
 

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

            Banyaknya jumlah bank di Indonesia dan berbagai pelayanan jasa 

perbankan yang ada memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat dalam 

melakukan transaksi keuangan dan bisnis. Kemudahan yang paling utama adalah 

dengan berkembangnya transaksi keuangan adalah tanpa menggunakan warkat. 

Kondisi ini didukung dengan adanya transaksi ATM, e-banking, e-commerce dan 

berbagai macam produk lainnya. Perkembangan teknologi yang begitu cepatnya 

yang dapat membuat kalangan perbankan harus juga mempersiapkan 

infrastrukturnya menjadi acuan perbankan modern di masa yang akan datang. 

(Hedley ,White,Petit and Banarjea,2006) 

             Perkembangan tersebut juga terjadi pada perusahaan yang bergerak dalam 

sektor jasa keuangan seperti perusahaan money broker. Fungsi dari money broker 

adalah sebagai penghubung transaksi kegiatan valuta asing dan pasar uang (money 

market) yang terjadi antar bank (Sharpe,1985). Pada awalnya jenis-jenis transaksi 

keuangan dilakukan secara konvensional dengan menggunakan warkat sebagai 

media.  Warkat merupakan dokumen tertulis yang bentuk dan penggunaannya 

ditetapkan menurut aturan tertentu dan merupakan bukti transaksi, misalnya : cek, 

giro bilyet, dan wesel. 

Pada awalnya transaksi SBI (Sertifikat Bank Indonesia) dilakukan dengan 

menyiapkan giro bilyet yang harus diserahkan ke Bank Indonesia (BI) sebelum 

mendebet rekening di Bank Indonesia. Hal ini menyebabkan proses transaksi 

menjadi lama, sehingga bank-bank di daerah yang memiliki dana yang tidak 

terpakai menempatkan dana tersebut pada bank-bank pusat yang berkantor cabang  
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di daerah dengan tingkat bunga yang lebih rendah. Oleh karena itu Bank 

Indonesia (www.bi.go.id.) melakukan fungsinya sebagai pengendali aliran uang 

yang beredar dan mekanisme pembayaran antar bank agar menjadi lebih efisien 

dalam hal proses pembayaran dan kliring antar bank.  

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor :6/2/PBI/2004,BI-SSSS 

(Scriptless Securities Settlement System) diterapkan oleh Bank Indonesia sejak 

bulan Februari 2004. BI-SSSS merupakan sistem penyelesaian transaksi surat 

berharga yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dalam rangka memenuhi 

permintaan pasar keuangan yang berkembang pesat. BI-SSSS digunakan untuk 

melakukan transaksi SBI (Sertifikat Bank Indonesia), transaksi SUN (Surat Utang 

Negara) dan FASBI (Fasilitas Bank Indonesia). Sistem ini didukung 

perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. BI-SSSS juga merupakan 

sistem penyelesaian transaksi surat berharga tanpa menggunakan dokumen 

pendukung (Scriptless), hal ini tertulis dalam penjelasan Bank Indonesia sesuai 

Surat Edaran No 6/1/DPM tanggal 16 Pebruari 2004 yang dikeluarkan oleh 

Direktorat Pengelolaan Moneter Bank Indonesia.  

           PT “PMB” merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha 

money broker yang menggunakan sistem BI-SSSS. PT “PMB” menyediakan jasa 

yang menghubungkan bank-bank dalam melakukan transaksi keuangan seperti 

transaksi SBI, SUN (Surat Utang Negara) dan FASBI (Fasilitas Bank Indonesia). 

Adanya kebijakan BI dalam penerapan BI-SSSS membuat bank-bank dapat 

langsung melakukan transaksi dengan Bank Indonesia tanpa menggunakan jasa 

PT “PMB” sebagai money broker. 
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  Kemudahan yang didapat bank-bank dalam melakukan transaksi keuangan 

dengan adanya BI-SSSS secara tidak langsung dapat menghilangkan fungsi dari 

beberapa perusahaan money broker termasuk PT “PMB”. Hal ini dapat 

mempengaruhi tingkat penghasilan yang diperoleh. Oleh karena itu diperlukan 

suatu penelitian untuk mengetahui sampai sejauh mana pengaruh kebijakan 

penerapan BI-SSSS terhadap tingkat penghasilan yang dialami oleh PT “PMB” 

sebelum dan setelah diterapkannya sistem BI-SSSS. 

1.2  Perumusan Masalah 

Penerapan sistem BI-SSSS pada umumnya menguntungkan pihak bank 

karena pihak bank dapat langsung melakukan transaksi keuangan ke Bank 

Indonesia tanpa warkat, sehingga dapat menghemat waktu. Transaksi BI-SSSS 

dilakukan dengan menggunakan personal computer dari tiap–tiap bank dengan 

menggunakan password yang telah disetujui oleh Bank Indonesia.  

            Sistem BI-SSSS membuat bank-bank dapat langsung melakukan transaksi 

ke Bank Indonesia tanpa melalui perantara. Oleh karena itu PT “PMB” yang 

berfungsi sebagai perantara transaksi antar bank untuk kegiatan pasar uang yang 

melibatkan Bank Indonesia akan kehilangan fungsinya dengan adanya penerapan 

BI-SSSS. Permasalahan ini dapat mempengaruhi tingkat pendapatan perusahaan 

sebelum dan setelah diterapkannya sistem BI–SSSS. Data tingkat pendapatan 

perusahaan sebelum dan setelah penerapan BI-SSS dapat dilihat pada Tabel 1.  

 
 
 
 
 
 
 



I j 
 

4 

Tabel 1.  Perolehan Pendapatan Usaha PT “PMB” Sebelum dan Setelah BI-SSSS 
dalam  Rupiah 

Keterangan Setelah BI -SSSS
Jan 2003 - Peb 2004 Mar 2004 - Mei 2005

Pendapatan 9.476.076.233,98 8.110.361.626,70 (14,40)
Money Market 4.769.689.893,79 2.813.218.787,31 (41,0)
Forex 3.653.709.531,21 3.563.843.311,08 (2,5)
Swap 1.052.676.808,98 1.733.299.528,31 64,70

Sebelum BI -SSSS D (%)

  Sumber: Laporan Keuangan PT “PMB” (diolah) 

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah : 

1. Bagaimana pengaruh BI-SSSS terhadap jenis pendapatan usaha PT 

“PMB”?  

2. Bagaimana pengaruh BI-SSSS terhadap pendapatan yang bersumber dari 

kelompok bank yang bertransaksi dengan PT “PMB” ? 

3. Bagaimana strategi perusahaan menghadapi kebijakan BI-SSSS dalam 

kegiatan money market? 

1.3  Tujuan  

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Menganalisa pengaruh BI-SSSS terhadap jenis pendapatan usaha PT 

“PMB” 

2. Menganalisa pengaruh BI-SSSS terhadap pendapatan yang berasal dari 

kelompok bank yang bertransaksi dengan PT “PMB”. 

3. Merumuskan strategi perusahaan untuk kegiatan money market dalam 

menghadapi kebijakan BI-SSSS. 
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1.4  Manfaat dan Ruang Lingkup Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang 

manajemen, khususnya manajemen finansial dalam menyusun strategi yang 

akan dikembangkan perusahaan. 

2. Memberikan informasi bagi manajemen PT “PMB” sebagai bahan 

pertimbangan dalam menghadapi kebijakan BI-SSSS. 

           Ruang lingkup penelitian ini hanya menganalisis implikasi kebijakan BI-

SSSS terhadap pendapatan usaha  PT “PMB” untuk kegiatan money market 

dengan menelaah kondisi pendapatan perusahaan sebelum diterapkannya BI-SSSS 

dan setelah diterapkannya BI-SSSS  periode Januari 2003 hingga Desember 2005.  




