
I. PENDAHULUAN. 

1.1 Latar Belakaag. 

Adanya krisis yang dimulai pada pertengahan tahun 1997 mengakibatkan 

perekonomian di Indonesia merosot dengan tajam dikarenakan banyaknya sektor 

usaha yang tidak dapat bertahan. Demikian pula dengan sektor Perbankan, banyak 

Bank yang hams dilikuidasi karena tidak mampunya Bank Bank tersebut 

mempertahankan likuiditasnya. 

Dengan banyaknya usaha yang ditutup mengakibatkan kredit macet yang terjadi 

pada Bank Bank menumpuk, karena sektor kredit sebelum adanya krisis merupakan 

primadona bagi perbankan, tapi dengan adanya krisis tersebut banyak perbankan yang 

menunda bahkan membekukan transaksi kredit dikarenakan takut akan adanya kredit 

macet. Dengan adanya pengurangan di transaksi Kredit maka pada saat sekarang 

kebanyakan perbankan mengoperasikan uangnya pada transaksi Tresuri, dimana pada 

transaksi tersebut tidak banyak mengandung resiko yang mengakibatkan resiko 

likuiditas suatu Bank terganggu, karena pada transaksi Tresuri ini khususnya pada 

transaksi pasar uang bahwa penempatan dana antar Bank (pasar uang) telah dijamin 

oleh Bank Indonesia, sehingga disini tidak terdapat resiko yang tinggi, selain itu 

dengan adanya transaksi pasar uang juga berguna sebagai penyeimbang bagi suatu 

Bank, karena kegiatan yang dilakukan di pasar uang adalah melakukan penempatan / 

peninjaman dana antar bank, apabila suatu Bank kelebihan dana, dana tersebut dapat 

ditempatkan pada Bank lain, sebaliknya apabila suatu Bank kekurangan dana, 

kekurangan tersebut dapat dicari pada Bank lain d i  pasar uang. 



Pasar Uang didifinisikan oleh Basyarudin A.Sa~ida dalam bukunya Pasar Uang 

dan Modal adalah pasar abstrak yang mempertemukan pem~intaan dan penawaran 

dana-dana jangka pendek yaitu antara 1 (satu) sampai 360 (tigaratus enampuluh) hari, 

dari calon penanam modal dan pencari modal. 

Pada PT Bank BNI, kegiatan transaksi ini dilakukan oleh Divisi Tresuri yaitu oleh 

Kelompok Pasar Uang yang dilakukan di Dealing Room. Untuk menyelesaikan 

transaksi yang dilakukan oleh Dealing Roonz di Pasar Uang tentunya transaksi yang 

tejadi perlu dilakukan suatu penyelesaian, dimana Kelompok yang menyelesaikan 

t~ansaksi tersebut disebut dengan Kelompok Penyelesaian Transaksi Pasar Uang, 

didalam menyelesaikan transaksi ini tentunya perlu dilakukan secara efektip, benar 

dan tepat waktu sehingga keakuratan transaksi ini tenvujud. 

Transaksi yang ada pada Pasar Uang meliputi : 

- Penempatan dana antar Bank di Pasar Uang 

Transaksi ini tejadi adanya kelebihan dana pada satu Bank sehingga kelebihan 

dana tersebut harus doperasikan agar tidak terjadi pengeluaran biaya bagi 

Perusahaan, karena biasanya kelebihan dana tersebut berasal dari pihak ketiga 

(tabungan nasabah, giro Bank lain, deposito Bank lain yang belum jatuh tempo) 

sehingga Bank harus menanggung biaya bunga, agar biaya bunga yang ditanggung 

oleh Bank bukan merupakan beban Perusahaan maka dana yang berlebih tersebut 

dapat ditempatkan ke Bank lain yang membutuhkan dana dengan tingkat bunga 

diatas bunga giro, deposito, maupun bunga tabungan sehingga Bank akan 

mendapatkan keuntungan dari selisih bunga yang berlaku. 

- Peminjaman dana antar Bank di Pasar Uang. 



Sifat dari transaksi ini berlawanan dengan transaksi penempatan dana antar Bank 

dimana pada transaksi ini terjadi dikarenakan adanya kekurangan likwiditas dari 

Bank yang bersangkutan, sehingga memerlukan dana untuk menutupi 

likwiditasnya dalam ha1 ini Bank tersebut dapat meminjam kekurangan dana yang 

dibutuhkan pada transaksi peminjaman dana di Pasar Uang 

Pembelian Sertifikat bank Indonesia (SBI ). 

Pembelizn Sertifikat Bank Indonesia merupakan satu transaksi yang dilakukan 

oleh Bank dengan Bank Indonesia dimana fungsi dari transaksi ini bagi Bank 

merupakan asset yang dapat dengan mudah diuangkan apabila sewaktu-waktu 

Bank tersebut membutuhkan uang yang mendadak, selain itu transaksi ini bagi 

Bank juga merupakan transaksi yang liquid karena transaksi tersebut dilakukan 

dengan Bank Central ( Bank Indonesia). 

Adapun fungsi dari Kelompok Penyelesaiam Transaksi Pasar uang bagi 

Kelompok Pasar Uang adalah untuk menunjang kegiatan mereka dalam 

menyelesaikan segala transaksi yang dilakukannya, jadi disini fungsinya adalah 

menyelesaikan segala transaksi yang dilakukan oleh seorang pelaku transaksi agar 

transaksi tersebut dapat berjalan sesuai dengan pejanjian yang telah dilakukan dan 

tepat waktu, dengan demikian diperlukan suatu penyelesaian transaksi yang handal 

untuk menyelesaikan transaksi yang dilakukan oleh Kelompok Pasar Uang, karena 

tanpa adanya penyelesaian transaksi yang baik maka segala transaksi yang dilakukan 

oleh seorang pelaku.transaksi tidak ada artinya. 

Tugas utama dari Kelompok Penyelesaian Transaksi adalah : 



a. Melakukan kontrol atas segala transaksi yang dilakukan oleh Kelompok Pasar 

Uang seperti kewenangan pelaku transaksi dalam melakukan transaksi, kebenaran 

transaksi dan kewajarannya serta memeriksa batas kredit yang diberikan kepada 

Bank lain dimana transaksi yang dilakukan tidak boleh melebihi batas kredit yang 

diberikan. 

b. Melakukan penyelesaian transaksi yang dilakukan oleh Kelompok Pasar Uang 

baik dari segi pembayaran, konfonnasi, pembukuan maupun pelaporan. 

c. Menyiapkan / membuat Cash Flow baik mata uang rupiah / valuta asing atas 

transaksi Pasar Uang. 

d. Menyelesaikan terjadinya klaim dari Bank lain. 

Didalam melaksanakan semua tugas yang ada, yang paling penting bagi 

Kelompok Penyelesaian Transaksi adalah melakukan pembayaran berupa kewajiban 

PT Bank BNI kepada Bank lain, selain melakukan pembayaran tugas lain yang 

paling penting adalah men~buat konfirmasi ke Bank lain dimana kegunaan konfirmasi 

ini supaya transaksi yang telah dilakukan oleh seorang pelaku transaksi baik nominal. 

jangka waktu , tingkat bunga dan rekening penerima sudah sesuai dengan apa yang 

akan dilakukan oleh Bank lain. 

Pelaksanaan pembayaran maupun konfirmasi yang dilakukan oleh Kelompok 

Penyelesaian Transaksi di PT Bank BNI pada saat sekarang dilakukan dsngan 

menggunakan Sistem SWIFT ( Society Wordwide Internasional Funds Transfer). 

dimana dalam melakukan pembayaran maupun konfirmasi pengguna harus re-iiipur 

ntaitlcal transaksi yang diterima dari Kelompok Pasar Uang ke dalam Slr7FT ( 

Society Wordwide Internasional Funds Transfer ) melalui field field yang tersedia 



didalam SWIFT tersebut, sehingga memungkinkan pengguna dalam menginput 

pembayaran tersebut melakukan kesalahan, yang akan sangat berpengaruh terhadap : 

a. Kinerja Perusahaan, karena dengan tidak terbayarnya pembayaran yang dilakukan 

oleh PT Bank BNI kepada Bank lain akan menikbulkan pandangan negatip pada 

PT Bank BNI dimana Bank lain berpikiran bahwa PT Bank BNI likuiditasnya 

terganggu sehingga transaksi yang dilakukan dengan PT Bank BNI tidak dapat 

dilaksanakan sesuai dengan pe janjian. 

b. Biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan, dengan tidak terbayamya pembayaran 

yang dilakukan oleh PT Bank BNI dengan Bank lain mengakibatkan pembayaran 

yang dilakukan Bank lain tersebut kepada pihak lainnya tidak terbayar, sehingga 

akan menimbulkan klaim bagi Bank lain. Klaim yang dikenakan kepada Bank lain 

dari pihak lainnya tersebut akan dibebankan ke PT Bank BNI dan biasanya klaim 

yang dikenakan kepada PT Bank BNI tingkat suku bunga yang dibebankan sebesar 

2 (dua) kali lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar. 

c. Menambah beban keja bagi pengguna, karena dengan tejadi keterlambatan 

pembayaran mengakibatkan adanya tawar menawar tingkat suku bunga yang akan 

dibebankan ke PT Bank BNI, adanya surat menyurat dengan pihak Bank lain 

sehingga akan menambah beban keja bagi pengguna. 

Berpijak pada kondisi tersebut diatas bahwa sistem pembayaran merupakan ha1 

yang paling penting bagi transaksi Pasar Uang dan masih dilaksanakan reinput 

manual ke sistem untuk melaksanakan suatu pembayaran ke Bank lain, maka sistem 

pembayaran yang ada sekarang perlu dikembangkan lagi melalui integrasi Sistem 

yang ada pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dimana dalam melakukan 



pembayaran atas transaksi Pasar Uang proses re-input manual tidak dilaksanakan 

yang akan mempercepat proses penyelesaian transaksi serta mengurangi human error 

dalam proses penyelesaian transaksi sehingga seluruh pembayaran dapat dilaksanakan 

secara tepat waktu, akurat dan efisien. 

1.2 Identifikasi Masalah. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka masalah yang dapat diidentifikasi dalam 

penulisan ini adalah sebagai berikut : 

Adanya proses I alur data transaksi yang panjang dan memakan waktu. 

Tuntutan transaksi yang harus dilaksanakan secara tepat waktu, benar dan akurat. 

Belum adanya sistem otomasi untuk pelaksanaan pembayaran kepada Bank lain 

atas transaksi Pasar Uang. 

1.3 Perumusan Masalah 

Didalam perumusan masalah ini dirumuskan beberapa permasalahan sebagai 

berikut : 

a. Bagaimana pengembangan integrasi sistem pada Penyelesaian Transaksi Pasar 

Uang yang dapat membantu kecepatan dan keakuratan transaksi dan mernpermudah 

pengguna dalam melakukan pembayaran. 

b. Bagaimana bentuk sistem pembayaran pasar uang atas integrasi sistem yang baru 

tersebut 



1.4. Tujuan Penelitian. 

a. Melakukan investigasi terhadap sistem atas transaksi pasar uang yang ada pada saat 

ini. 

b. Menganalisa kebutuhan sistem yang dapat memenuhi kebutuhan Kelompok 

Penyelesian Transaksi Pasar Uang. 

c. Mengembangkan sistem pembayaran dengan melakukan integrasi terhadap beberapa 

s i s t~m yang ada pada Kelompok Penyelesaian Transaksi Pasar Uang. 

1.5. Manfaat Penelitian. 

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan untuk membantu meningkatkan 

perjorol-ntance sistem bagi pembayaran transaksi Pasar Uang, yang mana akan 

berdampak terhadap hal-ha1 berikut : 

Otomasi pembayaran oleh sistem sehingga memperkecil kesalahan yang dibuat 

oleh manusia ( hunzan error ). 

Mempercepat pembayaran yang ada pada Penyelesaian Transaksi Pasar Uang, 

karena dengan adanya sistem baru maka pembayaran akan lebih cepat 

dilaksanakan dimana hanya satu kali proses input data transaksi, maka pengguna 

tinggal memonitor transaksi yang ada apabila transaksi tersebut sudah sesuai 

dengan transaksi yang telah dilakukan oleh pelaku transaksi maka pengguna 

tinggal melakukan eksekusi pembayaran tidak perlu meng-input kembali. 

Mengurangi biaya klaim yang dilakukan oleh Bank lain. 




