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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Dijaman yang semakin modern ini, banyak perkembangan berbagai 

sektor yang sangat pesat. Didalam berbagai sektor yang ada, teknologi 

adalah sektor yang paling cepat perkembangannya. Perkembangan teknologi 

sangat berpengaruh di dalam kesejahteraan masyarakat dan kelangsungan 

hidup. Teknologi mempunyai peranan penting dalam berbagai sektor, baik 

sektor politik, sektor ekonomi, dan sektor budaya. Sektor tersebut dapat 

memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. 

Teknologi sangat berpengaruh didalam sektor ekonomi terutama pada 

bidang perbankan. Untuk memenuhi kebutuhan informasi yang up to date 

dan akurat diperlukan media atau alat yang canggih seperti komputer. 

Dengan memanfaatkan komputer maka akan meningkatkan keefektifan 

internal control seperti pencatatan sampai pelaporan.  

Perkembangan dunia perbankan saat ini menunjukkan betapa 

pentingnya industri perbankan untuk menunjang kegiatan ekonomi 

masyarakat terutama pada konsumen yang melakukan kegiatan bisnis. 

Perkembangan teknologi tidak lepas dari transaksi yang selalu melekat pada 

kegiatan masyarakat, khususnya untuk sistem transfer. Sistem transfer yang 

awalnya menggunakan warkat dan transaksinya dilakukan melalui sistem 

kliring lokal dan antar daerah, kini menggunakan instrumen berbasis 

elektronik seperti Real Time Gross Settlement (RTGS). 



2 

 

 
 

Sistem BI-RTGS merupakan suatu transfer dana elektronik antar 

peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan saat itu 

juga dan secara individual. Peraturan tersebut sesuai dengan Surat Edaran 

Bank Indonesia No 10/9/DASP mengenai Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan 

dan Pelaksanaan dari pasal 1 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia No. 

10/6/PBI/2008 tentang BI-RTGS. 

Penerapan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-

RTGS) dimulai sejak 17 November 2002. Mengingat transaksi pembayaran 

perbankan bernilai besar merupakan mayoritas total transaksi pembayaran 

Indonesia jadi BI-RTGS merupakan sarana yang sangat penting bagi 

masyarakat Indonesia. Kemudian dengan adanya BI-RTGS masyarakat 

dapat dengan mudah bertransaksi dengan dana yang bernilai besar atau 

transaksi High Value Payment System (HVPS) yaitu transaksi 100 juta 

keatas yang bersifat segera. Untuk transaksi HPVS di Indonesia mencapai 

90 persen dari seluruh transaksi di Indonesia sehingga dikategorikan sebagai 

sistem pembayaran nasional yang memiliki peran signifikan (Bank 

Indonesia, 2017). 

Untuk menunjang kepentingan tersebut dibutuhkan jasa perbankan 

untuk melancarkan proses pemindahan uang dalam lalu lintas pembayaran. 

bank mempunyai salah satu jasa pelayanan yang biasa dissebut dengan 

transfer. Transfer adalah jasa yang diberikan oleh bank atas permintaan 

pihak ketiga yang ditujukan kepada penerima (Lukman Dendawijawa, 

2001:29). Untuk melakukan pemindahan uang yang diperlukan sarana yang 
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baik agar proses pemindahan uang yang dipakai dapat berlangsung secara 

cepat, aman, dan efesien. Salah satu pemindahan uang yaitu Bank Indonesia 

Real Time Gross Settlement (BI-RTGS).  

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk 

mempelajari dan menulis “Tinjauan Transaksi Bank Indonesia Real 

Time Gross Settlement (BI-RTGS) pada BPD  Jatim Kantor Kas Unmer 

Malang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

a. Bagaimana tinjauan pelaksanaan transfer menggunakan Bank Indonesia 

Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) pada BPD  Jatim Kantor Kas 

Universitas Merdeka Malang ? 

b. Apa saja kendala yang timbul pada saat transaksi Bank Indonesia Real 

Time Gross Settlement (BI-RTGS) dan upaya penanganan oleh BPD  

Jatim Kantor Kas Unmer Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mendiskripsikan pelaksanaan transaksi Bank Indonesia Real Time 

Gross Settlement (BI-RTGS) pada BPD  Jatim Kantor Kas Universias 

Merdeka Malang  . 

b. Untuk mendiskripsikankendala yang timbul pada saat penyelenggraan Bank 

Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) dan upaya yang dilakukan 

BPD  Jatim Kantor Kas Universitas Merdeka Malang. 
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D. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian diharapkan mempunyai manfaat dalam 

pendidikan yang secara langsung dan tidak langsung. Adapun manfaat penelitian, 

yaitu :  

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini dapat menjadi acuan penelitian selanjutnya yang berkaitan 

dengan mekanisme Bank Indonesia Real Time Gross Settlment (BI-

RTGS). 

b. Menambah wawasan dan pengetahuan dalam mekanisme Bank 

Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS). 

2. Manfaat Praktis 

Penulisan Tugas Akhir ini diharapkan mempunyai manfaat bagi pihak-

pihak yang berkepentingan, antara lain : 

a. Bagi Penulis  

Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penulis dengan cara 

membandingkan antara teori yang dipelajari selama waktu perkuliahan 

dengan realita yang terjadi dilapangan. 

b. Dapat dijadikan evaluasi mengenai mekanisme Bank Indonesia Real 

Time Gross Settlement (BI-RTGS). 

 


