
AKUNTANSI PENDAPATAN  

 

A. Pendapatan Bank 

 Definisi 

Pendapatan (revenues) adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari 

aktivitas normal bank selama suatu periode yang mengakibatkan kenaikan ekuitas dan 

tidak secara langsung berasal dari kontribusi penanam modal. (PAPI, 2001) 

 

 Dasar Pengaturan 

Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi apabila kenaikan manfaat ekonomi di 

masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah 

terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan penghasilan terjadi bersama-

sama dengan pengakuan kenaikan aktiva atau penurunan kewajiban. (KDPPLK 

Paragraf 92) 

 Jenis-Jenis Pendapatan Bank 

            Pendapatan Operasional  

a.   Pendapatan Bunga Debitur 

       Definisi  

Pendapatan bunga adalah pendapatan yang diperoleh dari penanaman dana bank pada 

aktiva produktif.  

 

b.  Komisi dan Provisi 

Definisi 

Komisi adalah imbalan atau jasa perantara yang diterima atau dibayar atas suatu transaksi 

atau aktivitas yang mendasari.  

Provisi adalah imbalan yang diterima atau dibayar sehubungan dengan fasilitas yang 

diberikan atau diterima.  



Provisi kredit merupakan sumber pendapatan bank yang akan diterima dan diakui sebagai 

pendapatan pada saat kredit disetujui oleh bank. Biasanya provisi kredit langsung 

dibayarkan oleh nasabah yang bersangkutan. 

Komisi merupakan beban yang diperhitungkan kepada nasabah bank yang menggunakan 

jasa bank. Komisi juga lazimnya dibukukan langsung sebagai pendapatan pada saat bank 

menjual jasa kepada para nasabahnya.  

 

c.   Pendapatan Atas Transaksi Valuta Asing 

Pendapatan yang timbul dari transaksi valuta asing lazimnya berasal dari selisih 

kurs. Selisih kurs ini akan dimasukkan ke dalam pos pendapatan dalam laporan laba rugi. 

Laba rugi yang timbul dari transaksi valuta asing harus diakui sebagai pendapatan atau 

beban dalam perhitungan laba rugi periode berjalan. 

 

d.  Transaksi Berjangka Valuta Asing 

 Untuk transaksi berjangka valuta asing dalam rangka trading, selisih antara kurs 

yang diperjanjikan (Contracted Forward Rate) dengan kurs tunai pada tanggal jatuh 

waktu (Spot Rate) diakui sebagai laba atau rugi transaksi valuta asing pada akhir masa 

kontrak. 

 

e.   Swap Suku Bunga 

 Salah satu jenis hedging dan upaya untuk meraih keuntungan dalam mekanisme 

pasar uang adalah dengan melakukan gadai valuta asing atau dikenal dengan istilah swap. 

Dalam kenyataannya ada dua jenis transaksi swap, yakni transaksi swap suku bunga 

dalam rangka pendanaan dan dalam rangka trading. 

 

f.   Pendapatan Operasional Lainnya 

 Contoh dari pendapatan operasioanal lainnya adalah penerimaan deviden dari 

anak perusahaan atau penyertaan saham, laba rugi penjualan surat berharga pasar modal, 



dan lainnya. Pengakuan pendapatan dari deviden erat kaitannya dengan metode 

pencatatan dari penyertaan, apakah secara cost atau equity method.  

 

Pendapatan Non-Operasional 

Yang termasuk kedalam pendapatan Non-operasional adalah rupa-rupa pendapatan yang 

berasal dari aktivitas diluar usaha utama bank. Contohnya adalah pendapatan dari 

penjualan aktiva tetap, penyewaan fasilitas gedung yang dimiliki oleh bank, dan lainnya. 

Pendapatan ini harus diakui pada pendapatan periode berjalan. 

  

a. Pendapatan Luar Biasa 

 Pendapatan laur biasa merupakan pendapatan yang memenuhi kriteria bersifat 

tidak normal dan tidak sering terjadi. Pendapatan luar biasa harus dipisahkan dari hasil 

usaha sehari-hari dan ditujukan secara terpisah dalam perhitungan laba rugi disertai 

pengungkapan mengenai sifat dan jumlahnya.  

Yang dimaksud dengan pos luar biasa adalah pos yang memenuhi kedua kriteria sebagai 

berikut: 

a. Bersifat tidak normal (tidak biasa) 

Kejadian atau transaksi yang bersangkutan memiliki tingkat abnormalitas yang tinggi dan 

tidak berhubungan dengan aktifitas perusahaan sehari-hari.  

b. Tidak sering terjadi 

Kejadian dan transaksi yang bersangkutan tidak dihubungkan akan terulang lagi di masa 

yang akan datang. 

 


