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Panduan Komprehensif untuk Produk, 
Layanan, dan Perbankan di Indonesia 

 

Introduction 

 Panduan Umum Tentang Seluk Beluk Perbankan di Indonesia 

Istilah perbankan merupakan sesuatu yang tidak asing bagi penduduk di Indonesia. Kita 
semua tahu bahwa bank merupakan lembaga yang bergerak di bidang keuangan dan 
memberikan layanan seperti pinjaman uang, simpanan atau tabungan dan bertugas mencetak 
uang. Jika Anda berpikir bank hanya memiliki peranan sebatas itu saja untuk Anda, maka 
Anda salah besar. 

Tahukah Anda apa fungsi utama bank dalam perekonomian Indonesia? Apakah Anda sadar 
bahwa bank dapat mempengaruhi keuangan dari setiap individual yang berada di Indonesia 
dengan suku bunganya? Dari manakah suku bunga tersebut? Bagaimanakah cara bank 
mendapatkan keuntungan? Apa saja produk dan jasa yang ditawarkan dari bank? Mengapa 
tersedia berbagai jenis bank di Indonesia? 

Jika Anda tidak pasti dengan jawaban dari pertanyaan diatas, maka mungkin Anda belum 
mengetahui peranan bank sebenarnya. Bank memiliki peran jauh lebih dominan dalam 
perekonomian masyarakat di Indonesia pada umumnya. Baik secara langsung ataupun tidak 
langsung setiap individu tidak dapat lari dari sistem perbankan. Selama Anda berada di dalam 
sebuah negara, kondisi keuangan di negara tersebut terpengaruhi oleh sistem perbankan. 
Contohnya walaupun individu yang tidak berhubungan dengan bank lewat simpanan ataupun 
pinjaman, individu tersebut masih terpengaruhi oleh perbankan melalui nilai mata uang yang 
dia miliki. Nilai mata uang di sebuah negara akan tergantung pada suku inflasi, yang secara 
tidak langsung dipengaruhi oleh perekonomian dan perbankan. Jadi Anda dapat menghindari 
dari keberadaan bank dalam kehidupan sehari-hari. 

Perbankan merupakan topik yang komplex. Dengan panduan umum perbankan di Indonesia 
yang sederhana dan mudah dimengerti ini, Anda dapat memahami seluk beluk perbankan 
secara garis besar dan peranannya dalam keuangan Anda. 

Mari mulai penjelasan perbankan dengan mengenali apa itu bank sebenarnya? 

 

 

 

 

https://www.aturduit.com/articles/panduan-perbankan/perbankan-di-indonesia/
https://www.aturduit.com/articles/panduan-perbankan/perbankan-di-indonesia/
https://www.aturduit.com/kredit-tanpa-agunan
https://www.aturduit.com/tabungan
https://www.aturduit.com/articles/panduan-umum-perbankan-di-indonesia/
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 Bab 1 

Perkenalan Tentang Bank di Indonesia 

 Pengertian bank adalah lembaga intermediasi keuangan yang bertugas menghimpun dan 
menyalurkan dana di masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan 
pengertian perbankan adalah segala sesuatu yang berhubungan tentang bank. 
Penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan bank melalui simpanan atau tabungan dan 
penyaluran dana dilakukan melalui kredit atau pinjaman kepada masyarakat. 

Selain dari kedua tugas itu, menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 
Tahun 1998, bank juga memberikan jasa bank lainnya. Seiring dengan perkembangan 
zaman, industri perbankan mengalami perubahan besar karena deregulasi peraturan. 
Sehingga mengakibatkan bank lebih kompetitif dalam menyediakan jasa bank lainnya. Jasa 
tersebut di antaranya termasuk transfer dana antar rekening, pembayaran tagihan, sarana 
investasi, penukaran mata uang asing dan banyak lagi. 

Tujuan bank berdasarkan undang-undang 

Berdasarkan dari UU Nomor 10 Tahun 1998, secara garis besar tujuan perbankan Indonesia 
adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan 
pemerataan, pertumbungan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan 
kesejahteraan rakyat. Dari tujuan tersebut maka perbankan (bank) di Indonesia harus 
menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan didasarkan atas asas demokrasi ekonomi. 
Jadi jika Anda berpikir bahwa bank memiliki tujuan untuk mencari keuntungan setinggi-
tingginya berupa profit semata maka Anda sangat salah besar. 

Fungsi bank secara umum 

 

Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank memiliki fungsi utama dan fungsi 
sampingan. Sesuai dengan tugasnya, fungsi utama bank dapat dikategorikan menjadi: 

1. Menghimpun dana dari masyarakat 

Bank menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan, deposito berjangka, giro 
ataupun bentuk simpanan lainnya. Dengan penghimpunan dana ini, bank menjamin 
keamanan uang masyarakat tersebut sekaligus memberikan bunga untuk dana tersebut. 

https://www.aturduit.com/articles/panduan-perbankan/perkenalan-tentang-bank/
https://www.aturduit.com/articles/panduan-perbankan/perkenalan-tentang-bank/
https://www.aturduit.com/deposito-berjangka
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Setiap produk simpanan bank menawarkan bunga yang berbeda-beda seperti contohnya 
deposito memiliki bunga lebih tinggi dari tabungan, karena nasabah harus menyimpan 
uangnya untuk jangka waktu tertentu agar dapat menikmati bunga lebih tinggi. Sedangkan 
tabungan dapat ditarik kapanpun nasabah memerlukan uang. 

2. Menyalurkan dana kepada masyarakat 

Setelah menghimpun dana dari masyarakat, bank akan menyalurkan dana ini kepada pihak-
pihak yang membutuhkan melalui sistem kredit atau pinjaman. Kredit yang ditawarkan bank 
akan mengenakan bunga kepada peminjam. Produk kredit ini pun memiliki beberapa jenis 
seperti Kredit Tanpa Agunan (KTA), Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Mobil, ataupun 
jenis pinjaman lainnya. 

Dengan penyaluran dana tersebut maka tujuan bank dalam pelaksanaan pembangunan 
nasional dapat terpenuhi. Masyarakat yang membutuhkan dana dapat menyejahterakan 
kehidupannya dan menghasilan usaha yang mendukung pembangunan nasional. 

 

Fungsi sampingan bank 

Sedangkan fungsi sampingan dari bank termasuk layanan-layanan jasa bank lainnya 
seperti: 

1) Mendukung kelancaran mekanisme pembayaran 

Selain menyalurkan dana, sebagai intermediasi bank juga berfungsi sebagai pendukung 
kelancaran mekanisme transaksi di masyarakat. Jasa yang ditawarkan untuk menunjang 
fungsi ini termasuk transfer dana antar rekening dalam negeri, penyediaan fasilitas 
pembayaran secara kredit seperti kartu kredit, jasa pembayaran tagihan, sistem pembayaran 
elektronik, sarana penyaluran gaji karyawan ataupun penghasilan lainnya. 

2) Mendukung kelancaran transaksi internasional 

Bank juga dibutuhkan untuk memperlancar transaksi internasional. Kesulitan bertransaksi 
karena perbedaan geografis, jarak, budaya dan sistem moneter antara dua pihak yang 
berbeda negara akan selalu hadir. Kehadiran bank akan memudahkan penyelesaian 
transaksi-transaksi tersebut dengan lebih mudah, cepat, dan murah. Bank memastikan 
kelancarannya melalui jasa penukaran mata uang asing ataupun transfer dana luar negeri 
untuk transaksi internasional. 

https://www.aturduit.com/kredit-pemilikan-rumah
https://www.aturduit.com/kredit-mobil
https://kreditcepat.co.id/landing/5rz0s?utm_source=AturDuit&utm_medium=CPA&utm_campaign=PusatPengetahuan_AturDuitBanner
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3) Penciptaan Uang 

Uang yang diciptakan oleh bank ini merupakan uang giral yang berarti alat pembayaran lewat 
mekanisme pemindahbukuan (kliring). Proses penciptaan uang diregulasi oleh bank sentral 
untuk pengaturan jumlah uang yang beredar karena dapat mempengaruhi ekonomi. 

4) Sarana Investasi 

Kini bank juga dapat berfungsi sebagai sarana investasi melalui jasa reksa dana atau produk 
investasi yang ditawarkan bank sendiri seperti derivatif, emas, mata uang asing, saham. 

5) Penyimpanan Barang Berharga 

Fungsi bank yang telah tersedia dari dahulu kala adalah penyimpanan barang berharga. 
Nasabah dapat menyimpan barang berharganya seperti perhiasan, emas, surat-surat 
berharga, ataupun barang berharga lainnya. Bank juga dapat menyewakan safe deposit box. 

Kedua fungsi utama dan fungsi sampingan bank saling mendukung dan berperan penting 
dalam mewujudkan pembangunan nasional yang merata. 

Peran Bank di Ekonomi Indonesia 

Mengapa bank penting dalam ekonomi di sebuah negara? Jika Anda belum mengetahuinya, 
bank merupakan sarana pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi moneter dan 
keuangan negara melalui regulasi bank sentral (Bank Indonesia). Jadi walau Bank Indonesia 
merupakan tokoh utama dalam menjaga stabilitas ekonomi, bank tetap berperan dalam 
implementasi regulasi dari Bank Indonesia. Jika dilihat secara sempit untuk masyarakat, 
peran bank sebenarnya untuk mengatur sirkulasi dana masyarakat dan memastikan 
kelancarannya. 

Sistem Operasional / Cara Kerja Bank 

Setelah mengetahui tugas dan fungsi utama bank adalah menghimpun dan menyalurkan 
dana di masyarakat, mungkin Anda masih akan bertanya bagaimana sistem operasional atau 
cara kerja bank? Jika bank hanya menghimpun dan menyalurkan dana bagaimana bank 
dapat mendapatkan keuntungan? Dan bagaimana bank bisa tetap bertahan untuk membayar 
gaji karyawannya? 

Sistem operasional bank bermulai dari tabungan. Pertama-tama bank akan mengambil uang 
yang telah dihimpun dan mengambil keuntungan, kemudian memberikan sebagian 
keuntungan tersebut dalam bentuk bunga kepada nasabah tabungan. Keuntungan bank 
tersebut diperoleh dari menginvestasi dana tabungan tersebut ke investasi dengan bunga 
lebih tinggi. Bank juga dapat meminjamkannya ke nasabah yang membutuhkan dana dengan 
bunga pinjaman lebih tinggi dari bunga tabungan. 

Sebagai contoh sebuah bank memiliki bunga tabungan 3%. Lalu seorang nasabah 
menyimpan uang di tabungan tersebut sebesar Rp 1.000.000. Bank kemudian akan 
mengambil uang tersebut dan tabungan nasabah lainnya, kemudian menggunakan uang 
tersebut untuk investasi di Treasury Bond (sekuritas pemerintah) dengan bunga 7%. Atau 
bank akan meminjamkan uang tersebut untuk nasabah yang ingin membeli mobil secara 
kredit. Bunga kredit mobil tersebut adalah 9%, maka keuntungan yang diterima bank 6% 
sedangkan nasabah tabungan menerima 3% bunga. 
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Untuk lebih jelas periksa ilustrasi berikut: 

 

Bank juga menagihkan biaya dari setiap layanan yang ditawarkan sebagai sumber 
pendapatan. Untuk setiap transaksi di ATM, transfer dana, membuat cek, biaya tahunan kartu 
kredit dan transaksi lainnya, bank akan menagihkan biaya tertentu. Walaupun tidak terlalu 
besar jumlahnya tetapi jika jumlah nasabah dalam skala jutaan maka pendapatan bank akan 
segunung. 

Apa saja jenis-jenis bank? 

Jenis bank dapat dikategorikan berdasarkan dari segi bermacam-macam. Mulai dari segi 
tugas, kepemilikan, status hingga prinsip, setiap bank memiliki jenis yang beragam. 
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Jenis bank dari segi tugas 

Dijelaskan dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1992, berdasarkan dari segi tugasnya bank 
dikategorikan menjadi tiga jenis: Bank Sentral, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat 
(BPR). 

1. Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan perbankan secara 
konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan 
jasa dalam lalu lintas pembayaran. Seperti yang diketahui kegiatan perbankan 
termasuk mengumpulkan dana dari masyarakat, memberikan kredit atau pinjaman 
kepada masyarakat, lain dari itu juga termasuk pemindahan dana antar pihak, 
penyimpanan barang berharga dan jasa bank lainnya. Bank umum kini dikenal juga 
sebagai bank komersil (commercial bank). 

2. Bank Sentral, yaitu bank milik negara yang bertanggung jawab untuk mengatur dan 
menjaga stabilitas harga atau nilai mata uang negara. Jadi bank sentral bertugas untuk 
menjaga tingkat inflasi agar terkendali untuk mengoptimalkan perekonomian dengan 
mengontrol keseimbangan jumlah uang dan barang. Dengan kata lain bank sentral 
bertugas juga mengatur kebijakan moneter negara, stabilitas sektor perbankan, dan 
sistem finansial secara keseluruhan. Di Indonesia bank sentral dikenal sebagai Bank 
Indonesia. 

Untuk lebih mendetail tugas Bank Indonesia bisa dijelaskan dalam tiga bentuk yakni: 

– Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara 
kestabilan nilai uang. Implementasi dari kebijakan moneter dapat dilakukan dengan 
menetapkan suku bunga. 
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– Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bank Indonesia berwenang 
memberikan persetujuan untuk penyelenggaraan jasa sistem pembayaran seperti sistem 
transfer dana, sistem kliring, sistem pembayaran berbasis kartu dan sistem pembayaran 
lainnya 

– Mengawasi bank umum lainnya dalam mendorong efektivitas kebijakan moneter. 
Setelah menetapkan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia, pelaksanaannya akan 
berada di tangan bank umum lainnya. 

3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu bank yang melaksanakan kegiatan perbankan 
secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, tetapi kegiatannya tidak 
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi kegiatannya jauh lebih sempit 
dibandingkan bank umum. Tugas BPR hanya terbatas pada penghimpunan dana 
dalam bentuk tabungan atau deposito dan penyaluran dana dalam bentuk kredit 
investasi, kredit modal kerja atau kredit perdagangan. 

Jenis bank dari segi kepemilikan 

Akta pendirian dan penguasaan merupakan dasar dari kepemilikan bank. Bank dapat 
dikategorikan menjadi empat jenis berdasarkan dari kepemilikannya: 

1. Bank pemerintah, merupakan bank yang sahamnya dimiliki sebagian atau 
sepenuhnya oleh pemerintah contoh Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank 
Rakyat Indonesia dan Bank Tabungan Negara. 

2. Bank swasta, merupakan bank yang sahamnya dimiliki sebagian besar oleh pihak 
swasta contohnya Bank Central Asia (BCA), Bank Danamon, Bank Mega, Bank 
Bukopin, Bank Danamon, Bank Maybank, Bank MNC, Panin Bank, Bank OCBC NISP, 
Bank UOB, Bank Permata, Bank Sinarmas. 

3. Bank asing, merupakan cabang bank dari luar negeri yang sahamnya dimiliki oleh 
pihak asing, contohnya seperti HSBC, Bank of China, Bank of America, Bangkok Bank, 
JPMorgan Chase, Citibank dan Standard Chartered. 

4. Bank pembangunan daerah, merupakan bank yang sebagian atau seluruh 
sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi contohnya Bank Sumut, Bank 
Jambi, Bank Jatim dan Bank daerah lainnya. 

5. Bank campuran, merupakan bank yang didirikan oleh satu atau lebih bank umum 
berkedudukan di Indonesia dengan satu atau lebih bank berkedudukan di luar negeri 
contoh Bank ANZ, Bank Commonwealth dan Bank DBS. 

Jenis bank dari segi status 

Yang dimaksud dengan status merupakan ukuran kemampuan bank untuk melayani 
masyarakat dari segi jumlah produk, modal serta kualitas layanan. Untuk segi ini bank dapat 
dikategorikan menjadi dua jenis: 

1. Bank Devisa, yaitu bank yang dapat melayani masyarakat untuk transaksi luar 
negeri atau berhubungan dengan mata uang asing seperti transfer ke luar negeri, 
travellers cheque, transaksi luar negeri lainnya. 

2. Bank Non Devisa, yaitu bank yang memiliki hak untuk melaksanakan transaksi 
seperti bank devisa hanya saja wilayahnya terbatas untuk negara tertentu saja. 

Jenis bank dari segi prinsip 

Secara umum bank berdasarkan prinsip transaksinya terbagi dua antara bank konvensional 
dan bank Syariah. 
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1. Bank Konvensional, merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 
konvensional, dimana bank menerapkan harga sesuai tingkat suku bunga untuk 
produk simpanan atau kredit dan menerapkan biaya untuk jasa bank lainnya. 

2. Bank Syariah, merupakan bank menerapkan aturan perjanjian sesuai dengan 
hukum Islam antara bank dan pihak lainnya. Baik itu produk simpanan, pembiayaan 
usaha ataupun kegiatan lainnya. 

Untuk melihat perbedaan lebih dalam antara kedua jenis bank ini Anda dapat melihat di 
perbandingan antara bank Syariah dan bank konvensional. 

 

 Bab 2 

Jasa-Jasa dan Layanan Bank – Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking 

 Kita semua mengetahui bahwa bank adalah tempat teraman untuk menabung ataupun 
meminjam uang. Selain memberikan fasilitas simpanan dan kredit, tentunya Anda juga 
mengetahui tentang kartu kredit. Tiga produk ini merupakan produk ternama yang paling 
diketahui masyarakat. 

Akan tetapi, kini dengan perkembangan zaman dan deregulasi peraturan di perbankan, 
terdapat berbagai jasa dan layanan bank lainnya yang dapat berguna untuk nasabah. Tentu 
sebagian Anda telah menggunakan dan merasakan keuntungan dari jasa tersebut, tetapi 
jika belum maka Anda dapat memeriksa fungsi dan cara kerjanya sekarang. 

Berikut jasa dan layanan umum yang dimiliki bank untuk nasabahnya. 

Layanan Internet Banking / E-Banking (Electronic Banking) 

 

Layanan terpopuler di era sekarang adalah Internet Banking atau e-banking. Internet Banking 
adalah kegiatan melakukan transaksi atau aktivitas perbankan melalui internet dengan 
platform yang diberikan oleh masing-masing bank. Tujuan utama dari Internet Banking ini 
untuk mempermudah nasabah melakukan aktivitas perbankan tanpa harus menempuh cara 
tradisional, seperti mengunjungi kantor bank dan berurusan dengan petugas bank. Layanan 
Internet Banking akan selalu terkait dengan rekening bank nasabah, sehingga setiap kegiatan 
perbankan akan terefleksi secara langsung. 

https://www.aturduit.com/articles/perbandingan-bank-syariah-dan-bank-konvensional/
https://www.aturduit.com/articles/panduan-perbankan/jasa-dan-layanan-bank/
https://www.aturduit.com/articles/panduan-perbankan/jasa-dan-layanan-bank/
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Dengan adanya layanan Internet Banking, pola interaksi bank dan nasabah menjadi lebih 
fleksibel. Nasabah dapat mengakses layanan Internet Banking selama terhubung dengan 
internet untuk melakukan kegiatan perbankan kapanpun dan dimanapun. Adapun jenis 
kegiatan perbankan yang dapat dilakukan dengan Internet Banking termasuk: 

1. Transfer Dana, termasuk transfer antar rekening, transfer antar bank domestic, daftar 
transfer terjadwal. 

2. Pembayaran, termasuk untuk tagihan rekening telepon, internet rumah, kabel TV, 
kartu kredit, rekening listrik, air, angsuran, asuransi, lain-lain. 

3. Pembelian, termasuk pulsa telepon, online shopping dan saham. 
4. Informasi Saldo Rekening, termasuk pengecekan saldo rekening seperti tabungan, 

GIRO atau deposito, pengecekan mutasi rekening dan pengecekan transaksi kartu 
kredit. 

5. Informasi Nilai Tukar, termasuk kurs valuta asing dan investasi. 
6. Fasilitas Layanan, termasuk layanan Notifikasi SMS, informasi suku bunga. 

Keuntungan dan manfaat Internet Banking 

Walau kelihatan sepintas Internet Banking hanya menguntungan bagi nasabah saja, 
sedangkan bank harus terus berupaya menjamin keaman dan kualitas layanan platform. 
Sebenarnya penerapan dan penggunaan Internet Banking dapat memberikan manfaat 
beragam untuk kedua belah pihak. Berikut manfaat dan keuntungan Internet Banking untuk 
pihak bank: 

Keuntungan Internet Banking bagi bank 

– Lebih hemat biaya. Internet Banking memberikan solusi penghematan biaya operasional 
untuk bank. Dengan kata lain, penggunaan Internet Banking lebih murah dibandingkan 
membuka kantor cabang atau membuat mesin ATM. Dengan Internet Banking , bank juga 
dapat menghemat di biaya kertas dan telepon. 

– Perkembangan bisnis. Dulunya bank harus membuka kantor cabang atau ATM di daerah 
tertentu untuk beroperasi. Kini dengan adanya Internet Banking, bank dapat menghilangkan 
batasan fisikal tersebut, sehingga bank dapat beroperasi dimana pun nasabah bertransaksi. 

– Meningkatkan kesetiaan nasabah. Untuk nasabah yang perlu melakukan aktivitas 
perbankannya di berbagai tempat, akan lebih memilih menggunakan Internet Banking. Ini 
juga dapat membuka pintu peluang untuk nasabah baru yang fanatik akan Internet Banking. 

– Keunggulan kompetitif. Dengan adanya fasilitas Internet Banking, sebuah bank akan 
memiliki keuntungan kompetitif lebih dibandingkan bank yang tidak memilikinya. 

– Peluang model bisnis baru. Internet Banking akan membantu bank dalam penemuan 
dan mempercepat peluncuran bisnis model baru. 

Untuk sisi nasabah, Internet Banking memiliki keuntungan dan manfaat seperti: 

Keuntungan Internet Banking bagi nasabah 

– Praktis dalam bertransaksi. Nasabah dapat melakukan aktivitas perbankan cukup 
dengan modal komputer pribadi dan internet saja tanpa harus mengunjungi cabang bank. 

https://www.aturduit.com/tabungan
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– Tidak memliki batasan waktu. Nasabah dapat mengakses rekening 24 jam setiap 
harinya untuk mengecek saldo atau melihat mutasi rekening, bahkan bertransaksi di luar 
waktu operasi bank. 

– Cakupan global. Dengan Internet Banking, nasabah dapat melakukan transaksi 
perbankan dari belahan dunia manapun selama memiliki akses internet. 

– Fitur layanan yang luas. Layanan yang ditawarkan dari Internet Banking berbagai 
macam untuk nasabah. 

– Lebih ekonomis. Nasabah tidak perlu mengeluarkan biaya untuk transportasi ke cabang 
bank dan hampir semua fitur gratis. 

– Sistem perlindungan berlapis. Internet Banking memiliki sistem keamanan yang berlapis 
dan menggunakan token PIN. 

Apakah Internet Banking Aman? 

Dengan semua fitur yang tersedia dan transaksi perbankan yang dapat dilakukan dengan 
Internet Banking, pertanyaan berikutnya dari nasabah tentunya “Apakah Internet Banking itu 
aman?” Dengan sistem perlindungan berlapis dari bank, boleh dikatakan Internet Banking 
sebenarnya cukup aman. Setiap akun Internet Banking biasanya memiliki sistem ID dan 
password yang hanya diberikan kepada individual nasabah sebagai akses. Apabila ingin 
melakukan transaksi yang bersifat pengurangan saldo dari rekening, maka nasabah akan 
perlu memasukan kode PIN dari alat tertentu yang hanya dipegang oleh pemilik rekening 
untuk melanjutkan proses transaksi. Jadi tidak mudah untuk menembus sistem perlindungan 
Internet Banking. 

Akan tetapi bukan berarti sistem Internet Banking tidak ada celah. Penjahat dunia maya 
terkadang masih juga dapat mencuri data perbankan dan melakukan transaksi dari rekening 
nasabah, apabila perangkat tersebut terkena virus. Inilah salah satu kekurangan dari 
Internet Banking. Sebagian hacker dan penipu juga sering mencari berbagai jalan untuk 
mendapatkan informasi akun Internet Banking nasabah dan kemudian menyalahgunakan 
transaksi transfer dana. Jadi pastikan perangkat Anda bersih dari virus untuk mengakses 
Internet Banking dengan menghindari koneksi terbuka dan jangan pernah memberikan 
informasi Internet Banking Anda kepada siapapun. 

Tips cara aman untuk menggunakan Internet Banking 

Ada beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk menjaga keamanan bertransaksi 
dengan Internet Banking, berikut beberapa caranya: 

 Pastikan situs yang dikunjungi benar. 
 Jangan memberikan informasi tentang Internet Banking kepada siapapun bahkan 

dari pihak bank sendiri. 
 Jangan gunakan perangkat umum untuk mengakses Internet Banking ataupun 

koneksi umum. 
 Pastikan Anti-Virus tersedia di perangkat Anda dan ter-update. 
 Selalu periksa berkala transaksi transfer dana. 

Untuk informasi lebih lengkap dan spesifik Anda dapat melihat cara bertransaksi aman 
menggunakan KlikBCA Individual.  

https://www.aturduit.com/articles/bertransaksi-aman-menggunakan-klikbca/
https://www.aturduit.com/articles/bertransaksi-aman-menggunakan-klikbca/
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Apa saja Internet Banking yang tersedia di Indonesia? 

Berikut daftar beberapa Internet Banking terkenal yang tersedia dari bank-bank umum di 
Indonesia: 

Bank Situs web 

Bank Mandiri https://ib.bankmandiri.co.id  

BCA 
https://ibank.klikbca.com/ 

BNI https://ibank.bni.co.id 

BRI https://ib.bri.co.id 

Bukopin https://ib.bukopin.co.id/ 

Bank ANZ https://www.anz.com/INETBANK/login.asp 

Bank Danamon https://www.danamonline.com/ 

Bank Mega https://ibank.bankmega.com/individu  

Bank CIMB https://www.cimbclicks.co.id/ 

Layanan Mobile Banking (M-Banking) 

 

Mobile Banking (M-banking) adalah sebuah sistem yang diciptakan oleh bank untuk nasabah 
agar dapat melakukan sejumlah aktivitas perbankan melalui ponsel/Smartphone. 
Penggunaan fasilitas Mobile Banking membutuhkan nasabah untuk terkoneksi dengan 
internet di Smartphonenya. Nasabah juga perlu mengunduh (download) terlebih dahulu 
aplikasi Mobile Banking dari bank di app-store Smartphone. Serupa dengan Internet Banking, 
M-banking juga akan terkait dengan rekening nasabah untuk melakukan transaksi perbankan. 

Walaupun sepintas M-banking kelihatan serupa dengan phone banking/SMS banking. Namun 
sebenarnya M-banking memiliki fitur yang lebih luas daripada SMS banking. Fitur layanan dari 
M-banking tidak jauh berbeda dengan Internet Banking, karena M-banking sebenarnya bagian 
dari Internet Banking yang melalui Smartphone. Fitur layanan M-banking diantaranya adalah: 

1. Transfer dana antar rekening dan antarbank 
2. Pembayaran tagihan rekening telepon, air, listrik, internet, kabel TV, kartu kredit dan 

lain-lain 

https://ib.bankmandiri.co.id/
https://ibank.klikbca.com/
https://ibank.bni.co.id/
https://ib.bri.co.id/
https://ib.bukopin.co.id/
https://www.anz.com/INETBANK/login.asp
https://www.danamonline.com/
https://ibank.bankmega.com/individu
https://www.cimbclicks.co.id/
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3. Pembelian pulsa telepon atau transaksi online shopping 
4. Pengecekan saldo rekening dan mutasi rekening untuk tabungan, deposito, kartu 

kredit ataupun rekening lainnya 
5. Pengecekan kurs dan suku bunga produk bank terkini 

Keuntungan dan Kekurangan Mobile Banking 

Berhubung kemiripan layanannya dengan Internet Banking, manfaat dan keuntungan yang 
dapat diperoleh oleh nasabah hampir sama. Dengan Mobile Banking, nasabah dapat 
menikmat kemudahan dalam melakukan transaki perbankan secara bebas tanpa batas 
ruang dan waktu. Layanan yang luas dan cakupan yang global juga membuat Mobile 
Banking lebih ekonomis dibandingkan transaksi secara konvensional (kunjungi bank 
langsung). 

Namun perbedaan dari penggunaan Mobile Banking terletak pada kemudahan 
mengaksesnya. Konektivitas Internet Banking mungkin sedikit lebih susah karena harus 
tergantung pada Wi-Fi, sedangkan Mobile Banking lebih mudah mendapatkan konektivitas 
karena layanan internet yang sudah tersedia dari kartu SIM. 

Mobile Banking juga memiliki sistem perlindungan untuk menjaga keamanan transaksi 
nasabah.  Untuk setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabah maka SMS akan dikirimkan 
oleh bank untuk konfirmasi aktivitas perubahan pada rekening nasabah, baik setoran atau 
transfer dana. 

Kekurangan dari penggunaan Mobile Banking terletak pada tingginya jumlah hacker dan 
virus yang beredar. Sering kali penipuan terjadi dengan penerimaan SMS palsu dari hacker 
yang menyamar sebagai institusi keuangan. Kemudian hacker tersebut akan menciptakan 
sebuah scenario palsu untuk meminta detail rekening bank nasabah. Kemudian hacker akan 
menyerang akun Mobile Banking tersebut dan menguras rekening. Terkadang hacker juga 
akan menggunakan virus untuk mencuri data akun Mobile Banking. 

Layanan Phone Banking / SMS Banking 

Phone/SMS banking merupakan layanan dari bank untuk melakukan transaksi perbankan 
melalui SMS. Walaupun terdengar ketinggalan zaman dengan adanya perkembangan 
Internet Banking dan Mobile Banking, SMS banking masih dapat bermanfaat untuk nasabah. 
Keunggulan utama dari SMS banking adalah jika Anda berada di daerah yang tidak memiliki 
jangkauan internet sama sekali untuk Smartphone, maka SMS banking merupakan 
solusinya. SMS banking juga memiliki proses yang lebih praktis dibandingkan Internet 
Banking dan Mobile Banking. Hal ini dikarenakan sedikitnya tahapan yang perlu dilakukan 
untuk melakukan satu transaksi. 

Aktivitas perbankan yang dapat dilakukan dengan SMS banking cukup terbatas diantaranya 
termasuk cek saldo, mutasi rekening, informasi kurs, pembayaran tagihan dan pembelian 
pulsa. 

Layanan pengiriman uang/Money Transfer 

Jasa ini merupakan layanan dari bank untuk pengiriman dan penerimaan uang baik antar 
rekening, antar bank ataupun valuta asing antar negara. Seperti yang diketahui pengiriman 
uang antar rekening atau antar bank umumnya akan memerlukan rekening dari kedua belah 
pihak. Akan tetapi jika tidak memiliki rekening, nasabah masih juga dapat melakukan 
pengiriman atau penerimaan uang. Terumata untuk transfer uang valuta asing antar negara, 
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sebagian bank menawarkan layanan pencairan tunai dari uang yang diterima nasabah 
dengan sejumlah biaya transfer. Begitu juga sebaliknya. 

Layanan pembayaran tagihan 

Pembayaran tagihan tidak perlu ribet lagi dengan adanya layanan dari bank. Baik tagihan 
listrik (PLN), telepon (Telkom), pajak, telepon seluler (Telkomsel, Satelindo dll), internet dan 
tagihan lainnya dari cabang sendiri, semuanya dapat dibayar melalui bank. Nasabah dapat 
memilih pembayaran tunai atau non tunai untuk tagihannya. Untuk non tunai, nasabah dapat 
menggunakan overbooking, standing instruction, warkat bank, direct debit dan ATM. 

Layanan inkaso 

Inkaso adalah layanan dari bank dimana nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk 
penagihan pembayaran atas surat atau dokumen berharga kepada pihak ketiga. Contoh 
surat atau dokumen berharga tersebut adalah wesel, cek, bilyet giro, kuitansi, kupon dan 
dividen, promissory notes, hadian undian, nota tagihan lainnya. Keuntungan dari inkaso 
adalah kemudahan penagihan pembayaran atas warkat-warkat dengan biaya yang 
kompetitif. 

Layanan Giro 

Giro merupakan surat perintah yang dikeluarkan oleh pembayar atau nasabah kepada 
banknya untuk melakukan proses pemindahbukuan sejumlah uang dari rekeningnya ke 
rekening penerima pembayaran. Jadi giro boleh dikatakan kebalikan dari sistem cek dimana 
cek memiliki kemungkinan terpental bila sang pembayar tidak memiliki jumlah uang yang 
cukup di rekeningnya. Sedangkan Giro tidak dapat terpental. 

Layanan Investasi dan Asuransi 

Dalam layanannya bank juga menawarkan investasi dan asuransi. Walaupun cakupannya 
tidak begitu luas, beberapa contoh investasi yang umumnya disediakan oleh bank adalah 
reksa dana, obligasi, sukuk, dan saham. Sedangkan untuk asuransi berupa asuransi jiwa. 

Biaya jasa dan layanan bank 

Dari setiap jasa dan layanan yang ditawarkan oleh bank, nasabah akan ditagihkan sejumlah 
biaya untuk pemanfaatan layanan tersebut. Biaya ini akan berbeda-beda dari masing-
masing bank. Jadi untuk detail lengkap dari biaya masing-masing layanan dapat diperiksa 
dari situs bank atau petugas bank sendiri. Berikut daftar beberapa biaya yang ditagihkan 
untuk transaksi transfer dana antar bank: 

Bank BNI 
Biaya 

Transfer antar bank melalui ATM  
Rp 6.500 

Transfer antar bank melalui Kliring Internet Banking Rp 5.000 

Transfer antar bank melalui RTGS Internet Banking Rp 25.000 

Pembayaran tagihan listrik Rp 3.000 

Pembayaran tagihan air Rp 2.500 

Bank BCA 
Biaya 
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Bank BNI 
Biaya 

Transfer antar bank melalui ATM  Rp 6.500 

Transfer antar bank melalui LLG KlikBCA Rp 5.000 

Transfer antar bank melalui RTGS KlikBCA 
Rp 
25.000 

Pembayaran tagihan listrik Rp 5.000 

Pembayaran tagihan air Rp 3.000 

Bank Mandiri 
Biaya 

Transfer antar bank melalui ATM  Rp 6.500 

Transfer antar bank melalui Kliring Internet Banking Rp 5.000 

Transfer antar bank melalui RTGS Internet Banking Rp 25.000 

Pembayaran tagihan listrik Rp 3.500 

Pembayaran tagihan air Rp 2.000 

 

 Bab 3  

Suku Bunga Perbankan – Cara Kerja, Jenis dan Kalkulasi 

 Dalam kehidupan sehari-hari kata suku bunga bukanlah sesuatu yang asing lagi. Baik itu 
dari pinjaman ataupun tabungan, unsur suku bunga akan selalu berada di produk-produk 
perbankan dan akan mempengaruhi nasabah. Jika ingin mendapatkan pinjaman yang 
termurah maka nasabah akan perlu mencari kredit dengan suku bunga rendah. Sedangkan 
jika ingin mencari tabungan paling menguntungkan maka nasabah perlu mencari tabungan 
bunga tertinggi. 

Bunga adalah imbal jasa atas pinjaman uang atau harga dari penggunaan uang. Jadi bunga 
itu dapat dikatakan kompensasi yang diberikan dari sang peminjam uang kepada pemberi 
pinjaman atas ketersediaannya meminjamkan uang. 

Seperti contohnya, imbal jasa dari pengambilan uang untuk Kredit Tanpa Agunan (KTA) 
adalah bunga yang ditagihkan, dimana bunga bertindak sebagai “harga” dari mendapatkan 
uang dalam jumlah penuh sekarang dan membayarnya secara cicilan. Persentase dari 
pokok pinjaman yang dibayar sebagai bunga dikenal sebagai suku bunga. 

Tetapi bagaimana dengan suku bunga simpanan? Apakah konsep bunga itu berbeda di 
simpanan? Tidak! Sebenarnya simpanan merupakan pinjaman juga, akan tetapi dari 
nasabah untuk bank. Sehingga bank harus memberikan imbalan jasa atas pinjaman yang 
nasabah berikan dan imbalan tersebut berupa bunga. Untuk pemahaman lebih lanjut, 
berikut penjelasan perbandingannya. 

Perbandingan suku bunga kredit dan suku bunga simpanan 

Suku bunga simpanan merupakan suku bunga yang diberikan kepada nasabah sebagai 
balas jasa dari penyimpanan uangnya di bank. Tujuan dari suku bunga simpanan untuk 
mendorong nasabah agar tertarik menempatkan dananya di bank. Suku bunga simpanan 
untuk setiap produk bank akan berbeda. Sebagian produk simpanan seperti deposito akan 

https://www.aturduit.com/articles/panduan-perbankan/suku-bunga-perbankan/
https://www.aturduit.com/articles/panduan-perbankan/suku-bunga-perbankan/
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lebih tinggi daripada tabungan. Hal ini disebabkan karena tabungan memiliki sifat yang 
sangat fleksibel, dimana nasabah dapat menarik uang tersebut kapanpun dia inginkan 
sedangkan deposito tidak. 

Sedangkan suku bunga kredit merupakan suku bunga yang ditagihkan dari nasabah 
sebagai balas jasa atas meminjam uang dari bank. Suku bunga kredit merupakan sumber 
pendapatan bagi bank, sedangkan suku bunga simpanan merupakan beban pengeluaran 
untuk bank. Oleh sebab itu, bank akan menagihkan suku bunga kredit lebih tinggi daripada 
suku bunga pinjaman. Dengan margin perbedaan suku bunga pinjaman dan suku bunga 
simpanan tersebut maka bank dapat memperoleh keuntungan dan mempertahankan 
operasionalnya sehari-hari. Alasan lain mengapa suku bunga kredit biasanya lebih tinggi, 
karena bank memerlukan kompensasi lebih untuk menanggung resiko jika nasabah tidak 
mampu membayar pinjaman tersebut. 

Kedua suku bunga ini berkaitan erat di sistem perbankan. Masing-masing bunga 
mempengaruhi satu sama lainnya, jadi jika terjadi kenaikan pada suku bunga simpanan 
maka suku bunga kredit juga akan naik. 

Cara kerja bunga 

 

Sebelum mengetahui cara kerja bunga, Anda perlu memahami bahwa dari setiap pinjaman 
akan tersedia jumlah pokok pinjaman. Jumlah pokok pinjaman merupakan total awal dari 
pinjaman yang diperoleh. Dalam hal simpanan berarti jumlah awal uang yang nasabah 
simpan. Bunga dihitung berdasarkan dari perkalian suku bunga dengan jumlah pokok 
pinjaman. Dalam hal pinjaman bunga akan dibayarkan sepanjang periode dengan cicilan 
pokok pinjaman. Sedangkan untuk simpanan maka bunga akan dibayarkan di akhir periode 
yang telah disetujui antara bank dan nasabah. 

Jenis suku bunga di perbankan Indonesia 

Setelah mengetahui adanya dua bentuk bunga yang berperan penting di perbankan. Maka 
untuk jenis-jenisnya pun akan berbeda untuk masing-masing bentuk bunga tersebut. 
Pertama marilah kita lihat jenis suku bunga kredit. 

Jenis suku bunga kredit 

Berdasarkan sifatnya ada dua jenis suku bunga kredit yang berlaku di Indonesia yakni suku 
bunga tetap dan suku bunga mengambang. 

1. Suku bunga tetap (fixed) 
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Seperti namanya yang dimaksud dengan suku bunga tetap (fixed) adalah suku bunga yang 
jumlahnya tidak berubah selama periode kredit. Umumnya besar suku bunga ini 
dicantumkan secara jelas di perjanjian kredit bahwa suku bunga tidak akan berubah hingga 
akhir periode kredit. Sebagai contoh jika suku bunga kredit ditetapkan antara bank dan 
nasabah adalah 10% maka sepanjang periode cicilan kredit perhitungan bunga berdasarkan 
suku bunga 10%. 

Keuntungan dari suku bunga tetap adalah ketika suku bunga pasaran meningkat maka 
jumlah bunga yang perlu dibayarkan nasabah tidak meningkat. Nasabah masih tetap 
membayar cicilan yang sama. Sedangkan sebaliknya jika suku bunga pasaran menurun 
maka inilah kerugiannya. Nasabah harus membayarkan bunga lebih tinggi dari pasaran. 
Produk bank yang menggunakan suku bunga ini antara lain adalah KTA, kredit pemilikan 
rumah (KPR) (pada beberapa periode pertama), kredit motor, kredit mobil dan kredit jangka 
pendek lainnya. 

2. Suku bunga mengambang (floating) 

Suku bunga mengambang merupakan suku bunga yang selalu berubah-ubah dari periode 
ke periode berdasarkan dengan dinamika suku bunga pasaran. Jadi apabila suku bunga 
pasaran naik maka suku bunga kredit untuk produk tersebut akan naik juga, begitu juga 
sebaliknya. Keuntungan dari sifat suku bunga ini, tentunya nasabah tidak perlu khawatir 
akan resiko apakah suku bunga nasabah terlalu tinggi dibandingkan pasaran atau terlalu 
rendah. Sedangkan kerugiannya, nasabah tidak dapat menikmati keuntungan kompetitif dari 
suku bunga pasaran seperti dari suku bunga fixed. 

Suku bunga ini sering ditetapkan untuk produk bank seperti KPR setelah periode suku 
bunga tetap (fixed) berlalu, kredit modal kerja, usaha ataupun kredit jangka panjang lainnya. 

Jadi untuk KPR bank akan menerapkan kedua jenis suku bunga diatas. Seperti contohnya 
suku bunga KPR dua tahun pertama bersifat tetap 8% dan tahun kemudiannya bersifat 
mengambang berdasarkan suku bunga pasaran. Periksa penjelasan tentang suku bunga 
KPR untuk pemahaman lebih lanjut. 

Berdasarkan perhitungannya ada tiga jenis suku bunga kredit yang tersedia di sistem 
perbankan Indonesia. Berikut penjelasan ketiga jenis suku bunga tersebut. 

1. Suku bunga flat 

Suku bunga flat adalah jenis suku bunga yang perhitungan bunganya dikalkulasikan dari 
jumlah pokok awal pinjaman untuk setiap periode cicilan. Sedangkan untuk pokok pinjaman 
akan dibagikan atau dicicilan secara proposional berdasarkan jangka waktu kredit. Jadi suku 
bunga ini memiliki ciri-ciri jumlah bunga dan cicilan pokok yang tetap, sehingga angsurannya 
sama untuk setiap bulannya.  Sebagai contoh ilustrasi: 

https://www.aturduit.com/kredit-mobil
https://www.aturduit.com/kredit-pemilikan-rumah
https://www.aturduit.com/kredit-pemilikan-rumah
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Jadi total angsuran yang perlu dibayarkan nasabah setiap bulannya hingga 3 tahun berakhir 
adalah Rp 2.720.000. Suku bunga flat diterapkan untuk produk perbankan seperti KTA, kredit 
motor dan kredit mobil. 

2. Suku bunga efektif 

Suku bunga efektif merupakan kebalikan dari suku bunga flat. Jadi perhitungan bunganya 
dikalkulasikan dari sisa jumlah pokok pinjaman. Dengan demikian, jumlah porsi bunga yang 
dibayarkan akan menurun sedangkan porsi cicilan pokok pinjaman tetap, sehingga 
angsuran akan menurun setiap bulannya. Umumnya sistem bunga efektif ini diterapkan 
untuk produk kredit perbankan seperti kredit rumah, kredit investasi ataupun kredit dengan 
agunan.  

 

https://www.aturduit.com/kredit-dengan-agunan
https://www.aturduit.com/kredit-dengan-agunan
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Sebagai contoh ilustrasi:



20 
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3. Suku bunga anuitas 

Suku bunga anuitas merupakan modifikasi dari suku bunga efektif dengan jumlah angsuran 
yang sama untuk setiap bulannya. Cara perhitungan suku bunga anuitas sama dengan suku 
bunga efektif dimana bunganya dikalkulasikan dari sisa jumlah pokok pinjaman. Akan tetapi 
untuk membuat jumlah angsuran yang sama setiap bulannya, maka jumlah porsi bunga 
yang dibayarkan akan menurun sedangkan porsi cicilan pokok pinjaman meningkat. Jadi 
pada awal angsuran, pembayaran porsi bunga akan lebih besar kemudian perlahan-lahan 
mengecil di akhir jangka waktu. 

Tujuan modifikasi ini sebenarnya agar nasabah tidak pusing dengan berubah-ubah jumlah 
angsuran setiap bulannya. Oleh sebab itu bank lebih sering menggunakan suku bunga 
anuitas untuk pinjaman yang sama dengan suku bunga efektif seperti kredit rumah, kredit 
investasi dan kredit dengan agunan. 

Sebagai contoh ilustrasi maka dapat menggunakan contoh pinjaman sebelumnya. Untuk 
menghitung angsuran tetap maka harus menggunakan rumus: 

 

M adalah angsuran per bulan 

P adalah pokok pinjaman = Rp 72.000.000 

r adalah suku bunga kredit bulanan = 12%/12 = 1% 

n adalah jangka waktu dalam bulan = 36 bulan 

Maka angsuran per bulan dari bunga anuitas tersebut akan menjadi 
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Jadi seperti yang dapat diperhatikan jumlah angsuran akan tetap setiap bulannya 
sedangkan porsi bunga yang dibayarkan akan menurun sedangkan porsi cicilan pokok 
pinjaman meningkat. 

Jenis suku bunga simpanan 

Suku bunga simpanan tidak memiliki sifat dan perhitungan yang serumit suku bunga kredit. 
Jenis suku bunga simpanan dapat dibagi menjadi dua, berikut diantaranya: 

1. Simpanan tabungan 

Kita semua tahu bahwa tabungan merupakan simpanan yang bersifat sangat fleksibel. 
Nasabah dapat melakukan penarikan jumlahnya kapanpun mereka inginkan dari ATM 
(automated teller machine). Jadi bagaimanakah perhitungan bunga yang diberikan bank jika 
jumlahnya tidak pernah tetap hingga akhir bulan? Suku bunga simpanan tabungan dapat 
dihitung melalui tiga pendekatan yakni berdasar saldo terendah, saldo rata-rata dan saldo 
harian. 
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Pendekatan saldo terendah merupakan perhitungan bunga yang mengacu pada saldo 
terendah di bulan pelaporan. Seperti contohnya bank menjanjikan bunga simpanan sebesar 
5%/tahun dan berikut transaksi yang terjadi pada bulan Juli 2017. 

Tanggal Ket  Debet  Kredit  Saldo 

01/07/2017 Saldo awal  10.000.000 10.000.000 

07/07/2017  Setoran tunai  1.000.000 11.000.000 

15/07/2017 Tarik tunai 2.000.000  9.000.000 

17/07/2017 Tarik tunai 3.000.000   6.000.000 

21/07/2017 Setoran tunai  1.000.000 7.000.000 

29/07/2017 Setoran tunai   5.000.000  12.000.000  

Maka berdasarkan mutasi rekening tabungan tersebut, saldo terendah adalah Rp 6.000.000 
untuk periode Juli 2017. Maka kalkulasi bunga yang diterima nasabah adalah Rp 6.000.000 
x 5% / 12 bulan = Rp 25.000 

Pendekatan saldo rata-rata adalah perhitungan bunga yang mengacu pada saldo rata-rata 
harian pada bulan pelaporan. Maka perhitungan bunga tabungan tersebut dapat dihitung 
dengan rumus: 

Bunga = saldo rata-rata harian x suku bunga bank x jumlah hari / 365 

Berdasarkan ilustrasi sebelumnya berikut perhitungan saldo rata-rata harian = [(Rp 
10.000.000 x 6 hari) + (Rp 11.000.000 x 8 hari) + (Rp 9.000.000 x 2 hari) + (Rp 6.000.000 x 
4 hari) + (Rp 7.000.000  x 8 hari) + (Rp 12.000.000 x 2 hari)] / 30  = Rp 9.000.000 

Bunga tabungan untuk periode Juli 2017 berdasarkan pendekatan rata-rata adalah Rp 
9.000.000 x 5% x 31 / 365 = Rp 38.219 

Perhitungan bunga tabungan berdasarkan saldo harian mengacu pada besar saldo harian 
selama bulan pelaporan dikalikan dengan bunga tabungan per tahun dan dibagikan per 
harinya. Sehingga kalkulasi bunga harus diperhitungkan setiap harinya. Sebagai contoh 
untuk ilustrasi di atas: 

Tanggal 1 Juli bunga yang diterima dari tabungan adalah Rp 10.000.000 x 5% x 1 / 365 
sehingga bunga tanggal 1 Juli adalah Rp 1.369, demikian juga tanggal 2 Juli, 3 Juli hingga 6 
Juli. Sedangkan untuk bunga tanggal 7 Juli sampai tanggal 14 Juli maka bunga yang 
diterima per harinya adalah Rp 11.000.000 x 5% x 1 / 365 = Rp 1.506. Jadi untuk total 
bunga tabungan pada bulan Juli adalah pertambahan bunga berdasarkan saldo harian 
setiap harinya. 

2. Simpanan Deposito  

Suku bunga simpanan deposito boleh dikatakan cukup mudah untuk dihitung dibandingkan 
tabungan. Hal ini karena tidak ada perubahan di jumlah deposito selama periode yang 
ditentukan. Jika terjadi penambahan atau pencairan jumlah deposito maka bunga tidak akan 
diberikan. Jadi untuk menghitung bunga deposito dapat dilakukan dengan rumus: 

Bunga = Jumlah deposito x suku bunga x tenor / 12 

https://www.aturduit.com/deposito-berjangka
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Jadi apabila nasabah membuka rekening deposito dengan jumlah Rp 10 juta selama enam 
bulan dengan bunga 7% maka total bunga yang diperoleh di tanggal jatuh tempo deposito 
adalah Rp 350.000 

Faktor yang mempengaruhi suku bunga 

Tentunya Anda pernah terpikir mengapa terkadang suku bunga tersebut bisa naik atau lebih 
tinggi di kondisi tertentu? Atau mengapa terkadang suku bunga itu turun atau lebih rendah? 
Siapakah yang mengatur suku bunga? Atau apakah faktor yang mempengaruhinya? 

Jika Anda belum mengetahuinya, sebenarnya suku bunga perbankan dipengaruhi oleh 
beberapa faktor. Dan setiap faktor ini menentukan pengaturan naik turunnya suku bunga 
bank di Indonesia. Baik itu suku bunga kredit ataupun simpanan. Berikutlah faktor yang 
mempengaruhinya: 

a) Kebutuhan dana 
Faktor kebutuhan dana ini khusus untuk bunga simpanan. Apabila bank membutuhkan dana 
lebih berhubung meningkatnya jumlah permohonan pinjaman, maka solusi yang dilakukan 
bank untuk mendapatkan dana lebih cepat adalah meningkatkan suku bunga simpanan. 
Dan seperti yang dijelaskan sebelumnya jika suku bunga simpanan meningkat maka suku 
bunga kredit pun akan meningkat. Hal ini berlaku juga sebaliknya, jika bank memliki jumlah 
simpanan yang besar sehingga pengeluaran bank untuk membayar bunga meningkat. Serta 
permintaan pinjaman menurun, maka bank akan menurunkan bunga simpanan. 

b) Target laba bank 
Faktor target laba ditargetkan khusus untuk bunga kredit. Jika bank ingin meningkatkan 
labanya maka bank akan meningkatkan suku bunga kredit dan demikian juga sebaliknya. 
Memang terdengar aneh jika bank tidak ingin meningkatkan labanya, tetapi bila dipikir 
kembali semakin tinggi suku bunga kredit, bank juga harus mempertimbangkan 
kemungkinan nasabah tidak mampu melunasi tagihan atau menunggak pembayaran. 
Apabila dua hal itu terjadi maka malah bank akan rugi. 

c) Kebijaksanaan pemerintah 
Jika Anda belum menyadarinya, pemerintah juga memegang peran penting dalam posisi 
tingkat suku bunga bank. Baik itu suku bunga kredit ataupun simpanan, pemerintah 
memberikan batasan tingkat suku bunga melalui kebijakan dari bank sentral (Bank 
Indonesia). Jadi bank tidak dapat melampaui atau menurunkan lebih rendah dari batasan 
kebijakan suku bunga. Tujuannya agar saingan antar bank bersifat sehat. 

d) Kualitas jaminan 
Faktor kualitas jaminan mempengaruhi tinggi rendahnya bunga yang didapatkan dalam 
pinjaman. Tergantung pada kualitas jaminan yang diberikan oleh nasabah, jika semakin 
mudah dicairkan (seperti emas) jaminan tersebut maka semakin rendah bunga kredit yang 
dibebankan untuk jenis pinjaman tersebut, begitu juga sebaliknya. 

e) Jangka waktu 
Faktor jangka waktu memegang peran penting untuk bunga pinjaman dan simpanan. Dalam 
hal pinjaman semakin lama jangka waktunya maka semakin tinggi bunga yang ditagihkan. 
Hal ini disebabkan resiko macet dalam pembayaran semakin tinggi untuk bank, begitu juga 
sebaliknya. Sedangkan untuk simpanan, semakin lama jangka waktu yang dipilih maka 
semakin rendah bunga yang diberikan. Walaupun faktor ini berdasarkan dari aturan 
umumnya, tetapi terkadang ada juga bank yang membuat aturan semakin lama jangka 
waktu simpanan maka semakin besar suku bunga. Umumnya ini dilakukan oleh bank, ketika 
bank membutuhkan dana jangka panjang. 
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f) Jenis produk 
Apabila nasabah memilih untuk mengambil pinjaman dari bank untuk membiayai produk 
yang kompetitif. Maka bank umumnya memberikan bunga relatif rendah dibandingkan 
produk yang kurang kompetitif. 

g) Hubungan baik dan reputasi nasabah 
Jika nasabah memiliki hubungan yang baik dengan bank atau reputasi nasabah sangat 
memuaskan pihak bank, maka bank akan lebih cenderung memberikan suku bunga kredit 
yang rendah. Hal ini karena bank sudah memiliki kepercayaan terhadap nasabah bahwa dia 
tidak akan tiba-tiba tidak mampu melunasi kredit atau terlambat melakukan angsuran. 

  

 

 Bab 4  

Simpanan Bank – Manfaat, Jenis dan Cara Membuka 
Rekening 

 Seperti yang telah dibahas sebelumnya, salah satu tugas dan fungsi bank adalah 
mengumpulkan dana dari masyarakat. Untuk melaksanakannya maka bank menciptakan 
produk dalam bentuk simpanan. Pengertian simpanan bank adalah produk yang ditawarkan 
dari bank kepada nasabah untuk penitipan atau investasi uang nasabah dalam jangka waktu 
tertentu. Jadi dengan kata lain, nasabah memberikan sejumlah uang kepada bank sebagai 
pinjaman. Sebagai gantinya bank akan memberikan bunga kepada nasabah sebagai imbal 
jasa dari simpanan tersebut. 

Manfaat simpanan bank 

Pertanyaan umum yang selalu melintas kepikiran nasabah adalah mengapa menyimpan 
uang di bank? Apa keuntungannya di keuangan nasabah? Mengapa tidak di lembaga 
keuangan lainnya atau menyimpan uang tersebut sendiri? Jawabannya mudah, bank 
memberikan manfaat dan keuntungan banyak yang bermanfaat bagi nasabah, diantaranya 
adalah: 

1. Mengurangi jatuhnya harga nilai uang 
Seiring dengan waktu, harga nilai uang yang kita miliki akan terus menurun. Hal ini 
disebabkan oleh inflasi sebagai contoh di tahun 1990an Rp 100.000 bisa dikatakan 
jumlah yang cukup banyak, tetapi sekarang di tahun 2017 Rp 100.000 bisa 
dihabiskan dalam satu kali makan di restoran saja. Dengan menyimpan uang di 
bank, nasabah akan mendapatkan bunga. Besar kecilnya bunga ini memang 
tergantung pada jenis produk simpanan yang dipilih. Tetapi dengan mendapatkan 
bunga walaupun jumlah kecil maka jumlah uang tersebut akan bertambah. Dengan 
demikian akan mengkompensasi jatuhnya harga nilai uang karena inflasi. 

2. Menciptakan kondisi keuangan yang lebih sehat 
Dengan menyimpan uang di bank, nasabah dapat membantu pengaturan 
keuangannya lebih baik. Nasabah dapat memeriksa catatan penarikan dana dari 
simpanan setiap bulannya dan mengevaluasi pengeluaran tersebut. Apakah 
nasabah terlalu boros melakukan pengeluaran yang tidak penting atau juga apakah 
nasabah telah menyimpan cukup uang untuk keperluan mendadak. Keadaan darurat 

https://www.aturduit.com/articles/panduan-perbankan/simpanan-bank/
https://www.aturduit.com/articles/panduan-perbankan/simpanan-bank/
https://www.aturduit.com/articles/panduan-perbankan/simpanan-bank/
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dapat menimpa siapa saja. Jadi dengan adanya simpanan maka nasabah dapat 
merasa lebih tenang dalam kondisi keuangannya. 

3. Membantu nasabah melalui layanan bank 
Bank memiliki berbagai layanan jasa yang dapat dinikmati oleh nasabah yang 
memiliki simpanan. Diantaranya adalah pembayaran tagihan rekening listrik, telpon, 
air melalui pemotongan secara langsung dari simpanan tanpa harus pergi ke kantor 
masing-masingnya. Dengan simpanan nasabah juga dapat melakukan pembayaran 
cek dan menggunakan bilyet giro. Sebagian simpanan juga dapat dijadikan sebagai 
jaminan pinjaman. 

4. Lebih aman 
Dibandingkan lembaga keuangan lainnya, risiko pencurian, kebakaran, dan 
kebanjiran dapat dihapuskan dari uang yang nasabah miliki. Simpanan di bank telah 
dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan tidak akan mengalami 
permasalahan jika salah satu kejadian tersebut terjadi. Dimana sejak 13 Oktober 
2008, saldo maksimum yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah 
sebesar Rp 2 Milyar. Sebaliknya jika menyimpan uang tersebut sendiri, maka 
nasabah tidak dapat menghindari resiko kejadian tersebut. 

Jenis produk simpanan bank 

 

Bank-bank di Indonesia umumnya menawarkan tiga jenis produk simpanan untuk nasabah 
perorangan. Ketiga jenis produk tersebut adalah rekening tabungan, rekening deposito dan 
rekening giro. Masing-masingnya memiliki sifat yang berbeda dan keuntungan yang 
beragam. Berikut penjelasan masing-masing produk simpanan bank. 

1. Rekening tabungan 

Rekening tabungan adalah produk simpanan bank yang penyetoran dana ataupun 
penarikan dana dapat dilakukan kapan saja. Berkat kebebasan nasabah dalam penyetoran 
dan penarikan dana, tabungan menjadi produk paling umum yang dimiliki oleh setiap orang. 

https://www.aturduit.com/tabungan
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Sebagai bukti kepemilikan tabungan, bank akan memberikan buku tabungan. Buku 
tabungan berfungsi untuk merekam penggerakan uang tabungan dan diperlukan untuk 
penyetoran atau penarikan dana. 

Penarikan uang dari rekening tabungan dapat dilakukan dengan menggunakan buku 
tabungan atau slip penarikan di bank ataupun ATM. Sedangkan penyetorannya dapat 
dilakukan melalui mesin cash deposit (CDM) atau langsung ke mengunjungi kantor cabang 
bank dengan buku tabungan. 

Dalam pembukaan rekening tabungan, nasabah patut mengetahui bahwa adanya 
persyaratan setoran awal dan saldo minimal/mengendap. Setoran awal adalah jumlah 
minimum yang harus ke rekening tabungan sebagai syarat pembukaan rekening. Jadi 
nasabah harus menyiapkan sejumlah melebihi dari persyaratan setoran awal atau 
setidaknya sama dengan persyaratan itu. Saldo minimal adalah jumlah minimal yang harus 
disisakan di rekening tabungan. Apabila nasabah ingin menarik semua uang dari rekening 
tabungan maka tidak semuanya dapat ditarik. Akan tersedia sejumlah saldo yang tidak 
dapat ditarik oleh nasabah. 

Masing-masing rekening tabungan dari bank memiliki persyaratan saldo minimal dan 
setoran awal yang beragam. Maka nasabah perlu memastikan untuk memilih saldo minimal 
terkecil agar nasabah dapat menarik uangnya seleluasa mungkin dan setoran awalnya 
terendah agar tidak membebani. 

Jenis rekening tabungan 

Rekening tabungan memiliki tiga jenis yang berbeda yakni rekening biasa, rekening 
bersama (joint account) dan rekening valas. Rekening biasa merupakan produk tabungan 
biasa yang ditawarkan bank. Beberapa bank menamakan rekening tabungan biasa ini 
dengan nama khusus seperti bank BCA menamakan rekening tabungan biasanya tahapan 
BCA. 

Sedangkan rekening joint account merupakan rekening yang dimiliki oleh dua orang atau 
lebih contohnya suami-istri, ibu-anak, atau rekan bisnis. Dana dari rekening bersama ada 
yang dapat ditarik dari kuasa salah satu pihak saja dan ada juga yang memerlukan 
persetujuan kedua belah pihak sebelum dana dapat ditarik. 

Rekening valas merupakan rekening tabungan dalam mata uang asing. 

Bunga rekening tabungan 

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, setiap produk simpanan bank akan memberikan bunga 
kepada nasabah dan jumlahnya berbeda-beda. Untuk tabungan, suku bunganya relatif kecil 
yaitu 1% – 3% per tahun sebelum pajak. Pajak bunga tabungan adalah 20%, sehingga 
bunga rekening tabungan berkisar di 0,8% – 2,4%. Nasabah disarankan memeriksa daftar 
bunga tabungan tertinggi terlebih dahulu sebelum membuka rekening. 

Cara membuka rekening tabungan 

Untuk membuka rekening tabungan, nasabah cukup menempuh langkah berikut: 

Langkah 1 Persiapkan uang simpanan diatas saldo minimum 

Langkah 2 Kunjungi kantor cabang bank terdekat 

https://www.aturduit.com/tabungan
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Langkah 3 
Bawakan kartu identitas (KTP, SIM atau Paspor) dan NPWP jika perlu 
sebagai persyaratan pembukaan tabungan 

Langkah 4 Isikan formulir aplikasi pembukaan rekening tabungan 

Langkah 5 
Serahkan formulir bersamaan dengan uang simpanan kepada petugas 
bank kemudian tunggu proses pembuatannya 

Langkah 6 Setelah selesai petugas bank akan memberikan buku tabungan 

2. Rekening deposito 

Rekening deposito adalah produk simpanan bank yang penyetoran dana dilakukan saat 
pembukaan rekening saja dan penarikan dana hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu 
tertentu (jatuh tempo). Jangka waktu tersebut dapat dalam 1, 3, 6, 9, 12, dan 24 bulan. 
Berbeda dengan tabungan, dana deposito tidak dapat ditarik kapan saja. Jadi nasabah tidak 
memiliki kebebasan untuk menambah jumlah deposito ataupun menguranginya. Sebagai 
bukti kepemilikan dari rekening deposito, bank akan memberikan sertifikat deposito kepada 
nasabah yang berisi detail perjanjian dan tanggal jatuh tempo deposito. 

Saat rekening deposito dibuka, maka uang nasabah tidak boleh diganggu gugat hingga 
tanggal jatuh tempo yang disetujui berlalu. Jika nasabah memaksa untuk menarik jumlah 
rekening deposito tersebut maka bunga antara dikurangi atau tidak diberikan sama sekali 
kepada nasabah. Sebagai contoh nasabah menyimpan uang dengan membuka rekening 
deposito selama enam bulan sebesar Rp 5 juta. Nasabah akan mendapatkan bunga dari 
bank bersamaan dengan uang simpanan tersebut ketika enam bulan telah berlalu lalu 
nasabah melakukan penarikan. Apabila sebelum enam bulan berlalu semenjak tanggal 
pembukaan rekening deposito maka yang diterima hanyalah uang simpanan tanpa bunga. 

Setelah deposito jatuh tempo, bank biasanya menawarkan ARO (automatic roll over) yang 
berarti perpanjangan otomatis deposito. Jadi nasabah dapat memperpanjang deposito 
tersebut dengan durasi yang sama dari jumlah uang sebelumnya secara otomatis. 

Setoran awal untuk membuka rekening deposito umumnya lebih tinggi dibandingkan 
rekening tabungan. Besarnya akan bervariasi dari setiap bank. Umumnya kini setoran awal 
terendah adalah Rp 500.000. Deposito tidak memiliki saldo minimal. Jadi pada saat deposito 
jatuh tempo maka semua uang yang disimpan dapat ditarik kembali secara penuh. 

Bunga rekening deposito 

Bunga dari rekening deposito cenderung lebih tinggi dibandingkan produk simpanan bank 
lainnya. Hal ini karena sifat deposito yang dananya tidak dapat diganggu gugat selama 
durasi deposito. Jadi bank memberikan kompensasi lebih kepada nasabah. Kisaran bunga 
deposito kini berada di 4% – 8% per tahun sebelum pemotongan pajak. Pajak deposito yang 
ditagihkan biasanya 20%. Nasabah disarankan untuk memeriksa terlebih dahulu bunga 
deposito terkini sebelum membuka rekening deposito. 

Cara membuka rekening deposito 

Untuk membuka rekening deposito, nasabah cukup menempuh langkah berikut: 

Langkah 
1 

Persiapkan uang simpanan diatas saldo minimum 

Langkah 
2 

Kunjungi kantor cabang bank terdekat 

https://www.aturduit.com/deposito-berjangka
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Langkah 
3 

Bawakan kartu identitas (KTP, SIM atau Paspor) dan NPWP sebagai 
persyaratan deposito 

Langkah 
4 

Isikan formulir aplikasi pembukaan rekening deposito 

Langkah 
5 

Serahkan formulir bersamaan dengan uang deposito kepada petugas bank 
kemudian tunggu proses pembuatannya 

Langkah 
6 

Setelah selesai petugas bank akan memberikan sertifikat deposito 

3. Rekening giro (demand deposit) 

Rekening giro adalah produk simpanan bank yang serupa dengan tabungan dan memiliki 
fasilitas penarikan melalui cek atau bilyet giro. Rekening giro memiliki fleksibilitas yang sama 
dengan tabungan dimana penarikan dan penyetoran uang dana dilakukan kapan saja. 
Hanya saja yang membedakannya adalah fasilitas cek dan bilyet giro. 

Cek adalah surat berharga di mana penerima cek dapat menukarkan cek dengan uang 
kontan secara langsung di bank. Cek ini memiliki dua jenis antara cek atas unjuk atau cek 
atas nama. Cek atas unjuk berarti siapapun yang memiliki cek itu dapat menguangkannya. 
Cek atas nama hanya dapat diuangkan oleh pihak yang tercantum dalam cek. Sedangkan 
bilyet giro adalah surat berharga di mana penerima bilyet giro hanya dapat mencairkannya 
bila disetorkan ke dalam rekening, bukan langsung di bank. Berkat kedua fasilitas ini, 
rekening giro biasanya oleh usahawan baik itu perorangan ataupun perusahaan. 

Setoran awal untuk rekening giro biasanya berbeda-beda untuk setiap bank. Saat ini jumlah 
setoran awal terendah adalah Rp 250.000 untuk perorangan dan Rp 500.000 untuk 
perusahaan. 

Setelah pembukaan rekening giro, nasabah akan mendapatkan laporan bulanan berupa 
rekening koran yang dikirimkan ke alamat nasabah. Rekening koran ini memberikan detail 
mengenai mutasi rekening, jumlah uang yang masuk dan keluar dari rekening, tujuan dan 
tanggal transaksi. 

Bunga rekening giro 

Umumnya rekening giro tidak memberikan bunga. Jikapun ada biasanya jumlahnya sangat 
kecil, bahkan lebih kecil dari tabungan biasa lainnya. Bunga rekening giro dikenal sebagai 
jasa giro, dan besarnya tergantung pada bank yang bersangkutan. 

Cara membuka rekening giro 

Untuk membuka rekening giro, nasabah cukup menempuh langkah berikut: 

Langkah 
1 

Persiapkan uang simpanan diatas saldo minimum 

Langkah 
2 

Kunjungi kantor cabang bank terdekat 

Langkah 
3 

Bawakan kartu identitas (KTP, SIM atau Paspor) dan NPWP untuk perorangan 
sedangkan perusahaan akan membutuhkan TDP, SIUP dan akte pendirian 
perusahaan 

Langkah 
4 

Isikan formulir aplikasi pembukaan rekening giro 
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Langkah 
5 

Serahkan formulir bersamaan dengan uang simpanan kepada petugas bank 
kemudian tunggu proses pembuatannya 

Langkah 
6 

Setelah selesai petugas bank akan memberikan bukti pembuatan rekening giro 

 

 Bab 5  

Pinjaman Bank – Prosedur dan Bunga Dari KPR, KTA, Kredit Mobil Serta Kredit 
Motor 

 Tugas utama dari bank selain menghimpun dana dari masyarakat adalah menyalurkan 
dana ke masyarakat. Demi mencapai pelaksanaan tugasnya, bank menyediakan produk 
pinjaman untuk penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan. Pengertian pinjaman 
atau kredit bank adalah produk bank dimana bank menyediakan sejumlah uang untuk 
dipinjamkan kepada nasabah, dengan pemberian bunga. Berdasarkan kesepakatan pinjam-
meminjam di produk pinjaman, nasabah diwajibkan untuk melunasi utang pinjaman 
bersamaan dengan bunganya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu. 

Cara kerja pinjaman bank 

Pada dasarnya sistem atau cara kerja pinjaman uang di bank tidaklah rumit. Bagian terumit 
merupakan perhitungan bunga dan angsuran untuk jenis pinjaman yang berbeda-beda. 
Seperti yang dijelaskan di pengertiannya, bank akan meminjamkan sejumlah dana kepada 
nasabah untuk jangka waktu tertentu. Sebagai imbalan dari meminjamkan uang tersebut, 
bank menagihkan bunga dari total uang yang dipinjam. Setelah peminjam atau nasabah 
menerima uang tersebut maka nasabah perlu menyicil utang pinjaman dan bunga setiap 
bulan hingga lunas. 

Apabila peminjam tidak membayar angsuran pada tanggal jatuh tempo setiap bulannya, 
maka bank akan memberikan denda kepada sang peminjam. Dan jika penunggakan 
angsuran ini terjadi secara terus-menerus hingga bank merasa nasabah tidak mampu lagi 
membayar angsuran pinjaman, maka bank dapat menuntut nasabah melalui jalur hukum. 
Bila pinjaman memiliki aset yang terkait sebagai jaminan maka bank berhak untuk menyita 
jaminan tersebut. Apabila pelunasan pinjaman dilakukan lebih awal dari waktu yang 
ditentukan maka bank berhak mengenakan penalti kepada nasabah. 

Semua proses dan ketentuan pinjaman ini akan tercantum pada perjanjian pinjaman atas 
kesepakatan pihak bank dan nasabah. 

Manfaat pinjaman bank 

Manfaat dari pinjaman bagi pihak bank sudah pasti sebagai sumber pendapatan. Bank 
dapat memperoleh keuntungan dari bunga pinjaman yang ditagihkan ke nasabah. Akan 
tetapi bagaimanakah dari sisi nasabah? Apakah manfaat mengambil pinjaman dari bank? 
Berikut beberapa manfaatnya: 

1. Memenuhi kebutuhan nasabah 
Manfaat yang paling jelas dari pinjaman bank untuk nasabah adalah memenuhi 
kebutuhan nasabah. Dengan mengambil pinjaman bank, nasabah dapat 
memanfaatkan uang yang diperoleh untuk keperluannya. 

https://www.aturduit.com/articles/panduan-perbankan/pinjaman-bank/
https://www.aturduit.com/articles/panduan-perbankan/pinjaman-bank/
https://www.aturduit.com/articles/panduan-perbankan/pinjaman-bank/
https://www.aturduit.com/articles/panduan-perbankan/pinjaman-bank/
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2. Bank menawarkan berbagai macam pinjaman 
Baik itu untuk pembelian rumah, mobil, motor, pembayaran rumah sakit, biaya 
pernikahan, pendidikan maupun modal bisnis, bank menyediakan pembiayaannya 
dengan jenis pinjaman yang berbeda-beda. Dan setiap pinjaman tersebut memiliki 
keuntungan kompetitif. 

3. Suku bunga yang teregulasi 
Dengan adanya regulasi dari bank sentral (Bank Indonesia) atas suku bunga kredit, 
bank umum tidak dapat memasang suku bunga lebih tinggi dari regulasi itu. Jadi ada 
batasan suku bunga pinjaman yang dapat dikenakan kepada nasabah. Sedangkan 
lembaga keuangan lain dapat menagih suku bunga yang sangat tinggi di produk 
pinjamannya, contohnya rentenir. Maka dengan mengambil kredit bank, nasabah 
akan terlindungi dari tingkat suku bunga pinjaman yang tidak karuan. 

4. Jumlah pinjaman lebih tinggi 
Dibandingkan lembaga pembiayaan lainnya, bank dapat memberikan jumlah 
pinjaman yang jauh lebih tinggi. Tentunya karena bank merupakan lembaga 
keuangan terbesar di Indonesia. 

5. Lebih mudah diperoleh 
Kredit bank relatif lebih mudah diperoleh jika peminjam memenuhi semua 
persyaratannya ketimbang sumber kredit dari lembaga lainnya. 

6. Keamanan informasi debitur 
Rahasia keuangan debitur dan informasi debitur lebih terjaga jika mengajukan 
pinjaman melalui bank. 

Jenis-jenis pinjaman 

Secara umum, jenis pinjaman dapat dikategorikan berdasarkan banyak kategori, yakni 
jangka waktu, penggunaannya, keperluan, sifat penarikan, sifat pelunasan dan banyak lagi. 
Akan tetapi jenis pinjaman yang paling populer diambil oleh nasabah dapat digolongkan 
menjadi empat jenis berikut dan semuanya termasuk kredit konsumtif. 

1) Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 
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KPR adalah kredit jangka panjang dari bank yang diberikan kepada nasabah khusus untuk 
pembelian rumah tinggal. Dengan KPR, nasabah tidak perlu menabung bertahun-tahun untuk 
membeli rumah impian. Berdasarkan aturannya, rumah yang hendak dibeli akan dijadikan 
sebagai jaminan dalam perjanjian KPR. Jadi jika terjadi kegagalan pelunasan pinjaman maka 
rumah akan diambil ahli oleh pihak bank. 

KPR dapat membiayai pembelian rumah baik itu rumah baru maupun bekas. Rumah dalam 
konstruksi ataupun rumah yang sudah jadi, semuanya dapat dibiayai dengan KPR. 
Sebagian bank menawarkan variasi untuk KPR seperti kredit pemilikan apartemen (KPA), 
kredit ruko ataupun kredit rukan, sebagian bank menggabungkan ketiga variasi itu ke dalam 
KPR. Sebenarnya untuk KPA, kredit ruko dan kredit rukan, prinsip dan sistem yang dimiliki 
sama dengan KPR, begitu juga untuk kalkulasi bunga. Hanya saja sebagian bank memilih 
untuk membedakan produk ini karena perbedaan suku bunga, jangka waktu atau maksimum 
plafon pinjaman dari produk-produk tersebut. 

Cara kerja KPR 

Apabila nasabah ingin membeli rumah tinggal dengan KPR, maka nasabah masih perlu juga 
menyiapkan sejumlah dana. Memang benar KPR akan memberikan uang kepada nasabah 
untuk membayar harga rumah tersebut, tetapi perlu diketahui itu bukan sepenuhnya. 
Umumnya, KPR memiliki persentase plafon kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan 
harga rumah. Sedangkan sisa dari persentase tersebut harus ditanggung oleh nasabah, 
biasanya disebut uang muka atau Down Payment (DP). Sebagai contoh nasabah ingin 
membeli rumah harga Rp 500.000.000 dengan KPR. Ketentuan plafon pinjaman KPR bank 
adalah 80% maka bank hanya memberikan pinjaman uang sebesar Rp 400.000.000 dan Rp 
100.000.000 lagi akan ditanggung oleh nasabah. 

 

KPR BCA 

Suku bunga fixed 5 tahun pertama 10,5% 

Plafon pinjaman hingga Rp 5 Miliar 

Besar kecil plafon pinjaman tersebut dipengaruhi oleh faktor yang berbeda, sebagian bank 
dapat memberikan plafon yang lebih tinggi jika nasabah memiliki catatan Informasi Debitur 
Individual (IDI) atau bank bekerja sama dengan developer rumah yakni mencapai 90%. 
Sebaliknya jika IDI nasabah tidak baik atau jumlah utang lain yang dimiliki nasabah terlalu 
tinggi dari porsi penghasilan bulanan maka plafon tersebut dapat menjadi lebih rendah. 

Setelah KPR disetujui dan DP dibayar oleh nasabah ke penjual rumah. Uang KPR tersebut 
tidak diberikan kepada nasabah melainkan diberikan langsung kepada penjual rumah. Jadi 
tidak ada perpindahan dana dari bank kepada nasabah, melainkan langsung dari bank ke 
sang penjual. 

Ketika KPR berjalan maka nasabah akan perlu membayar angsuran KPR setiap bulannya. 
Angsuran ini akan termasuk cicilan pokok dan bunga. Pembayaran angsuran dapat 
dilakukan melalui pemotongan secara langsung dari rekening nasabah, pembayaran 
langsung ke cabang bank atau melalui internet banking. Angsuran perlu dibayarkan hingga 

https://www.aturduit.com/kredit-pemilikan-rumah/bca?src=internal_article_pinjaman-bank
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durasi KPR selesai atau hingga nasabah memutuskan untuk melunasi utang pinjaman. 
Lama jangka waktu KPR dapat dipilih nasabah dan waktu terlama adalah 20 tahun. 

Bunga KPR 

Sesuai dengan penjelasan di chapter ketiga tentang suku bunga perbankan, bunga KPR 
dihitung menggunakan kalkulasi anuitas. Sistem anuitas berarti bunga dihitung berdasarkan 
sisa pokok pinjaman setelah dicicil. Dan berdasarkan dengan sifatnya, bank di Indonesia 
umumnya menawarkan suku bunga KPR tetap (fixed) untuk beberapa tahun pertama dan 
kemudian akan difloatingkan (mengambang). Durasi fixed beberapa tahun pertama itu akan 
tergantung pada masing-masing produk dan ditentukan oleh bank.  Sebagian ada yang suku 
bunganya fixed dua tahun pertama, tiga tahun pertama atau lima tahun pertama. Seperti 
contohnya sebagai berikut: 

Tenor KPR Suku Bunga Jenis Bunga 

Tahun pertama 9,5% Fixed 

Tahun kedua 9,5% Fixed 

Tahun ketiga 10% Floating 

Tahun keempat 9% Floating 

Tahun kelima 8,5% Floating 

Jadi untuk contoh ini 2 tahun pertama suku bunga KPR fix di 9,5% sedangkan tahun 

berikutnya difloatingkan berdasarkan perubahan di suku bunga dasar kredit. Suku bunga 

bisa naik ataupun turun tergantung dari kondisi bunga di tahun tersebut. 

Agar nasabah tidak merasa terbebani dengan KPR, sangat disarankan untuk mengecek 
suku bunga terkini dari bank-bank di Indonesia dan menghitung terlebih dahulu jumlah 
angsurannya. Perhitungan angsuran dapat dilakukan dengan simulasi KPR. 

2) Kredit Tanpa Agunan (KTA) 

https://www.aturduit.com/articles/panduan-perbankan/suku-bunga-perbankan/
https://www.aturduit.com/kredit-pemilikan-rumah
https://www.aturduit.com/kredit-pemilikan-rumah
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KTA merupakan pinjaman jangka pendek dari bank untuk nasabah berupa uang tunai. 
Seperti namanya, Kredit Tanpa Agunan merupakan pinjaman yang tidak membutuhkan 
jaminan apapun. Jadi jika terjadi penunggakan angsuran yang berkelanjutan atau nasabah 
tidak dapat melunasi pinjaman tersebut, maka bank dapat menuntut nasabah melalui jalur 
hukum. Uang tunai yang diberikan dari bank dapat digunakan untuk berbagai keperluan 
konsumtif seperti untuk pembayaran rumah sakit, biaya pernikahan, renovasi, pendidikan 
ataupun untuk liburan. 

Jumlah pinjaman uang tunai yang diberikan dari produk KTA biasanya tidak setinggi KPR 
atau pinjaman beragunan lainnya. Paling besar limit kreditnya mencapai Rp 300 juta. Jadi 
boleh dikatakan cukup besar untuk kebutuhan konsumtif. Sedangkan jangka waktunya 
paling lama mencapai lima tahun saja. Akan tetapi KTA dapat dicairkan dengan cepat 
karena tidak membutuhkan jaminan. Sebagian bank dapat mencairkan dana KTA dalam 
waktu tiga hari saja, pada umumya dalam waktu kurang dari satu minggu. 

 

KTA HSBC 

Suku bunga 1,2% hingga 1,3% per bulan 

Cash back Rp 750.000 saat disetujui 

Cara kerja KTA 

https://www.aturduit.com/kredit-tanpa-agunan
https://www.aturduit.com/kredit-tanpa-agunan/hsbc/hsbc-personal-loan?src=internal_article_pinjaman-bank
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Setelah KTA dicairkan, nasabah akan perlu membayar angsuran KTA setiap bulannya 
sepanjang jangka waktu yang disetujui. Besarnya jumlah angsuran dihitung dengan simulasi 
KTA berdasarkan jumlah pokok dan suku bunga kredit. Pembayaran angsuran dapat 
dilakukan melalui pemotongan secara langsung dari rekening nasabah, pembayaran 
langsung ke cabang bank atau melalui internet banking. Apabila nasabah ingin melunasi 
KTA lebih awal dari jangka waktu yang ditentukan, maka ada denda yang perlu dibayar. 

Suku bunga KTA 

KTA memiliki suku bunga flat yang bersifat tetap. Jadi tidak akan ada perubahan pada suku 
bunga jika perjanjian pinjaman telah ditanda-tangani antara nasabah dan bank. Perhitungan 
bunga flat seperti yang dijelaskan di chapter 3, akan dihitung berdasarkan dari jumlah pokok 
pinjaman. Biasanya suku bunga KTA berkisar antara 1% hingga 2% per bulan. 

3) Kredit Mobil 

 

Kredit Kendaraan Bermotor atau lebih umum dikenal sebagai kredit mobil adalah pinjaman 
yang diberikan bank kepada nasabah khusus untuk pembelian mobil. Dengan kredit mobil, 
mobil idaman nasabah dapat dimiliki dengan mudah tanpa harus mengumpulkan uang 
berjuta-juta. Kredit mobil tergolong dalam kategori pinjaman jangka pendek dan memiliki jenis 
bunga yang mirip dengan KTA. Jangka waktu pinjaman kredit mobil berkisar satu hingga lima 
tahun dengan jumlah limit yang akan tergantung pada harga mobil. 

Mobil yang dibiayai dapat berupa mobil baru ataupun mobil bekas. Perbedaan antara kredit 
mobil bekas dan baru biasanya terletak pada suku bunga pinjaman dan besar uang mukanya. 
Baik bekas maupun baru, mobil tersebut akan dijadikan sebagai jaminan untuk pihak bank. 
Jadi jika terjadi kegagalan pelunasan kredit, maka bank berhak mengambil ahli atas 
kepemilikan mobil tersebut. 

https://www.aturduit.com/kredit-tanpa-agunan
https://www.aturduit.com/kredit-mobil
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Cara kerja kredit mobil 

Untuk mendapatkan kredit mobil, nasabah harus menentukan terlebih dahulu mobil yang 
diinginkan. Setelah itu, nasabah perlu membayarkan sejumlah persentase dari harga mobil 
sebagai uang muka atau DP. Kemudian sisanya akan dibayarkan oleh pihak bank dengan 
kredit mobil. Jadi kredit mobil tidak membiayai penuh untuk mobil tersebut, biasanya plafon 
kredit mobil tertinggi dapat mencapai 90% dari harga mobil. Seandainya harga mobil sebesar 
Rp 75.000.000 maka jumlah DP adalah Rp 7.500.000 yang perlu ditanggung oleh nasabah. 

Setelah aplikasi kredit mobil, nasabah akan perlu menanti tiga hingga tujuh hari untuk bank 
memproses permohonan tersebut. Apabila disetujui maka bank akan memberikan uang 
tersebut langsung ke pihak penjual mobil, lalu nasabah perlu memulai membayar 
angsurannya. Pembayaran dapat dilakukan melalui online banking, pemotongan rekening, 
langsung ke kantor bank atau transfer uang. 

Suku bunga kredit mobil 

Suku bunga pinjaman mobil serupa dengan KTA, yakni suku bunga flat dan bersifat tetap. 
Jadi bunganya dihitung berdasarkan nilai pokok pinjaman dan persentase suku bunga tidak 
berubah selama tenor kredit mobil. Besar suku bunga ditetapkan pada awal perjanjian 
antara pihak bank dan nasabah. Jumlah suku bunga kredit mobil yang ditawarkan bank saat 
ini berkisar antara 5% – 14% per tahun. 

4) Kredit Sepeda Motor 

 

Kredit sepeda motor atau kredit motor merupakan pinjaman yang diberikan bank bertujuan 
untuk pembelian motor. Dasarnya kredit motor hampir sama dengan kredit mobil. Hanya saja 
kredit motor menggunakan BPKB motor sebagai jaminannya. Dalam hal perhitungan bunga, 

https://www.aturduit.com/kredit-mobil
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kredit motor serupa dengan kredit mobil. Selain itu, nasabah juga perlu membayarkan uang 
muka (DP) kepada penjual motor dan selebihnya akan ditanggung oleh pihak bank. Lama 
proses penyetujuan kredit motor juga secepat kredit mobil. 

Faktor mempengaruhi tinggi rendah angsuran 

Untuk menentukan pinjaman yang terbaik tentunya nasabah menginginkan pinjaman dengan 
angsuran serendah mungkin agar tidak membebani. Umumnya, kita semua mengetahui 
bahwa suku bunga yang rendah akan membuat angsuran lebih rendah, sehingga boleh 
dikatakan produk tersebut merupakan pinjaman terbaik. Tetapi selain bunga, ada dua faktor 
lain yang mempengaruhi tinggi rendahnya angsuran. Diantara adalah: 

1) Jangka waktu 
Semakin lama jangka waktu pinjaman nasabah maka semaking rendah angsuran yang perlu 
dibayarkan. Hal ini disebabkan karena pembagian pokok pinjaman ke pembayaran yang 
lebih banyak. 

Sebagai perbandingan Anda bisa memperhatikan contoh dibawah 

  Tenor 5 tahun Tenor 8 tahun 

Jumlah Pinjaman Rp 100.000.000 Rp 100.000.000 

Suku Bunga Flat 5% 5% 

Angsuran per bulan Rp 2.083.333 Rp 1.458.333 

Total Bunga yang dibayarkan hingga akhir periode Rp 25.000.000 Rp 40.000.000 

Perlu diketahui semakin lama periode pinjaman, memang benar jumlah angsuran lebih 
rendah, tetapi total bunga yang dibayarkan kepada bank akan semakin besar. 

2) Uang muka dan pokok pinjaman 
Jika uang muka (DP) yang dibayar lebih besar maka jumlah pokok pinjaman secara 
otomatis akan lebih kecil. Hal ini akan menyebabkan jumlah angsuran yang perlu 
dibayarkanpun semakin kecil. Tetapi jika pinjaman berupa KTA dimana tidak ada DP, maka 
nasabah dapat meminjam uang dengan jumlah yang lebih kecil. 

Sebagai ilustrasi 

  
DP lebih besar / Pinjaman 

lebih kecil 

DP lebih kecil / Pinjaman 

lebih besar 

Jumlah Pinjaman Rp 80.000.000 Rp 100.000.000 

Suku Bunga Flat 5% 5% 

Tenor pinjaman 5 tahun 5 tahun 

Angsuran per bulan Rp 1.666.666 Rp 2.083.333 
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DP lebih besar / Pinjaman 

lebih kecil 

DP lebih kecil / Pinjaman 

lebih besar 

Total Bunga yang dibayarkan 

hingga akhir periode 
Rp 20.000.000 Rp 25.000.000 

 

 Bab 6  

Perbandingan Serta Keuntungan dari Kartu Kredit dan Kartu Debit 

 Zaman kini transaksi non tunai semakin digemari oleh masyarakat Indonesia, terutama 
untuk yang berada di kota besar. Selain lebih aman, transaksi non tunai juga lebih praktis. 
Masyarakat tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar di dompet. Untuk itu, bank 
hadir dengan kartu kredit dan debit untuk mempermudah transaksi non tunai. Kedua kartu 
ini memiliki manfaat yang sama bagi nasabah dalam transaksi non tunai, tetapi masing-
masing kartu pembayaran elektronik ini memiliki fungsi, cara kerja, dan sifat yang berbeda. 
Untuk penjelasan lebih lanjut, berikut detail dari kartu debit dan kartu kredit 

Kartu debit 

Kartu debit merupakan kartu pembayaran elektronik yang diterbitkan oleh bank kepada 
nasabah yang membuat rekening tabungan. Kartu plastik ini biasanya terkait secara 
langsung dengan rekening tabungan nasabah dan diberikan setelah rekening tersebut 
tercipta. Kartu debit juga lebih dikenal sebagai kartu ATM. Dahulunya kartu ATM dan kartu 
debit merupakan dua kartu yang berbeda, kini kedua kartu ini telah dijadikan satu kartu. Jadi 
selain sebagai alat pembayaran, kartu debit/ATM memberikan nasabah kebebasan untuk 
menarik tunai dana dari ATM secara gratis atau melakukan transaksi perbankan lainnya di 
ATM. 

Cara kerja kartu debit 

Penggunaan kartu debit pada transaksi hampir sama dengan kartu kredit. Dimana merchant 
akan mengambil kartu debit nasabah untuk pembayaran transaksi, menggesek kartu debit 
ke mesin pembayaran, kemudian nasabah harus memasukan nomor PIN atau 
menandatangani slip transaksi dari merchant agar transaksi dapat selesai. 

Perbedaan kartu debit dengan kredit terletak pada sistem penagihan transaksi. Dengan 
kartu debit, setelah transaksi terjadi maka jumlah transaksi akan dikurangkan secara 
langsung ke jumlah saldo rekening tabungan yang nasabah miliki. Jadi transaksi yang terjadi 
tidak bersifat utang atau kredit. Oleh sebab itu, limit transaksi yang dapat dilakukan oleh 
nasabah hanya mencapai total saldo yang dimiliki. Selama saldo nasabah mencukupi, 
jumlah transaksi dapat mencapai jumlah tersebut. 

Perlu diketahui, kartu debit tidak memiliki biaya untuk penarikan tunai di ATM dan iuran 
tahunan. Penggunaan kartu debit untuk zaman kini masih cukup terbatas untuk transaksi 
online. Jadi sebagian besar transaksi dengan kartu debit dilakukan untuk jenis transaksi 
konvensional. Untuk dalam hal promo, kartu debit tidak memiliki penawaran yang banyak 
dengan merchant di Indonesia. 

Keuntungan kartu debit 

https://www.aturduit.com/articles/panduan-perbankan/kartu-kredit-dan-kartu-debit/
https://www.aturduit.com/articles/panduan-perbankan/kartu-kredit-dan-kartu-debit/
https://www.aturduit.com/tabungan
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Berdasarkan keterangan diatas, dapat disimpulkan kartu debit memiliki beberapa manfaat 
menonjol yang dapat dirasakan nasabah. Diantaranya adalah: 

– Praktis dan nyaman 
Nasabah tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar untuk berbelanja. 

– Lebih aman 
Apabila kartu debit dicuri maka nasabah dapat langsung memblokir kartu sebelum uang 
nasabah disalahgunakan. 

– Bebas utang 
Berhubung transaksi dengan kartu debit langsung dipotong ke saldo rekening, jadi tidak 
memungkinkan untuk nasabah berutang. 

– Tidak memiliki bunga dan biaya tambahan 
Kartu debit tidak memiliki bunga ataupun biaya lainnya dalam setiap penggesekan atau 
penarikan di ATM. 

Kartu kredit 

 

Berbeda dengan kartu debit, kartu kredit tidak terkait dengan rekening tabungan apapun. 
Kartu kredit juga merupakan kartu pembayaran elektronik yang diterbitkan oleh bank kepada 
nasabah tetapi dengan sistem pembayaran kredit. Jadi setelah transaksi terjadi, bank akan 
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membayar kepada merchant tersebut terlebih dahulu kemudian di tanggal jatuh tempo, bank 
akan menagih utang transaksi tersebut. Apabila nasabah tidak dapat membayar tagihan 
transaksi kartu kredit maka bunga akan dikenakan pada tunggakan tagihan. Bunga kartu 
kredit bervariasi berdasarkan kartu kredit tersebut. 

Walaupun sistem pembayarannya secara kredit, kartu kredit juga memiliki kredit limit. Jadi 
bukan berarti nasabah dapat menggesek sebanyak mungkin lalu membayar di tanggal jatuh 
tempo. Jumlah kredit limit ini tergantung pada jenis kartu kredit dan penghasilan pemegang 
kartu. 

Berhubung kartu kredit tidak terkait rekening apapun, kartu kredit memiliki biaya dan bunga 
apabila penarikan tunai dilakukan di ATM. Kartu kredit juga memiliki iuran tahunan yang 
perlu dibayarkan. Dari biaya dan bunga inilah bank akan mendapatkan keuntungan. Untuk 
meminimalisasikan biaya tersebut, nasabah disarankan untuk memanfaatkan promo kartu 
kredit, tidak menunggak tagihan dan memilih kartu kredit terbaik yang sesuai dengan gaya 
hidupnya. 

Jenis kartu kredit 

Kartu kredit memiliki beberapa jenis seperti kartu cash back, reward, travel, petrol/bahan 
bakar minyak (BBM) , dining, shopping dan premium. Masing-masing kartu ini diperuntukan 
gaya hidup nasabah yang berbeda-beda. 

 

https://www.aturduit.com/kartu-kredit
https://www.aturduit.com/kartu-kredit
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Dari semua kartu ini, nasabah harus membandingkan dan menentukan pilihannya. 
Kemudian melakukan aplikasi kartu kredit sesuai kebutuhan agar dapat memaksimalkan 
keuntungan kartu kredit. 

Cara kerja kartu kredit 

Penggunaan kartu kredit di transaksi bermulai dengan merchant akan mengambil kartu 
kredit nasabah untuk pembayaran transaksi. Kemudian menggesek kartu kredit ke mesin 
pembayaran, lalu nasabah harus memasukan nomor PIN atau menandatangani slip 
transaksi dari merchant. Transaksi yang dilakukan tersebut bersifat kredit, sehingga pada 
saat jatuh tempo bank akan menagihkan semua tagihan kartu kredit dalam satu tagihan. 
Jadi pikirkan pinjaman jangka pendek dimana nasabah dapat meminjam dari bank hingga 
tanggal jatuh tempo. 

Semua transaksi yang dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo tidak dikenakan bunga, 
hanya jika tagihan ditunggak maka bunga akan dikenakan. Tanggal jatuh tempo ini akan 
tergantung dengan ketentuan bank. Bunga yang ditagihkan untuk keterlambatan pelunasan 
tagihan biasanya cukup besar yakni mencapai 3% dari total tagihan di bulan tersebut. Oleh 
sebab itu pastikan untuk tidak menunggak kartu kredit. 

 

Kartu HSBC Platinum Cash back 

Cash back 25% untuk pembelanjaan di berbagai merchant 

Persyaratan penghasilan Rp 4,5 juta per bulan saja 

Keuntungan kartu kredit 

Kartu kredit memiliki keuntungan yang sedikit berbeda dari kartu debit. Berikut keuntungan 
kartu kredit: 

– Praktis dan nyaman 
Sama dengan kartu debit, nasabah tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar 
untuk berbelanja. 

– Lebih aman 
Apabila kartu kredit dicuri maka nasabah dapat langsung memblokir kartu sebelum uang 
nasabah disalahgunakan. 

– Memiliki keuntungan tambahan 
Kartu kredit menawarkan keuntungan lebih seperti cash back, reward, travel, diskon dan 
banyak promo kartu kredit lainnya. 

– Pinjaman jangka pendek 
Apabila nasabah tidak memiliki uang yang cukup dalam keadaan darurat, maka nasabah 
dapat meminjam terlebih dahulu dengan cepat melalui kartu kredit sebatas kredit limit. 

https://www.aturduit.com/kartu-kredit
https://www.aturduit.com/kartu-kredit/hsbc/kartu-platinum-cash-back?src=internal_article_kartu-kredit-dan-kartu-debit
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– Pengeluaran terlacak 
Semua jenis transaksi akan tercantum dalam tagihan kartu kredit. 

– Mempermudah transaksi online 
Kartu kredit dapat membantu nasabah dalam transaksi online dengan mudah. 

Dengan panduan ini, semoga Anda dapat memahami tentang perbankan di Indonesia lebih 
baik. 
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