnis. Pelaporan keuangan harus
menyediakan informasi yang:
1.

Berguna bagi investor serta kreditor saat ini atau potensial

dan para user lainnya untuk membuat keputusan investasi, kredit, dan
keputusan secara rasional. Informasi yang disajikan harus komprehensif
bagi mereka yang memiliki pemahaman yang memadai tentang aktivitas
– aktivitas ekonomi dan bisnis serta ingin mempelajari informasi tersebut
secara seksama.
2.

Membantu serta ingin mempelajari kreditor saat ini atau

potensial dan para user lainya dalam dalam menilai jumlah, penetepan
waktu dan ketidakpastian penerimaan kas prospektif dari dividen atau
bunga dan hasil dari penjualan, penebusan atau jatuh tempo sekuritas
atau pinjaman. Karena arus kas investor dan kreditor berhubungan
dengan arus kas perusahaan, maka pelaporan keuangan harus
menyediakan informasi yang dapat membantu investor, kreditor, serta
pemakai lainnya menilai jumlah, penetapan waktu, dan ketidakpastian
arus kas masuk bersih prospektif pada perusahaan terkait.
3.

Dengan jelas menggambarkan sumber daya ekonomi dari

sebuah perusahaan, klaim terhadap sumber daya tersebut (kewajiban
perusahaan untuk mentransfer sumber daya perushaan lainnya dan
ekuitas pemilik), dan pengaruh dari transaksi, kejadian serta situasi yang
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mengubah sumber daya perusahaan dan klaim pihak lain terhadap
sumber daya tersebut.
Adapun tujuan kualitatif laporan keuangan:
a. Dapat Dipahami
Kualitas penting informasi yang ditampung, dalam laporan
keuangan adalah kemudahannya untuk segera dipahami oleh pengguna.
Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang
aktivitas ekonomi dan bisnis, akutansi, serta kemauan untuk mempelajari
informasi dengan ketekunan yang wajar.
b. Relevan
Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi
kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi
memiliki kualitas relevan kalua dapat mempengaruhi keputusan ekonomi
pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu,
masa kini, atau masa depan, menegaskan atau mengkoreksi, hasil
evaluasi pengguna di masa lalu.
Peran Informasi dalam peramalan (predictive) dan penegasan
(confirmatory) berkaitan satu sama lain. Sebagai contoh, informasi
struktur dan besarnya aset yang dimiliki bermanfaat bagi pengguna
ketika mereka berusaha meramalkan kemampuan entitas dalam
memanfaatka peluang dan bereaksi terhadap situasi yang merugikan.
Informasi yang sama juga berpean dalam memberikan penegasan
(confirmatory role) terhadap prediksi yang lalu sebagai contoh, tentang
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bagaimana struktur keuangan entitas diharapkan tersusun atau tentang
hasil dari operasi yang direncanakan.
c. Penyajian Jujur
Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan
jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau
yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Jadi, sebagai
contoh, neraca harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta
peristiwa lainnya dalam bentuk aset, liabilitas dan ekuitas entitas pada
tanggal pelaporan yang memenuhi kriteria pengakuan.
d. Substansi Mengungguli bentuk
Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur
transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa
tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan relitas
ekonomik dan bukan hanya bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau
peristiwa lakukan tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari
bentuk hukum. Sebagai contoh, suatu entitas mungkin menjual suatu
aset kepada pihak lain dengan cara demikian rupa sehingga
dokumentasi dimaksudkan untuk memindahkan kepemilikan menurut
hukum ke pihak tersebut. Namun demikian, mungkin terdapat
persetujuan yang memastikan bahwa entitas dapat terus menikmati
manfaat ekonomik masa depan yang diwujudkan dalam bentuk aset.
Dalam keadaan seperti itu, pelaporan penjualan tidak menyajikan
dengan jujur transkasi yang dicatat (jika sesungguhnya memang ada
transaksi).
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e. Pertimbangan sehat
Penyusunan pelaporan keuangan adakalanya menghadapi
ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, seperti ketertagihan
piutang yang diragukan, perkiraan masa manfaat pabrik serta
peralatan, dan tuntutan atas jaminan garansi yang mungkin timbul.
Ketidak pastian semacam itu diakui dengan mengungkapkan hakikat
serta tingkatnya dan dengan menggunakan pertimbangan sehat
(prudence) dalam penyusunan pelaporan keuangan. Pertimbangan
sehat mengandung unsur kehati – hatian pada saat melakukan
perkiraan dalam ketidak pastian, sehingga aset atau penghasilan
tidak dinyatakan terlalu tinggi dan liabilitas atau beban tidak
dinyatakan terlalu rendah.
Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak
memperkenalkan,

sebagai

contoh

pembentukan

cadangan

tersembunyi atau penyisihan (provision) berlebihan dan sengaja
menetapkan aset atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan
liabilitas atau yang lebih tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi
tidak netral, dan karena itu, tidak memiliki kualitas andal.
f. Keandalan
Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (realible).
Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dan pengertian yang
diluar alur pemahaman, kekeliruan material, dan dapat diandalkan,
penggunaanya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithful
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representation) dari yang seharusnya disajikan atau secara wajar
diharapkan dapat disajikan.
g. Netralitas
Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pengguna,
dan tidak bergantung pada kebutuhan dan kegiatan pihak tertentu.
Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang
menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan
merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang
berlawanan.
h. Dapat dibandingkan
Pengguna harus dapat memperbandingkan laporan keuangan
perushaan antar periode untuk mengdentifikasi kecenderungan
(tren) posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat
memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk
mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi
keuangan secara relative. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian
dampak keuangan dari transaksi dari peristiwa lain yng serupa harus
dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antar periode
perusahaan yang sama dan untuk permasalahan berbeda.
i. Kelengkapan
Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan
harus lengkap dalam batasan materalitas dan biaya. Kesengajaan
untuk tidak mengungkapkan (omission) mengakibatkan informasi
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menjadi tidak benar atau menyesatkan dank arena itu tidak dapat
diandalakan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi.
Kendala Informasi Yang relevan dan andal
a. Tepat waktu
Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam
pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan
relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat
relatif antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan informasi andal.
Untuk menyediakan informasi tepat waktu, sering kali perlu
melaporkan tepat waktu dan ketentuan informasi andal. Untuk
menyediakan informasi tepat waktu dan ketentuan, sering kali perlu
melaporkan sebelum seluruh aspek transaksi atau peristiwa lainnya
diketahui, sehingga mengurangi keandalan informasi. Sebaliknya,
jika pelaporan ditunda sampai seluruh aspek diketahui, informasi
yang dihasilkan mencapai keseimbangan antara relevansi dan
keandalan,

kebutuhan

pengambil

keputusan

merupakan

pertimbangan yang menentukan.
b. Keseimbangan antara biaya dan manfaat
Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan
kendala yang pervasive daripada karakteristik kualitatif. Manfaat
yang

dihasilkan

informasi

seharusnya

melebihi

biaya

penyusunannya. Akan tetapi, evaluasi biaya penyusunannya dan
manfaat merupakan proses pertimbangan yang subtansial. Biaya
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tersebut juga tidak perlu harus dipikul oleh pengguna informasi yang
menikmati manfaat.
Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain di
samping mereka yang menjadi tujuan informasi; sebagai contoh,
penyedian informasi lanjutan kepada kreditor yang mungkin biaya
pinjaman yang dipikul entitas. Karena alasan inilah maka sulit untuk
menerapkan uji biaya – manfaat pada khususnya, seperti juga para
penyusun dan pengguna laporan keuangan, harus menyadari kendala
ini.
c. Keseimbangan di antara karakteristik kualitatif
Dalam praktik, keseimbangan atau trade off di antara berbagai
karakteristik kualitatif sering diperlukan. Pada umumnya tujuannya
adalah untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara
berbagai dalam berbagai kasus yang berbeda merupakan masalah
pertimbangan professional.
d.

Penyajian Wajar
Laporan

keuangan

sering

dianggap

menggambarkan

padangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, posisi
keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatau entitas.
Meskipun kerangka dasar ini tidak menangani secara langsung
konsep tersebut, penerapan karakteristik kualitatif pokok dan
standar akutansi keuangan yang sesuai biasanya menghasilkan
laporan keuangan yang menggambarkan apa yang pada umumnya
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dipahami sebagai suatu pandangan yang wajar dari, atau menyajikan
dengan wajar informasi semacam itu.
2.2.2 Komponen Laporan Keuangan
Terdapat beberapa komponen yang ada di dalam laporan
keuangan, dimana komponen tersebut wajib disertakan di dalam
laporan yang menyeluruh yang dinyatakan oleh PSAK No. 2 (1 Januari
2015), yaitu:
1. Laporan Posisi Keuangan pada Akhir periode
(a)

Aset tetap; (b) Properti investasi; (c) Aset tak berwujud; (d)

Aset keuangan (tidak termasuk jumlah yang disajikan pada (e), (h) dan
(i); (e) Investasi yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas; (f)
Dikosongkan (g) Persediaan; (h) Piutang dagang dan piutang lain; (i)
Kas dan setara kas; (j) Total aset yang diklasifikasikan sebagai aset
yang dimiliki untuk dijual dan aset yang termasuk dalam kelompok
lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk Dijual dan Operasi
yang Dihentikan; (k) Utang dagang dan Utang lain; (h) piutang dagang
dan piutang lain; (i) kas dan setara kas; (j) total aset yang
diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual dan aset yang
termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai yang
dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58: Aset Tidak Lancar yang
dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang dihentikan; (k) utang dagang
utang lain; (l) provisi; (m) liabilitas keuangan (tidak termasuk jumlah
yang disajikan dalam (k) dan (l) provisi; (m) liabilitas keuangan (tidak
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termasuk jumlah yang disajikan dalam (k) dan (l); (n) liabilitas dan aset
untuk pajak kini sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 46; (p)
liabilitas yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan
sebagai dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58; (q) kepentingan
nonpengendali, disajikan sebagai bagian dari ekuitas; dan (r) modal
saham dan cadangan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas
induk.
Laporan Posisi Keuangan menurut Kieso (2013), didefinisikan
laporan posisi keuangan adalah laporan posisi keuangan yang
melaporkan aktiva, kewajiban dan ekuitas pemegang saham perusahaan
bisinis pada suatu tanggal tertentu. Laporan keuangan ini menyediakan
informasi mengenai sifat dan jumlah investasi dalam sumber daya
bersih.
2. Laporan laba rugi dan Penghasilan Komprehensif lain
A. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
menyajikan, sebagai tambahan atas bagian laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain: (a) laba rugi; (b) total penghasilan komprehensif
lain; (c) penghasilan komprehensif untuk periode berjalan, yaitu
total laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, jika entitas
menyajikan laporan laba rugi tersendiri, maka entitas tidak
menyajikan bagian laba rugi dalam laporan yang menyajikan
penghasilan komprehensif.
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B. Entitas menyajikan pos – pos berikut, sebagai tambahan atas
bagian laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, sebagai alokasi
dari laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, sebagai alokasi
dari laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode
berjalan; (a) laba rugi untuk periode yang dapat didistribusikan
kepada: (i) kepentingan non pengendali; dan (ii) pemilik entitas
induk (b) penghasilan komprehensif untuk periode yang dapat
diatribusikan kepada: (i) kepentingan non pengendali; dan (ii)
pemilik entitas induk.
C. Entitas mengungkapkan jumlah pajak penghasilan terkait
dengan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain,
termasuk penyesuaian reklasifikasi, baik dalam laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain atau dalam catatan atas laporan
keuangan.
D. Entitas

dapat

menyajikan

komponen

penghasilan

komprehensif lain:
(a) Secara netto dari dampak pajak terkait, atau
(b) Sebelum dampak pajak terkait disertai jumlah yang
menunjukan gabungan jumlah pajak penghasilan yang terkait
dengan pos tersebut.
Jika entitas memilih alternatif (b), maka entitas mengalokasikan
pajak pada pos – pos yang mungkin direklasifikasi selanjutnya ke
bagian laba rugi dan yang tidak ada akan direklasifikasi selanjutnya
ke bagian laba rugi.
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E. Entitas mengungkapkan penyesuaian reklasifikasi yang
terkait dengan komponen penghasilan komprehensif lain.
F. SAK menjelaskan apakah dan kapan jumlah yang
sebelumnya

diakui

dalam

penghasilan

komprehensif

lain

direklasifikasi ke laba rugi. Reklafasi tersebut disebut dalam
pernyataan ini sebagai penyesuaian reklasifikasi. Penyesuaian
reklasifikasi dimasukan dalam komponen penghasilan komprehensif
lain

yang

terkait

pada

periode

dimana

penyesuaian

direklasifikasikan ke laba rugi. Sebagai contoh keuntungan yang
direklasifikasikan dari pelepasan aset yang keuangan yang
dikategorikan sebagai “tersedia untuk dijual” dimasukan dalam laba
rugi periode berjalan.
Laporan laba rugi
Menurut Kieso (2013) mendifinisikan laporan laba rugi
adalah yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan selama
periode

waktu

tertentu.

Komunitas

bisnis

dan

investasi

menggunakan laporan ini untuk menentukan profitablitas, nilai
investasi dan kelayakan kredit atau kemampuan perusahaan
melunasi pinjaman. Laporan laba rugi menyediakan informasi yang
diperoleh oleh para investor dan kreditor untuk membantu mereka
memprediksikan jumlah, penetapan waktu dan ketidakpastian arus
kas masa depan.
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3. Laporan Perubahan Ekuitas
Informasi yang disajikan dalam laporan perubahan ekuitas
A. Entitas menyajikan suatu laporan tunggal untuk laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain, dengan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain disajikan dalam dua bagian, bagian tersebut
disajikan bersama, dengan bagian laba rugi disajikan terlebih
dahulu diikuti secara langsung dengan bagian penghasilan
komprehensif lain. Entitas dapat menyajikan bagian laba rugi
dalam suatu laporan laba rugi tersendiri. Jika demikian, laporan
laba rugi tersendiri tersebut akan langsung mendahului laporan
yang menyajikan penghasilan komprehensif, yang dimulai dengan
laba atau rugi. Laporan perubahan ekuitas mencakup informasi
sebagai berikut;
(a) Total penghasilan komprehensif selama periode berjalan,
yang menunjukan secara tersendiri jumlah total yang dapat
didistribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada
kepentingan nonpengendali;
(b) Untuk setiap komponen ekuitas, dampak penerapan
retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif

sesuai

dengan PSAK 25: Kebijakan Akutansi perubahan, Perubahan
estimasi Akutansi dan kesalahan;
(c) Dikosongkan
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(d) Untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah
tercatat pada awal dan akhir periode, secara tersendiri
mengungkapkan masing-masing perubahan yang timbul dari;
(i) Laba rugi ; (ii) penghasilan komprehensif lain; dan (iii)
transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik,
yang menunjukan secara tersindiri kontribusi dari dan distribusi
kepada pemilik dan perubahan hak kepemilikan pada entitas
anak yang tidak menyebabkan hilangnya pengendalian.
Informasi yang disajikan dalam Laporan Perubahan ekuitas
atau dalam catatan atas laporan keuangan.
a.

Untuk setiap komponen ekuitas, entitas menyajikan baik

dalam laporan perubahan ekuitas atau dalam catatan atas laporan
keuangan, analisis penghasilan komprehensif lain berdasarkan pos.
b.

Entitas menyajikan, baik dalam laporan perubahan ekuitas

atau catatan atas laporan keuangan, jumlah deviden yang diakui
sebagai distribusi kepada pemilik selama periode, dan jumlah
dividen per saham terkait.
4. Laporan Arus kas
Informasi arus kas menyediakan dasar bagi pengguna laporan
keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan
kas dan setara kas dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus
kas tersebut. PSAK 2; Laporan Arus Kas mengatur persyaratan
penyajian dan pengungkapan informasi arus kas.
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Tujuan utama dari laporan arus kas adalah menyediakan
informasi yang relevan mengenai penerimaan dan pembayaran kas
sebuah perusahaa selama suatu periode. Untuk meraih tujuan ini,
laporan arus kas melaporkan (1) arus kas yang mempengaruhi
operasi selama suatu periode, (2) transaksi investasi (3) transaksi
pembiayaan, dan (4) kenaikan atau penurunan bersih kas selama
satu periode.
5. Catatan atas Laporan Keuangan, berisi ringkasan kebijakan
akutansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain;
Catatan atas laporan keuangan dimana catatan ini berisikan
tentang rincian segala bentuk atas penjelasan terhadap komponen
yang terdapat pada neraca, laporan laba rugi, serta laporan
perubahan modal.

Struktur
A. Catatan atas laporan keuangan
(a) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan
dan kebijakan akutansi spesifik yang digunakan sesuai dengan paragraph
117 – 124
(b) Mengungkapkan informasi yang diisyaratkan oleh SAK yang tidak
disajikan di bagian manapun dalam keuangan; dan
(c) Menyediakan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun
dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami
laporan keuangan.
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B. Entitas, sepanjang praktis, menyajikan catatan atas laporan
keuangan secara sistematis. Entitas membuat referensi silang atas setiap pos
dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk
informasi yang berhubungan dalam catatan atas laporan keuangan.
Pengungkapan kebijakan Akutansi
Entitas mengungkapkan dalam ringkasan kebijakan akutansi signifikan;
(a) Dasar pengetahuan yang digunakan dalam menyusun laporan
keuangan; dan
(b) Kebijakan akutansi lain yang relevan untuk memahami laporan
keuangan.

2.2.3

Pengguna Laporan Keuangan

Penggguna dan Kebutuhan Informasi, pengguna laporan keuangan
meliputi investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan
kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga – lembaganya,
dan masyarakat. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi
beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. Beberapa kebutuhan ini
meliputi:
(a) Investor. Penanaman modal berisiko dan penasihat mereka
berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari
investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk
membantu menentukan apakah harus membeli, menahan atau menjual
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investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang
memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan entitas untuk membayar
dividen.
(b) Karyawan. karyawan dan kelompok - kelompok yang mewakili
mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas entitas.
Mereka juga tertarik dengan informasi uang memungkinkan mereka untuk
menilai kemampuan entitas dalam memberikan balas jasa. Imbalan pasca
kerja dan kemampuan kerja.
(c) Pemberi Pinjaman. Pemberi pinjaman tertarik dengan informasi
keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah
pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo.
(d) Pemasok dan kreditor usaha lainnya. Pemasok dan kredor usaha
lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk
memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayar pada saat jatuh
tempo. Kreditor usaha berkepetingan pada entitas dalam tenggang waktu
yang lebih pendek daripada pemberi pnjaman kecuali jika sebagai
pelanggan utama mereka bergantung pada kelangsungan hidup entitas.
(e) Pelanggan. Para pelanggan berkepentingan dengan informasi
mengenai hidup entitas, terutama jika mereka terlibat dalam perjanjian
jangka panjang dengan, atau bergantung pada entitas.
(f) Pemerintah. Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di
kekuasannya berkepentingan dengan alokasi submber daya dan karena itu
berkepentingan dengan aktivitas entitas. Mereka juga membutuhkan
informasi untuk mengatur aktivitas entitas, menetapkan kebijakan pajak,
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dan sebagai dasar untuk menyusun stastistik pendapatan nasional dan
stastistik lainnya.
(g) Masyarakat. Perusahaan memengaruhi anggota masyarakat dalam
berbagai cara sebagai contoh, entitas dapat memberikan kontribusi berarti
pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang diperkerjakan
dan perlindungan kepada penanaman modal informasi kecenderungan
(trend) dan perkembangan terakhir kemakmuran entitas serta rangkaian
aktivitasnya.

2.3 Laporan Arus Kas
Posisi Keuangan, Kinerja, dan Perubahan Posisi Keuangan.
2.3.1 Definisi Arus kas
Informasi tentang arus kas entitas berguna dalam meyediakan
pengguna laporan keuangan dasar untuk menilai kemampuan entitas dalam
menghasilkan kas dan setara kas tersebut. Dalam proses pengambilan
keputusan ekonomik oleh pengguna mensyaratkan evaluasi kemampuan
entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas serta kepastian perolehnya.
Tujuan pernyataan ini adalah mensyaratkan ketentuan atas informasi
mengenai perubahan historis dalam kas setara suatu entitas melalui laporan
arus kas yang mengklasifikasikan kas dan setara kas sutau entitas melalui
laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas
operasi, investasi, dan pendanaan selama suatu periode.
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Keputusan ekonomik yang diambil pengguna laporan keuangan
memerlukan evaluasi atas kemampuan entitas dalam menghasilkan kas (dan
setara kas), dan waktu serta kepastian dari hasil terebut. Kemampuan ini
akhirnya menentukan, sebagai contoh, serta kemampuan pembayaran
kepada para karyawan dan para pemasok, kemampuan pembayaran bunga,
pembayaran kembali pinjaman dan pembagian penghasilan kepada para
pemilik. Para dengan lebih baik jika mereka mendapat informasi yang
difokuskan pada posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan
entitas.
Posisi keuangan entitas dipengaruhi oleh sumber daya yang
dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas dan solvabilitas, serta
kemampuan beradaptasi tehadap perubahan lingkungan. Informasi sumber
daya ekonomi yang dikendalikan dan kemampuan entitas dalam
memodifikasi sumber daya ekonomi yang dikendalikan dan kemampuan
entitas dalam menghasilkan yang dikendalikan dan kemampuan entitas
dalam memodifikasi sumber daya ini di masa lalu berguna untuk
memprediksi kemampuan entitas dalam menghasilkan kas (dan setara kas)
di masa depan.
2.3.2 Ruang Lingkup
Entitas menyusun laporan arus kas sesuai dengan persyaratan dalam
pernyataan ini dan menyajikan laporan tersebut sebagai bagian tak
terpisahkan dari laporan keuangan untuk setiap periode penyajian laporan
keuangan. Pengguna laporan keuangan entitas berkepentingan untuk
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mengetahui bagaimana entitas menghasilkan dan menggunakan kas dan
setara kas. Hal tersebut bersifat umum dan tidak bergantung pada aktivitas
entitas serta kas.
Hal tersebut bersifat umum dan tidak bergantung pada akitivitas
entitas serta apakah kas dapat dipandang sebagai produk entitas, seperti
yang berlaku di lembaga keuangan. Pada dasanya, entitas membutuhkan kas
dengan alasan yang sama meskipun terdapat perbedaan dalam aktivitas
penghasil pendapatan utama (revenue- producing Activities). Entitas
membutuhkan kas untuk melaksanakan usahanya, melunasi kewajibannya,
dan membagikan dividen kepada investor. Sejalan dengan hal tersebut,
pernyataan ini mensyaratkan seluruh entitas menyajikan laporan arus kas.
2.3.3

Manfaat Arus kas
Jika digunakan dalam kaitannya dengan laporan keuangan lain,
maka laporan arus kas dapat menyediakan informasi yang memungkinkan
pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aset neto entitas, struktur
keuangannya (termasuk likuiditas dan solvabilitas) dan kemampuannya
untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka
penyesuaian terhadap keadaan dan peluang yang berubah. Informasi arus
kas berguna untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan
setara kas dan memungkinkan pengguna mengembangkan model untuk
menilai dan membandingkan nilai kini arus kas masa depan dari berbagai
entitas. Informasi tersebut juga meningkatkan daya banding pelaporan
kinerja operasi berbagai entitas karena dapat menandakan dampak
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penggunaan perlakuan akutansi yang berbeda terhadap transaksi dan
peristiwa yang sama.
Informasi arus kas historis sering digunakan sebagai indikator dari
jumlah, waktu dan kepastian arus kas masa depan. Informasi arus kas juga
berguna untuk meneliti ketepatan dari penelitian masa lalu atas arus kas
historis juga berguna untuk meneliti ketepatan dari penilaian masa lalu atas
arus kas masa depan dan dalam menguji hubungan antara profibilitas dan
arus kas neto serta dampak perubahan harga.
2.3.4

Pengertian Kas dan Setara Kas
Kas dan Setara kas dimiliki untuk tujuan memenuhi komitmen kas
jangka pendek, bukan untuk investasi atau tujuan lain. Untuk memenuhi
kualifikasi untuk setara kas, suatu investasi harus segera dapat
dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan
memiliki risiko perubahan niali yang tidak signifikan. Oleh karena itu, suatu
investasi umumnya memenuhi kualifikasi sebagai setara kas hanya jika
segera jatuh tempo dalam waktu, sebagai contoh, tiga bulan atau kurang
sejak tanggal perolehannya. Investasi dalam bentuk ekuitas tidak termasuk
setara kas, kecuali subtansi investasi dalam bentuk ekuitas tersebut adalah
setara kas, sebagai contoh, saham preferen yang diperoleh dalam suatu
periode singkat dari jatuh temponya dan tanggal penebusan yang telah
ditentukan.
Pinjaman bank umumnya dipertimbangkan sebagai aktivias
pendanaan. Akan tetapi, dibeberapa negara, cerukan (bank overdraft) yang
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dibayarkan lagi berdasarkan permintaan merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari pengelolaan kas entitas (cash management entity /cash
flow). Dalam keadaan tersebut, cerukan termasuk komponen kas dan setara
kas. Karakteristik dari pengaturan perbankan tersebut mengakibatkan saldo
bank sering berfluktuasi dari saldo positif menjadi penarikan berlebih.
Arus kas tidak termasuk perpindahan di antara pos – pos yang
termasuk dalam kas atau setara kas karena komponen tersebut lebih
merupakan bagian dari pengelolaan kas entitas daripada sebagai bagian dai
aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Pengeloaan kas termasuk
investasi atas kelebihan kas dalam setara kas.
Alasan mengapa kas mempunyai peranan penting di dalam
kehidupan sehari – hari dari dunia bisnis adalah untuk memiliki kas (cash
on hand) yang cukup untuk membayar kewajiban yang akan jatuh tempo.
Maka dari itu kas harus dikendalikan dengan sebaiknya – baiknya dari sisi
penerimaan maupun pengeluarannya. Selain kas, kas laporan arus kas juga
menyatakan sumber darimana setara kas diperoleh dan penggunaan setara
kas diperoleh yang diperoleh dan penggunaan setara kas yang dimiliki oleh
perusahaan.
Setara kas (cash equivalent) adalah investasi yang sifatnya sangat
liquid, berjangka pendek dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam
jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan.
Karenanya suatu investasi baru dapat memenuhi syarat sebagai setara kas
hanya jika segera akan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari
tanggal perolehannya. Investasi dalam bentuk saham preferen yang beli
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akan segera jatuh tempo serta tanggal penebusan (redemption date) telah
ditentukan.
Penyajian Laporan Arus Kas
Laporan arus kas melaporakan arus kas selama periode tertentu dan
diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, inestasi dan pendanaan. Entitas
menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dengan
cara yang paling sesuai dengan bisnisnya. Klasifikasi arus kas berdasarkan
aktifitas menyediakan informasi yang memungkinkan pengguna untuk
menilai dampak aktivitas tersebut terhadap posisi keuangan entitas serta
terhadap junlam kas dan setara kas. Informasi ini dapat juga digunakan
untuk mengevaluasi hubungan di antara ketiga aktivitas tersebut.Suatu
transaksi tunggal dapat mencakup beberapa arus kas yang diklasifikasikan
secara berbeda. Sebagai contoh, jika pelunasan pinjaman bank mencaku
keduanya, pokok pinjaman dan bunga, makam unsur bunga dapat
dikalsifikasikan sebagai aktifitas operasi dan unsur pokok pinjaman
diklasifikaskan sebagai aktivitas pendanaan.

2.4 Laporan Arus Kas
Laporan Arus kas selama periode tertentu diklasifikasikan
berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.
Klasifikasi menurut aktivitas memberikan informasi yang memungkinkan
para pengguna laporan untuk menilai pengaruh aktivitas tersebut terhadap
posisi keuangan perusahaan serta terhadap jumlah kas dan setara kas.
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Informasi tersebut dapat juga digunakan untuk mengevaluasi hubungan di
antara ketiga aktivitas tersebut.

2.4.1 Arus kas dari Aktivitas operasi
Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan
indikator yang menentukan apakah operasi perusahaan dapat menghasilkan
arus kas yang cukup untuk melurusi pinjaman, memelihara kemampuan
operasi perushaan membayar dividen, dan melakuakn investasi baru tanpa
menagndalkan sumber pendanaan dari luar. Informasi mengenai unsur
tertentu arus kas historis bersama dengan informasi lain, berguna dalam
memprediksi arus kas operasi masa depan.
Arus kas dari aktivitas operasi diperoleh terutama dari aktivitas
penghasil utama pendapatan entitas, oleh karena itu, arus kas tersebut
umumnya dihasilkan dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi
penetapan laba rugi. Beberapa contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah:
(a) Penerimaan kas dari penjualan barang dan pemberian jasa;
(b) Penerimaan kas dari royalty, fees, komisi dan pendapatan lain;
(c) Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa
(d) Pembayaran kas kepada dan untuk kepentingan karyawan
(e) Penerimaan dan pembayaran kas oleh entitas asuransi sehubungan
dengan premi, klaim, anuitas dan manfaat posisi lain;
(f) Pembayaran kas atau penerimaan kembali (restitusi) pajak
penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasi secara spesifik sebagai
aktivitas pendanaan dan investasi; dan
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(g) Penerimaan dan pembayaram kas dari kontrak yang dimiliki untuk
tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan.

Beberapa transaksi, seperti penjualan peralatan pabrik, dapat
menimbulkan keuntungan atau kerugian yang diakui dalam laba rugi. Arus
kas yang terkait dengan transaksi tersebut merupakan arus kas dari aktivitas
investasi. Akan tetapi, pembayaran kas untuk pabrikasi atau memperoleh
aset yag dimiliki untuk direntalkan kepada pihak lain dan selanjutnya
dimiliki untuk dijual seagaimana yang dideskripsikan dala PSAK 16: Aset
Tetap paragraph 68A adalah arus kas dari aktivitas operasi. Penerimaan kas
dari aktivitas rental dan penjualan selanjutnya atas aset tersebut juga
merupakan arus kas dari aktivitas operasi.
Entitas dapat memliki efek dan pinjaman yang diberikan (seurites
and loans) untuk tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan, yang dalam
hal ini dapat disamakan dengan persediaan yang diperoleh secara spesifik
untuk dijual kembali. Oleh karena itu, arus kas yang timbul dari pembelian
dan penjualan dalam transaksi efek yang diperjualbelikan

atau

diperdagangkan tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Serupa
dengan hal tersebut, uang muka (cash advances) dan pinjamnan oleh
lembaga keuangan, umumnya diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi
karena berkaitan dengan aktivitas penghasil utama pendapatan lembaga
keuangan tersebut.
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2.4.2 Arus kas dari Aktivitas Investasi
Pengungkapan terpisah arus kas yang timbul dari aktivitas investasi
adalah penting karena arus kas tersebut mempresentasikan sejauh mana
pengeluaran yang telah terjadi untuk sumber daya yang diintensikan untuk
mneghasilkan penghasilan dan arus kas masa depan. Hanya pengeluaran
yang menghasilkan pengakuan atas aset dalam laporan posisi keuanagan
yang memenuhi syarat untuk diklasifikasikan sebagai aktivtas investasi.
Beberapa contoh arus kas yang timbul dari aktivitas investasi adalah:
(a) Pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap, aset tak berwujud,
dan aset jangka panjang lain. Pembayaran ini termasuk dalam kaitanya
dengan biaya pengembangan yang dikapitalisasi dan aset tetap yang
dibangun sendiri.
(b) Penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tak berwujud dan asset
jangka panjang lain;
(c) Pembiayaan kas untuk untuk memperoleh instrumen utang dan
instrumen ekuitas entitas lain dan kepentingan dalam ventura bersama
(selain penerimaan kas dari instrumen yang dianggap setara kas atau
instrument yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjual –
belikan.
(d) Penerimaan kas dari penjualan instrumen utang dan instrument
ekuitas entitas lain dan kepentingan dalam ventura bersama (selain
penerimaan kas dari instrumen yang dianggap setara kas atau instrumen
yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjual belikan).
(e) Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain (selain
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uang muka dan pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan)
(f) Penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman yang
diberikan kepada pihak (selain uang muka dan kredit yang diberikan
oleh lembaga keuangan)
(g) Pembayaran kas untuk Future contracts, forwards contracs, option
contracs dan swap contracs, kecuali jika kontrak tersebut dimiliki
untuk tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan, atau jika
penerimaan tersebut dikalsifikasikan sebagai aktivitas pendanan; dan
(h) Penerimaan kas dari future contracts, forward contracs, option
contracs dan swap contracs, kecuali jika kontrak tersebut tersebut
dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan atau jika
penerimaan tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan. Jika
suatu kontrak dicatat sebagai lindung nilai atas posisi arus kas
teridentifikasi, maka arus dari kontrak tersebut diklasifikasikan dengan
cara yang sama seperti arus kas dari posisi yang dilindung nilainya.

2.4.3 Arus kas dari Aktivitas Pendanaan
Pengungkapan terpisah atas arus kas yang timbul dari aktivitas
pendanaan adalah penting karena berguna untuk memprediksi klaim
atas arus kas masa depan oleh penyedia modal entitas. Beberapa contoh
arus kas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah:
(a) Penerimaan kas dari penerbitan saham atau instrument ekuitas lain.
(b) Pembayaran kas kepada pemilik untuk memperoleh atau menebus
saham entitas
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(c) Penerimaan kas dari penerbitan obligasi, pinjaman, wesel, hipotek
dan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang lain;
(d) Pelunasan pinjaman; dan
(e) Pembayaran kas oleh lesse untuk mengurangi saldo liabilitas yang
berkaitan dengan sewa pembiayaan.

2.5 Pelaporan Arus Kas
2.5.1 Pelaporan Arus Kas Dari Aktivitas Operasi
Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan
menggunakan salah satu dari metode berikut:

(a) Metode langsung. Dengan metode ini kelompok utama dari
penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto diungkapkan.

(b) Metode Tidak Langsung. Dengan metode ini laba atau rugi
disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh transaksi yang bersifat
nonkas, pengangguhan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran
kas untuk operasi di masa lalu atau masa depan, dan pos penghasilan
atau beban yang berhubungan dengan arus kas investasi atau
pendanaan.

Entitas dianjurkan untuk melaporkan arus kas dari aktivitas
operasi dengan menggunakan metode langsung. Metode langsung
menyediakan informasi yang berguna dalam mengestimasi arus kas
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masa depan yang tidak dapat dihasilkan oleh metode tidak langsung.
Informasi mengenai kelompok utama atas penerimaan kas bruto dan
pembayaran kas bruto dapat ditentukan:
(a) Dari catatan akutansi entitas; atau
(b) Dengan menyesuaikan penjualan, beban pokok penjualan
(penghasilan bunga dan penghasilan serupa dan beban bunga dan
beban serupa untuk suatu lembaga keuangan) dan pos – pos lain dalam
laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk:
(i) perubahan persediaan, piutang usaha dan penghasilan komprehensif
lain untuk:
(ii) pos non kas lain; dan
(iii) pos lain dimana kasnya berdampak pada arus kas investasi dan
pendanaan
Dalam metode tidak langsung, arus kas neto dari aktivitas
operasi ditentukan dengan menyesuaikan laba atau rugi neto dari
dampak:
(a) Perubahan persediaan, piutang usaha dan utang usaha selama
periode berjalan;
(b) Pos nonkas seperti penyusutan, provisi, pajak tangguhan,
keuntungan dan kerugian valuta asing yang belum direalisasi, serta
laba entitas asosiasi yang belum didistribusikan; dan
(c) Seluruh pos lain dimana kas berdampak pada arus investasi dan
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pendanaan. Sebagai alernatif, arus kas neto dari aktivitas operasi dapat
disajikan berdasarkan metode tidak langsung dengan menyajikan
pendapatan dan beban yang diungkapkan dalam laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain serta perubahan dalam persediaan,
piutang usaha dan uyang usaha selama periode.

2.5.2 Pelaporan Arus Kas Dari Aktivitas Investasi
Entitas melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan
kas bruto dan pembayaran kas bruto yang timbul dari aktivitas investasi
dan pendanaan, kecuali arus kas yang dideskripsikan dalam paragraph 22
dan 24 dilaporkan atas dasar arus neto.

2.5.3 Pelaporan Arus Kas Atas Dasar Arus Kas Neto
Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi, investasi dan
pendanaan berikut ini dapat dilaporkan atas dasar neto:
(a) Penerimaan dan pembayaran kas untuk kepentingan pelanggan jika
arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas entitas dan;
(b) Penerimaan dan pembayaran kas untuk pos – pos dengan perputaran
cepat, jumlah yang besar, dan jangka waktu singkat.
Beberapa contoh penerimaan dan pembayaran kas:
(a) Penerimaan dan pelunasan rekening giro bank.
(b) Dana pelanggan yang dikelola oleh entitas investasi; dan
(c) Rental yang ditagih oleh pengelola untuk kepetingan dari, dan
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selanjutnya disetor kepada, pemilik propeti.
Arus kas yang timbul dari aktivitas lembaga keuangan berikut
ini dapat dilaporkan atas dasar arus kas neto:
(a) Penerimaan dan pembayaran kas sehubungan dengan penerimaan
dan pelunasan deposito berjangka dengan jumlah tempo yang tetap.
(b) Penempatan dan penarikan deposito pada dan dari lembaga
keuangan lain; dan
(c) Pemberian dan pelunasan uang muka dan pinjaman yang diberikan
kepada nasabah.

2.6

Differensiasi Pelaporan Arus Kas
Berikut adalah perbedaan antara PSAK (2009): Laporan Arus Kas
dengan PSAK 2 (penyesuaian 2015); Laporan Arus Kas yang mengadopsi
IAS 7 Statement of Cash Flows per Efektif 1 januari 2015:

Perihal

PSAK 2 (2009)

PSAK 2
(Penyesuaian 2015)

Aktivitas Investasi
(Paragraf 16)

Pengungkapan terpisah arus Penambahan klarifikasi
kas yang berasal dari

bahwa hanya pengeluaran

aktivitas investasi adalah

yang menghasilkan

penting karena arus kas

pengakuan atas aset dalam

tersebut mencerminkan

laporan posisi keuangan
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pengeluaran yang telah

yang memenuhi syarat untuk

terjadi untuk sumber daya

diklasifikasikan sebagai

yang dimaksudkan

aktivitas investasi.

menghasilkan pendapatan
dan arus kas masa depan.
Beberapa contoh arus kas
yang berasal dari aktivitas
investasi adalah:
Pelaporan Arus Kas

Beberapa contoh

Perubahan penyajian menjadi

Atas Dasar Arus Kas

penerimaan dan

paragraf 23 dan 23A.

Neto

pembayaran kas
sebagaimana dijelaskan di
paragraf 21 (a) adalah:

(Paragraf 23)
a) Penerimaan dan
pembayaran rekening
giro;
b) Dana pelanggan yang
dikelola oleh entitas
investasi; dan
c) Rental yang ditagih oleh
pengelola untuk
kepentingan dari, dan
selanjutnya disetor
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kepada, pemilik
properti.

Beberapa contoh
penerimaan dan
pengeluaran kas
sebagaimana dijelaskan di
paragraf 21 (b) adalah
pembayaran dan
penerimaan:
a) Jumlah pokok
transaksi kartu
kredit nasabah;
b) Pembelian
danpenjualan
investasi; dan
c) Pinjaman jangka
pendek lain,
misalnya, pinjaman
dengan jangka
waktu jatuh tempo
dalam tiga bulan
kurang.
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(Paragraf 23A)

Diataur dalam paragraf 23

Beberapa contoh penerimaan
dan pembayaran kas
mengacu pada paragraf 22(b)
adalah uang muka yang
dibuat untuk, dan pelunasan
untuk:
a) Jumlah pokok yang
berhubungan dengan
kartu kredit
pelanggan;
b) Pembelian dan
penjualan investasi;
dan
c) Pinjaman jangka
pendek lain, sebagai
contoh, pinjaman
jangka pendek yang
memiliki jangka
waktu jatuh tempo
dalam tiga bulan atau
kurang.
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Investasi Pada Entitas

Jika akuntansi untuk

Penambahan ventura

Anak, Entitas

investasi pada entitas

bersama sebagai bagian dari

Asosiasi, dan Ventura

asosiasi atau entitas anak

‘investasi’.

Bersama.

dibukukan dengan
menggunakan metode
ekuitas atau metode biaya,

(Paragraf 37)

maka investor membatasi
pelaporannya dalam
laporan arus kas hanya
pada arus kas yang terjadi
antara investor dan
investee, misalnya jumlah
dividen dan uang muka
yang diterima.
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(Paragraf 38)

Entitas yang melaporkan

Menghapus acuan ke

bagian partisipasinya dalam penggunaan konsolidasi
pengendalian bersama

proporsional dalam

entitas (lihat PSAK 12:

pelaporan bagian partisipasi

Bagian Partisipasi dalam

dalam pengendalian bersama

Ventura Bersama)

entitas.

menggunakan konsolidasi
proporsional, melaporkan
dalam laporan arus kas
konsolidasian bagian
proporsionalnya dari arus
kas pengendalian bersama
entitas. Entitas yang
melaporkan bagian
partisipasinya dengan
menggunakan metode
ekuitas memasukkan dalam
laporan arus kasnya, arus
kas atas investasinya dalam
pengendalian bersama
entitas serta distribusi dan
pembayaran atau
penerimaan lain antara
entitas tersebut dengan
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pengendalian bersama
entitas.

Perubahan

Tidak diatur.

Entitas Investasi

Kepemilikan dalam

sebagaimana didefinisikan

Entitas Anak dan

dalam PSAK 65: Laporan

Bisnis Lain

Keuangan Konsolidasian
tidak perlu menerapkan
paragraf 40(c) atau 40(d)

(Paragraf 40A)

untuk investasi dalam entitas
anak yang disyaratkan untuk
diukur pada nilai wajar
melalui raba rugi.

(Paragraf 42A)

Arus kas yang timbul dari

Penambahan pengecualian

perubahan kepemilikan atas entitas anak yang dimiliki
entitas anak yang tidak

oleh entitas investasi,

mengakibatkan kehilangan

sebagaimana didefinisikan

pengendalian

65: Laporan dalam PSAK
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diklasifikasikan sebagai

Keuangan Konsolidasian,

arus kas dari aktivitas

dan disyaratkan untuk diukur

pendanaan.

pada nilai wajar melalui laba
rugi.

(Paragraf 42B)

Perubahan kepemilikan atas Perubahan acuan ke PSAK
entitas anak yang tidak

65: Laporan Keuangan

mengakibatkan kehilangan

Konsolidasian dan

pengendalian, misalnya

penambahan pengecualian

akibat pembelian atau

untuk entitas anak yang

penjualan kemudian

dimiliki oleh entitas investasi

instrumen akuitas entitas

dan disyaratkan untuk diukur

anak oleh entitas induk,

pada nilai wajar melalui laba

dicatat sebagai transaksi

rugi.

ekuitas (lihat PSAK 4:
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Laporan Keuangan
Konsolidasian dan Laporan
Keuangan Konsolidasian
dan Laporan Keuangan
Tersendiri). Sesuai dengan
hal tersebut, arus kas yang
berasal transaksi tersebut
diklasifikasikan dengan
cara yang sama
sebagaimana transaksi lain
dengan pemilik yang
dijelaskan di paragraf 16.

Pengungkapan Lain

Informasi tambahan yang

Menghapus persyaratan

relevan mungkin berguna

pengungkapan (b) sebagai

dalam ....... mencangkup :

dampak diadopsinya PSAK

(Paragraf 50)
a) ......
b) Jumlah keseluruhan
arus kas dari aktivitas

66: Pengaturan Bersama
yang menghapus metode
konsolidasi proporsional.

operasi, investasi, dan
pendanaan yang
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terkait dengan
kepemilikan dalam
ventura bersama yang
dilaporkan dengan
menggunakan
konsolidasi
proporsional;
c) ......
d) ......

Tabel 2.1 Diferensiasi Pelaporan Arus Kas (SAK 2009/ SAK 2015)
Arus Kas Dalam Valuta Asing
Arus kas yang timbul dari transaksi valuta asing dicatat dalam mata
uang fungsional entitas dengan mengalihkan jumlah valuta asing tersebut
dengan kurs antara mata uang fugsional dengan valuta asing pada tanggal
transaksi arus kas. Arus kas entitas anak luar negeri dijabarkan berdasarkan
kurs antara mata uang fungsional dengan valuta asing pada tanggal transaksi
arus kas.
Arus kas yang didenominasi dalam valuta asing dilaporkan dengan
cara yang konsisten dengan PSAK 10: Pengaruh perubahan Kurs Valuta
Asing. PSAK 10 tersebut mengizinkan penggunaan kurs yang mendekati
kurs aktual. Sebagai contoh, kurs rata – rata untuk periode penjabaran arus
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kas entitas anak di luar negeri. Akan tetapi, PSAK 10 tidak mengizinkan
penggunaan kurs pada akhir periode pelaporan ketika menjabarkan arus kas
entitas anak luar negeri.
Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi yang timbul dari
perubahan kurs valuta asing bukan merupakan arus kas. Akan tetapi,
dampak perubahan kus atas kas dan setara kas dalam valuta asing dilaporkan
dalam arus kas untuk merekonsiliasikan saldo awal dan akhir dari kas dan
setara kas. Jumlah selisih kurs tersebut disajikan terpisah dari arus kas
aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, dan termasuk perbedaan, jika
ada, seandainya arus kas tersebut telah dilaporakan dengan kurs pada akhir
periode.
Bunga dan Dividen
Arus Kas Dari bunga dan dividen yang diterima dan dibayarkan,
masing – masing diungkapkan secara terpisah. Masing – masing
diklasifikasikan secara konsiten antar periode sebagai aktivitas operasi,
investasi atau pendanaan. Jumlah bunga yang dibayarkan serta bunga dan
dividen yang diterima oleh lembaga keuangan biasanya diklasifikasikan
sebagai arus kas operasi. Akan tetapi, bagi entitas lain belum ada
kesepakatan mengenai kalsifikasi arus kas ini. Bunga yang dibayarkan serta
bunga dan dividen yang diterima dapat diklasifikasikan sebagai arus kas
karena mempengaruhi laba rugi. Sebagai alternatif, Bunga yang dibayarkan
sebagai arus kas operasi karena mempengaruhi laba rugi. Sebagai
alternative, bunga yang dibayarkan serta bunga dan dividen yang diterima
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dapat diklasifikasikan sebagai arus kas pendanaan dan arus kas investasi
karena merupakan biaya perolehan sumber daya keuangan atau sebagai
imbal hasil investasi.
Dividen yang dibayarkan dapat diklasifikasikan sebagai arus kas
pendanaan dan karena merupakan biaya perolehan sumber daya keuangan.
Sebagai alternative, dividen yang dibayarkan dapat diklasifikasikan sebagai
komponen arus kas dari aktivitas operasi dengan maksud membantu
pengguna untuk menentukan kemampuan entitas membayar dividen dari
arus kas operasi.
Pajak Penghasilan
Arus kas yang timbul dari pajak penghasilan diungkapkan secara
terpisah dan diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi kecuali
dapat diidentifikasikan secara spesifik sebagai aktivitas pendanaan dan
investasi. Pajak penghasilan dikenakan atas transaksi yang menghasilkan
arus kas yang diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi, investasi operasi,
investasi, atau pendanaan dalam laporan arus kas. Walaupun beban pajak
penghasilan dapat dengan mudah diidentifikasikan dengan aktifitas
investasi atau pendanaan, namun arus kas pajak penghasilan yang
bersagkutan seringkali tidak praktis untuk diidentifikasikan dan dapat
terjadi dalam periode yang berbeda dengan transaksi arus kas yang
mendasarinya.
Oleh karena itu, pajak yang dibayarkan biasanya diklasifikasikan
sebagai arus kas dari aktivitas operasi. Akan tetapi, jika arus kas pajak
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tersebut dapat di identifikasi secara praktis dengan individual yang
menimbulkan arus kas, maka arus kas tersebut dikalsifikasikan sebagai
aktivitas pendanaan atau investasi sesuai dengan jenis aktivitas tersebut.
Jika arus kas pajak dialokasikan pada lebih dari satu jenis aktivitas, maka
jumlah total pajak yang dibayar diungkapkan.
Investasi Pada entitas Anak, Entitas Asosiasi, Dan Ventura Bersama
Jika akutansi untuk investasi pada entitas asosiasi, ventura bersama
atau entitas anak dicatat dengan menggunakan metode ekuitas atau metode
biaya, maka investor membatasi pelaporannya dalam laporan arus kas yang
terjadi antara investor dan investee, sebagai contoh jumlah dividen dan uang
muka yang diterima.
Entitas yang melaporkan bagian kepetingannya dalam entitas
asosiasi atau ventura bersama dengan menggunakan metode ekuitas
memasukan dalam laporan arus kasnya, arus kas atas investasinya pada
entitas asosiasi atau ventura bersama serta ditribusi dan pembayaran atau
penerimaan lain antara entitas tersebut dengan entitas asosiasi atau ventura
bersama.
Perubahan Kepemilikan dalam Entitas Anak dan Bisnis lain
Gabungan Arus Kas yang timbul dari perolehan dan kehilangan
penegendalian atas entitas anak atau bisnis lain disajikan secara terpisah dan
diklasifikasikan sebagai akitivitas investasi.
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Entitas mengungkapkan hal – hal berikut, dalam gabungan,
sehubungan dengan perolehan dan kehilangan pengendalian atas entitas
anak dan bisnis lain selama suatu periode:
(a) Jumlah imbalan yang dibayarkan atau diterima
(b) Bagian dari imbalan yang terdiri dari kas dan setara kas
(c) Jumlah kas dan setara dalam entitas anak atau bisnis lain dimana
pengendalian diperoleh atau hilang; dan
(d) Jumlah aset dan liabilitas selain kas atau setara kas dalam entitas
anak atau bisnis lain dimana pengendalian diperoleh atau hilang,
dikhtisarkan berdasarkan berdasarkan kategori utamanya.
(e) Penyajian tersendiri atas dampak arus kas dari perolehan dan
kehilangan pengendalian atas entitas anak dan bisnis lain sebagai pos
tunggal, bersama – sama dengan pengungkapan tersendiri atas jumlah aset
dan liabilitas yang diperoleh atau dilepaskan, akan investasi, dan pendanaan
lainnya. Dampak arus kas atas kehilangan pengendalian tidak boleh
dikurangkan dari arus kas untuk memperoleh pengendalian.
(f) Jumlah gabungan kas yang dibayarkan atau diterima sebagai
imbalan untuk memperoleh atau kehilangan pengendalian entitas anak atau
bisnis lain dilaporkan dalam arus neto kas dan setara kas yang diperoleh atau
dilepaskan sebagai bagian dari transaksi, peristiwa atau perubahan keadaan.
Transaksi Nonkas
Transaksi investasi dan pedoman yang tidak mensyaratkan
penggunaan kas atau setara kas dikeluarkan dari laporan arus kas. Transaksi
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tersebut diungkapkan pada bagian lain dalam laporan keuangan sedemikian
rupa sehingga dapat menyediakan seluruh informasi yang relevan mengenai
aktivitas investasi dan pendanaan tersebut
Komponen Kas dan setara kas
Entitas mengungkapkan komponen kas dan setara kas serta
menyajikan rekonsiliasi jumlah tersebut dalam laporan arus kas dengan pos
yang sama yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan.

The Statement of Cash Flows:
Usefulness and Format







Usefulness
Classifications
Significant non‐cash
activities
Format
Preparation
Indirect and Direct
Methods

Preparing the Statement of
Cash‐Indirect Method




Using Cash Flows to
Evaluate a Company


Free Cash Flow

Step 1: Operating
Activities
Step 2: Investing and
Financing Activities
Step 3: Net Change In
Cash

Gambar 2.1 Statement of Cash Flows
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2.7 Kerangka Pemikiran

Laporan Keuangan

Laporan Arus Kas BRI 2015

PSAK No. 2 (2015) Arus Kas

Analisis Implementasi Arus kas
dengan PSAK

Kesimpulan

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

2.8 Kajian Implementasi Ilustratif
A. Laporan Arus Kas Untuk Entitas Lembaga Keuangan
Contoh ini hanya menampilkan jumlah periode berjalan, Jumlah
kompartif untuk periode terdekat sebelumnya disajikan sesuai dengan
PSAK 1: Penyajian laporan Keuangan.
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Contoh penyajian dengan menggunakan metode langsung.
Berdasarkan PSAK No.2 tahun 2015;
20X2
Rp
Arus Kas dari Aktivitas operasi
Penerimaan bunga dan komisi

28.447

Pembayaran bunga

(23.463)

Pembayaran piutang yang sebelumnya telah dihapus
Pembayaran kas kepada karyawan dan pemasok

237
(997)
4.224

(Kenaikan) Penurunan dalam Aset operasi:
Dana Jangka Pendek

(650)

Deposito yang dimiliki untuk tujuan pengendalian moneter

234

Dana Uang muka Kepada Pelanggan

(288)

Kenaikan bersih piutang kartu kredit

(360)

Efek jangka Pendek lain yang di perjualbelikan

(120)

Kenaikan (penurunan) dalam liabilitas operasi:
Deposito dari pelanggan

600

Sertifikat Deposito yang diperjualbelikan

(200)
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Kas netto dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan
Pajak Penghasilan

3.440
(100)
(3.340)

Kas neto dari aktivitas operasi
Arus Kas dari aktivitas investasi
Pelepasan Entitas Anak Y

50

Dividen yang diterima

200

Bunga yang diterima

300

Hasil penjualan efek yang tidak diperjualbelikan

1.200

Pembelian Efek yang tidak diperjualbelikan

(600)

Pembelian aset tetap

(500)

Kas neto dari aktivitas investasi

(650)

Arus Kas dari aktivitas pendanaan
Penerbitan Modal Pinjaman

1.000

Penerbitan Saham Prefren oleh entitas anak

800

Pelunasan Pinjaman Jangka Panjang

(200)

Penurunan Netto pinjaman lain

(1,000)

Pembayaran Dividen

(400)
200

Kas Netto dari aktivitas pendanaan
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2.9

Pengaruh perubahan kurs mata uang pad akas dan setara kas

600

Kenaikan neto kas dan setara kas

4.790

Kas dan setara kas pada awal periode

4.050

Kas dan setara kas pada akhir periode

8.840

Ikhtisar Kebijakan Akutansi BRI
a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian
Pernyataan Kepatuhan
Laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 disusun dan disajikan
sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup
Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar
Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Bapepam-L
No. VIII.G.7 lampiran keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang “Penyajian dan Pengungkapan
Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik”. Laporan keuangan
konsolidasian disusun sesuai dengan PSAK No. 1 (Revisi 2013), ”Penyajian
Laporan Keuangan” yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2015. Laporan arus
kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan
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mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan
pendanaan.
b. Prinsip konsolidasian
Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan BRI
dan entitas anak yang mayoritas sahamnya dimiliki atau dikendalikan oleh
BRI. Efektif sejak tanggal 1 Januari 2015, BRI menerapkan PSAK No. 65,
”Laporan

Keuangan

Konsolidasian”.

Penerapan

PSAK

ini

tidak

menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap pelaporan keuangan dan
pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Dalam hal
pengendalian terhadap entitas anak dimulai atau diakhiri dalam suatu
periode berjalan maka hasil usaha entitas anak yang diperhitungkan ke
dalam laporan keuangan konsolidasian hanya sebatas hasil pada saat
pengendalian tersebut mulai diperoleh atau hingga saat pengendalian itu
berakhir.
Pengendalian didapat ketika BRI terekspos atau memiliki hak atas
imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas anak dan memiliki
kemampuan

untuk

mempengaruhi

imbal

hasil

tersebut

melalui

kekuasaannya atas entitas anak.
BRI mengendalikan entitas anak jika dan hanya jika BRI memiliki
hal berikut ini:
a) Kekuasaan atas entitas anak (hak yang ada saat ini yang memberi
kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan yang secara
signifikan mempengaruhi imbal hasil entitas anak).
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b) Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan
entitas anak.
c) Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas entitas anak untuk
mempengaruhi jumlah imbal hasil BRI.
Seluruh saldo dan transaksi antar perusahaan yang signifikan
termasuk keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi, dieliminasi
untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil usaha BRI dan entitas anak
sebagai satu kesatuan usaha.
Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan
kebijakan akuntansi yang sama untuk peristiwa dan transaksi sejenis dalam
kondisi yang sama. Apabila laporan keuangan entitas anak menggunakan
kebijakan akuntansi yang berbeda dari kebijakan akuntansi yang digunakan
dalam laporan keuangan konsolidasian, maka dilakukan penyesuaian yang
diperlukan terhadap laporan keuangan entitas anak tersebut. Kepentingan
non-pengendali dinyatakan sebesar proporsi pemegang saham minoritas
atas laba neto dan ekuitas entitas anak tersebut sesuai dengan persentase
kepemilikan pemegang saham minoritas pada entitas anak tersebut.
c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan
Aset keuangan terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada
bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, efek-efek,
tagihan wesel ekspor, Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah, efek-efek yang
dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan derivatif, kredit yangdiberikan,
tagihan akseptasi, penyertaan saham dengan metode biaya dan aset lain-lain.

Indonesia Banking School
Analisis Implementasi..., Damar Kalbu Adi, Ak.-IBS, 2016

61

Liabilitas keuangan BRI terdiri dari liabilitas segera, simpanan
nasabah, simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya, efek-efek
yang dijual dengan janji dibeli kembali, liabilitas derivatif, liabilitas
akseptasi, surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima,
liabilitas lain-lain dan pinjaman subordinasi.
(i)

Klasifikasi
BRI mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori
sebagai berikut pada saat pengakuan awal:
· Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang
memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu aset keuangan yang
ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan aset keuangan
yang diklasifikasikan dalam kelompok yang diperdagangkan; (kas
dan setara kas awal tahun , kas dan setara kas akhir tahun)
· Kredit yang diberikan dan piutang;
· Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo;
· Investasi dalam kelompok tersedia untuk dijual.
Liabilitas keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai

berikut pada saat pengakuan awal:
· Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang memiliki 2 (dua)
sub klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian
pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah
diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
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· Liabilitas keuangan lain yang tidak diklasifikasikan sebagai
liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi
dikategorikan dan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.
Kelompok aset dan liabilitas diukur pada nilai wajar melalui laba
rugi adalah aset dan liabilitas keuangan dimiliki untuk diperdagangkan yang
diperoleh atau dimiliki BRI terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali
dalam waktu dekat, atau dimiliki sebagai bagian dari portofolio instrumen
keuangan tertentu yang dikelola bersama untuk memperoleh laba jangka
pendek atau position taking. Kredit yang diberikan dan piutang adalah aset
keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan yang
tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:
· Yang dimaksudkan oleh BRI untuk dijual segera dalam waktu
dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta
yang pada saat pengakuan awal ditetapkan diukur pada nilai wajar
melalui laba rugi;
· Yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok
investasi tersedia untuk dijual; atau
· Dalam hal BRI mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi
awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan
kualitas kredit yang diberikan dan piutang, yang diklasifikasikan
dalam kelompok tersedia untuk dijual. Investasi dimiliki hingga
jatuh tempo terdiri dari aset keuangan non-derivatif dengan
pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah
ditetapkan dimana BRI mempunyai intensi positif dan kemampuan
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untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Investasi
yang dimiliki untuk periode yang tidak dapat ditentukan tidak
dikategorikan dalam klasifikasi ini.
Liabilitas keuangan BRI terdiri dari liabilitas segera, simpanan
nasabah, simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya, efek-efek
yang dijual dengan janji dibeli kembali, liabilitas derivatif, liabilitas
akseptasi, surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima,
liabilitas lain-lain dan pinjaman subordinasi.
Klasifikasi
BRI mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori
sebagai berikut pada saat pengakuan awal:
· Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi,
yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu aset keuangan yang
ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan aset keuangan
yang diklasifikasikan dalam kelompok yangdiperdagangkan;
· Kredit yang diberikan dan piutang;
· Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo;
· Investasi dalam kelompok tersedia untuk dijual.
Liabilitas keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai
berikut pada saat pengakuan awal:
· Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang memiliki 2 (dua)
sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada
saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan
dalam kelompok diperdagangkan; Liabilitas keuangan lain yang tidak
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diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar
melalui laba rugi dikategorikan dan diukur dengan biaya perolehan
diamortisasi.
Kelompok aset dan liabilitas diukur pada nilai wajar melalui laba
rugi adalah aset dan liabilitas keuangan dimiliki untuk diperdagangkan yang
diperoleh atau dimiliki BRI terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali
dalam waktu dekat, atau dimiliki sebagai bagian dari portofolio instrumen
keuangan tertentu yang dikelola bersama untuk memperoleh laba jangka
pendek atau position taking. Kredit yang diberikan dan piutang adalah aset
keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan yang
tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:
· Yang dimaksudkan oleh BRI untuk dijual segera dalam waktu
dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang
pada saat pengakuan awal ditetapkan diukur pada nilai wajar melalui laba
rugi;
· Yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok
investasi tersedia untuk dijual; atau
· Dalam hal BRI mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi
awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas
kredit yang diberikan dan piutang, yang diklasifikasikan dalam kelompok
tersedia untuk dijual. Investasi dimiliki hingga jatuh tempo terdiri dari aset
keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan
jatuh temponya telah ditetapkan dimana BRI mempunyai intensi positif dan
kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.
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Investasi yang dimiliki untuk periode yang tidak dapat ditentukan tidak
dikategorikan dalam klasifikasi ini.
Investasi tersedia untuk dijual terdiri dari aset keuangan nonderivatif yang ditentukan sebagai tersedia untuk dijual atau tidak
diklasifikasikan sebagai salah satu dari kategori aset keuangan lain. Setelah
pengukuran awal, investasi tersedia untuk dijual diukur menggunakan nilai
wajar dengan laba atau rugi yang diakui sebagai bagian dari ekuitas sampai
dengan investasi dihentikan pengakuannya atau sampai investasi
dinyatakan mengalami penurunan nilai dimana akumulasi laba atau rugi
sebelumnya dilaporkan dalam ekuitas dilaporkan dalam laporan laba rugi
dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.
Hasil efektif dan (bila dapat diaplikasikan) hasil dari nilai tukar
dinyatakan kembali untuk investasi tersedia dijual dan dilaporkan pada
laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.
Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak
dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laba rugi
saat pengakuan liabilitas.
(ii) Pengakuan awal
a. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan
aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan
kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada
tanggal penyelesaian.
b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai
wajarnya.
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Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada
nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi
yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengukuran aset keuangan dan
liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya.
Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara
langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu
liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi
apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan.
Untuk aset keuangan, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah
yang diakui pada awal pengakuan aset, sedangkan untuk liabilitas keuangan,
biaya transaksi dikurangkan dari jumlah utang yang diakui pada pengakuan
awal liabilitas. Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen
berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari
pendapatan bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan aset keuangan
atau sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi sehubungan
dengan liabilitas keuangan.
BRI pada pengakuan awal dapat menetapkan aset keuangan tertentu
sebagai nilai wajar melalui laba rugi (opsi nilai wajar). Opsi nilai wajar
dapat digunakan hanya bila memenuhi ketetapan sebagai berikut:
· Penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi
ketidak-konsistenan pengukuran dan pengakuan (accounting mismatch)
yang dapat timbul; atau
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· Aset keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan
yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci
berdasarkan nilai wajar; atau
· Aset keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus
dipisahkan.
Opsi nilai wajar digunakan untuk kredit yang diberikan dan piutang
tertentu yang dilindung nilai menggunakan credit derivatives atau swap
suku bunga, namun tidak memenuhi kriteria untuk akuntansi lindung nilai.
Jika tidak, kredit yang diberikan akan dicatat menggunakan biaya
diamortisasi dan derivatif akan diukur menggunakan nilai wajar melalui
laba rugi. Opsi nilai wajar juga digunakan untuk dana investasi yang
merupakan bagian dari portofolio yang dikelola dengan basis nilai wajar.
Opsi nilai wajar juga digunakan untuk structured investment termasuk
derivatif melekat.
(iii)

Pengukuran setelah pengakuan awal
Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual dan aset

keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba
rugi diukur pada nilai wajarnya.
Kredit yang diberikan dan piutang serta investasi dimiliki hingga
jatuh tempo dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan
diamortisasi

diukur

pada

biaya

perolehan

diamortisasi

dengan

menggunakan metode suku bunga efektif.
(iv)

Penghentian pengakuan
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a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:
Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan
tersebut berakhir; atau BRI mentransfer hak untuk menerima arus kas yang
berasal dari aset keuangan atau menanggung liabilitas untuk membayarkan
arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti
kepada pihak ketiga dibawah kesepakatan pelepasan (pass through
arrangement); dan antara (a) BRI telah mentransfer secara substansial
seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) BRI tidak mentransfer maupun
tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset,
namun telah mentransfer kendali atas aset.
Ketika BRI telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset
atau telah memasuki pass-through arrangement dan tidak mentransfer serta
tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas
aset atau tidakan mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar
keterlibatan BRI yang berkelanjutan atas aset tersebut. Penghapusbukuan
kredit yang diberikan dilakukan ketika tidak terdapat lagi prospek yang
realistis mengenai pengembalian pinjaman atau hubungan normal antara
BRI dan debitur telah berakhir. Kredit yang tidak dapat dilunasi tersebut
dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai.
b. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan
tersebut berakhir, yaitu ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak
dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.
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Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan yang lain
oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial
berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial
telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan
sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru
dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi
dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.
(v)

Pengakuan pendapatan dan beban
a. Pendapatan dan beban bunga, untuk aset tersedia untuk dijual

serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya
perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain konsolidasian dengan menggunakan suku bunga efektif.
a. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar
aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar
melalui laba rugi, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain konsolidasian.
Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar
atas aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk
dijual diakui secara langsung dalam ekuitas, kecuali keuntungan atau
kerugian akibat perubahan nilai tukar dari item moneter, dihentikan
pengakuannya atau adanya penurunan nilai dari aset keuangan tersebut.
Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau terjadi penurunan
nilai, maka keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui
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dalam ekuitas harus direklas pada laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain konsolidasian.
(vi) Reklasifikasi aset keuangan
BRI tidak diperkenankan untuk mereklasifikasi setiap instrumen
keuangan dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, jika pada
pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh BRI
sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
BRI tidak boleh mengklasifikasikan aset keuangan sebagai
investasi dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam periode berjalan atau
dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sebelumnya, telah menjual atau
mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah
yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo (lebih
dari jumlah yang tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah nilai
investasi dimiliki hingga jatuh tempo), kecuali penjualan atau
reklasifikasi tersebut:
a. Dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau
tanggal pembelian kembali dimana perubahan suku bunga tidak
akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset
keuangan tersebut;
b. Terjadi setelah BRI telah memperoleh secara substansial seluruh
jumlah pokok aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau
BRI telah memperoleh pelunasan dipercepat; atau
c. Terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali BRI,
tidak berulang dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh BRI.
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(vii) Saling hapus
Aset keuangan dan liabilitas keuangan dilakukan saling hapus dan
nilai neto-nya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian
jika dan hanya jika BRI memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk
melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan
adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk
merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.
Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika
diperkenankan oleh Standar Akuntansi Keuangan.
(viii) Pengukuran biaya diamortisasi
Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas
keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang
diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok
pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan
metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai
pengakuan awal dan nilai jatuh temponya dan dikurangi penurunan
nilai.
(ix) Pengukuran nilai wajar
Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu
aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas
dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.
Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual
aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:
· Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut; atau
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· Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan
untuk aset atau liabilitas tersebut.
Nilai wajar suatu aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi
yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset dan
liabilitas tersebut dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam
kepentingan ekonomik terbaiknya.
Pengukuran nilai wajar aset non-keuangan memperhitungkan
kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan
menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan
menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut
dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.
BRI dan entitas anak menggunakan teknik penilaian yang sesuai
dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur
nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang
relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.
Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau
diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian dapat dikategorikan
pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang
signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:
(ix) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)
Level 1 : harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk
aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada
tanggal pengukuran.
Level 2 : input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1
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yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik
secara langsung atau tidak langsung.
Level 3 : input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan
liabilitas.
Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan
konsolidasian secara berulang, BRI menentukan apakah terjadi transfer
antara level di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori
(berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai
wajar) setiap akhir periode pelaporan.
BRI untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, telah menentukan kelas
aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, risiko aset dan liabilitas,
dan level hirarki nilai wajar (Catatan 39)
(x) Aset keuangan sukuk
Pada saat pengakuan awal, entitas menentukan klasifikasi investasi
pada sukuk sebagai diukur pada biaya perolehan atau diukur pada
nilai wajar.
Investasi pada sukuk ijarah dan sukuk mudharabah setelah pengakuan
awal, diukur sebagai berikut:
a. Diukur pada biaya perolehan
· Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang
bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan
terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal
tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya.
· Biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi.
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· Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi
secara garis lurus selama jangka waktu sukuk.
· Rugi penurunan nilai diakui jika jumlah terpulihkan lebih kecil
dari jumlah tercatat dan disajikan sebagai rugi penurunan nilai di
dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
konsolidasian.
b. Diukur pada nilai wajar
· Nilai wajar ditentukan dengan mengacu pada urutan sebagai
berikut:
- Kuotasi harga di pasar aktif.
- Harga yang terjadi dari transaksi terkini, apabila tidak ada
kuotasi harga di pasar aktif.
- Nilai wajar instrumen sejenis, apabila tidak ada kuotasi harga di
pasar aktif dan tidak ada harga yang terjadi dari transaksi
terkini.
· Biaya perolehan sukuk tidak termasuk biaya transaksi.
· Selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam
laporan

laba

rugi

dan

penghasilan

komprehensif

lain

konsolidasian.
2. d Transaksi – transaki dengan pihak berelasi
BRI dan entitas anaknya melakukan transaksi dengan pihak-pihak
berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK No. 7 (Revisi 2010)
tentang “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".
Suatu pihak dianggap berelasi dengan BRI dan entitas anak jika:
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1) langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih
perantara, suatu pihak
(i) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada dibawah
pengendalian bersama, dengan BRI dan entitas anak; (ii) memiliki
kepentingan dalam BRI dan entitas anak yang memberikan pengaruh
signifikan atas BRI dan entitas anak; atau (iii) memiliki pengendalian
bersama atas BRI dan entitas anak;
2) suatu pihak yang berelasi dengan BRI dan entitas anak;
3) suatu pihak adalah ventura bersama di mana BRI dan entitas anak
sebagai venturer;
4) suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci BRI dan
entitas anak atau induk;
5) suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan
dalam butir (1) atau (4);
6) suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama
atau dipengaruhi signifikan oleh atau untuk dimana hak suara signifikan
pada beberapa entitas, langsung maupun tidak langsung, individu
seperti diuraikan dalam butir (4) atau (5); dan
7) suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan
kerja dari BRI dan entitas anak atau entitas yang terkait dengan BRI dan
entitas anak.
Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan syarat dan
kondisi yang sama dengan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga.
Transaksi yang dilakukan BRI telah memenuhi peraturan Badan Pengawas

Indonesia Banking School
Analisis Implementasi..., Damar Kalbu Adi, Ak.-IBS, 2016

76

Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.E.1 tentang “Transaksi
Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu”, pada saat transaksitransaksi tersebut dilakukan. Seluruh transaksi dan saldo yang material
dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan
keuangan konsolidasian yang relevan dan rinciannya telah disajikan dalam
Catatan 43 atas laporan keuangan konsolidasian. Selanjutnya, saldo dan
transaksi yang material antara BRI dan entitas anak dengan Pemerintah
Negara Republik Indonesia (RI) dan entitas lain yang berelasi dengan
Pemerintah Negara RI diungkapkan juga pada Catatan 43 tersebut.
e. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan
Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, BRI mengevaluasi
apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan yang tidak dicatat pada
nilai wajar melalui laba rugi telah mengalami penurunan nilai.
Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif
menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah
pengakuan awal aset keuangan dan peristiwa tersebut berdampak pada arus
kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.
Kriteria yang digunakan oleh entitas untuk menentukan bukti obyektif dari
penurunan nilai adalah sebagai berikut:
a)

Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak
peminjam;

b) Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan
pembayaran pokok atau bunga;
c)

Pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum
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sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam,
memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak
mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan
tersebut;
Kriteria yang digunakan oleh entitas untuk menentukan bukti
obyektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut (lanjutan):
d) Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit
atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
e)

Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan;
atau

f)

Data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang
dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset
keuangan

sejak

pengakuan

awal

aset

dimaksud,

meskipun

penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara
individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:
1) memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam
kelompok tersebut; dan
2) kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan
wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.
Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya
kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang
diidentifikasi. Pada umumnya, periode tersebut bervariasi antara 3 (tiga)
dan 12 (dua belas) bulan, untuk kasus tertentu diperlukan periode yang lebih
lama.
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BRI pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif
penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara
individual atau kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara
individual. Jika BRI menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai
penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas
aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka BRI memasukkan aset
tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik
risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut
secara kolektif. Aset keuangan yang penurunan nilainya dilakukan secara
individual dan untuk itu kerugian penurunan nilai telah diakui atau tetap
diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif. BRI
menetapkan kredit yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara
individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:
1. Kredit yang secara individual memiliki nilai signifikan dan memiliki
bukti obyektif penurunan nilai;
2. Kredit yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai
signifikan.

Berdasarkan kriteria di atas, BRI melakukan penilaian secara
individual untuk: (a) Pinjaman dalam segmen pasar korporasi dan usaha
menengah dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet; atau
(b) Pinjaman dalam segmen pasar korporasi dan usaha menengah yang
direstrukturisasi.
BRI menetapkan kredit yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara
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kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:
1. Kredit yang secara individual memiliki nilai signifikan namun tidak
memiliki bukti obyektif penurunan nilai;
2. Kredit yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan;
3. Kredit yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak
signifikan.
Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)
Berdasarkan kriteria di atas, penilaian secara kolektif dilakukan
untuk: (a) Pinjaman dalam segmen pasar korporasi dan usaha menengah
dengan kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus serta tidak
direstrukturisasi; atau (b) Pinjaman dalam segmen pasar usaha kecil dan
konsumen.
Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan
yang dinilai secara kolektif dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko
kredit

yang

sama

dengan

mempertimbangkan

segmentasi

kredit

berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu dan kemungkinan terjadinya
kegagalan (probability of default). Kredit yang mempunyai data dan
informasi kerugian historis yang dikategorikan sebagai daerah rawan
bencana oleh Pemerintah Republik Indonesia dan didukung oleh kebijakan
internal BRI, maka perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai
dilakukan dengan menghitung tingkat kerugian secara keseluruhan yang
meliputi tingkat kerugian aktual ditambah dengan faktor-faktor risiko terkait
yang relevan berdasarkan survei yang dilakukan secara periodik kepada
pihak eksternal maupun internal BRI.
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BRI menggunakan metode migration analysis yang merupakan
suatu metode analisis statistik, untuk menilai cadangan kerugian penurunan
nilai atas kredit yang diberikan secara kolektif. BRI menggunakan rata-rata
bergerak (moving average) data historis 3 (tiga) tahun dalam menghitung
probability of default (PD) dan loss of given default (LGD).
BRI menggunakan fair value of collateral sebagai arus kas masa
datang apabila memenuhi salah satu kondisi berikut:
Kredit bersifat collateral dependent, yaitu jika pelunasan kredit
hanya bersumber dari agunan;
Pengambilalihan agunan kemungkinan besar terjadi dan didukung
dengan perjanjian legal atas pengikatan agunan.
Kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dicatat pada biaya
perolehan diamortisasi diukur sebesar selisih antara nilai tercatat aset
keuangan dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang yang didiskonto
menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika
kredit yang diberikan atau efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah
dimiliki hingga jatuh tempo memiliki suku bunga variabel, maka tingkat
diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai
adalah suku bunga efektif yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak.
Sebagai panduan praktis, BRI dapat mengukur penurunan nilai
berdasarkan nilai wajar instrumen dengan menggunakan harga pasar yang
dapat diobservasi, perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang
atas aset keuangan dengan agunan (collateralized financial asset)
mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan
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dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas
apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak.
Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain konsolidasian dan dicatat pada akun penyisihan kerugian
penurunan nilai sebagai pengurang terhadap aset keuangan yang dicatat
pada biaya perolehan diamortisasi.
Pendapatan bunga atas aset keuangan yang mengalami penurunan
nilai tetap diakui atas dasar suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto
arus kas masa datang dalam pengukuran kerugian penurunan nilai. Ketika
peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai menyebabkan jumlah
kerugian penurunan nilai berkurang, kerugian penurunan nilai yang
sebelumnya diakui harus dipulihkan dan pemulihan tersebut diakui pada
laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.Untuk
aset keuangan yang tersedia untuk dijual, pada setiap tanggal laporan posisi
keuangan, BRI mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset
keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.
Penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang atas nilai
wajar investasi dalam instrumen ekuitas dibawah biaya perolehannya
merupakan bukti obyektif terjadinya penurunan nilai dan menyebabkan
pengakuan kerugian penurunan nilai. Kerugian penurunan nilai atas efekefek yang tersedia untuk dijual diakui dengan mengeluarkan kerugian
kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas ke dalam laporan
laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Jumlah
kerugian kumulatif yang dikeluarkan dari ekuitas dan diakui pada laporan
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laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian merupakan
selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi dengan nilai pelunasan
pokok dan amortisasi) dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian
penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui pada laporan
laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.
Kerugian penurunan nilai yang diakui pada laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain konsolidasian atas investasi instrumen
ekuitas yang diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas yang tersedia untuk
dijual tidak boleh dipulihkan melalui pembalikan atas penurunan nilai
sebelumnya pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
konsolidasian pada tahun berjalan.
Jika pada periode berikutnya, nilai wajar instrumen utang yang
diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual meningkat dan
peningkatan tersebut dapat secara obyektif dihubungkan dengan peristiwa
yang terjadi setelah pengakuan kerugian nilai pada laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain konsolidasian, maka kerugian penurunan
nilai tersebut harus dipulihkan melalui laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain konsolidasian.
Jika persyaratan kredit yang diberikan, piutang atau efek-efek yang
dimiliki hingga jatuh tempo dinegosiasi ulang atau dimodifikasi karena
debitur atau penerbit mengalami kesulitan keuangan, maka penurunan nilai
diukur dengan suku bunga efektif awal yang digunakan sebelum persyaratan
diubah.
Jika pada suatu periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai
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berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada
peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya
peringkat kredit debitur atau penerbit), maka kerugian penurunan nilai yang
sebelumnya diakui harus dipulihkan, dengan menyesuaikan akun cadangan.
Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada tahun berjalan.
Penerimaan kembali atas aset keuangan yang diberikan yang telah
dihapusbukukan, pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan
akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas aset
keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun-tahun sebelumnya dicatat
sebagai pendapatan operasional selain bunga.
Sehubungan dengan kepatuhan terhadap Bank Indonesia (OJK), BRI
menerapkan Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24
Oktober 2012 tentang “Penilaian Kualitas Aset Bank Umum” dan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2015 tanggal 21 Agustus
2015 tentang ”Ketentuan Kehati- hatian dalam Rangka Stimulus
Perekonomian Nasional bagi Bank Umum” yang berlaku sampai dengan 24
Agustus 2017.
Entitas anak yang bergerak dalam bidang Perbankan Syariah (BRIS)
menerapkan POJK No. 16/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014
tentang ”Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha
Syariah” yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2015 dan POJK No.
12/POJK.03/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang ”Ketentuan Kehatihatian dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum
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Syariah dan Unit Usaha Syariah” yang berlaku sampai dengan 24 Agustus
2017. Penilaian sebelum tanggal 1 Januari 2015 menggunakan PBI No.
13/13/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang ”Penilaian Kualitas Aktiva
bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah”.
Cadangan kerugian minimum yang harus dibentuk sesuai dengan Peraturan
Bank Indonesia (OJK) adalah sebagai berikut:
a) 1% dari aktiva produktif yang digolongkan Lancar, di luar penempatan
pada Bank Indonesia, Obligasi Pemerintah, instrumen hutang lain yang
diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan aktiva produktif
yang dijamin dengan agunan tunai;
b) 5% dari aktiva produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus
setelah dikurangi agunan;
c) 15% dari aktiva produktif yang digolongkan Kurang Lancar setelah
dikurangi agunan;
d) 50% dari aktiva produktif yang digolongkan Diragukan setelah
dikurangi agunan; dan
e) 100% dari aktiva produktif yang digolongkan Macet setelah dikurangi
agunan.
f) Kriteria penilaian nilai agunan yang dapat dikurangkan dalam
pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan
Peraturan Bank Indonesia (OJK).
f. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain
Giro pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya
perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi
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cadangan kerugian penurunan nilai. Giro pada Bank Indonesia dan bank
lain diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang.
g. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain adalah penanaman
dana pada Bank Indonesia berupa Deposit Facility, Term Deposit dan
Deposit Facility Syariah, sedangkan penempatan dana pada bank lain
merupakan penanaman dana dalam bentuk penempatan pada pasar uang
(inter-bank call money) dan deposito berjangka.
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar
biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif
dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Penempatan pada Bank
Indonesia dan bank lain diklasifikasikan masing-masing sebagai kredit yang
diberikan dan piutang.
h. Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah
Efek-efek terdiri atas surat berharga yang diperdagangkan di pasar
uang dan modal seperti Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito Bank
Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia Syariah, obligasi Pemerintah, wesel
tagih, subordinated bond, unit penyertaan reksadana, Medium-Term Notes,
U.S.Treasury Bonds, Singapore Government Securities, Negotiable
Certificate of Deposits dan credit linked notes serta obligasi yang
diperdagangkan di bursa efek.
Termasuk di dalam efek-efek adalah obligasi yang diterbitkan oleh
Pemerintah yang tidak terkait dengan program rekapitalisasi seperti Surat
Utang Negara (SUN), Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan obligasi
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Pemerintah dalam mata uang asing yang diperoleh melalui pasar perdana
dan juga pasar sekunder.
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah adalah obligasi yang diterbitkan
oleh Pemerintah sehubungan dengan program rekapitalisasi bank-bank
umum yang terdiri dari obligasi dalam rangka rekapitalisasi BRI dan
obligasi rekapitalisasi pemerintah yang dibeli dari pasar sekunder.
h. Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah (lanjutan)
Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah pada awalnya
disajikan sebesar nilai wajarnya. Setelah pengakuan awal, efek-efek dan
Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah dicatat sesuai dengan kategorinya yaitu
dimiliki hingga jatuh tempo, nilai wajar melalui laba rugi atau tersedia untuk
dijual.
Penilaian efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah didasarkan atas
klasifikasinya sebagai berikut:
1) Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang dimiliki hingga
jatuh tempo dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi
menggunakan

metode

suku

bunga

efektif.

BRI

tidak

mengklasifikasikan efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah
sebagai aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam tahun
berjalan atau dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sebelumnya, BRI telah
menjual atau mereklasifikasi efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi
Pemerintah dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari
jumlah yang tidak signifikan (more than insignificant) sebelum jatuh
tempo selain dari pada penjualan atau reklasifikasi yang telah dijelaskan
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dalam PSAK No. 55 yang dapat diaplikasikan dalam periode yang
relevan.
2) Efek-efek

dan

Obligasi

Rekapitalisasi

Pemerintah

yang

diperdagangkan dinyatakan pada nilai wajar. Keuntungan dan kerugian
yang timbul dari perubahan nilai wajar efek-efek dan Obligasi
Rekapitalisasi Pemerintah diakui dalam laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain konsolidasian.
3) Efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah yang diklasifikasikan
sebagai investasi tersedia untuk dijual dinyatakan pada nilai wajar.
Pendapatan bunga diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain konsolidasian menggunakan metode suku bunga
efektif. Laba atau rugi selisih kurs atas efek-efek dan Obligasi
Rekapitalisasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual diakui pada
laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.
Perubahan nilai wajar lainnya diakui secara langsung dalam ekuitas
sampai dengan efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah
tersebut dijual atau mengalami penurunan nilai, dimana keuntungan dan
kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui
pada laporan laba rugi dan

penghasilan

komprehensif

lain

konsolidasian.
i. Tagihan wesel ekspor
Tagihan wesel ekspor adalah wesel ekspor yang dinegosiasikan
secara diskonto dan dijaminkan oleh bank lainnya. Tagihan wesel ekspor
dicatat pada biaya perolehan amortisasi setelah dikurangi cadangan
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kerugian penurunan nilai. Tagihan wesel ekspor diklasifikasikan sebagai
kredit yang diberikan dan piutang.
j. Kredit yang diberikan
Kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang
dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
pinjam-meminjam dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi
utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga.
Kredit yang diberikan pada awalnya diukur pada nilai wajar
ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung
dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut
dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi
menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan
kerugian penurunan nilai.
Kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan
dan piutang. Kredit dalam rangka pembiayaan bersama (kredit sindikasi)
dinyatakan sebesar pokok kredit sesuai dengan porsi risiko yang ditanggung
oleh BRI.
j. Kredit yang diberikan (lanjutan)
Kredit yang direstrukturisasi disajikan sebesar nilai yang lebih
rendah antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi atau nilai tunai
penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi. Kerugian akibat selisih
antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi dengan nilai tunai
penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi diakui dalam laporan
laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Setelah
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restrukturisasi, semua penerimaan kas masa depan yang ditetapkan dalam
persyaratan baru dicatat sebagai pengembalian pokok kredit yang diberikan
dan pendapatan bunga sesuai dengan syarat-syarat restrukturisasi.
Kredit yang diberikan dihapusbukukan, ketika tidak terdapat
prospek yang realistis mengenai pengembalian di masa datang dan semua
jaminan telah diupayakan untuk direalisasi atau sudah diambil alih. Kredit
yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebit cadangan
kerugian penurunan nilai. Pelunasan kemudian atas kredit yang telah
dihapusbukukan sebelumnya, dikreditkan ke cadangan kerugian penurunan
nilai di Laporan Posisi Keuangan.
k. Piutang dan pembiayaan syariah
Pembiayaan/piutang berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan
uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, yang timbul dari
transaksi berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil antara bank dengan
pihak lain selama jangka waktu tertentu. Piutang tersebut meliputi piutang
murabahah, piutang istishna dan Qardh, untuk pembiayaan meliputi
pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah.
Murabahah adalah akad jual beli antara nasabah dengan BRIS,
dimana BRIS membiayai kebutuhan konsumsi, investasi dan modal kerja
nasabah yang dijual dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang
diketahui dan disepakati bersama. Pembayaran atas pembiayaan ini
dilakukan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu yang ditentukan.
Piutang murabahah pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah
dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan
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merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut dan
setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi
menggunakan metode margin efektif dikurangi dengan cadangan kerugian
penurunan nilai.
Mudharabah adalah akad pembiayaan kerjasama antara BRIS
sebagai pemilik dana (shahibul maal) dengan nasabah sebagai pelaksana
usaha (mudharib) selama jangka waktu tertentu. Pembagian hasil
keuntungan dari proyek atau usaha tersebut ditentukan sesuai dengan nisbah
(pre-determined ratio) yang telah disepakati bersama. Pada tanggal laporan
posisi keuangan, pembiayaan mudharabah dinyatakan sebesar saldo
pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai
yang dibentuk berdasarkan hasil review oleh manajemen terhadap kualitas
pembiayaan yang ada.
Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para
pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan
melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah
pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian
ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Pada
tanggal laporan posisi keuangan, pembiayaan musyarakah dinyatakan
sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian
penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil review oleh manajemen
terhadap kualitas pembiayaan yang ada.
Istishna adalah akad jual beli antara al-mustashni (pembeli) dan alshani (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad
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tersebut, pembeli menugasi produsen untuk membuat atau mengadakan almashnu (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan
menjualnya dengan harga yang disepakati. Piutang istishna disajikan
sebesar tagihan termin kepada pembeli akhir dikurangi cadangan kerugian
penurunan nilai. Marjin istishna yang ditangguhkan disajikan sebagai pos
lawan piutang istishna.
Qardh adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara
peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam
melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Pinjaman Qardh
dinyatakan sebesar saldo pinjaman dikurangi dengan saldo cadangan
kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil review oleh
manajemen terhadap kualitas pinjaman yang ada.
k. Tagihan dan liabilitas akseptasi
Tagihan dan liabilitas akseptasi merupakan transaksi letter of credit
(L/C) yang diaksep oleh bank pengaksep (accepting bank). Tagihan dan
liabilitas akseptasi dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi.
Tagihan akseptasi disajikan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan
nilai. Tagihan akseptasi diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan
piutang. Liabilitas akseptasi diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan
yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.
l. Investasi pada Entitas Asosiasi
Efektif sejak tanggal 1 Januari 2015, BRI menerapkan PSAK No. 15
(Revisi 2013), ”Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama”.
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Penerapan PSAK ini tidak menimbulkan perubahan yang signifikan
terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan
konsolidasian. Investasi BRI pada entitas asosiasi diukur dengan
menggunakan metode ekuitas. Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana
BRI mempunyai pengaruh signifikan atau kepemilikan saham lebih dari
20% hak suara. Pengakuan awal investasi pada entitas asosiasi diakui
sebesar biaya perolehan, dan jumlah tercatat tersebut ditambah atau
dikurangkan untuk mengakui bagian BRI atas laba rugi entitas asosiasi
setelah tanggal perolehan. Bagian BRI atas laba rugi entitas asosiasi diakui
dalam laba rugi BRI. Penerimaan distribusi dari entitas asosiasi mengurangi
nilai tercatat investasi.
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian
mencerminkan bagian atas hasil operasi entitas asosiasi. Bila terdapat
perubahan yang diakui langsung pada ekuitas entitas asosiasi, BRI
mengakui bagiannya atas perubahan tersebut dan mengungkapkan hal ini,
jika berlaku, dalam laporan perubahan ekuitas. Keuntungan atau kerugian
yang belum direalisasi sebagai hasil transaksi-transaksi antara BRI dan
entitas asosiasi dieliminasi pada jumlah sesuai dengan kepentingan BRI
dalam entitas asosiasi.
Setelah menerapkan metode ekuitas, BRI menentukan apakah
diperlukan untuk mengakui tambahan rugi penurunan nilai atas investasi
BRI dalam entitas asosiasi. BRI menentukan pada setiap tanggal pelaporan
apakah terdapat bukti yang objektif yang mengindikasikan bahwa investasi
dalam entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Dalam hal ini, BRI
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menghitung jumlah penurunan berdasarkan selisih jumlah terpulihkan atas
investasi dalam entitas asosiasi dan nilai tercatatnya dan mengakuinya
dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.
Investasi BRI pada Entitas Asosiasi yang tidak memiliki pengaruh
yang signifikan atau kepemilikan dibawah 20% dicatat sesuai dengan PSAK
No. 55 (Revisi 2014) dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan
nilai.
m. Aset tetap
Aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas
harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan
langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan
supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen.
Setelah pengakuan awal, aset tetap dinyatakan pada biaya perolehan
dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.
Aset tetap yang diperoleh dalam pertukaran aset non-moneter atau
kombinasi aset moneter dan non-moneter diukur pada nilai wajar, kecuali:
(i) transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial, atau
(ii)

nilai wajar dari aset yang diterima dan diserahkan tidak dapat diukur

secara andal.
Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk
digunakan

sesuai

maksud

penggunaannya

dan

dihitung

dengan

menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi umur manfaat
ekonomis sebagai berikut:
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Tahun

Bangunan

15

Kendaraan bermotor

5

Komputer dan mesin

3-5

Perlengkapan kantor

5

Penilaian aset tetap dilakukan atas penurunan dan kemungkinan
penurunan nilai wajar aset jika terjadi peristiwa atau perubahan keadaan
yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya
terealisasi. Jumlah tercatat komponen dari suatu aset tetap dihentikan
pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat sudah tidak ada lagi manfaat
ekonomik masa depan yang diekspektasikan dari penggunaan maupun
pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan
tersebut dimasukkan kedalam laba rugi untuk tahun dimana penghentian
pengakuan tersebut dilakukan.
Nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan dievaluasi setiap
akhir tahun dan disesuaikan secara prospektif jika diperlukan.
Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan.
Jika biaya perolehan tanah termasuk biaya pembongkaran,
pemindahan dan restorasi lokasi, serta manfaat yang diperoleh dari
pembongkaran, pemindahan dan pemugaran tersebut terbatas, maka biaya
tersebut disusutkan selama periode manfaat yang diperolehnya. Dalam
beberapa kasus, tanah itu sendiri memiliki umur manfaat yang terbatas,
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dalam hal ini, tanah tersebut disusutkan dengan cara yang mencerminkan
manfaat yang diperoleh dari tanah tersebut.
Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada operasi pada
saat terjadinya. Beban pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar
dikapitalisasi kepada jumlah tercatat aset tetap terkait bila besar
kemungkinan bagi Kelompok Usaha manfaat ekonomi masa depan menjadi
lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan
disusutkan sepanjang sisa masa manfaat aset tetap terkait.
Aset tetap dalam penyelesaian dicatat sebesar biaya perolehan, yang
mencakup kapitalisasi beban pinjaman dan biaya-biaya lainnya yang terjadi
sehubungan dengan pendanaan aset tetap dalam penyelesaian tersebut.
Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke akun “Aset Tetap” yang
bersangkutan pada saat aset tetap tersebut telah selesai dikerjakan dan siap
untuk digunakan. Aset tetap dalam penyelesaian tidak disusutkan karena
belum tersedia untuk digunakan.
Biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna
Usaha (“HGU”), Hak Guna Bangunan (“HGB”) dan Hak Pakai (“HP”)
ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya
perolehan tanah pada akun “Aset Tetap”. Biaya pengurusan perpanjangan
atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tidak berwujud dan
diamortisasi sepanjang umur hak hukum atau umur ekonomi tanah, mana
yang lebih pendek.
n. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan
Efektif sejak tanggal 1 Januari 2015, BRI menerapkan PSAK No. 48
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(Revisi 2014), ”Penurunan Nilai Aset”. Penerapan PSAK ini tidak
menimbulkan perubahan yang besar terhadap pelaporan keuangan dan
pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.
Pada setiap akhir periode pelaporan, BRI menilai apakah terdapat
indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi
tersebut atau pada saat pengujian pada tanggal laporan atas penurunan nilai
aset tertentu (yaitu aset tidak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas,
aset tidak berwujud yang belum dapat digunakan, atau goodwill yang
diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis) diperlukan, maka BRI akan
membuat estimasi atas jumlah terpulihkan aset tersebut.
Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah
jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas
(UPK) dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya, kecuali aset
tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar
independen dari aset atau kelompok aset lain.
Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya,
maka aset tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat
aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai
dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai “rugi penurunan
nilai”. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto
didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum
pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan
risiko spesifik aset.
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Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, mengacu
pada PSAK No. 68: ”Pengukuran Nilai Wajar” (Catatan 2c). Kerugian
penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada
laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sesuai
dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi aset yang diturunkan
nilainya.
p. Agunan yang diambil alih
Agunan yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian kredit
(disajikan dalam akun “Aset Lain-lain”) diakui sebesar nilai neto yang dapat
direalisasi atau sebesar nilai tercatat dari kredit, mana yang lebih rendah.
Nilai neto yang dapat direalisasi adalah nilai wajar agunan setelah dikurangi
estimasi biaya pelepasan. Kelebihan saldo kredit yang diberikan, yang
belum dilunasi oleh peminjam diatas nilai dari agunan yang diambil alih,
dibebankan sebagai penyisihan penghapusan kredit yang diberikan pada
tahun berjalan. Selisih antara nilai agunan yang diambil alih dengan hasil
penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan
agunan.
Manajemen mengevaluasi nilai agunan yang diambil alih secara
berkala. Penyisihan kerugian agunan yang diambil alih dibentuk
berdasarkan penurunan nilai agunan yang diambil alih.
Beban perbaikan (reconditioning cost) yang timbul setelah
pengambilalihan agunan dikapitalisasi dalam akun agunan yang diambil
alih tersebut.
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q. Biaya dibayar di muka
Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat dengan
menggunakan metode garis lurus (straight-line method).
r. Liabilitas segera
Liabilitas segera merupakan liabilitas BRI kepada pihak lain yang
sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat
perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Liabilitas segera diklasifikasikan
sebagai liabilitas keuangan dan dihitung berdasarkan biaya perolehan
diamortisasi.
s. Simpanan nasabah dan bank lain serta lembaga keuangan lainnya
Giro merupakan simpanan nasabah yang penarikannya dapat
dilakukan setiap saat menggunakan cek, atau dengan cara pemindahbukuan
dengan bilyet giro atau sarana perintah pembayaran lainnya. Giro
dinyatakan sebesar nilai liabilitas kepada pemegang giro.
Giro wadiah merupakan titipan dana pihak ketiga yang setiap saat
tersedia untuk dikembalikan dan diberikan bonus berdasarkan kebijakan
BRIS. Giro wadiah dinyatakan sebesar titipan pemegang giro di BRIS.
Tabungan merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya
dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati. Tabungan
dinyatakan sebesar nilai liabilitas kepada pemilik tabungan.
Tabungan wadiah adalah simpanan dana nasabah pada BRIS, yang
bersifat titipan dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dan terhadap
titipan tersebut BRIS tidak dipersyaratkan untuk memberikan imbalan
kecuali dalam bentuk pemberian bonus secara sukarela. Tabungan wadiah
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dinyatakan sebesar liabilitas BRIS.
Tabungan mudharabah merupakan simpanan dana pihak lain yang
mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan BRIS atas penggunaan
dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.
Tabungan mudharabah dicatat sebesar nilai simpanan nasabah.
Deposito

berjangka

merupakan

simpanan

nasabah

yang

penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai perjanjian
antara penyimpan dengan BRI dan BRI Agro. Deposito berjangka
dinyatakan sebesar nilai nominal yang tercantum dalam bilyet deposito atau
yang diperjanjikan.
Deposito berjangka mudharabah merupakan simpanan pihak lain
yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara
pemegang deposito berjangka mudharabah dan BRIS. Deposito berjangka
mudharabah dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian
antara pemegang deposito berjangka dan BRIS.
Simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya terdiri dari
liabilitas terhadap bank lain, baik lokal maupun luar negeri, dalam bentuk
giro, tabungan, deposito berjangka dan inter-bank call money dengan
promes yang berjangka waktu sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari serta
dinyatakan sesuai dengan jumlah liabilitas terhadap bank dan lembaga
keuangan lainnya tersebut.
Simpanan nasabah dan bank lain serta lembaga keuangan lainnya
diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya
perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif kecuali simpanan
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dan dana syirkah temporer yang dinyatakan sebesar nilai liabilitas BRI dan
entitas anak kepada nasabah. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan
secara langsung dengan perolehan simpanan nasabah dikurangkan dari
jumlah simpanan yang diterima.
s. Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali dan efek-efek yang
dijual dengan janji dibeli kembali.
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali
Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali disajikan
sebagai aset keuangan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar
jumlah penjualan kembali dikurangi dengan bunga yang belum diamortisasi
dan cadangan kerugian penurunan nilai. Selisih antara harga beli dan harga
jual kembali diperlakukan sebagai pendapatan bunga yang ditangguhkan
(belum diamortisasi) dan diakui sebagai pendapatan selama periode sejak
efek-efek tersebut dibeli hingga dijual kembali dengan menggunakan suku
bunga efektif. Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali
diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang.
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali
Efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali disajikan
sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar
jumlah pembelian kembali, dikurangi dengan bunga dibayar di muka yang
belum diamortisasi. Selisih antara harga jual dan harga beli kembali
diperlakukan sebagai biaya dibayar di muka dan diakui sebagai beban
selama jangka waktu sejak efek tersebut dijual hingga dibeli kembali
menggunakan suku bunga efektif. Efek-efek yang dijual dengan janji untuk
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dibeli kembali diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur
dengan biaya perolehan diamortisasi.
u. Surat berharga yang diterbitkan
Surat berharga yang diterbitkan BRI adalah Obligasi, Medium-Term
Notes (MTN) dan Negotiable Certificate of Deposit (NCD). Surat berharga
yang diterbitkan pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya
diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode
suku bunga efektif (EIR). Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan
memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan
awal dan biaya transaksi yang tidak terpisah dari suku bunga efektif.
v. Pinjaman yang diterima
Pinjaman yang diterima merupakan dana yang diterima dari bank
lain, Bank Indonesia atau pihak lain dengan liabilitas pembayaran kembali
sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman. Pinjaman yang diterima
diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar
biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga
efektif

(EIR).

Biaya

perolehan

diamortisasi

dihitung

dengan

memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan
awal dan biaya transaksi yang tidak terpisah dari suku bunga efektif.
w. Pinjaman subordinasi
Pinjaman subordinasi diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan
selanjutnya

diukur

sebesar

biaya

perolehan

diamortisasi

dengan

menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi
dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait
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dengan pengakuan awal dan biaya transaksi yang tidak terpisah dari suku
bunga efektif.
x. Provisi
Provisi diakui jika BRI dan entitas anak memiliki kewajiban kini
(baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif), yang akibat peristiwa
masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut
mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat
ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut
dapat dibuat. Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan
untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar
sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak
terjadi, maka provisi dibalik.
y. Cadangan dan pembayaran bunga tepat waktu pada BRI Unit
Pembayaran Bunga Tepat Waktu (PBTW) adalah insentif yang
diberikan kepada para debitur Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) yang
melunasi liabilitasnya membayar kembali kredit sesuai dengan jadwal
angsuran yang telah disepakati bersama. Besarnya PBTW adalah sebesar
25% dari bunga yang diterima baik untuk Kupedes Modal Kerja maupun
Kupedes Investasi. PBTW disajikan sebagai pengurang pendapatan bunga
dari kredit yang diberikan. BRI membentuk Cadangan Pembayaran Bunga
Tepat Waktu (CPBTW) atas PBTW tersebut dan menyajikan pada akun
“Liabilitas Lain-lain”.
z. Pendapatan dan beban bunga
Pendapatan dan beban bunga untuk semua instrumen keuangan yang
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interest bearing diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain konsolidasian dengan menggunakan metode suku bunga
efektif. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat
mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang
selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau,
jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh
nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.
Pada saat menghitung suku bunga efektif, BRI dan BRI Agro
mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh
persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak
mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang. Perhitungan ini
mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para
pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku
bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.
Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah
diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka
pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku
bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam
menghitung kerugian penurunan nilai.
aa. Pendapatan provisi dan komisi
Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan
kegiatan pemberian kredit, atau pendapatan provisi dan komisi yang
berhubungan dengan jangka waktu tertentu, diamortisasi sesuai dengan
jangka waktu kontrak menggunakan suku bunga efektif dan diklasifikasikan
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sebagai bagian dari pendapatan bunga pada laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain konsolidasian.
Pendapatan provisi dan komisi yang tidak berkaitan dengan kegiatan
pemberian kredit atau suatu jangka waktu dan/atau terkait dengan
pemberian suatu jasa, diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya
transaksi dan dicatat pada akun pendapatan operasional lainnya.
ab. Pendapatan dan beban syariah
Pendapatan syariah terdiri dari pendapatan dari transaksi piutang
murabahah, istishna, ijarah dan pendapatan bagi hasil dari pembiayaan
mudharabah dan musyarakah. Pendapatan dari transaksi ijarah diakui
dengan menggunakan metode akrual. Pendapatan dari transaksi istishna dan
bagi hasil dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah diakui pada saat
angsuran diterima secara tunai. Beban berdasarkan prinsip syariah terdiri
dari beban bagi hasil mudharabah dan beban bonus wadiah.
Pendapatan atas piutang murabahah menggunakan metode margin
efektif. Margin efektif adalah margin yang secara tepat mendiskontokan
estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan
umur dari piutang murabahah. Pada saat menghitung margin efektif, BRIS
mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh
persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak
mempertimbangkan kerugian piutang di masa mendatang. Perhitungan ini
mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para
pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari margin
efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.
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Pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah dan musyarakah
diakui pada saat diterima atau dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai
porsi bagi hasil (nisbah) yang disepakati.
ac. Imbalan kerja
Efektif sejak tanggal 1 Januari 2015, BRI menerapkan PSAK No. 24
(Revisi 2013), “Imbalan Kerja”, yang menghapuskan mekanisme koridor
dan

pengungkapan

atas

informasi

liabilitas

kontinjensi

untuk

menyederhanakan klarifikasi dan pengungkapan.
Imbalan kerja jangka pendek
Imbalan kerja jangka pendek seperti upah, iuran jaminan sosial, cuti
jangka pendek, bonus dan imbalan non moneter lainnya diakui selama
periode jasa diberikan. Imbalan jangka pendek dihitung sebesar jumlah
yang tidak didiskontokan.
Program pensiun iuran pasti
Iuran kepada dana pensiun sebesar persentase tertentu gaji pegawai
yang menjadi peserta program pensiun iuran pasti BRI. Iuran dicadangkan
dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai-pegawai
tersebut dan pembayaran dikurangkan dari utang iuran. Iuran terhutang
dihitung berdasarkan jumlah yang tidak didiskontokan.
Program imbalan pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya
Imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya
seperti penghargaan tanda jasa dan cuti besar dicadangkan dan diakui
sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai yang memenuhi
syarat. Imbalan kerja ditentukan berdasarkan peraturan BRI dan persyaratan
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minimum Undang-undang Tenaga Kerja No. 13/2003.
Imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya
secara aktuaris ditentukan berdasarkan metode Projected Unit Credit.
Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui
sebagai penghasilan komprehensif lain, terdiri atas:
(i) Keuntungan dan kerugian aktuarial.
(ii) Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan
dalam bunga neto atas liabilitas (aset).
(iii) Setiap perubahan dampak batas aset, tidak termasuk jumlah yang
dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset).
Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang
diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi ke laba
rugi pada periode berikutnya.
Untuk imbalan kerja jangka panjang lain atas biaya jasa kini, biaya
bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, dan pengukuran kembali
liabilitas (aset) imbalan pasti neto langsung diakui pada laporan laba rugi
dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian periode berjalan.
Biaya jasa lalu diakui sebagai beban pada tanggal yang lebih awal
antara ketika amandemen atau kurtailmen program terjadi, dan ketika biaya
restrukturisasi atau pesangon diakui, sehingga biaya jasa lalu yang belum
vested tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode vesting
masa depan.
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Opsi saham
Sehubungan dengan IPO, BRI memberikan opsi saham kepada
Direksi dan pekerja pada posisi dan jabatan tertentu berdasarkan persyaratan
yang telah ditetapkan oleh BRI. Biaya kompensasi saham pada tanggal
penerbitan dihitung berdasarkan nilai wajar dari opsi saham tersebut dan
diakui dalam akun “Beban Tenaga Kerja dan Tunjangan” berdasarkan
program hak yang diakui pada tahun berjalan (cliff-vesting scheme) dengan
metode garis lurus selama masa tunggu (vesting period). Akumulasi dari
biaya kompensasi saham diakui sebagai “Opsi Saham” dalam bagian ekuitas
Nilai wajar dari opsi saham tersebut dinilai dengan menggunakan model
penentuan harga opsi Black-Scholes.
ae. Laba per lembar saham
Laba per lembar saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun
berjalan yang diatribusikan kepada Entitas Induk (BRI) dengan jumlah ratarata tertimbang saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada tahun yang
bersangkutan.
af. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing
BRI dan entitas anaknya menyelenggarakan catatan akuntansi dalam
Rupiah. Transaksi yang melibatkan mata uang asing dicatat pada nilai tukar
pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan
2014, semua aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan
ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs spot Reuters pada pukul 16.00
WIB (Waktu Indonesia bagian Barat). Keuntungan atau kerugian yang
timbul dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif
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lain konsolidasian tahun berjalan.

Nilai tukar yang digunakan untuk menjabarkan mata uang asing ke
dalam Rupiah adalah sebagai berikut (Rupiah penuh):
31 Desember
2015

31 Desember
2014

1 Dolar Amerika Serikat

13.785,00

12.385,00

1 Pound Sterling Inggris

20.439,02

19.288,40

1 Yen Jepang

114,52

103,56

1 Euro Eropa

15.056,67

15.053,35

1 Dolar Hong Kong

1.778,70

1.596,98

1 Riyal Arab Saudi

3.672,48

3.299,59

1 Dolar Singapura

9.758,95

9.376,19

1 Ringgit Malaysia

3.210,67

3.542,12

10.083,73

10.148,27

2.122,85

1.995,62

381,97

376,56

13.919,33

12.515,80

1 Dolar Kanada

9.924,41

10.679,49

1 Dolar Brunei Darussalam

9.758,60

9.374,77

1 Danish Kroner

2.017,77

2.021,96

1 Won Korea Selatan

11,72

11,38

1 Dolar Selandia Baru

9.444,80

9.709,23

1 Dolar Australia
1 Renminbi
1 Baht Thailand
1 Franc Swiss
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1 Kina Papua Nugini

4.583,55

4.774,46

1 Dirham Uni Emirat Arab

3.753,06

3.371,90

1 Kroner Swedia

1.641,11

1.604,61

1 Kroner Norwegia

1.565,52

1.671,05

208,31

195,91

1 Rupee India

ag. Penjabaran laporan keuangan Kantor Cabang dan Perwakilan
di luar negeri
BRI memiliki 2 (dua) Kantor Cabang di Cayman Islands dan
Singapura, serta 2 (dua) Kantor Perwakilan masing-masing di New York
dan Hong Kong yang merupakan entitas asing yang terpisah. Untuk tujuan
penggabungan laporan keuangan konsolidasian, seluruh akun Kantor
Cabang dan Perwakilan di luar negeri dijabarkan dalam Rupiah dengan kurs
sebagai berikut: Aset dan liabilitas serta komitmen dan kontinjensi menggunakan kurs spot Reuters pada pukul 16.00 WIB pada tanggal
laporan posisikeuangan. Pendapatan, beban, laba dan rugi - menggunakan
kurs rugi selama tahun yang bersangkutan.
·

Pos ekuitas - Modal Saham dan Tambahan Modal Disetor menggunakan
kurs historis.

·

Laporan arus kas - menggunakan kurs spot Reuters pada pukul 16.00
WIB pada tanggal laporan posisi keuangan, kecuali pos-pos laba rugi
yang menggunakan kurs tengah rata-rata dan pos-pos ekuitas yang
menggunakan kurs historis.
Selisih yang timbul dari proses penjabaran laporan keuangan
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tersebut disajikan di kelompok ekuitas sebagai “Selisih Kurs karena
Penjabaran Laporan Keuangan dalam Mata Uang Asing”.
ah. Instrumen derivatif
Instrumen keuangan derivatif dinilai dan diakui di laporan posisi
keuangan konsolidasian pada nilai wajar dikurangi cadangan kerugian
penurunan nilai. Setiap kontrak derivatif dicatat sebagai aset apabila
memiliki nilai wajar positif dan sebagai liabilitas apabila memiliki nilai
wajar negatif.
Tagihan dan liabilitas derivatif diklasifikasikan sebagai aset dan
liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
Keuntungan atau kerugian yang terjadi dari perubahan nilai wajar diakui
dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.
Nilai wajar instrumen derivatif ditentukan diskonto arus kas dan model
penentu harga atau harga yang diberikan oleh broker (quoted price) atas
instrumen lainnya yang memiliki karakteristik serupa, yang mengacu pada
PSAK 68: ”Pengukuran Nilai Wajar” (Catatan 2c).
ai. Perpajakan
Efektif sejak tanggal 1 Januari 2015, BRI menerapkan PSAK No. 46
(Revisi 2014), ”Pajak Penghasilan”. Penerapan PSAK ini tidak
menimbulkan perubahan yang besar terhadap pelaporan keuangan dan
pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.
Beban pajak tahun berjalan ditetapkan berdasarkan taksiran
penghasilan kena pajak tahun berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan
diakui atas perbedaan temporer aset dan liabilitas antara pelaporan
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komersial dan pajak pada setiap tanggal pelaporan.
Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang
boleh dikurangkan dan saldo rugi fiskal yang belum dikompensasikan,
sepanjang perbedaan temporer dan rugi fiskal yang belum dikompensasikan
tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang
akan datang.
Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal
posisi keuangan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan
apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar bahwa laba fiskal yang
memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua
manfaat aset pajak tangguhan.
Aset dan kewajiban pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak
yang akan berlaku pada tahun saat aset direalisasikan atau liabilitas
diselesaikan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang telah
secara substantif telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan.
Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan untuk dan/atau pembalikan
seluruh perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh
perubahan tarif pajak, diakui sebagai “Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan,
Tangguhan” dan termasuk dalam laba atau rugi neto tahun berjalan, kecuali
untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau
dikreditkan ke ekuitas.
Perubahan terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat
penetapan pajak diterima atau jika Kelompok Usaha mengajukan keberatan,
pada saat keputusan atas keberatan telah ditetapkan.
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Untuk setiap entitas yang dikonsolidasi, pengaruh pajak atas
perbedaan temporer dan akumulasi rugi pajak, yang masing-masing dapat
berupa aset atau liabilitas, disajikan dalam jumlah neto untuk masingmasing entitas tersebut. Aset dan liabilitas atas pajak tangguhan dan pajak
kini dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk
melakukan saling hapus.
aj. Informasi segmen
Segmen adalah bagian yang dapat dibedakan dari Kelompok Usaha
yang terlibat baik dalam menyediakan produk tertentu (segmen usaha),
maupun dalam menyediakan produk dalam lingkungan ekonomi tertentu
(segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda
dengan segmen lainnya. Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas
segmen mencakup item-item yang dapat diatribusikan langsung kepada
suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang
sesuai kepada segmen tersebut. Item-item segmen ditentukan sebelum
saldo dan transaksi antar Kelompok Usaha, dieliminasi sebagai bagian dari
proses konsolidasi.
BRI dan entitas anak menyajikan segmen usaha berdasarkan laporan
internal konsolidasian yang disajikan kepada pengambil keputusan
operasional yaitu Direksi. BRI telah mengidentifikasi dan mengungkapkan
informasi keuangan berdasarkan kegiatan bisnis utama (segmen usaha)
yang terbagi atas kelompok mikro, ritel, korporasi dan lainnya serta entitas
anak, juga berdasarkan segmen geografis.
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Segmen geografis meliputi penyediaan barang maupun jasa di dalam
lingkungan ekonomi tertentu yang memiliki risiko serta tingkat
pengembalian yang berbeda dengan segmen operasi lainnya yang berada
dalam lingkungan ekonomi lain. Segmen geografis BRI adalah berdasarkan
wilayah Indonesia, Asia dan Amerika Serikat.
Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi akuntansi yang
signifikan
Penyusunan laporan keuangan konsolidasian BRI dan entitas anak
mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan
asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan,
beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi pada
akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi
tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat
aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.
Pertimbangan
Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka
penerapan kebijakan akuntansi BRI dan entitas anak yang memiliki
pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan
konsolidasian BRI dan entitas anak sebagai berikut:
Usaha yang berkelanjutan
Manajemen BRI telah melakukan penilaian atas kemampuan BRI
dan entitas anak untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan
berkeyakinan bahwa BRI dan entitas anak memiliki sumber daya untuk
melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen BRI tidak
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mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan
keraguan yang signifikan terhadap kemampuan BRI dan entitas anak untuk
melanjutkan kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan
konsolidasian telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.
Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan
Manajemen BRI dan entitas anak menetapkan klasifikasi atas aset
dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan
mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi
2014) telah dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas
keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi BRI dan entitas anak
seperti diungkapkan pada Catatan 2c.
Nilai wajar atas instrumen keuangan
Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau
diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian dapat dikategorikan
pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang
signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:
Level 1 : harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk
aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal
pengukuran.
Level 2 : input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1
yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau
tidak langsung.
Level 3 : input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan
liabilitas.
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Investasi dimiliki hingga jatuh tempo
Surat berharga dengan klasifikasi dimiliki hingga jatuh tempo
membutuhkan judgement yang signifikan. Dalam membuat judgement ini,
BRI dan entitas anak mengevaluasi intensi dan kemampuan untuk memiliki
investasi tersebut hingga jatuh tempo, maka jika BRI dan entitas anak gagal
untuk memiliki investasi ini hingga jatuh tempo selain dalam kondisikondisi tertentu sebagai contoh, menjual dalam jumlah yang tidak signifikan
saat mendekati jatuh tempo, BRI dan entitas anak harus mereklasifikasi
seluruh portofolio tersebut menjadi surat berharga yang tersedia untuk
dijual. Surat berharga yang tersedia untuk dijual tersebut akan diukur pada
nilai wajar dan bukan menggunakan biaya yang diamortisasi.
Kontinjensi
Manajemen BRI dan entitas anak sedang terlibat dalam proses
hukum. Perkiraan biaya kemungkinan bagi penyelesaian klaim telah
dikembangkan melalui konsultasi dengan bantuan konsultan hukum BRI
dan entitas anak didasarkan pada analisis hasil yang potensial. Manajemen
BRI dan entitas anak tidak berkeyakinan bahwa hasil dari hal ini akan
mempengaruhi hasil usaha. Besar kemungkinan, bagaimanapun, bahwa
hasil operasi di masa depan dapat secara material terpengaruh oleh
perubahan dalam estimasi atau efektivitas dari strategi yang terkait dengan
hal tersebut.
Estimasi dan Asumsi
Asumsi

utama

masa

depan

dan

sumber

utama

estimasi

ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko untuk dapat
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menyebabkan penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan
liabilitas untuk tahun berikutnya seperti yang diungkapkan di bawah ini.
BRI dan entitas anak mendasarkan asumsi dan estimasi yang digunakan
pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian
disusun.
Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan dapat
berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang timbul di luar kendali BRI
dan entitas anak. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi yang
digunakan pada saat terjadinya.
Cadangan kerugian penurunan nilai dari kredit dan pembiayaan/piutang
syariah
Manajemen BRI dan entitas anak menelaah portofolio kredit dan
pembiayaan/piutang setiap tahun untuk menilai penurunan nilai dengan
memperbaharui cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk selama
periode

yang

diperlukan

berdasarkan

analisis

berkelanjutan

dan

pemantauan terhadap rekening individual oleh petugas kredit.
Dalam menentukan apakah penurunan nilai harus dibentuk dalam
laporan laba rugi komprehensif konsolidasian, BRI dan entitas anak
membuat penilaian, apakah terdapat data yang dapat diobservasi yang
menunjukkan bahwa terdapat penurunan yang dapat diukur dalam laporan
perkiraan arus kas masa depan dari portofolio pinjaman sebelum penurunan
tersebut dapat diidentifikasi secara individual dalam portofolio tersebut.

Bukti seperti ini dapat termasuk data yang dapat diobservasi yang
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menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan yang merugikan pada status
pembayaran kelompok peminjam, atau kondisi ekonomi nasional atau lokal
yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok. BRI dan
entitas anak menggunakan perkiraan dalam menentukan jumlah dan waktu
dari arus kas masa depan ketika menentukan tingkat cadangan kerugian
yang diperlukan. Estimasi tersebut didasarkan pada asumsi mengenai
sejumlah faktor dan hasil aktual yang dapat berbeda, yang mengakibatkan
perubahan terhadap jumlah cadangan kerugian di masa yang akan datang.
Penurunan nilai untuk surat berharga
Manajemen BRI menentukan bahwa surat berharga memiliki
kriteria penurunan nilai yang sama dengan aset keuangan yang dicatat pada
biaya perolehan diamortisasi.
Umur ekonomis dari aset tetap
Manajemen BRI memperkirakan masa manfaat aset tetap
berdasarkan periode dimana aset diharapkan akan tersedia untuk digunakan.
Masa manfaat ekonomis aset tetap ditinjau secara berkala dan diperbarui
jika memiliki ekspektasi yang berbeda dari perkiraan sebelumnya, karena
kerusakan secara fisik dan teknis, atau keusangan secara komersial dan legal
atau batasan lainnya atas penggunaan aset tersebut. Selain hal tersebut,
estimasi masa manfaat dari aset tetap didasarkan pada penilaian secara
kolektif dengan menggunakan praktik industri, teknik evaluasi internal dan
pengalaman dengan aset serupa. Tetap dimungkinkan, bagaimanapun,
bahwa hasil masa depan dapat secara material dipengaruhi oleh perubahan
estimasi yang disebabkan oleh perubahan faktor-faktor tersebut di atas.
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Jumlah dan saat pencatatan biaya untuk setiap periode akan dipengaruhi
oleh perubahan dari faktor dan keadaan saat pencatatan. Pengurangan dari
taksiran masa manfaat dari aset tetap akan meningkatkan beban usaha.
Penurunan nilai aset non-keuangan
BRI dan entitas anak mengevaluasi penurunan nilai aset nonkeuangan apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang
mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset non-keuangan tidak dapat
dipulihkan kembali. Faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan
penelaahan penurunan nilai adalah sebagai berikut:
a) Performa yang tidak tercapai secara signifikan terhadap ekspektasi
historis atau proyeksi hasil operasi di masa yang akan datang;
b) Perubahan yang signifikan dalam cara penggunaan aset atau strategi
bisnis secara keseluruhan; dan
c) Industri atau tren ekonomi yang secara signifikan bernilai negatif.
Manajemen BRI dan entitas anak mengakui kerugian penurunan
nilai apabila nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat dipulihkan. Jumlah
terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurang biaya
pelepasan dengan nilai pakai aset (atau unit penghasil kas). Jumlah
terpulihkan diestimasi untuk aset individual atau, jika tidak memungkinkan,
untuk unit penghasil kas yang mana aset tersebut merupakan bagian
daripada unit tersebut.
Pengakuan aset pajak tangguhan
Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh saldo rugi fiskal yang
belum digunakan dalam hal terdapat kemungkinan bahwa penghasilan kena
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pajak akan tersedia untuk dikompensasi terhadap kerugian yang dapat
digunakan. Pertimbangan manajemen yang signifikan diperlukan untuk
menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan
saat dan jumlah penghasilan kena pajak di masa mendatang seiring dengan
strategi perencanaan pajak.
BRI menelaah aset pajak tangguhan pada setiap tanggal laporan
posisi keuangan dan mengurangi jumlah tercatat dalam hal tidak adanya lagi
kemungkinan bahwa penghasilan kena pajak yang cukup akan tersedia
untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan.
Nilai kini atas imbalan kerja
Biaya atas program pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya
ditentukan dengan perhitungan aktuaris. Perhitungan aktuaris melibatkan
penggunaan asumsi mengenai tingkat diskonto, tingkat pengembalian yang
diharapkan dari aset, kenaikan gaji di masa depan, tingkat kematian dan
tingkat kecacatan. Karena program tersebut memiliki sifat jangka panjang,
maka perkiraan tersebut memiliki ketidakpastian yang signifikan.
al. Cadangan kerugian penurunan nilai aset non produktif dan
komitmen dan kontinjensi
Sesuai dengan Surat Bank Indonesia (BI) No. 13/658/DPNP/IDPnP
tanggal 23 Desember 2011, BRI dan BRI Agro tidak diwajibkan lagi untuk
membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non produktif
dan transaksi rekening administratif (komitmen dan kontinjensi), namun
manajemen BRI tetap harus menghitung cadangan kerugian penurunan nilai
mengacu pada standar akuntansi yang berlaku.
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Atas aset non produktif, manajemen BRI dan BRI Agro menentukan
cadangan kerugian penurunan nilai pada nilai yang lebih rendah antara nilai
tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya pelepasan.
Atas komitmen dan kontinjensi yang memiliki risiko kredit,
manajemen BRI dan BRI Agro menentukan cadangan kerugian penurunan
nilai berdasarkan selisih antara nilai tercatat dan nilai kini atas pembayaran
kewajiban yang diharapkan akan terjadi (ketika pembayaran atas jaminan
tersebut menjadi probable).
am.Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan
BRI dan entitas anaknya telah menerapkan standar akuntansi pada
tanggal 1 Januari 2015, yang dianggap relevan dengan laporan keuangan
konsolidasian, yaitu:
PSAK No. 1 (Revisi 2013), “Penyajian Laporan keuangan”, yang
diadopsi dari IAS 1, mengatur perubahan penyajian kelompok pos-pos
dalam penghasilan komprehensif lain. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke
laba rugi disajikan terpisah dari pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke
laba rugi.
PSAK No. 4 (Revisi 2013), “Laporan Keuangan Tersendiri”, yang
diadopsi dari IAS 4, mengatur persyaratan akuntansi ketika entitas induk
menyajikan laporan keuangan tersendiri sebagai informasi tambahan.
Pengaturan akuntansi untuk laporan keuangan konsolidasian diatur dalam
PSAK No. 65.
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PSAK No. 15 (Revisi 2013), “Investasi pada Entitas Asosiasi dan
Ventura Bersama”, yang diadopsi dari IAS 28, mengatur penerapan metode
ekuitas pada investasi ventura bersama dan juga entitas asosiasi. PSAK No.
24 (Revisi 2013), ”Imbalan Kerja”, yang diadopsi dari IAS 19, yang
menghapus mekanisme koridor dan pengungkapan atas informasi liabilitas
kontinjensi untuk menyederhanakan klarifikasi dan pengungkapan.
BRI dan entitas anaknya telah menerapkan standar akuntansi pada
tanggal 1 Januari 2015, yang dianggap relevan dengan laporan keuangan
konsolidasian, yaitu (lanjutan):
· PSAK No. 46 (Revisi 2014), ”Pajak Penghasilan”, yang diadopsi dari
IAS 12. PSAK ini memberikan tambahan pengaturan untuk aset dan
liabilitas pajak tangguhan yang berasal dari aset yang tidak disusutkan
yang diukur dengan menggunakan model revaluasi, dan yang berasal dari
properti investasi yang diukur dengan menggunakan model nilai wajar.
PSAK No. 48 (Revisi 2014), ”Penurunan Nilai Aset”, yang diadopsi dari
IAS 36. PSAK ini memberikan tambahan persyaratan pengungkapan
untuk setiap aset individual atau unit penghasil kas yang mana kerugian
penurunan nilai telah diakui atau dibalik selama periode.
· PSAK No. 50 (Revisi 2014), ”Instrumen Keuangan: Penyajian”, yang
diadopsi dari IAS 32. PSAK ini mengatur lebih dalam kriteria mengenai
hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus
atas jumlah yang telah diakui dan kriteria penyelesaian secara neto.
PSAK No. 55 (Revisi 2014), ”Instrumen Keuangan: Pengakuan dan
Pengukuran”, yang diadopsi dari IAS 39. PSAK ini, antara lain,
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menambah pengaturan kriteria instrumen lindung nilai yang tidak dapat
dianggap telah kadaluarsa atau telah dihentikan, serta ketentuan untuk
mencatat instrumen keuangan pada tanggal pengukuran dan pada tanggal
setelah pengakuan awal.
PSAK

No.

60

(Revisi

2014),

”Instrumen

Keuangan:

Pengungkapan”, yang diadopsi dari IFRS 7. PSAK ini, antara lain,
menambah pengaturan pengungkapan saling hapus dengan informasi
kuantitatif dan kualitatif, serta pengungkapan mengenai pengalihan
instrumen keuangan.
PSAK No. 65, ”Laporan Keuangan Konsolidasi”, yang diadopsi dari
IFRS 10, menggantikan porsi PSAK No. 4 (Revisi 2009) yang mengenai
pengaturan

akuntansi

untuk

laporan

keuangan

konsolidasian,

menetapkan prinsip penyusunan dan penyajian laporan keuangan
konsolidasian ketika entitas mengendalikan satu atau lebih entitas lain.
· PSAK No. 66, ”Pengaturan Bersama”, yang diadopsi dari IFRS 11,
menggantikan PSAK No. 12 (Revisi 2009) dan ISAK No. 12. PSAK ini
menghapus opsi metode konsolidasi proporsional untuk mencatat bagian
ventura bersama.
· PSAK No. 67, ”Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain”, yang
diadopsi dari IFRS 12, mencakup semua pengungkapan yang diatur
sebelumnya dalam PSAK No. 4 (Revisi 2009), PSAK No. 12 (Revisi
2009) dan PSAK No. 15 (Revisi 2009). Pengungkapan ini terkait dengan
kepentingan entitas dalam entitas-entitas lain.
· PSAK No. 68, ”Pengukuran Nilai Wajar”, yang diadopsi dari IFRS 13,
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memberikan panduan tentang bagaimana pengukuran nilai wajar ketika
nilai wajar disyaratkan atau diizinkan.
Dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian atas
penerapan standar akuntansi tersebut diatas telah diungkapkan dalam
catatan laporan keuangan konsolidasian yang relevan.
KAS

31 Desember 2015

31 Desember 2014

Jumlah

Jumlah

nosional

nosional

Mata uang

Mata uang

asing/

asing/

(Angka

Ekuivalen

(Angka

Ekuivalen

penuh)

Rp

penuh)

Rp

Rupiah

28.186.685

22.036.125

Mata uang asing
Dolar Amerika Serikat

17.232.365

237.548

19.046.358

235.889

Dolar Singapura

8.788.995

85.771

3.814.003

35.761

Riyal Arab Saudi

21.532.275

79.078

13.074.358

43.140

4.745.013

47.847

3.408.768

34.593

12.137.945

38.971

3.205.403

11.354

Dolar Australia
Ringgit Malaysia
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Euro Eropa

2.208.753

33.256

2.002.633

30.146

12.894.640

27.373

7.963.732

15.892

107.975.654

12.365

100.414.900

10.399

1.498.990

5.626

1.247.615

4.207

187.719

3.837

181.384

3.499

1.792.237

3.188

1.488.100

2.376

Darussalam

282.786

2.760

91.798

861

Franc Swiss

141.120

1.964

88.950

1.113

4.333.480

1.655

2.383.220

897

Kina Papua Nugini

355.486

1.629

330.624

1.579

Dolar Selandia Baru

91.870

868

53.350

518

51.743.811

607

32.140.000

366

Dolar Kanada

60.755

603

42.325

452

Rupee India

19.307

4

-

584.950

433.042

28.771.635

22.469.167

Renminbi
Yen Jepang
Dirham Uni Emirat
Arab
Pound Sterling Inggris
Dolar Hong Kong
Dolar Brunei

Baht Thailand

Won Korea Selatan

Total

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, saldo dalam mata uang
Rupiah tersebut, sudah termasuk uang pada mesin ATM (Anjungan Tunai

Indonesia Banking School
Analisis Implementasi..., Damar Kalbu Adi, Ak.-IBS, 2016

125

Mandiri), masing-masing sebesar Rp9.054.533 dan Rp5.697.353.
4. GIRO PADA BANK INDONESIA
Giro pada Bank Indonesia terdiri atas:

31 Desember 2015

Jumlah

Jumlah

nosional

nosional

Mata uang

Mata uang

asing/

asing/

(Angka penuh)

Rupiah

Ekuivalen Rp

(Angka

Ekuivalen

penuh)

Rp

51.781.843

Dolar Amerika Serikat

Total

31 Desember 2014

720.780.213

9.935.955

41.964.577
744.436.980

61.717.798

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, di dalam giro
pada Bank Indonesia terdapat giro yang didasarkan pada prinsip
perbankan syariah, masing-masing sebesar Rp997.139 dan Rp878.267.
Saldo giro pada Bank Indonesia disediakan untuk memenuhi persyaratan
Giro Wajib Minimum (GWM) dari Bank Indonesia. Rasio GWM BRI
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(Entitas Induk) (tidak diaudit) pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015
dan 2014 adalah sebagai berikut:

31 Desember
2015

31 Desember
2014

9,31
GWM Utama - Rupiah

%

8,07%

GWM Sekunder - Rupiah

14,10

13,85

GWM Utama - Valuta Asing

8,43

8,00

Rasio GWM pada tanggal 31 Desember 2015 dihitung berdasarkan
Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 17/21/PBI/2015 tanggal 26 November
2015 tentang “Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor
15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah
dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional”. Sedangkan rasio GWM
pada tanggal 31 Desember 2014 dihitung berdasarkan PBI No.
15/15/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang “Giro Wajib Minimum
Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum
Konvensional”.
Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, sesuai dengan
ketentuan Bank Indonesia tersebut di atas, BRI harus memenuhi persyaratan
GWM Utama dalam Rupiah masing-masing sebesar 7,5% dan 8%,
sedangkan untuk mata uang asing masing-masing sebesar 8%. Untuk GWM
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Sekunder masing-masing adalah sebesar 4% dalam Rupiah. BRI telah
memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang GWM pada tanggal-tanggal
31 Desember 2015 dan 2014.
5. GIRO PADA BANK LAIN
a) Berdasarkan Mata Uang:

31 Desember 2015

31 Desember 2014

Jumlah

Jumlah

nosional

nosional

Mata uang

Mata uang

asing/

asing/
Ekuivalen

(Angka

Ekuivalen

Rp

penuh)

Rp

(Angka penuh)

Pihak ketiga
Rupiah

97.449

18.100

Mata uang asing
Dolar Amerika Serikat

270.217.641

3.724.950

628.729.988

7.786.821

1.593.611.539

3.382.990

712.716.216

1.422.311

Euro Eropa

33.479.134

504.084

32.165.851

484.204

Dolar Singapura

24.571.730

239.794

23.287.553

218.348

Dolar Australia

14.747.424

148.709

10.382.378

105.363

Renminbi

Indonesia Banking School
Analisis Implementasi..., Damar Kalbu Adi, Ak.-IBS, 2016

128

Pound Sterling Inggris

5.429.297

110.970

2.572.756

49.624

903.091.742

103.413

1.376.997.860

142.602

Arab

26.967.569

101.211

18.243.158

61.514

Dolar Hong Kong

55.503.846

98.725

15.901.669

25.395

3.255.641

45.316

4.262.251

53.345

11.964.329

43.939

49.154.228

162.189

2.672.833

25.244

434.966

4.223

13.768.507

21.555

13.076.760

21.852

Dolar Kanada

1.736.245

17.231

1.169.065

12.485

Kroner Swedia

1.255.222

2.060

1.250.243

2.006

Yen Jepang
Dirham Uni Emirat

Franc Swiss
Riyal Arab Saudi
Dolar Selandia Baru
Kroner Norwegia

8.570.191

10.552.282

8.667.640

10.570.382

a) Berdasarkan Mata Uang (lanjutan):
31 Desember 2015

31 Desember 2014

Jumlah

Jumlah

nosional

nosional

Mata uang

Mata uang

asing/

asing/
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(Angka penuh)

Ekuivalen Rp

(Angka

Ekuivalen

penuh)

Rp

Pihak berelasi (Catatan
43)
Rupiah

3.566

2.238

Mata uang asing
4.706.99
Dolar Amerika Serikat

0

64.886

Total

631.383

7.820

68.452

10.058

8.736.092

10.580.440

b) Berdasarkan Bank:
31 Desember
2015

31 Desember
2014

Pihak ketiga
Rupiah
PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua

41.737

3.380

PT Bank Central Asia Tbk

40.680

14.008

Indonesia Banking School
Analisis Implementasi..., Damar Kalbu Adi, Ak.-IBS, 2016

130

Lainnya

15.032

712

97.449

18.100

Bank of China, Ltd.

2.538.323

1.312.657

JP Morgan Chase Bank, N.A.

1.657.543

3.726.622

PT Bank ICBC Indonesia

855.708

116.609

Bank of America

844.719

1.135.525

Standard Chartered Bank

803.954

2.041.104

435.263

622.375

Commerzbank, A.G.

297.725

340.142

Citibank, N.A.

285.021

40.266

United Overseas Bank

215.268

-

Commonwealth Bank

95.524

70.559

Bank Of Tokyo-Mitsubishi UFJ

79.734

36.019

ING Belgium N.V. Brussels

78.237

46.485

Oversea Chinese Banking Corporation Ltd

78.143

197.194

ANZ Banking Group Ltd

53.185

34.804

251.844

831.921

8.570.191

10.552.282

Mata uang asing

The Hong Kong and Shanghai
Banking Corporation, Ltd.

Lainnya
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8.667.640

10.570.382

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

2.078

1.795

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

1.443

443

45

-

3.566

2.238

Pihak berelasi (Catatan 43)
Rupiah

PT Bank BNI Syariah

b) Berdasarkan Bank (lanjutan):
31 Desember
2015

31 Desember
2014

Pihak berelasi (Catatan 43) (lanjutan)
Mata uang asing
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

63.390

52

1.496

7.768

64.886

7.820

68.452

10.058
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Total

8.736.092

10.580.440

c) Kolektibilitas:
Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, semua giro pada bank
lain diklasifikasikan “Lancar”.
d) Tingkat suku bunga rata-rata per tahun:

2015

2014

0,24

0,09

Rupiah

%

%

Dolar Amerika Serikat

0,01

0,04

e) BRI melakukan penilaian cadangan kerugian penurunan nilai atas giro pada
bank lain secara individual dengan menggunakan bukti obyektif.
Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian
penurunan nilai tidak diperlukan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015
dan 2014, karena Manajemen berkeyakinan bahwa giro pada bank lain dapat
ditagih. Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, tidak terdapat
giro pada bank lain yang digunakan sebagai jaminan.

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN
a) Berdasarkan Mata Uang dan Jenis:

Indonesia Banking School
Analisis Implementasi..., Damar Kalbu Adi, Ak.-IBS, 2016

133

31 Desember 2015

31 Desember 2014

Jumlah

Jumlah

nosional

nosional

Mata uang

Mata uang

asing/

asing/

(Angka penuh)

Ekuivalen

(Angka

Ekuivalen

Rp

penuh)

Rp

Pihak ketiga
Rupiah
Bank Indonesia
Deposit Facility
Deposit Facility Syariah

14.591.094

24.303.119

2.422.000

882.000

17.013.094

25.185.119

3.1 Penelitian Terdahulu
Van Ruudzi (2012), “ Analisis Penyajian laporan Arus kas
berdasarkan PSAK No. Per Juli 2009 (reformat 2007) dan analisis rasio
arus kas untuk menilai kinerja Keuangan pada PT. X (Studi kasus pada
PT. X)”. Tujuannya untuk mengetahui penyajian laporan arus kas PT.
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X telah disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akutansi Keuangan
(PSAK) No. 2 per 1 Juli 2009 (Reformat 2007) dan metode yang
digunakan PT. X dalam menyusun laporan arus kas dan Untuk
mengetahui kinerja keuangan PT. X dalam menyusun laporan arus kas.
Fanesa Isalia Minanda Syaefudin, Jenny Morasa, Stanly W.
Alexander (2015), ”Penerapan PSAK No. 2 tentang Laporan Arus Kas
Dalam pegambilan Keputusan ada perum Bulog Drive Sulut Dan
Gorontalo”. Tujuannya untuk mengetahui penerapan Laporan Arus Kas
pada suatu perusahaan yang didasarkan pada Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan Nomor 2 dalam pengambilan keputusan pada
Perum Bulog Divre Sulut dan Gorontalo.
Sutarti (2012) dengan judul “Penyajian laporan arus kas
menurut PSAK 2 guna mendukung pengambilan keputusan investasi
pada PT. Pan Brothers Tbk”. Tujuannya untuk mengetahui penyajian
laporan arus kas yang sesuai dengan PSAK serta peran laporan arus kas
dalam pengambilan keputusan pada PT. Pan Brothers, Tbk. Metode
yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pada PT. Pan Brothers, Tbk telah menyusun
laporan arus kas yang sesuai dengan PSAK 2. Laporan arus kas yang
disusun digunakan oleh manajemen sebagai pendukung dalam
pengambilan keputusan investasi.
James (2013) dengan judul “Analisis laporan arus kas sebagai
alat ukur menilai kinerja pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado
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Timur”. Tujuannya untuk mengetahui penggunaan Laporan arus kas
sebagai alat ukur menilai kinerja keuangan menilai kinerja keuangan
pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado Timur. Metode yang
digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian PT. Pegadaian
(Persero) Cabang Manado Timur merupakan perusahaan yang bergerak
dalam bidang pembiayaan gadai. Aktivitas perusahaan dalam hal ini
adalah baik karena sumber kas yang terbesar berasal dari aktivitas
operasi yaitu laba bersih yang merupakan sumber kas utama bagi
perusahaan. Pembelian Pembangkit Listrik dan Pemeliharaanya
berpotensi mengurangi harta perusahaan, serta jumlah kas yang iddle
pada perusahaan selama 2 tahun.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Objek Penelitian
Penelitian ini adalah studi kasus yang meneliti entitas keuangan Bank
BRI, Objek penelitian tersebut diatas

merupakan entitas keuangan yang

beroperasi dalam jasa keuangan. Penelitian ini di fokuskan hanya pada analisis
arus kas, yaitu penyajian yang disajikan dalam laporan keuangan tahun 2015
Pada entitas keuangan Bank BRI yang telah disusun sesuai dengan Pernyataan
Standar Akutansi Keuangan, PSAK No. 2 (per efektif 2015) , dan
mengidentisifikasi metode yang digunakan pada Entitas Bank BRI dalam
menyusun laporan arus kas dan kinerja keuangan entitas Keuangan Bank BRI.
3.2 Metode Pengumpulan Data
Sumber Data
Penulis memerlukan data objektif untuk menunjang keperluan
penulisan Data yang diperoleh dalam pembuatan penulisan ini didapat dari
dua sumber, yaitu sebagai berikut :
1. Data Sekunder (Secondary Data)
Menurut Sekaran (2006) data sekunder adalah data yang telah di
kumpulkan oleh para peneliti, data yang dterbitkan dalam jumlah
statistik dan lainnya, dan informasi tersedia dari sumber yang publikasi
atau yang nonpublikasi dalam atau luar organisasi, semua yang dapat
berguna bagi peneliti. Dalam penelitian ini data sekunder yang diperoleh
penulis berasal dari buku , jurnal, penelitian terdahulu, internet dan lain
– lain. Data sekunder yang digunakan adalah laporan keuangan PT.
Bank BRI Tbk. tahun 2015.
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Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan proses memperoleh data – data yang
diperlukan serta mengetahui kebenaran suatu masalah. Untuk memenuhi
data – data yang diperlukan, serta membantu dalam mengetahui kebenaran
suatu indikasi permasalahan. Untuk pemenuhan data – data yang
diperlukan, berikut merupakan cara – cara yang adopsi penulis.
1.

Riset Kepustakaan (library Reseach)
Penelitian yang dilakukan secara tidak langsung dengan
membaca dan mempelajari teori – teori baik memlalui buku atau
literatur sebagai dasar untuk pemecahan permasalahan dan tulisan
ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas oleh
penulis. Adapun acuan teori yang penulis dapatkan berupa PSAK
dan beberapa teori akutansi terkait arus kas (cash flow).

2.

Riset Studi kepustakaan
Penelitian dilakukan dengan cara meninjau laporan
keuangan Bank Danamon untuk memperoleh data dan keterangan
yang dibutuhkan. Adapun teknik – teknik yang digunakan:
a. Dokumentasi
Yaitu

suatu

teknik

pengumpulan

data

dengan

mengumpulkan setiap bahan tertulis. Data yang diperoleh dari
teknik dokumentasi yaitu dokumen – dokumen dan laporan
perusahaan yang berkaitan dengan peneletian yang berkaitan dengan
peneletian seperti sejarah singkat, kebijakan akutansi, Laporan
keuangan.

3.3 Metode Analisis Data
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
deskriptif kualitatif dan kuantitatif tanpa menggunakan analisa statistik.
Deskriptif adalah pemaparan atau penggambaran secara terperinci.
Kualitatif adalah berdasarkan mutu atau tidak berkaitan dengan angka. Dari
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ketiga definisi tersebut analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif adalah
analisis yang menggambarkan penjelasan secara terperinci dengan data
sesuai dengan kenyataan yang ada dalam bentuk angka maupun tidak
kemudian di analisa sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dan saran.

Indonesia Banking School

Analisis Implementasi..., Damar Kalbu Adi, Ak.-IBS, 2016

BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian
4.1.1 Sejarah Singkat
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut
“BRI”) didirikan dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 18
Desember 1968 berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 1968. Pada
tanggal 29 April 1992, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia (“Pemerintah”) No. 21 Tahun 1992, bentuk badan hukum BRI
diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Pengalihan BRI menjadi
Persero didokumentasikan dengan akta No. 133 tanggal 31 Juli 1992 Notaris
Muhani Salim, S.H. dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik
Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal
12 Agustus 1992, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia No. 73, Tambahan No. 3A tanggal 11 September 1992.

4.1.2 Susunan Pengurus
Susunan Dewan Komisaris BRI masing-masing pada tanggal 31
Desember 2015 ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa (RUPSLB) BRI tanggal 12 Agustus 2015 yang diaktakan dengan
Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 12, sedangkan susunan Dewan
Komisaris BRI pada tanggal 31 Desember 2014 ditetapkan berdasarkan
RUPSLB BRI tanggal 10 Juli 2014 yang dinyatakan dengan Akta Notaris
Fathiah Helmi, S.H., No. 10 adalah sebagai berikut:
Komisaris Utama/Independen : Mustafa Abu bakar
Wakil Komisaris Utama : Gatot Trihargo
Komisaris Independen : Adhyaksa Dault
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Komisaris Independen : Ahmad Fuad
Komisaris Independen : Fuad Rahmany
Komisaris Independen : A. Sonny Keraf
Komisaris : Vincentius Sonny Loho
Komisaris : Jeffry J.Wurangian

4.1.3 Kegiatan Usaha
Pasal 3 tentang “Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha” untuk
menyesuaikan dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 1
Tahun 1995 tentang “Perseroan Terbatas” dan telah disahkan Oleh Menteri
Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C224930.HT.01.04.TH.98 tanggal 13 November 1998 dan telah diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia N. 86, Tambahan No. 7216 tanggal
26 Oktober 1999 dan akta No. 7 tanggal 3 Oktober 2003 Notaris Imas
Fatimah, S.H., antara lain tentang status perusahaan dan penyusuaian
dengan Undang-undang Tahun 1995 pasal 3 tentang “Maksud dan Tujuan
serta Kegiatan Usaha” untuk menyesuaikan dengan ketentuan Undangundang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1995 tentang “Perseroan Terbatas”
dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan
Surat Keputusan No. C2-24930.HT.01.04.TH.98 tanggal 13 November
1998 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.
86, Tambahan No. 7216 tanggal 26 Oktober 1999 dan akta No. 7 tanggal 3
Oktober 2003 Notaris Imas Fatimah, S.H., antara lain tentang status
perusahaan dan penyesuaian dengan Undang-undang Pasar Modal dan telah
disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-23726 HT.01.04.TH.2003 tanggal
6 Oktober 2003 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia No. 88, Tambahan No. 11053 tanggal 4 November 2003.
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Berdasarkan

Surat

Keputusan

Bank

Indonesia

No.

5/117/DPwB2/PWPwB24 tanggal 15 Oktober 2003, tentang “SK
Penunjukan BRI sebagai bank umum devisa”, BRI telah ditetapkan sebagai
bank devisa melalui Surat Dewan Moneter No. SEKR/BRI/328 tanggal 25
September 1956. Berdasarkan akta No. 51 tanggal 26 Mei 2008 Notaris
Fathiah Helmi, S.H., telah dilakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar
BRI, antara lain untuk penyesuaian dengan ketentuan Undang-undang
Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang “Perseroan Terbatas” dan
Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
(“Bapepam-LK”) (fungsinya sejak 1 Januari 2013 dialihkan kepada Otoritas
Jasa Keuangan (“OJK”)), No. IX.J.I tentang “Pokok-pokok Anggaran Dasar
Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan
Perusahaan Publik”, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat
Keputusan No. AHU-48353.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 6 Agustus 2008
dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68,
Tambahan No. 23079 tanggal 25 Agustus 2009.

4.1.4 Struktur Organisasi
Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukan
hubungan wewenang dan tanggung jawab setiap tingkatan yang berada
didalam suatu organisasi. Untuk itu diperlukan suatu pengorganisasian yang
meliputi pemberian tugas, tanggung jawab dan wewenang kepada anggota
organisasi tersebut dalam upaya untuk melaksanakan kegiatan bagi
tercapainya tujuan organisasi yang ditetapkan.
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Sumber : PT. Bank Rakyat Indonesia. Tbk. (2015)
Gambar 4.1 Struktur Organisasi
Manfaat

struktur

organisasi

adalah

mempermudah

proses

pencapaian tujuan dari suatu lembaga, dalam hal ini bank atau perusahaan
pada umumnya dan PT. Bank Rakrat Indonesia. Tbk pada khususnya.
Dengan adanya struktur organisasi ini dapat diketahui asal kesalahan atau
penyimpangan di dalam suatu proses kegiatan.
Selain itu juga dengan adanya struktur organisasi ini dapat
memberikan ketegasan dalam hal batas wewenang dan tanggung jawab
kepada masing-masing pejabat atau orang yang akan ditugaskan ini maka
mereka akan dapat menunaikan tugasnya dengan baik. Sesuai dengan SK
No.Kep.SUU/1650/1977 tanggal 19 September 1977 mengenai pokokpokok organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk maka struktur organisasi
PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk saat ini terdiri dari :
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1.

Tingkat kepemilikan
Struktur Kepemilikan Perusahaan

Sumber : Biro Administrasi Efek
Tabel 4.1 Struktur Kepemilikan Perusahaan
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Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali,
sampai ke pemilik individu dalam bentuk diagram

Sumber : : PT. Bank Rakyat Indonesia. Tbk. (2014)
Gambar 4.2 Daftar Pemegang Saham 2014

Komposisi Pemegang Saham Posisi November 2015

Sumber : : PT. Bank Rakyat Indonesia. Tbk.(2015)
Gambar : 4.3 Daftar Pemegang Saham 2015
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Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura
bersama beserta presentasi kepemilikan saham, bidang usaha, dan status
operasi perusahaan tersebut.

Sumber : PT. Bank Rakyat Indonesia. Tbk. (2014)
Tabel 4.2 Pemegang Saham Terbesar

2.

Tingkat Penetapan Arah Strategi dan Kebijakan perusahaan
Susunan Dewan Komisaris BRI masing-masing pda tanggal 31

Desember 2015 ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 12 Agustus 2015 yang diaktakan dengan
Akta Notaris Fatihah Helmi, S.H., No. 12, sedangkan susunan dewan
Komisaris BRI tanggal 31 desember 2014 ditetapkan berdasarkan RUSPLB
BRI tanggal 10 Juli 2014 yang dinyatakan dengan Akta Notaris Fathiah
Helmi, S.H., No. 10 adalah sebagai berikut:
Pada tingkatan ini terdiri dari:
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a.

Dewan Komisaris
Susunan Dewan Komisaris BRI masing-masing pda tanggal 31
Desember 2015 ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 12 Agustus 2015 yang
diaktakan dengan Akta Notaris Fatihah Helmi, S.H., No. 12,
sedangkan susunan dewan Komisaris BRI tanggal 31 desember
2014 ditetapkan berdasarkan RUSPLB BRI tanggal 10 Juli 2014
yang dinyatakan dengan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 10
adalah sebagai berikut:

b.

Direksi
Susunan Dewan Direksi BRI pada tanggal 31 Desember 2015
ditetapkan berdasarkan RUPSLB BRI tanggal 12 Agustus 2015
yang di aktakan dengan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No.12,
sedangkan susunan Dewan Direksi BRI pada tanggal 31 Desember
2014 ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS) Tahunan BRI tanggal 28 Maret 2012 yang di aktakan
dengan akta Notaris Fathiah Helmi S,H., No. 57.

c.

Komite Audit
Susunan Komite Audit BRI pada tanggal 31 Desember 2015
ditetapkan berdasarkan surat keputusan direksi berdasarkan Surat
Keputusan Direksi No. B.43-KOM04/2015 tanggal 7 April 2015,
sedangkan pada tanggal 31 Desember 2014 ditetapkan berdasarkan
Surat Keputusan Direksi No. Kep. 549-DIR/KPS/10/2014 tanggal 7
Oktober 2014 dan Surat Keputusan Komisaris No B.110KOM/08/2014 tanggal 20 Agustus 2014.

d.

Dewan Pengawasan Syariah.
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3.

Tingkat Implementasi Operasi dan Manajemen Pada tingkatan

ini terdiri dari:
a.

Dipimpin oleh Direktur Utama/CEO (Chief Eksekutif

Officer)
b.

Audit Intern

c.

Divisi Sekretariat Perusahaan

Dimana CEO membawahi:
1.) Direktur Bisnis Mikro dan Ritel, terdiri dari:
Divisi Mikro
a.

Desk IVP

b.

Divisi Bisnis Ritel

c.

Divisi Customer Banking

d.

Unit Usaha Syariah

e.

Kanwil

2.) Direktur Bisnis Menengah, terdiri dari:
a.

Divisi Agribisnis

b.

Divisi Bisnis Umum

c.

Divisi Kredit Program

d.

Kantor Cabang Khusus

e.

Kanwil

3.) Direktur Pengendalian Kredit, terdiri dari:
a.

Divisi Analisis Resiki Kredit

b.

Divisi Restruk dan Penyelesaian Kredit Bermasalah

Analisis Implementasi..., Damar Kalbu Adi, Ak.-IBS, 2016

c.

Divisi Administrasi Kredit

4.) Direktur Keuangan Internasional, terdiri dari:
a. Divide Treasury
b. Divisi Akuntansi Manajemen dan Keuangan
c. Divisi Administrasi dan Operasional
d. Unit Kerja Luar Negeri
5.) Direktur Operasional, terdiri dari:
1. Divisi Operasional
2.

Divisi Teknologi dan Sistem Informasi

3. Divisi Manajemen dan Sumber Daya Manusia
4. Divisi Logistik
5. Divisi Pendidikan dan Pelatihan
6.) Direktur Kepatuhan, terdiri dari:
1.

Divisi Kepatuhan dan Manajemen Resiko.

2.

Divisi Renstra.

c) Divisi Hukum.
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4.1.5 Laporan Keuangan Auditor Independen
Menurut laporan keuangan BRI tahun 2015

Sumber : BBRI_LKT (2015)
Gambar 4.4 Laporan Auditor Independen
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Sumber : BBRI_LKT (2015)
Gambar 4.4 Laporan Auditor Independen (lanjutan)

4.2

Kebijakan Akuntansi
Laporan Keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan
keuangan. Laporan keuangan yang lengkap bisanya meliputi neraca,
laporan laba rugi, laporan perusahaan, laporan perubahan posisi keuangan,
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catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian
integral dari laporan keuangan, catatan, laporan lain serta materi penjelasan
yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

4.2.1 Ikhtisar Kebijakan Akutansi
Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian
Pernyataan Kepatuhan
Laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 disusun dan disajikan
sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup
Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi
Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Bapepam-LK

No.

VIII.G.7 lampiran keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012
tanggal 25 Juni 2012 tentang “Penyajian dan Pengungkapan Laporan
Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik”.
Laporan keuangan konsolidasian telah disajikan berdasarkan nilai
historis, kecuali untuk beberapa akun yang dinilai menggunakan dasar
pengukuran lain sebagaimana dijelaskan pada kebijakan akuntansi dari akun
tersebut. Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan dasar akrual,
kecuali pendapatan dari istishna dan bagi hasil dari pembiayaan
mudharabah dan musyarakah serta laporan arus kas konsolidasian.
Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan
metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas
operasi, investasi dan pendanaan. Untuk keperluan laporan arus kas
konsolidasian, yang termasuk kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada
Bank Indonesia dan giro pada bank lain, serta penempatan pada Bank
Indonesia dan bank lain, Sertifikat Bank Indonesia dan Sertifikat Deposito
Bank Indonesia yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal
perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang
diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.
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Sumber : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2015)
Gambar : 4.5 Cash Flow
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Sumber : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2015)
Gambar : 4.5 Cash Flow (lanjutan)
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Sumber : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (2015)
Gambar : 4.5 Cash Flow (lanjutan)

4.3. Analisis Implementasi Arus Kas Metode Langsung Bank Rakyat
Indonesia
Berdasarkan format arus kas yang dibuat PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk. Dan Entitas anaknya 31 Desember 2015 menurut auditor
independen sudah sesuai dengan prinsip akutansi yang berlaku umum di
Indonesia.
Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan
metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas
operasi, investasi dan pendanaan. Untuk keperluan laporan arus kas
konsolidasian, yang termasuk kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada
Bank Indonesia dan giro pada bank lain, serta penempatan pada Bank
Indonesia dan bank lain, Sertifikat Bank Indonesia dan Sertifikat Deposito
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Bank Indonesia yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal
perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang
diterima serta tidak dibatasi penggunaannya. Mata uang penyajian yang
digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah
(Rp). Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian,
kecuali dinyatakan lain, dibulatkan dalam jutaan Rupiah.

Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:
Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan
tersebut berakhir; atau BRI mentransfer hak untuk menerima arus kas yang
berasal dari aset keuangan atau menanggung liabilitas untuk membayarkan
arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti
kepada pihak ketiga dibawah kesepakatan pelepasan (pass through
arrangement); dan antara (a) BRI telah mentransfer secara substansial
seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) BRI tidak mentransfer maupun
tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset,
namun telah mentransfer kendali atas aset.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan
Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, BRI mengevaluasi
apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan yang tidak dicatat pada
nilai wajar melalui laba rugi telah mengalami penurunan nilai.
Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif
menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah
pengakuan awal aset keuangan dan peristiwa tersebut berdampak pada arus
kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.
Mata uang penyajian yang digunakan dalam laporan keuangan
konsolidasian adalah mata uang Rupiah (Rp). Angka-angka yang disajikan
dalam laporan keuangan konsolidasian, kecuali dinyatakan lain, dibulatkan
dalam jutaan Rupiah.
Kriteria yang digunakan oleh entitas untuk menentukan bukti
obyektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:
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a) Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak
peminjam;
b) Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan
pembayaran pokok atau bunga;
c) Pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum
sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam,
memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak
mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan
tersebut;
d) Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit
atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
e) Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
f) Data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang
dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset
keuangan

sejak

pengakuan

awal

aset

dimaksud,

meskipun

penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara
individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk: 1) memburuknya
status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan 2)
kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan
wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Kriteria yang digunakan oleh entitas untuk menentukan bukti
obyektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:
a) Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak
peminjam;
b) Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau
tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
c) Pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum
sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak
peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak
peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam
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tidak mengalami kesulitan tersebut;

Pendapatan dan beban bunga
Pendapatan dan beban bunga untuk semua instrumen keuangan
yang interest bearing diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain konsolidasian dengan menggunakan metode suku bunga
efektif. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat
mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang
selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau,
jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh
nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.
Pada saat menghitung suku bunga efektif, BRI dan BRI Agro
mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh
persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak
mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang.
Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain
yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak
terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau
diskon lainnya.
Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah
diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka
pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku
bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam
menghitung kerugian penurunan nilai.

4.4. Implikasi Manajerial
PT BRI Tbk menyertakan laporan konsolidasian arus kas tahun
2015 sesuai dengan PSAK no 2 tahun 2015. Implikasinya, pada saat
menghitung suku bunga efektif, BRI dan BRI Agro mengestimasi arus kas
di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual
dalam

instrumen

keuangan

tersebut,

dengan

kredibilitas kredit di masa mendatang.
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mempertimbangkan

PT. BRI Tbk sebaiknya memperbaiki kinerja arus kasnya, karena
dilihat dari tren tahun 2014 (Rp 172.731.255) ke 2015 (Rp 163.388.257)
mengalami penurunan yang signifikan sebesar Rp 9.342.998,- dikarenakan
berbagai kondisi keuangan. PT Bank BRI Tbk juga harus selalu
memperhatikan ketentuan yang dibuat oleh Bank Indonesia dan Otoritas
Jasa Keuangan sebagai regulator perbankan di Indonesia. Contohnya
penerapan Entitas anak yang bergerak dalam bidang Perbankan Syariah
(BRIS) POJK No. 16/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang
”Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah”
yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2015 dan POJK No.
12/POJK.03/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang ”Ketentuan Kehatihatian dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum
Syariah dan Unit Usaha Syariah” yang berlaku sampai dengan 24 Agustus
2017. Contoh lainnya adalah sehubungan dengan kepatuhan terhadap Bank
Indonesia (OJK), BRI menerapkan Peraturan Bank Indonesia No.
14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang “Penilaian Kualitas Aset
Bank Umum” dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.
11/POJK.03/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang ”Ketentuan Kehatihatian dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum”
yang berlaku sampai dengan 24 Agustus 2017.
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BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan diatas pada Laporan Keuangan Arus kas PT Bank
BRI Tbk Tahun 2015, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Metode implementasi penyusunan laporan arus kas yang digunakan untuk
laporan keuangan Bank Rakyat Indonesia adalah metode langsung dan
sesuai dengan format yang ada pada PSAK no 2 tahun 2015.
2. Penyajian Laporan arus kas Laporan Keuangan Bank Rakyat Indonesia
sudah sesuai dengan PSAK no 2 tahun 2015 mengenai laporan Arus Kas.

5.2 Saran


PT Bank BRI Tbk harus membentuk Cadangan kerugian minimum
sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan
yang berlaku, seperti BRI menerapkan Peraturan Bank Indonesia
No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang “Penilaian
Kualitas Aset Bank Umum” dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
(POJK) No. 11/POJK.03/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang
”Ketentuan Kehati- hatian dalam Rangka Stimulus Perekonomian
Nasional bagi Bank Umum” yang berlaku sampai dengan 24
Agustus 2017.



Penerapan Dokumen final mengenai krangka perhitungan Liquidity
Converage Ratio (LCR) yang merupakan salah satu standar
perhitungan risikko likuiditas bank sebagai bagian dari kerangka
Basel COmitte on Banking Supervision (BCBS). Kerangka
Perhitungan LCR bertujuan untuk mendorong ketahanan jangka
pendek berdasarkan profil risiko likuiditas bank dengan memastikan
bahwa bank memiliki kecukupan HQLA (High Quality Liquid
Asset) untuk dapat bertahan dalam skenario kondisi krisis yang
signifikan dalam periode 30 hari kalender. Indonesia sebagai
anggota BCBS memiliki komitmen untuk mengadopsi kerangka
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Basel III termasuk kerangka LCR dengan tetap mempertimbangkan
dampaknya terhadap perbankan nasional. Oleh karena itu penerapan
LCR di Indonesia akan dilakukan secara berhati-hati, dengan
beberapa

penyesuaian

agar

sesuai

dengan

kondisi

nasional.Indonesia sebagai anggota BCBS memiliki komitmen
untuk mengadopsi kerangka Basel III termasuk kerangka LCR
dengan tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap perbankan
nasional. Oleh karena itu penerapan LCR di Indonesia akan
dilakukan secara berhati-hati, dengan beberapa penyesuaian agar
sesuai dengan kondisi nasional.
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LAMPIRAN 1

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31 Desember
Catatan

31 Desember
2014*)

2015

1 Januari 2014/
31 Desember
2013*)

ASET
Kas

2a,2c,3

28.771.635

22.469.167

19.171.778

2a,2c,2f,4

61.717.798

51.184.429

40.718.495

8.736.092
-

10.580.440
-

9.435.197
(77)

8.736.092

10.580.440

9.435.120

49.834.664

62.035.442

36.306.883

124.891.293
(17.746)

84.168.460
-

42.674.437
(772)

124.873.547

84.168.460

42.673.665

2c,2d,2e,2i,8,
43

7.280.883

10.527.985

8.926.072

2c,2d,2h,9,
43

3.815.958

4.303.596

4.511.419

2c, 2d, 2t,10,
43

845.125

39.003.595

14.440.063

Tagihan Derivatif

2c,2e,2ah,11

-

536

4.981

Kredit yang Diberikan

2a,2c,2d,2e,
2j,12,43

Giro pada Bank Indonesia
Giro pada Bank lain

2a,2c,2d,2e,
2f,5,43

Cadangan kerugian penurunan nilai

Penempatan pada Bank Indonesia
dan Bank lain

Efek -efek

2a,2c,2d,2e,
2g,6,43
2a,2c,2d,2e,
2h,7,43

Cadangan kerugian penurunan nilai

Tagihan Wesel Ekspor

Obligasi Rekapitalisasi Pemerintah

Efek-efek yang Dibeli dengan Janji
Dijual Kembali

Cadangan kerugian penurunan nilai

Piutang dan Pembiayaan Syariah
Cadangan kerugian penurunan nilai

2d,2e,2k,13,
43

564.480.538
(17.162.183)

495.097.288
(15.886.145)

434.316.466
(15.171.736)

547.318.355

479.211.143

419.144.730

16.614.006
(352.252)

15.599.553
(276.650)

14.028.390
(246.360)

16.261.754

15.322.903

13.782.030
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31 Desember

31 Desember

1 Januari 2014/
31 Desember

Catatan

2015

2014*)

2013*)

2c,2d,2e,
2l,14,43

5.163.471

6.525.688

3.679.684

2c,2d,2e,
2m,15,43

269.130

251.573

222.851

ASET (lanjutan)
Tagihan Akseptasi

Penyertaan Saham

Aset Tetap
Biaya perolehan
Akumulasi penyusutan

2n,2o,16

Nilai buku - neto

14.687.468
(6.648.188)

11.583.301
(5.665.831)

8.817.641
(4.845.029)

8.039.280

5.917.470

3.972.612

Aset Pajak Tangguhan - neto

2ai,37c,49

1.983.774

1.688.872

2.106.212

Aset Lain-lain - neto

2c,2e,2o,
2p,2q,17

13.514.846

8.792.891

7.004.038

878.426.312

801.984.190

626.100.633

TOTAL ASET
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31 Desember

31 Desember

1 Januari 2014/
31 Desember

Catatan

2015

2014*)

2013*)

2c,2r,18

5.138.562

7.043.772

5.065.527

113.429.343
937.745

89.430.267
621.913

78.666.064
670.887

LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
Liabilitas Segera
Simpanan Nasabah
Giro
Giro Wadiah

2c,2d,2s,43
19

Tabungan
Tabungan Wadiah
Tabungan Mudharabah

20

268.058.865
3.715.929
696.198

232.722.519
3.298.659
373.816

210.234.683
2.480.554
281.388

Deposito Berjangka
Deposito Berjangka Mudharabah

21

267.884.404
14.272.895

283.457.544
12.417.128

201.585.766
10.362.040

668.995.379

622.321.846

504.281.382

2c,2d,2s,
22,43

11.165.073

8.655.392

3.691.220

2c,2d,2t,7,
23,43

11.377.958

15.456.701

-

2c,2ah,7,11

445.753

717.523

1.565.102

2c,2d,2l,
14,43

5.163.471

6.525.688

3.679.684

2ai,37a

1.497.262

59.805

1.266.018

2c,2u,24

10.521.103

8.257.990

6.023.133

35.480.358

24.986.862

9.084.913

1.242

398

223

2d,2ac,27,
41,43,49

8.063.738

6.687.532

6.529.755

2c,2x,2y,28,
44b

7.392.766

3.487.265

3.242.346

56.468

77.582

2.097.024

765.299.133

704.278.356

546.526.327

Total Simpanan Nasabah
Simpanan dari Bank lain dan
Lembaga Keuangan lainnya

Efek-efek yang Dijual dengan Janji
Dibeli Kembali

Liabilitas Derivatif
Liabilitas Akseptasi

Utang Pajak
Surat Berharga yang Diterbitkan
Pinjaman yang Diterima
Estimasi Kerugian Komitmen
dan Kontinjensi

Liabilitas Imbalan Kerja

Liabilitas Lain-lain

Pinjaman Subordinasi
TOTAL LIABILITAS

2c,2d,2v,25,43
2d,2e,2al,26,
43

2c,2w,29
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31 Desember
Catatan

1 Januari 2014/
31 Desember

31 Desember

2015

2014*)

2013*)

6.167.291
2.773.858

6.167.291
2.773.858

6.167.291
2.773.858

49.069

56.468

82.083

LIABILITAS DAN EKUITAS
(lanjutan)
EKUITAS
Modal saham - nilai nominal Rp250
(Rupiah penuh) per lembar saham
Modal dasar - 60.000.000.000 lembar
saham (terdiri dari 1 lembar saham
Seri A Dwiwarna dan 59.999.999.999
lembar saham Seri B)
Modal ditempatkan dan disetor
penuh - 24.669.162.000 lembar
saham (terdiri dari 1 lembar
saham Seri A Dwiwarna dan
24.669.161.999 lembar saham
Seri B)
Tambahan modal disetor saham
Selisih kurs karena penjabaran laporan
keuangan dalam mata uang asing
Kerugian yang belum direalisasi atas
efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi
Pemerintah yang tersedia untuk
dijual - bersih
Keuntungan pengukuran kembali
program imbalan pasti – bersih
Modal saham diperoleh kembali
(saham treasuri)
Saldo laba
Telah ditentukan penggunaannya
Belum ditentukan penggunaannya

1,30a
30b
2ag,30c

2h

(198.888)

(727.644)

124.147

375.345

-

-

18.115.741
88.617.280

15.449.160
73.158.614

11.005.528
59.735.380

106.733.021

88.607.774

70.740.908

112.832.861
294.318

97.530.650
175.184

79.411.841
162.465

TOTAL EKUITAS

113.127.179

97.705.834

79.574.306

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

878.426.312

801.984.190

626.100.633

2ac,49
1d
30d
49

Total Saldo Laba
Total Ekuitas yang Dapat
Diatribusikan Kepada Entitas Induk
Kepentingan non-pengendali

2b,49

(1.145.471)
541.468
(2.286.375)
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Tahun yang Berakhir pada
tanggal 31 Desember
Catatan
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL
Pendapatan Bunga dan Syariah
Pendapatan bunga
Pendapatan syariah

2z,31
2k,2ab

83.007.745
2.426.292

73.065.777
2.056.436

85.434.037

75.122.213

(26.141.100)
(1.013.170)

(22.684.979)
(994.824)

(27.154.270)

(23.679.803)

58.279.767

51.442.410

7.355.973

6.072.460

2.341.945

2.100.676

2af,2ah

467.167

237.304

2h,7,9

86.485

121.575

2.157.471

6.400
760.725

12.409.041

9.299.140

(8.891.305)

(5.721.905)

(844)

(175)

(8.056)

2.721

Total Pendapatan Bunga dan Syariah
Beban Bunga dan Syariah
Beban bunga
Beban syariah

2z,32
2ab

Total Beban Bunga dan Syariah
Pendapatan Bunga dan Syariah - neto
Pendapatan Operasional lainnya
Provisi dan komisi lainnya
Penerimaan kembali aset yang telah
dihapusbukukan
Keuntungan transaksi mata uang
asing - neto
Keuntungan dari penjualan efek-efek
dan Obligasi Rekapitalisasi
Pemerintah - neto
Keuntungan yang belum direalisasi
dari perubahan nilai wajar
efek-efek
Lain-lain

2aa

2h,7

Total Pendapatan Operasional lainnya
Beban penyisihan kerugian penurunan
nilai atas aset keuangan - neto
Penyisihan beban estimasi kerugian
komitmen dan kontinjensi - neto
Pembalikan (penyisihan) kerugian penurunan
nilai atas aset non-keuangan - neto

2014*)

2015

2e,33

2al,26b

2o
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Tahun yang Berakhir pada
tanggal 31 Desember
Catatan

2015

2014*)

Beban Operasional lainnya
Tenaga kerja dan tunjangan
Umum dan administrasi
Premi program penjaminan Pemerintah
Kerugian yang belum direalisasi dari
perubahan nilai wajar efek-efek
Lain-lain

2d,2ac,34
41,43,49
2n,35
45
2h,7

Total Beban Operasional lainnya
LABA OPERASIONAL
PENDAPATAN NON OPERASIONAL - NETO

36

LABA SEBELUM BEBAN PAJAK
BEBAN PAJAK

2ai, 37b,
37c,49

LABA TAHUN BERJALAN

(16.599.158)
(10.380.547)
(1.296.475)

(14.166.422)
(9.184.155)
(1.030.657)

(10.945)
(2.988.571)

(2.334.041)

(31.275.696)

(26.715.275)

30.512.907

28.306.916

1.981.111

2.497.196

32.494.018

30.804.112

(7.083.230)

(6.577.511)

25.410.788

24.226.601

Penghasilan komprehensif lainnya:
Akun-akun yang tidak akan direklasifikasi
ke laba rugi
Pengukuran kembali atas program
imbalan pasti
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang
tidak akan direklasifikasi ke laba rugi

555.776

(334.977)

(138.944)

83.742

Akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi
Selisih kurs karena penjabaran laporan
keuangan dalam mata uang asing
(Kerugian) keuntungan yang belum direalisasi
atas efek-efek dan Obligasi Rekapitalisasi
Pemerintah yang tersedia untuk dijual
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang
akan direklasifikasi ke laba rugi
(Beban) Penghasilan Komprehensif Lain
Tahun Berjalan - Setelah Pajak
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF
TAHUN BERJALAN

(7.399)

(25.615)

(1.264.123)

709.619

316.032

(177.850)

(538.658)

254.919

24.872.130

24.481.520
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Tahun yang Berakhir pada
tanggal 31 Desember
Catatan

2015

2014*)

LABA TAHUN BERJALAN YANG
DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:
Pemilik entitas induk
Kepentingan non-pengendali

25.397.742
13.046

24.214.911
11.690

TOTAL

25.410.788

24.226.601

TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF
TAHUN BERJALAN YANG DAPAT
DIATRIBUSIKAN KEPADA:
Pemilik entitas induk
Kepentingan non-pengendali

24.861.081
11.049

24.466.854
14.666

TOTAL

24.872.130

24.481.520

LABA TAHUN BERJALAN PER
SAHAM DASAR YANG DAPAT
DIATRIBUSIKAN KEPADA
PEMILIK ENTITAS INDUK

Analisis Implementasi..., Damar Kalbu Adi, Ak.-IBS, 2016

