
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang praktik kerja 

            Sektor perekonomian Indonesia dewasa ini semakin maju karena salah satu 

nya ditunjang dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 

yang begitu pesat hal ini disinyalir telah menimbulkan perubahan-perubahan dalam 

berbagai sektor.  

            Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting bagi  

perekonomian di Indonesia. Dengan adanya lembaga perbankan dapat membantu 

pembangunan dalam negeri melalui program, fasilitas dan produk yang ditawarkan 

oleh bank tersebut. Di era sekarang bank bukan lagi lembaga yang asing bagi 

masyarakat indonesia. 

            Saat ini hampir semua sektor perbankan mempengaruhi perekonomian di 

masyarakat. Semua sektor aktivitas perekonomian banyak menggunakan jasa 

perbankan. Masyarakat memanfaatkan jasa dan produk bank dengan sangat positif. 

Terbukti dengan semakin meningkatnya sektor perbankan di Indonesia, maka 

semakin banyak pula minat masyarakat yang menggunakan jasa perbankan.  

            Jasa-jasa perbankan lainnya kini semakin bervariatif sejalan dengan 

perkembangan zaman. Dengan adanya jasa-jasa perbankan lainnya dapat 

membantu dan mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi. 

Dengan perkembangan ekonomi yang semakin pesat, pengguanaan alat 

pembayaran berupa uang giral (seperti cek dan bilyet giro) menjadi alternatif 

pembayaran selain uang kartal untuk transaksi perdagangan dan jasa di indonesia.   
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            PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Tasikmalaya 

melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. Bank konvensional adalah bank 

yang melaksanakan kegiatan  yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu 

lintas pembayaran secara umum berdasarkan ketentuan dan prosedur yang telah 

ditetapkan. 

            Jasa perbankan lainnya yang berada di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) 

Tbk. Kantor Cabang  Tasikmalaya terdapat salah satu jasa perbankan lainnya yaitu 

kliring. Kliring itu sendiri merupakan sarana perhitungan warkat antar bank guna  

untuk memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Kegiatan lalu lintas pembayaran 

jenis ini dilakukan oleh Bank Indonesia, dimana salah satu fungsi Bank Indonesia 

adalah memperlancar sistem pembayaran. Tujuan kliring adalah memudahkan 

penyelesaian transaksi dan menjamin keamanannya serta memperlancar transaksi 

dalam bentuk pembayaran giral.  

            Maka dari itu berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik mengambil judul 

yaitu; “MEKANISME KLIRING DI PT. BANK NEGARA INDONESIA 

(PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG  TASIKMALAYA”.  

 

1.2    Identifikasi Masalah 

             Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi 

beberapa masalah sebagai berikut :  

1. Apa saja syarat-syarat  dalam  kliring kiriman uang dan kliring kiriman 

warkat.  



2. Bagaimana mekanisme kliring di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 

Kantor Cabang  Tasikmalaya.  

3. Apa hambatan dan upaya penyelesaian  yang dilakukan dalam proses kliring 

di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Tasikmalaya  

 

1.3   Tujuan Praktik Kerja  

             Tujuan praktik kerja ini adalah sebagai syarat dalam menyelesaikan 

Pendidikan Program Studi D-3 Perbankan dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Siliwangi.  

1. Syarat-syarat dalam kliring kiriman uang dan kliring kiriman warkat.  

2. Mekanisme kliring di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor 

Cabang Tasikmalaya. 

3. Hambatan dan upaya penyelesaiaan yang dlakukan dalam proses kliring di 

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang  Tasikmalaya.  

 

1.4   Kegunaan Praktik Kerja  

            Dari hasil praktik kerja yang telah dilakukan penulis, diharapkan akan dapat 

memberikan manfaat serta kegunaan diantaranya:  

1. Bagi Penulis  

         Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh Gelar Ahli 

Madya pada program studi D-3 Perbankan dan Keuangan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Siliwangi. Serta untuk menambah ilmu pengetahuan, 



wawasan dan pengalaman yang ada kaitannya dengan produk jasa di PT. 

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang  Tasikmalaya.  

2. Bagi Perusahaan  

         Sebagai bahan yang dapat dijadikan sumbangan pikiran yang 

bermanfaat serta memberikan informasi yang berguna bagi perusahaan 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan jasa kliring di PT. Bank Negara 

Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Tasikmalaya. 

3. Bagi Prodi D-3 Perbankan dan Keuangan  

         Praktek kerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi 

mengenai produk dan jasa perbankan untuk selanjutnya digunakan sebagai 

bahan ajar kepada mahasiswa-mahasiswa dan dapat menjadi informasi bagi 

aktivitas akademik baik di dalam maupun luar Universitas Siliwangi.  

4. Bagi Pihak Lain  

         Sebagai bahan masukan positif bagi masyarakat baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Serta untuk meningkatkan pemahaman tentang 

Mekanisme Kliring di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor 

Cabang  Tasikmalaya.  

 

1.5   Metode Praktik Kerja  

1. In Depth Interview 

Menurut Sugiyono (2016:317) “Mendefinisikan wawancara adalah 

pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya 

jawab sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu”. 



Dalam hal ini, penulis melakukan tanya jawab dengan  back office  kliring 

dan  staf pegawai BNI Kantor Cabang Tasikmalaya. 

2. Observasi Langsung (Participant Observation) 

Menurut Sugiyono (2013;145)  “Observasi langsung merupakan suatu 

proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses 

biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses 

pengamatan dan ingatan”.  

Dalam metode ini penulis turun langsung ke lapangan dengan melakukan 

praktik kerja sehingga penulis dapat mengamati dan mempelajari untuk 

pengumpulan data penulis.   

 

1.6   Lokasi dan Waktu Praktik Kerja  

            Praktik kerja (program magang) ini dilakukan di PT. Bank Negara Indonesia 

(persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Singaparna Tasikmalaya yang beralamat 

di  Jl. Raya Timur No. 52 Singaparna Tasikmalaya, Jawa Barat  46411.  

            Waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan praktik kerja adalah selama 30 

hari kerja terkecuali pada saat hari libur nasional, hari sabtu dan minggu. 

Pelaksanaan praktik kerja dimulai dari tanggal 10 februari sampai dengan 20 maret  

2020. 

             

 

 

 



Untuk lebih jelasnya tahapan pembuatan laporan pelaksanaan praktik kerja ini, 

penulis sajikan Tabel Matriks sebagai berikut:  

Tabel 1.1 

Matrik Target Waktu Praktik Kerja 2020 

 

No Jenis Kegiatan 
Januari Februari Maret April 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Survei Awal                 

2 Praktik Kerja                 

3 Pengumpulan Data                  

4 Pengolahan Data                 

5 Bimbingan                 

6 Sidang Tugas Akhir                 

 

 

 

 

 

 


