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LANDASAN TEORI

A. Definisi Bank 

Bank merupakan lembaga keuangan yang paling dekat dan berpengaruh

terhadap perekonomian suatu negara. Hal ini dikarenakan bank adalah badan

usaha yang menghimpun dana dalam masyarakat dalam bentuk simpanan, dan

menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup

rakyat  banyak  (tercantum  pada  UU  No.  7  tahun  1992  tentang  perbankan

Indonesia, pasal 1 (1)). Menjadi lembaga intermediasi antara masyarakat yang

membutuhkan  dana  dan  yang kelebihan  dana  bank berperan  sangat  penting

sebagai  wadah  masyarakat  untuk  melakukan  berbagai  transaksi  yang

berhubungan dengan keuangan.

1. Tujuan bank
Menurut  UU  No.10  Tahun  1998,  secara  garis  besar  peran

perbankan  indonesia  adalah  mendukung  implementasi  pembangunan

nasional  dalam  rangka   meningkatkan  pemerataan,  perkembangan

ekonomi dan keseimbangan nasional  ke arah peningkatan kesejahtraan

hidup masyarakat banyak.
2. Fungsi bank

Fungsi  utama  bank  adalah  sebagai  penghimpun  dan  sebagai

penyalur dana masyarakat kemudian di salurkan dalam bentuk pinjaman

atau kredit.  Melainkan fungsi  bank sebenarnya dapat  di  jelaskan lebih

rinci  seperti  yang  dinyatakan  oleh  (Budisantoso,  2014),  yaitu  sebagai

berikut :
a. Lembaga Kepercayaan  (Agent of trust)

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepecayaan (trust), baik

dalam hal penghimpunan dna maupun penyaluran dana. Masyarakat

akan  mau  menitipkan  dananya  di  bank  apabila  dilandasi  adanya

unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan

disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank
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tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan

tersebut dapat ditarik kembali dari bank.

b. Lembaga Perekonomian Pemerintah (Agent of development)

Dalam hal ini pelaksanaan perekonomian masyarakat sektor riil

tidak  dapat  dipisahkan.  Kedua  sektor  tersebut  selalu  berhubungan

dan saling mempengaruhi. Kegiatan bank sebagai penghimpunan dan

penyaluran  dana  sangat  dibutuhkan  bagi  lancarnya  kegiatan

perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan

masyarakat melakukan kegiatan investasi,  distribusi,  serta kegiatan

konsumsi  barang  dan  jasa,  mengingat  bahwa  kegiatan  investasi-

distribusi-konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan

uang.

c. Lembaga Pelayanan (agent of service) 

Selain  menghimpun  dan  menyalurkan  dana,  bank  juga

memberikan  penawaran  jasa-jasa  perbankan  yang  lain  kepada

masyarakat  seperti  jasa  pengiriman  uang  ,  jasa  penitipan  barang

berharga, dan lain-lain.

3. Jenis bank

 Menurut  (Latumaerissa,  2011),  berdasarkan  fungsinya,  bank  dibagi

menjadi empat jenis, yaitu:

a. Bank sentral, yaitu Bank Indonesia seperti yang diatur oleh UU No.

13 1968.  Bank Indonesia  memiliki  tugas  pokok dalam membantu

pemerintah  dalam  hal  (1)  mengatur,  menjaga  dan  memelihara

stabilitas nilai rupiah; (2) mendorong kelancaran produksi dan serta

memperluas  kesempatan  kerja;  guna  meningkatkan  taraf  hidup

rakyat.
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b. Bank  Umum,  yaitu  Bank  yang  dalam  pengumpulan  dananya

terutama menerima simpanan dalam bentuk giro deposito dan dalam

usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek.

c. Bank  Tabungan,  yaitu  Bank  yang  dalam  pengumpulan  dananya

terutama  menerima  simpanan  dalam  dalam  bentuk  tabungan  dan

dalam usahanya  terutama memperbungakan dananya  dalam kertas

berharga.

d. Bank Pembangunan, yaitu Bank yang dalam pengumpulan dananya

terutama  menerima  simpanan  dalam  bentuk  deposito  dan  atau

mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan jangka panjang

dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan

jangka panjang di bidang pembangunan.

Namun, pada perkembangannya perbedaan jenis-jenis bank seperti diatas

telah  menjadi  kabur.  Bank  umum  misalnya,  yang  didefinisikan  sebagai

bankyang memberi kredit jangka pendek, juga banyak memberikan kredit

jangka panjang. Pengumpulan dananya juga bukan hanya dari deposito dan

giro, tetapi juga dengan menjual surat berharga (seperti obligasi) dan lain

sebagainya.Oleh karena itu, dalam UU No. 7 tahun 1992, bank hanya dibagi

menjadi dua jenis, yaitu:

a. Bank Umum, yaitu  bank  yang dapat  memberikan jasa  dalam lalu

lintas  pembayaran.  Berdasarkan pembagian  baru  ini,  seluruh bank

yang pada  UU lama berbeda,  sekarang  menjadi  sama,  yaitu  bank

umum.

b. Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR),  yaitu  bank  yang  menerima

simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan/atau

bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

B. Pengertian kliring

Kliring adalah sebuah cara  penyelesaian hutang-piutang antara bank-bank

peserta kliring dalam bentuk warkat dan surat berharga di suatu tempat tertentu
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yang disediakan oleh lembaga kliring Bank Indonesia sebagai penyelenggara atau

pertukaran warkat atau Data Keuangan Elektronik (DKE) antar bank baik atas

nama bank maupun nasabah, yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu

tertentu.

Menurut peraturan bank indonesia No. 7/18/PBI/2005 dan peraturan bank No.

12/5/PBI/2010  menyatakan  bahwa  :  kliring  adalah  pertukaran  data  keuangan

elektronik atau warkat antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas

nama nasabah yang perhitungannya diselsaikan pada waktu tertentu.

1. Warkat-warkat yang bisa dikliringkan

Warkat  yaitu  alat  pembayaran  non  tunai  yang  perhitungannya

dilakukan secara  kliring.  sesuai  ketentuan Bank Indonesia  warkat-warkat

yang dapat di kliringkan adalah sebagai berikut :

a. Cek dan Bilyet Giro (BG).
b. Wesel bank.
c. Surat perintah kiriman uang.
d. Nota debet dan nota kredit.
e. Warkat debet lain yang disetujui BI untuk di kliringkan.

2. Istilah-istilah dalam kliring
a. Kliring keluar

Merupakan tagihan yang dilakukan oleh suatu bank kepada bank lain.

Kliring  keluar  lebih  kurang  sama  dengan  piutang.  Bila  tidak  ada

tolakan, kliring keluar ini menyebabkan penambahan saldo rekening

bank penagih di Bank Indonesia.
b. Kliring masuk

Merupakan  tagihan  dari  bank  lain  yang  masuk  ke  bank  yang

bersangkutan. Kliring masuk ini lebih kurang merupakan utang dari

bank  yang  bersangkutan.  Bila  tidak  ada  penolakan  maka  akan

mengakibatkan pengurangan saldo rekening bank bersangkutan di

Bank Indonesia.
c. Tolakan kliring

Merupakan ketidaksediaan bank tertagih untuk membayar tagihan

masuk oleh hal-hal tertentu.  Misal penulisan tidak sesuai  dengan
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ketentuan, saldo tidak cukup, dan lain-lain.  Bank Indonesia telah

menentukan  alasan-alasan  yang  menjadi  patokan  untuk  tolakan

kliring adalah sebagai berikut:

1. Saldo tidak cukup. Dalam hal ini saldo rekening nasabah tidak

memenuhi untuk membayar nilai tagihan (warkat) yang ia tarik

atau fasilitas platfonnya melempaui batas.

2. Rekening telah ditutup. Untuk rekening yang telah ditutup cek

dan BG akan di beri  cap “rekening telah ditutup” oleh bank

penerbit cek dan BG.

3. Bea  meterai  belum  dipenuhi.  Pemerintah  telah  menetapkan

pajak materai untuk setiap penarikan yang menggunakan BG

dan atau cek. Jika tidak dipenuhi maka bank berhak menolak

warkat tersebut. Namun, dewasa ini cek dan BG telah langsung

diberikan materai di dalamnya.

4. Endosmen atau pemindahan hak tidak sesuai dengan peraturan.

5. Tanda tangan tidak cocok dengan specimen yang dimiliki oleh

bank.

6. Sudah kadaluarsa. BG dan atau cek memiliki umurnya sendiri,

jadi  jika  telah  berlalu  maka  warkat  tersebut  dianggap  tidak

berlaku lagi.

7. Warkat diblokir. Untuk warkat yang diblokir oleh petugas yang

berwenang  atau  kepolisian,  bank  tidak  boleh  mengadakan

pembayaran atas warkat tersebut.

8. Jumlah dalam huruf dan angka tidak cocok.

9. Tanggal  efektif  Bilyet  Giro  belum  sampai.  Seperti  yang

diketahui  bahwa  Bilyet  Giro  hanya  dapat  ditarik  saat  jatuh

tempo yaitu ditarik saat jatuh tempo.

10. Pengisian  Bilyet  Giro  dan  cek  tidak  beraturan  (tidak  sesuai

ketentuan).

11. Nomer rekening tidak sama dengan nama pemegang rekening.
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3. Pihak-pihak yang terkait

a. Remitter, yaitu pihak yang mengajukan permohonan pengiriman uang.

b. Beneficiary, ialah pihak yang menerima pengiriman uang dari remitter.

c. Remitting  bank,  ialah  bank  yang  melakukan  pengiriman  uang

berdasarkan permintaan Remitter.

d. Paying bank,  ialah bank yang melakukan pembayaran uang kepada

beneficiary.

e. Bank Indonesia (BI), ialah bank penyelenggara kliring.

4. Jadwal Kliring

a. Kliring kredit

1) Jam  operasional  penyelenggara  kliring  kredit  ditentukan  oleh

Penyelenggara Kliring Nasional (PKN).

2) Kegiatan  operasional  penyelenggara  kliring  Kredit  dimulai  pada

pukul 08.15 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB.

b. Kliring debet

1) Jam operasional penyelenggara ditetapkan secara lokal perwilayah

kliring oleh Penyelenggara Kliring Lokal (PKL).

2) Seluruh kegiatan kliring debet diselsaikan pada hari itu juga.

3) Batas waktu operasional  penyelenggara kliring debet   ditetepkan

oleh PKN yaitu pukul 15.30 WIB.

5. Sistem-sistem Kliring

a. Sistem Manual

Sistem  manual  adalah  sistem  penyelenggaraan  kliring  lokal

yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan bilyet saldo kliring

serta pemilihan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta.

Pada proses sistem manual, perhitungan kliring akan didasarkan pada

warkat yang di kliringkan oleh peserta kliring.
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b. Sistem Semiotomasi

Sistem semiotomasi adalah sistem penyelenggaraan kliring lokal yang

dalam pelaksanaan  perhitungan  dan  pembuatan  bilyet  saldo  kliring

dilakukan  secara  otomasi  melalui  alat  bantu  komputer,  sedangkan

pemilahan warkat kliring dilakukan secara manual oleh setiap peserta.

c. Sistem Otomasi

Sistem  otomasi,  yaitu  sistem  penyelenggaraan  kliring  lokal  yang

dalam pelaksanaan perhitungan,  pembuatan  bilyet  saldo kliring dan

pemilahan warkat dilakukan oleh penyelenggara secara otomasi. Pada

proes sistem otomasi, perhitungan kliring akan didasarkan pada warkat

yang  dibuat  oleh  peserta  kliring  sesuai  dengan  warkat  yang

dikliringkan oleh peserta kliring.

d. Sistem Kliring Nasional

Sistem  Kliring  Nasional  Bank  Indonesia  (SKNBI)  adalah  sistem

kliring bank indonesia yang meliputi kliring debit dan kliring kredit

yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional. Penyelenggara

SKNBI  tunduk  pada  peraturan  Bank  Indonesia  No.  7/18/PBI/2005

tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia tanggal 22 juli 2005.

Sebagaimana  telah  diubah  dengan  peraturan  Bank  Indonesia  No.

12/5/PBI/2010 tanggal 12 maret 2010. 
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C. Pengertian Sistem Kliring Semi Otomasi

Dalam surat edaran bank indonesia mengenai peraturan sistem semi otomasi

No. 2/8DASP pada tanggal 4 mei 2000 mengenai pelaksanaan atau penyelenggara

kliring  lokal  secara  semi  otomasi.  Dalam  sistem  semi  otomasi,  adapun

pelaksanaan  dari  fungsi-fungsi  kliring  telah  dilakukan  dengan  menggunakan

sarana komputer, adapun ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Peserta  merekam data setiap lembar warkat  yang akan dikliringkan ke

dalam disket.
b. Perhitungan kliring dilakukan oleh penyelenggara dibantu komputer.
c. Pembuatan daftar kliring oleh peserta.
d. Rekapitulasi, neraca, dan bilyet saldo kliring dibuat oleh penyelenggara.
e. Identitas peserta menggunakan sandi bank.
f. Pemilahan/ penyampaian warkat melibatkan semua peserta.
g. Menggunakan warkat  baku namun dengan kertas  standar  kertas  skuriti

yang lebih rendah dibandingkan sistem otomasi dan elektronik.
h. Kesalahan perhitungan dapat diminimalkan.

1. Adapun kriteria dalam penerapat sistem kliring semi otomasi yang harus

dipenuhi di Kantor Bank Indonesia/bank penyelenggara:
a. Peserta telah memiliki PC.
b. Jumlah peserta  dan  volume warkat  kliring  cukup banyak  sehingga

penyelenggaraan kliring secara manual dipandang tidak lagi efisien

dan efektif.
c. Kondisi listrik di kota tersebut cukup baik dan didukung fasilitas back

up yang memadai.
d. Petugas  kliring  maupun  penyelenggara  telah  mendapat  pelatihan

mengenai semi kliring.
Keuntung sistem kliring semi otomasi dibandingkan sistem manual adalah:

a. Tidak melakukan pengisian formulir secara manual.
b. Meringankan beban administrasi peserta kliring.
c. Akurasi dan keamanan data terjamin.
d. Tidak perlu terlalu lama berada di ruangan kliring penyelenggara.
e. Jumlah petugas kliring bank dapat diefisienkan.
f. Penyerahan  warkat  kliring  bank dapat  dilakukan  secara  berangsur-

asur selama belum melampaui batas waktu yang ditentukan.
g. Hasil  perhitungan  kliringdapat  diperoses  secara  lebih  cepat  dan

akurat.
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h. Waktu pelayanan kepada nasabah dapat diperlonggar.
i. Program  kliring  retur  dapat  digabungkan  dengan  administrasi

cek/bilyet giro kosong.
2. Langkah-langkah  yang  dilakukan  pada  saat  kliring  penyerahan  dan

penerimaan adalah sebagai berikut :

1) Dari kantor BNI KCU Malang petugas kliring membawa warkat dari

bank  lain  beserta  Rincian  Warkat  Debet  (RWD) dan  softcopy Data

Keuangan  Elektronik  (DKE)  ke  kantor  Lembaga  Kliring.  Softcopy

DKE  kemudian  diserahkan  kepada  operator  penyelenggara  kliring

untuk dibaca pada Komputer Penyelenggara Kliring (KPK). 

2) Warkat-warkat  yang dibawa petugas kliring kemudian diserahkan ke

wakil dari masing-masing bank peserta kliring dan petugas kliring BNI

pun menerima warkat BNI yang diserahkan oleh bank lain. 

3) Setelah  menerima  warkat  BNI  petugas  kliring  kemudian  mengecek

kelengkapan warkat yang diserahkan. Pengecekan kelengkapan warkat

ini meliputi : 

a) Pencocokan antara warkat fisik dengan DKE penyerahan meliputi

nomor warkat, nominal, dan jumlah warkat yang diberikan. 

b) Tanggal kliring 

c) Stempel kliring 

d) Nomor Rekening tujuan  

e) Nama penerima 

f) Nama bank penarik 
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g) Tandatangan penarik warkat 

h) Pemilahan antara warkat intercity dan warkat kliring lokal 

i) Penyortiran warkat berdasarkan nomor rekening (biasanya nomor

rekening nasabah yang sudah sering melakukan transaksi kliring)

dengan  tujuan  untuk  memudahkan  dalam  proses  pembukuan/

pencairan warkat via kliring.  

4) Setelah melakukan pengecekan kelengkapan warkat petugas kliring lalu

menyamakan  total  penerimaan  warkat  ke  operator  penyelenggara

kliring. Jika jumlah warkatnya sama dengan data yang ada di Komputer

Penyelenggara Kliring (KPK) maka dianggap sesuai. Sebaliknya jika

tidak  sama  berarti  terdapat  selisih,  dan  hal  ini  kemungkinan  terjadi

karena  ada  peserta  kliring  yang tidak  menyerahkan warkat  atau  ada

kesalahan penghitungan dari staf kliring. 

5) Petugas  kliring  kemudian  membawa  warkat  yang  diterimanya  pada

kliring pagi kembali ke kantor BNI untuk diproses lebih lanjut yakni

penginputan  pada  sistem perbankan  BNI  dan  pencairan  warkat  cek/

bilyet giro via kliring. 

6) Warkat cek / bilyet giro yang akan ditolak baik yang karena kurang

saldo, kurang syarat formal, tandatangan berbeda, dll. akan dipisahkan. 

7) Warkat yang sudah dipisahkan karena ditolak akan diinput kembali ke

komputer  TPK untuk nantinya  dibawa kembali  ke  Lembaga Kliring
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pada  pertemuan  kliring  retur  disertai  dengan  Surat  Keterangan

Penolakan (SKP). 


