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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau SAK 

ETAP mensyaratkan perusahaan untuk mencatat imbalan kerja bagi pekerja 

berdasarkan Bab 23 tentang Imbalan Kerja. Imbalan kerja berlaku untuk seluruh 

pemberi kerja yang memberikan imbalan kerja kepada pekerja, termasuk 

organisasi dan dana pensiun. Diterapkannya imbalan kerja termasuk melalui 

perjanjian formal, seperti peraturan perusahaan kesepakatan kerja bersama atau 

melalui peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan 

No. 13 Tahun 2003 atau peraturan industri(Anna, 2007).  

Salah satu imbalan kerja yang harus dibentuk oleh perusahaan adalah 

Imbalan Pasca Kerja, misalnya pensiun. Pemberian pensiun kepada para 

karyawan bukan hanya memberikan kepastian penghasilan di masa depan, tetapi 

juga ikut memberikan motivasi bagi para karyawan untuk lebih giat bekerja 

(Kasmir, 2008). Secara tidak langsung, perusahaan melakukan peningkatkan 

kualitas SDM-nya untuk menunjang kelangsungan perusahaan. 

Saat ini, sebagian besar BPR yang ada di Indonesia belum siap untuk 

membentuk dana imbalan pasca kerja sebagaimana yang diatur dan ditetapkan 

dalam standar akuntansi keuangan. Tentu saja hal ini juga berpengaruh pada 
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laporan keuangan yang disajikan oleh BPR. Apabila dana imbalan pasca kerja 

belum dibentuk, tidak hanya laba yang dilaporkan oleh perusahaan menjadi tidak 

faktual karena belum dikurangi dengan dana imbalan pasca kerja, tetapi juga BPR 

akan menyalahi ketetapan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia Nomor 15/29/DKBU diantaranya 

BPR wajib melakukan pengungkapan atas ikhtisar kebijakan akuntansi imbalan 

kerja. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau SAK 

ETAP mensyaratkan perusahaan untuk mencatat imbalan kerja bagi pekerja 

berdasarkan bab 23 tentang Imbalan Kerja. Dalam bab tersebut imbalan kerja 

terbagi atas imbalan kerja jangka pendek, imbalan pasca kerja, imbalan kerja 

jangka panjang lainnya dan pesangon pemutusan kerja. Pemerintah juga 

mengeluarkan sebuah ketetapan yang mengatur tentang pemberian imbalan kerja. 

Pokok bahasan dalam Undang-Undang ini mengatur bahwa perusahaan harus 

mencadangkan dan menghitung beban imbalan kerja yang akan dibayar pada 

masa yang akan datang. 

Anna (2007), mengungkapkan bahwa program imbalan pasti, lebih kompleks 

dari program iuran pasti, karena membutuhkan teknik dan asumsi aktuaris untuk 

mengukur kewajiban dan beban. Penggunaan teknik aktuaris dalam pengukuran 

kewajiban dan beban merupakan faktor yang kompleks, karena teknik-teknik 

matematika yang tidak mudah untuk diterapkan. Hasil perhitungan imbalan pasca 

kerja program imbalan pasti sangat sensitif terhadap pilihan asumsi aktuaria yang 

diputuskan. Asumsi aktuaria semestinya merupakan estimasi terbaik perusahaan.  
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Sementara itu Tawas (2013), menunjukan bahwa PT. Pegadaian telah 

menjalankan ketentuan pemberian imbalan sesuai PSAK No. 24 yang diatur 

dengan berpatokan kepada pembagian tugas menurut struktur organisasi dan tata 

kerja tetapi masih terdapat beberapa kekurangan, yaitu banyaknya pegawai yang 

ternyata belum mengerti jelas tentang perhitungan tunjangan perusahaan, 

sehingga perlu dilakukan sosialisasi untuk pegawai. 

Subagyo (2006), mengungkapankan bahwa tujuan imbalan kerja bagi 

pemberi kerja sebagai kewajiban moral, loyalitas, kompetisi pasar tenaga kerja. 

Bagi karyawan imbalan kerja bertujuan untuk memenuhi kebutuhan (minimal 

kebutuhan fisik), rasa aman, kompensasi yang lebih baik. Komponen yang 

menentukan imbalan bagi tenaga kerja yaitu uang pesangon, uang penghargaan 

masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima dari yang tertunda. 

Terdapat sekitar 8 BPR kantor pusat yang berdiri di kota Batu antara lain: 

PT. BPR Pancadana, PT. BPR Batuartorejo, PT. BPR Delta Malang, PT. BPR 

Dwi Cahaya Nusaperkasa, PT. BPR Krisman Mandala, PT. BPR sumber Dhana 

Makmur, PT. BPR Tripakarti Dhanatama, dan PT. BPR Wahana Dhana Batu. 

Karena SAK ETAP sifatnya mandatory, asumsinya adalah semua BPR di kota 

Batu sudah mengimplementasikan SAK ETAP sebagai standar akuntansi 

keuangannya. Khususnya untuk pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini 

berkaitan dengan SAK ETAP bab 23 tentang Imbalan Kerja apakah sudah 

dilaksanakan dengan baik. 
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Dari beberapa BPR yang telah disebutkan diatas, penelitian ini mengambil 3 

BPR yang ada di kota Batu untuk dibandingkan mekanisme imbalan kerja yang 

sudah dilaksanakan selama ini. Jika berdasarkan penelitian terdahulu yang 

sebagian besar meneliti tentang Imbalan Kerja berdasarkan PSAK No. 24, maka 

dalam penelitian ini peneliti akan melakukan evaluasi Imbalan Kerja berdasarkan 

SAK ETAP Bab 23 pada 3 BPR yang sudah terpilih. Berdasarkan uraian di atas 

maka ditetapkan judul untuk penelitian ini yaitu “Evaluasi Mekanisme Imbalan 

Kerja Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas 

Publik”. 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah:  

1. Bagaimana mekanisme imbalan kerja di 3 BPR yang diteliti?  

2. Apakah imbalan kerja di 3 BPR yang ditelitit telah sesuai dengan SAK 

ETAP? 

C. Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan mekanisme imbalan 

kerja yang dilaksanakan oleh BPR dan mengevaluasi Imbalan kerja yang 

dilaksanakan oleh BPR telah sesuai atau tidak dengan SAK ETAP. 
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D. Manfaat penelitian 

1. Bagi BPR 

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyempurnakan 

penerapan SAK ETAP khususnya tentang Imbalan Kerja. 

2. Bagi Akademis dan Peneliti Berikutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif serta 

gambaran yang jelas mengenai mekanisme Imbalan Kerja berdasarkan SAK 

ETAP. Penelitian ini juga diharapkan dapat mengembangkan wawasan 

mahasiswa serta sebagai bahan referensi bagi penelitian lain yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti dalam rangka mengembangkan 

ilmu pengetahuan. 

 


