
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Pengertian Mekanisme 

Mekanisme pada dasarnya sebuah kata serapan yang berasal dari 

Bahasa Yunani yaitu kata “Mechane” yang artinya sebuah instrument, 

perangkat, bahan dan peralatan. Dan kata “Merchos” yang artinya sebuah 

metode, sarana dan teknis untuk menjalankan suatu fungsi. 

Menurut Galileo, (2018 : 120), menyatakan bahwa, “Mekanisme 

yaitu bahwa semua gejala dapat dijelaskan berdasarkan asas-asas mekanik 

(mesin). Semua peristiwa adalah hasil dari materi yang bergerak dapat 

dijelaskan menurut kaidahnya. Aliran ini juga menerankan semua 

peristiwa berdasar pada sebab kerja (efficient cause), yang dilawankan 

dengan sebab tujuan (final cause). Alam dianggap seperti sebuah mesin 

yang keseluruhan fungsinya ditentukan secara otomatis oleh bagian-

bagiannya. Pandangan yang bercorak mekanistik dalam kosmologi 

pertama kali diajukan berdasarkan atom-atom yang bergerak dalam ruang 

kosong.” (Surajiyo, 2018 : 120) 

Menurut Descartes, (2018 : 120) menganggap bahwa, “Hakikat 

materi adalah (extension), dan gejala  fisik dapat diterangkan dengan 

kaidah mekanik (mesin).” (Surajiyo, 2018 : 120). 



Menurut Moenir, (2013 : 53) menyatakan bahwa, “ Mekanisme 

adalah suatu rangkaian kerja sebuah alat untuk menyelesaikan sebuah 

masalah yang berhubungan dengan proses kerja untuk mengurangi 

kegagalan sehingga menghasilkan hasil yang maksimal.” (Amalia 2013 : 

53). 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa mekanisme adalah serangkaian alat kerja yang 

digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan proses 

kerja serta interaksi satu bagian dengan bagian yang lainnya. 

2.2 Pengertian Pembayaran  

2.2.1 Pengertian Sistem Pembayaran 

Sebelum melangkah jauh, akan lebih mudah apabila kita mengupas 

terlebih dahulu mengenal terminology. Sistem pembayaran terdiri dari dua 

kata yakni “sistem” dan “pembayaran”. Kata “sistem” menurut kamus 

umum bahasa Indonesia adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja 

bersama-sama untuk melakukan sesuatu maksud. Atau bisa juga diartikan 

sebagai cara atau metode yang teratur untuk melakukan sesuatu. 

Sedangkan kata “pembayaran” lazim diartikan sebagai 

perpindahan nilai antara dua belah pihak. Secara sederhana, kedua belah 

pihak dimaksud adalah pihak pembeli dan pihak penjual. Jadi pada saat 

yang bersamaan terjadi perpindahan barang dan jasa. Dalam setiap 

kegiatan ekonomi, dimana terjadi perpindahan barang atau jasa, pasti 

melibatkan apa yang disebut dengan proses pembayaran. 



Menurut Bruce, (2013 : 70) mendefinisikan bahwa, “the payment 

system, whitch consists of the set of rules, institutions, and the technical 

mechanisms for the transfer of money, is an integral part of any monetary 

system and is especially important in a market economy” – “sistem 

pembayaran adalah yang terdiri dari seperangkat aturan, institusi, dan 

mekanisme teknis untuk transfer uang, merupakan bagian integral dari 

sistem moneter apa pun dan sangat penting dalam ekonomi pasar ”. (Aulia, 

2013 : 70). 

Menurut UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia Pasal 1 

(71:1999) Mendefinisikan bahwa “Sistem Pembayaran secara tegas 

sebagai satu kesatuan yang utuh dari seperangkat aturan, lembaga, 

mekanisme untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi 

kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi”.  

Menurut CPSS Glossary Committee for Payment and Settlement 

Systems / Bank for International Settlement (CPSS/BIS), yaitu lembaga 

internasional yang menerbitkan acuan best practice dalam pengelolaan 

sistem pembayaran, (2013 : 70) mendefinisikan bahwa, “Sistem 

Pembayaran sebagai interaksi antar entitas yang terdiri atas seperangkat 

instrument” dalam bahasa inggris “ A payment system consists of a set of 

instruments, banking procedures and, typically, interbank funds transfer 

systems that ensure the circulation of money” (Aulia, 2013 : 70). 

Dari semua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sitem 

pembayaran memiliki cakupan begitu luas. Demikian juga melibatkan 



banyak komponen. Mulai dari alat pembayaran, prosedur perbankan 

sehubungan dengan pembayaran, hingga sistem transfer dana antarbank 

yang dipakai dalam proses pembayaran. Tentang alat pembayaran 

misalnya, pembahasan sangat luas, dari cek, bilyet giro, wesel-wesel, 

electronic funds transfer, kartu ATM, kartu debet, kartu kredit, hingga e-

money.  

2.2.2 Sejarah Sistem Pembayaran 

2.2.2.1 Pembayaran dalam Lintas Sejarah 

Keterbatasan sumber daya yang dihadapi manusia mendorong 

setiap manusia untuk mencari orang lain yang memiliki barang yang 

dibutuhkannya dan mau bertukar dengan barang yang dimilikinya. Mereka 

melakukan tukar-menukar barang yang dibutuhkan untuk memenuhi 

kekurangannya masing-masing maka, mulailah terjadi transaksi pertukaran 

yang dikenal dengan nama barter. Barang tentu ditukar dengan barang 

yang lain. 

Orang Romawi menggunakan garam sebagai alat tukar baik 

sebagai penukar maupun pembayaran upah. Tradisi ini berlangsung cukup 

lama dan berdampak luas. Salah satunya adalah sebutan orang inggris 

untuk upah yakni salary yang diyakini berasal dari Bahasa Latin, salarium 

yang berarti garam. Selain garam, benda-benda yang dianggap nilai 

keindahan dan bernilai, seperti kerang, pernah dijadikan sebagai alat tukar 

menukar sebelum manusia menemukan uang logam.  



Namun, keberadaan benda-benda tersebut tidak serta merta 

menghilangkan berbagai kesukaran dalam bertransaksi. Ketika dibutuhkan 

pertukaran yang lebih kecil sementara benda penukar tidak tersedia dalam 

bentuk pecahannya, muncullah masalah baru lagi. Belum lagi kalau 

melihat daya tahan benda penukar itu yang tidak tahan lama. Sehingga 

benda penukar tidak dapat disimpan atau nilainnya kemudian berkurang. 

Kesulitan-kesulitan itu mendorong manusia menciptakan alternatif demi 

alternatif dalam hal penukaran. Kemudian muncullah apa yang dikenal 

dengan uang logam sebagai alat tukar. Sejak itu, system pembayaran terus 

berkembang hingga kini. 

Kendati demikian, meski dirasakan banyak keterbatasan, praktik 

barter masih ditemukan hingga kini, disaat mesin ATM telah merambah 

pojok-pojok mall, persimpangan jalan, atau ditempat-tempat umum. 

Dipedesaan misalnya, orang masih terbiasa menukar seliter beras dengan 

lauk pauk yang dijual pedagang keliling. Pedagangan keliling akan 

menjual beras hasil barternya mendapatlan uang. Beberapa suku terasing 

juga masih menggunakan transaksi barter dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Inovasi baru dalam bertransaksi tidak serta merta 

menghilangkan secara total praktik transaksi sebelumnya. (Aulia, 2013 : 

48). 

1. Full Bodied Money 

Kemunculan uang logam, adalah sebuah era baru system 

pembayaran, sebagai alat tukar, logam dipilih karena memiliki nilai yang 



relative tinggi, semua orang mau menerima, tahan lama, mudah 

dipindahtangankan dan bisa dibuat pecahannya. Uang logam terbuat dari 

emas dan perak dikenal sebagai uang penuh (full bodied money). Sebutan 

sebagai uang penuh mengacu pada nilai intrinsic (bahan) uang tersebut 

(logam emas dan perak ) relatif sama dengan nilai yang tercantum dalam 

uang tersebut (nilai nominal ). Jadi nilai uang tersebut sama dengan nilai 

logamnya. 

Penggunaan koin dalam jumlah besar sangaat menyulitkan dalam 

melakukan proses transaksi yang berkembang pesat. Beban berat ukuran 

koin yang terlalu besar semakin tidak nyaman untuk digunakan sebagai 

alat tukar. Bayangkan berapa banyak jumlah koin yang harus dibawa dan 

disediakan seseorang yang hendak membeli sebidang tanah atau rumah 

misalnya. Mungkin koin satu mobil pun belum cukup untuk membayar. 

Maka mulailah dirasakan betapa penggunaan uang logam menjadi tidak 

praktis. Kendala-kendala itu kemudian memunculkan ide-ide baru dalam 

bertransaksi. Dalam perkembangannya, diciptakanlah jenis uang kertas. 

(Aulia, 2013 : 50-52) 

2. Representative Full-Bodied Money 

Uang kertas, pada awalnya, bukanlah sebagai pengganti logam, 

kertas-kertas itu berisi dokumen yang digunakan sebagai bukti 

kepemilikan atas emas dan perak. Sebagai logam yang bernilai, 

kepemilikan emas dan perak harus didukung oleh bukti, dan bukti itulah 



yang dibuat dalam bentuk lembaran kertas. Ketika emas dan perak 

ditransaksikan, kertas-kertas pula yang menjadi perantara transaksi 

Dalam istilah lain, uang kertas beredar itu dijamin sepenuhnya oleh 

emas dan perak yang disimpan sewaktu-waktu emas atau perak bisa 

ditukarkan. Penggunaan “uang kertas” ini berlangsung lama, dan lambat 

laun mengalami perubahan dimana uang kertas beredar tidak lagi dijamin 

oleh emas dengan nilai yang sama dengan nominalnua. Selanjutnya “kertas 

bukti” itulah yang menjadi alat tukar-menukar. 

Dalam perkembangannya timbullah oemikiran untuk menciptakan 

uang kertas yang terdapat suatu nilai tertentu dan nilai tersebut tetap 

dijamin penuh oleh logam berharga. Uang kertas tersebut menunjukan 

bukti kepemilikan atas suatu komoditas seperti emas dan perak. Periode ini 

dikenal sebagai era representative full-bodied money. (Aulia, 2013 : 51-

52) 

3. Credit Money 

Dalam berbagai literature, upaya menjaga kepercayaan masyarakat 

terhadap nilai uang jenis ini dilakukan dengan menjaga keseimbangan 

jumlah uang beredar sesuai dengan kebutuhan perekonomian. Saat ini, bisa 

dikatakan bahwa semua mata uang dan koin adalah dalam bentuk flat dan 

credit money, termasuk uang kertas dan logam beredar di Indonesia. 

Namun hubungan antara peredaran uang dan stok emas sudah tidak 

relevan lagi. 



Kelebihan flat money dibandingkan dengan full-bodied money 

adalah penghematan yang diperoleh pemerintah dalam pengadaan uang. 

Penghematan tersebut tentunya dapat dialokasikan ke kegiatan sosial 

produtif lainnya. Kelebihan lainnya adalah bahwa jumlah uang beredar 

tidak lagi tergantung pada penemuan suatu jenis pertambangan emas atau 

logam lainnya. (Aulia, 2013 : 52-53) 

4.  Cek dan Saldo Giro 

Penerapan uang dalam jumlah besar pada rekening giro suatu 

lembaga keuangan jauh lebih aman dari pada memegang uang tersebut 

sendiri yang memerlukan tempat penyimpanan khusus dengan risko hilang 

atau dicuri. Selain itu, rekening giro juga menyediakan kemudahan dalam 

catatan transaksi yang bisa menjadi informasi yang bisa menjadi informasi 

yang bermanfaat bagi pemilik dana. Semakin maju suatu perekonomian 

biasanya diikuti dengan semakin besarnya proporsi uang giral yang 

dimiliki masyarakat. (Aulia, 2013 : 53) 

5. Transaksi Elektronik  

Inovasi pembayaran masih berlanjut hingga kini dan dalam 

literature kini disebut dengan generasi keempat dalam alat pembayaran, 

yakni transaksi pembayaran elektronik atau dapat dikategorikan sebagai 

sistem pembayaran non tunai (non cash electronic funds transfer system). 

Pembayaran elektronik adalah pembayaran yang memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi seperti Intergrated Circuit (IC), 



cryptography atau sandi prngamatan data transaksi dan jaringan 

komunikasi. 

Awalnya transaksi elektronik dimulai dari transfer antarjaringan di 

internal bank, terutama di bank-bank besar dengan jaringan yang luas, 

yang memang membutuhkan efisiensi dalam melakukan transaksi 

pemindahbukuannya. Lambat laun, transaksi elektronik dimanfaatkan 

untuk transaksi antarbank dan nasabahnya, terutama nasabah perusahaan 

yang membutuhkan transaksi dalam jumlah besar dan frekuensi tinggi. 

Kebutuhan ini mendorong tumbuhnya beberapa perusahaan 

switching yang berperan dalam kliring data transaksi antarbank dan 

settlement transaksi dalam jumlah besar dan frekuensi tinggi.  

Kebutuhan ini mendorong tumbuhnya eberapa perusahaan 

switching yang berperan dalam melakukan kliring data transaksi antarbank 

dan settlement transaksinya. Sejak munculnya lembaga switching dan 

komponen lain yang terlibat seperti penyedia jaringan komunikasi, 

penyedia infrastruktur ATM serta komponen lain, tak pelak turut 

mendorong pengguna transfer dana secara elektronik tersebut.  

Selain kebutuhan transfer dana, pengembangan disisi mekanisme 

bayar-membayar pun tidak kalah cepat. Kartu debet misalnya. Alat 

pembayaran yang berbasiskan rekening nasabah ini juga ikut terdorong 

perkembangannya setelah teknologi informasi kian murah dan 

penyedianya semakin banyak. Perkembangan teknologi memungkinkan 

teller diganti oleh mesin ATM. Itulah awal pesatnya penggunaan 



instrument kartu khususnya kartu ATM yang mengandalkan dana dari 

rekening nasabah. (Aulia, 2013 : 54 - 55) 

2.2.2.2 Dari Tunai ke Non-Tunai 

Dari empat generasi dalam perkembangan transaksi pembayaran 

mulai dari full-bodied money, flat money, checking account (rekening 

giro), hingga ke transaksi elektronik, tampak bahwa ada pergeseran dari 

transaksi tunai ke nontunai. (Aulia, 2013 : 55) 

1. Tunai  

Alat pembayaran tunai dapat dilakukan dengan menggunakan uang, 

baik jenis logam maupun kertas. Dalam peredarannya, uang tersedia dalam 

berbagai jenis pecahan agar memudahkan bertransaksi. Pada mata uang 

Rupiah misalnya, pecahan kecil biasanya tersedia dalam uang logam mulai 

dari Rp 100,00, Rp 500,00 dan Rp 1.000,00. Sedangkan yang lebih besar, 

mulai dari Rp 1.000,00 hingga Rp 100.000,00 tersedia dalam bentuk uang 

kertas. 

Disadari bahwa porsi transaksi nonunai mengalami peningkatan di 

satu sisi, dan sisi lain, transaksi tunai mengalami penurunan. Namun 

demikian, tetap saja benyak yang merasa lebih nyaman bertransaksi secara 

tunai. Terlebih transaksi nontunai membutuhkan pengetahuan mengenai 

teknologi sebagai syarat bagi pengguna. Oleh karena itu, ketersediaan 

uang tunai, hingga kini masih dianggap sebagai hal yang penting dalam 

sistem pembayaran di belahan dunia mana pun, tak terkecuali Indonesia. 

(Aulia, 2013 : 56 – 57 ) 



2. Nontunai 

Alat pembayaran nontunai dapat digolongkan menjadi dua 

kelompok, yakni alat pembayaran untuk credit transfer dan alat 

pembayaran untuk debit transfer. Ragam dari kedua jenis transfer ini 

bermacam-macam. Ada berbasiskan kertas (paper based) kartu (card 

based), dan elektronik (electronic based). contoh alat pembayaran 

berdasarkan kategori diatas dapat dilihat pada table 2.1. 

Tabel 2.1  

Contoh Perbandingan Alat Pembayaran 

 

Credit Transfer Debit 

Transfer 

Paper based Card based Electronic 

based 

Paper based 

Dulu ada nota 

kredit 

(Sebelum 

diterapkan 

SKNBI) 

- Kartu ATM 

- Kartu ATM 

dan Debet 

- Kartu Kredit 

- Kartu 

prabayar (e-

money) 

- Transfer 

kredit via 

RTGS dan 

SKNBI 

- Server Based 

e-money  

- Cek 

- BG 

- Nota Debit 

lain 

 

Sumber: Sistem Pembayaran Edisi Revisi oleh Aulia, 2013 : 58. 

 



Perkembangan  sistem pembayaran nontunai diawali dengan 

instrument pembayaran yang bersifat paperbased seperti cek, bilyet giro, 

dan warkat lainnya. Sejak perbankan mendorong penggunaan system 

elektronik serta penggunaan alat pembayaran menggunakan kartu dengan 

segala bentuknya, berangsur-angsur pertumbuhan penggunaan alat 

pembayaran yang paperbased semakin menurun. Apalagi sejak sistem 

elektronik, seperti transfer dan sistem kliring mulai banyak digunakan. 

Alat pembayaran nontunai yang ada saat ini terdiri dari berbagai 

jenis berikut ini uraian masing-masing. 

a. Cek dan Bilyet Giro 

Instrument pembayaran nontunai dalam bentuk cek dan bilyet giro 

merupakan instrument pembayaran yang sudah lama digunakan oleh 

masyarakat untuk bertransaksi. Walaupun dalam kurun waktu lima tahun 

ini telah muncul beragam instrument pembayaran baru yang lebih praktis 

dan efisien, terlihat masih terdapat segmen tertentu dalam masyarakat 

yang masih memilih untuk menggunakan cek dan bilyet giro. 

b. Kartu kredit  

Kartu kredit merupakan salah satu transaksi nontunai yang dananya 

berasal dari kredit perbankan. Jenis alat transaksi ini berkembangan cukup 

pesat. Kartu kredit umumnya dimiliki kalangan menengah keatas. Selain 

menawarkan keuntungan yang tinggi kartu kredit segmen penggunaannya 

merupakan kalangan atas dimana eksposur risiko gagal bayar dianggap 



relatif kecil. Hal ini semakin menarik minat banyak bank untuk masuk 

dalam industri kartu kredit. 

Upaya marketing yang gencar dan iming-iming hadiah atau 

promosi apabila seseorang memiliki kartu kredit baru juga sangat berperan 

dalam mendorong diterimanya kartu kredit sebagai alternatif pembayaran 

oleh masyarakat. Saat ini bila ke pusat perbelanjaan banyak sekali 

dijumpai tenaga pemasaran penerbit kartu kredit yang gigih menawarkan 

produknya. 

c. Account Based Card (Kartu ATM dan Debet) 

Account based card adalah pembayaran menggunakan kartu yang 

dananya berasal dari rekening (account) nasabah. Jenis kartu yang masuk 

dalam kategori ini adalah kartu ATM. Kartu debit atau perpaduan ATM 

dan Debet. Pada awal perkembangannya, jenis account based card, yang 

banyak dipakai adalah murni kartu ATM, ini karena tujuan awal teknologi 

ATM hanya sebagai pengganti fungsi Teller untuk meningkatkan efisiensi 

overhead cost, seperti penyediaan kantor cabang baru dan penambahan 

penggunaan sumber daya manusia. Fitur yang ada pada ATM ini adalah 

untuk tarik tunai, cek saldo, transfer antarrekening atau antarbank, dan saat 

ini ATM sudah melakukan pembaruan yaitu bisa melakukan transaksi 

setor tunai tanpa harus pergi ke cabang/teller. 

Ada tiga factor yang menyebabkan pertumbuhan account based 

card lebih tinggi dari instrument pembayaran lain. Pertama, dari tahun ke 

tahun terjadi peningkatan jumlah penabung yang signifikan. Kondisi ini 



selain didukung oleh upaya perbankan dalam memasarkan produknya juga 

ditunjang oleh awareness masyarakat yang semakin baik. 

Kedua, semakin beragamnya fitur atau manfaat yang ditawarkan 

kepada pemegang kartu, mesin ATM yang dulu sebagai penggangti teller, 

saat ini telah menawarkan kemudahan transfer dana antarrekening bahkan 

antarrejening pada bank yang berbeda, pembayaran berbagai kebutuhan 

rutin seperti telepon, listrik, air, kartu kredit, dan lain sebagainya. 

Masyarakat tidak perlu mengantri di bank atau tempat-tempat pembayaran 

yang tersebar di lokasi berbeda, mereka cukup dating ke satu ATM dan 

melakukan kebutuhan pembayaran rutinnya melalui mesin ATM. Selain 

itu, penyebaran infrastruktur seperti penempatan mesin ATM juga semakin 

merata di seluruh wilayah Indonesia. 

Ketiga, fungsi kartu account based untuk pembayaran di merchant 

semakin meningkat. Selain karena EDC dan merchant semakin bertambah 

banyak, dari survey yang dilakukan pada tahun 2005 menunjukan bahwa 

baik masyarakat maupun merchant lebih memiliki preferensi untuk 

menggunakan kartu ini dibandingkan jenis instrument lain untuk 

melakukan pembayaran. Mesyarakat menilai instrument ini lebih aman 

dan nyaman karena tidak perlu membawa uang secara tunai. Dari sisi 

biaya, penggunaan instrument ini dipandang lebih murah karena pemegang 

tidak dikenakan biaya pada saat bertransaksi di merchant dan biaya 

lainnya seperti annual fee pada kartu kredit. Sementara dari sisi merchant  



pun menyukai menerima pembayaran dengan account based card karena 

selain aman dana dapat efektif pada hari yang sama. 

d. Uang Elektronik 

Meskipun kehadiran uang elektronik masih relatif baru namun uang 

digital ini cukup mendapat tempat di masyarakat. Berbeda pada awal 

penerbitannya, uang elektronik saat ini tidak hanya diterbitkan dalam 

bentuk chip yang tertanam pada kartu atau media lainnya (chip based), 

namun juga telah diterbitkan akan terknoneksi terlebih dahulu dengan 

server penerbit (server based). Begitu pula dari sisi penggunanya, hampir 

dari seluruh uang elektronik yang diterbitkan tidak lagi bersifat single 

purpose namun sudah multi purpose sehingga dapat diterima di banyak 

merchant yang berbeda. 

Sebagai alat pembayaran, perolehan dan penggunaan uang 

elektronik pun cukup mudah. Calon pemegang hanya perlu menyetorkan 

uang kepada penerbit atau melalui agen-agen penerbit dan nilai uang 

tersebut secara digital disimpan dalam media elektronik. Untuk chip 

based, pemegang dapat bertransasksi secara off-line melalui uang 

elektronik tersebut (dalam bentuk kartu atau bentuk lainnya). Sedangkan 

pada server based, pemegang akan diberikan sarana untuk dapat akses ke 

“virtual account” melalui handphone (sms), kartu akses, atau saran 

lainnya, sehingga transaksi diproses secara on-line. Transaksi melalui uang 

elektronik khususnya transaksi yang diproses off-line sangat cepat hanya 

memerlukan waktu kurang lebih 2-4 detik. Pada tahap awal ini nilai uang 



yang dapat disimpan dalam uang elektronik dibatasi tidak lebih dari Rp. 1 

juta, karena fungsinya memang ditujukan sebagai alat pembayaran untuk 

transaksi yang bernilai kecil.  

Namun batasan tersebut nantinya dapat saja disesuaikan dengan 

melihat perkembangan dan kebutuhan industri, dalam mekanisme uang 

elektronik, apabila pemegang tidak lagi berminat menggunakan uang 

elektronik atau ingin mengakhiri penggunaan uang elektronik, nilai uang 

yang ada pada uang elektronik dapat di redeem sesuai tata cara yang diatur 

oleh masing masing penerbit. 

e. Interbank Transfer 

Sistem ini merupakan sistem transfer dana nontunai yang bisa 

dikatakan paling lama. Karena sudah ada sejak ada mekanisme transfer 

antar nasabah dalam satu bank. Adapun system yang dianut teknologi di 

tiap-tiap bank. Bagi bank yang memiliki sistem core banking terintegerasi 

di seluruh kantor cabang sehingga seluruh database nasabah dapat diakses, 

mekanisme transfer dananya pastilah sudah online real time. Untuk bank 

yang sudah memiliki teknologi tersebut ada dua macam, yaitu yang 

memungkinkan nasabah untuk melakukan sendiri perpindahan dananya 

atau dalam istilah sistem biasa disebut strait trough processing (STP) atau 

yang masih memerlukan campur tangan pegawai bank untuk melakukan 

proses tertentu dalam melaksanakan pemindahan dana, biasanya teller. 

 

 



f. System Host to Host 

Sistem pembayaran nontunai untuk jenis host to host transaction 

juga semakin meningkat. Host to Host disini diartikan sebagai sistem 

pembayaran nontunai yang menghubungkan dua atau beberapa host/ 

server langsung dengan core banking system. Biasanya jenis transaksi 

yang menggunakan system host to host adalah untuk pembayaran rutin dan 

bersifat gabungan (bulk) seperti listrik, telepon, air dan pembayaran jenis 

lainnya. 

g. Delivery Channel 

Kemajuan teknologi informasi semakin mendorong kemudahan 

pelaksanaan transfer dana. Teknologi seperti internet, mobile phone 

maupun telepon dapat dimanfaatkan sebagai saluran pembayaran yang 

menghubungkan jalur Sistem Pembayaran yang ada. Misalnya ketika akan 

melakukan transfer dana, media konvensional yang digunakan adalah 

melalui perantara teller di bank, atau lebih modern lagi dengan 

menggunakan mesin ATM. Sekarang dengan kemajuan teknologi, kita 

tidak perlu dating antri ke bank ataupun ke gerai ATM untuk melakukan 

instruksi transfer, cek saldo, atau melakukan pembayaran karena saat ini 

semua transaksi tersebut dapat dilakukan melalui internet, mobile phone 

atau telepon tanpa harus pergi ke suatu tempat tertentu. (Aulia, 2013 : 59 – 

67 ). 

 

 



2.2.3 Jenis-jenis Sistem Pembayaran  

Menurut Aulia, (2013 : 81) menyatakan bahwa, “Sistem 

pembayaran berdasarkan jenis transaksi yang dilakukan umumnya dikenal 

dalam beberapa kelompok. Mulai dari pembayaran ritel atau eceran hingga 

besar.”  

1. Retail Payment  

Sistem pembayaran ini digunakan untuk memproses 

transaksi ekonomi nilai kecil yang dikhususkan untuk bayar 

membayar tanpa menggunakan sepersen uang. Jenis instrument 

retail payment yang dikenal saat ini adalah : 

1) ATM  

2) Using Payment Cards 

3) E-money 

4) Digital Money. (Aulia, 2013 : 81 ). 

2. Batch System 

Sistem ini memungkinkan dilakukannya pembacaan data 

dari instrument paper based kemudian memprotes seluruh 

batches dari instrument paper based secara elektronik. Bank 

atau nasabah bank dapat menyiapkan langsung instrument paper 

based tersebut dan menyerahkannya pada clearing house 

melalui bank. Pembayaran dilakukan melalui sistem ini, 

termasuk ke dalamnya adalah instrument cek dan kredit 

remittance (dan bentuk instrument paper based lainnya), 



electronic direct debit payments, dan electronic credit payments, 

standing orders dan lain-lain.  

BIPS (Bulk interbank Payment System) adalah transaksi 

pembayaran antarbank yang berisifat rutin periodik (recurring 

payment) dengan volume tinggi dan bernilai nominal rendah 

yang antara lain meliputi transaksi kredit dan transaksi debet. 

Transasksi kredit antara lain seperti pembayaran gaji karyawan 

(payroll), angsuran kredit, pembayaran vendor, dan lain-lain. 

Sedangkan transaksi debet antara lain meliputi tagihan-tagihan 

jasa public utilities company seperti tagihan telepon, listrik, 

PAM, dan lain-lain. 

Masih digunakannya warkat dalam proses kliring ritel di 

Bank Indonesia, relatif banyak menimbulkan in-efisiensi dan 

berbagi hambatan dalan kelancaran transaksi pembayaran bulk. 

Secara umum in-efisiensi dan hambatan hambatan yang dialami 

pada pelaku sistem pembayaran dimaksud antara lain berupa : 

a. Relatif mahalnya biaya yang dibutuhkan untuk memproses 

transaksi pembayaran bulk berbasis warkat, akibat relatif 

tingginya biaya-biaya yang harus dikeluarkan perbankan 

untuk mencetak, mengkode dan memproses warkat kliring. 

Disisi lain terdapat pula in-efisiensi bagi public utilities 

company dalam melakukan penagihan jasa utilities melalui 

collecting agentnya (bank dan kantor pos) Akibat belum 



adanya mekanisme pendebetan langsung (direct debet) ke 

rekening bank pelanggan sebagaimana lazim terdapat dalam 

sistem kliring bank. 

b. Relatif lamanya waktu yang dibutuhkan perbankan dan 

bank Indonesia selaku penyelenggara kliring untuk 

memroses dan membutuhkan hasil kliring ritel , akibat 

proses dan settlement kliring yang didasarkan pada warkat 

kliring (paper based). Pada gilirannya hal ini dapat 

meningkatkan biaya operasional bank, menyulitkan 

perbankan dalam menghitung cash flow keuangannya serta 

dapat menimbulkan settlement lag ( delay ) bagi nasabah. 

c. Belum adanya sistem kliring bulk secara elektronik dan 

paperless di Indonesia, maka pada tahun 1999 dilakukan 

kajian kemungkinan diterapkannya mengenai BIPS. (Aulia, 

2013 : 81 – 82 ). 

3. Wholesale Payment System  

Pemrosesan transaksi khusus yang bernilai besar dan 

bersifat penting yang muncul dari transaksi treasury, dealing, 

trade finance dan operasi lainnya di bank-bank yang 

tersentralisasi. Faktor utama yang membedakan sistem ini selain 

dari nilai pembayarannya, adalah bahwa setiap pembayarannya 

diproses secara individual. Karena wholesale payment system 

dapat mengurangi tingkat systemic risk yang mungkin bisa 



timbul, Bank Indonesia bermaksud mengembangkan dan 

memantau pengembangan sistem ini.  

Sejak tahun 2008, Bank Indonesia memperkenalkan 

kepada stakeholder, yakni perbankan nasional apa yang disebut 

real time gross settlement (RTGS). BI-RTGS adalah proses 

penyelesaian akhir transaksi (settlement) pembayaran yang 

dilakukan per-transaksi dan bersifat real time. Melalui 

mekanisme BI-RTGS ini rekening peserta dapat di-debet dan di-

kredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah 

pembayaran dan penerimaan pembayaran. 

Dengan demikian, maka bank peserta bank peserta RTGS 

mestilah menyadari akan kecukupan saldo yang tersimpan di BI. 

Bila mengabaikan hal ini, maka jika ada proses settlement, bank 

peserta RTGS yang likuiditasnya kurang mencukupi akan masuk 

dalam daftar tunggu (queue). Sampai si bank peserta RTGS 

kembali memiliki kecukupan saldo untuk melakukan transaksi. 

Jadi jika bank peserta RTGS disyaratkan mesti memiliki 

kecukupan likuiditas. 

Sebagaimana RTGS diterapkan, ada settlement lain yang 

lazim dipakai yakni melalui sistem kliring. Metode ini berbeda 

dengan RTGS. System kliring menggunakan metode net 

settlement dalam rangka penyelesaian akhir. Net settlement ini 

adalah proses penyelesaian akhir suatu periode dengan 



melakukan apa yang disebut off-setting antara kewajiban-

kewajiban pembayaran dengan hak-hak penerimaan. Dengan 

demikian, akan hanya ada satu hak atau kewajiban yang akan 

diselesaikan untuk masing-masing rekening bank. 

Sistem kliring memiliki risiko. Jika pada akhir hari, suatu 

bank akan mengalami kekalahan kliring dalam jumlah yang 

cukup besar, sampai melampaui jumlah saldo rekening di BI, 

maka saldo bank itu menjadi negative atau overdraft. Bila ada 

rekening saldo negative dalam jumlah besar, akan berpotensi 

menyulitkan BI jika bank tersebut tak mampu menutupi 

overdraft pada keesokan harinya. Berbeda ddengan system 

RTGS yang mana metode gross settlement dari setiap transaksi 

diperhitungkan secara individual.  

Saat ini aplikasi sistem BI-RTGS sudah berjalan di semua 

Kantor Bank Indonesia (KBI) diseluruh Indonesia. Sudah ada 

148 peserta BI-RTGS yang terdiri atas 125 bank konvensional, 

21 bank syariah/UUS dan dua peserta nonbank. Indonesia 

adalah Negara ke delapan di Asia yang mengaplikasikan RTGS, 

sedangkan didunia baru ada 30 negara yang 

mengaplikasikannya. (Aulia, 2013 : 82 – 83). 

4. Payment versus Payment (PVP) 

Saat ini proses penyelesaian transaksi FX USD/IDR 

antarbank di Indonesia dilakukan secara terpisah antara 



settlement dana IDR dan USD karena adanya perbedaan zona 

waktu. IDR dan USD, dimana dana IDR diselesaikan melalui 

RTGS system pada siang hari waktu Indonesia, sedangkan dana 

USD diselesaikan melalui kliring di New York pada malan hari 

waktu Indonesia. Hal ini menimbulkan settlement risk yang 

dikenal sebagai Herstatt Risk. 

PVP untuk FX Settlement yang diuraikan dalam dokumen 

ini adalah cara penyelesaian transaksi FX yang akan 

menghilangkan settlement risk seperti tersebut diatas. Dengan 

PVP settlement, penyelesaian IDR dan USD dilakukan secara 

simultan melalui lembaga kliring pada zona waktu yang sama di 

wilayah Asia. Tujuan dari PVP ini adalah : 

a. Menciptakan Sistem Pembayaran Payment vs Payment 

(PVP) secara real time untuk penyelesaian transaksi FX 

trading di perbankan Indonesia, dimana settlement IDR leg 

dilakukan secara simultan dengan settlement USD leg. 

b. Meminimalisasi risiko settlement untuk perbankan di 

Indonesia. 

c. Menciptakan sistem dan arus pembayaran yang lebih 

aman dan efisien di perbankan Indonesia. 

d. Membuka pasar FX Interbank Trading yang lebih besar di 

perbankan Indonesia. 



e. Membuka akses yang lebih luas terhadap pasar FX 

International untuk bank di Indonesia. 

f. Menciptakan sistem pembayaran nasional yang lebih 

terintegerasi. 

g. Memberikan kemudahan bagi perbankan Indonesia untuk 

mengelola likuiditas dananya. 

h. Memberikan kemudahan bagi perbankan Indonesia untuk 

mengembangkan bisnis FX Trading-nya. (Aulia, 2013 : 

84) 

5. Cross Border Payment System 

Seluruh komponen operasional sistem pembayaran 

nasional harus dapat digunakan untuk fasilitas pembayaran 

Cross Border yang efisien dan terkontol, untuk mendukung 

perkembangan perdagangan Indonesia. Hal ini dilakukan dengan 

menghilangkan hambatan baik teknis maupun internasional 

melalui pembayaran elektronik yang efisien dan pertukaran 

dokumen perdagangan lainnya secara elektronik pula.  

Untuk itu pengembangan sistem pembayaran nasional 

disesuaikan dengan standar internasional dan dilaksanakan 

dengan baik, untuk memenuhi kewajiban internasional seperti 

yang diungkapkan dalam perjanjian APEC, AFTA, ASEAN, 

MEA, dan perjanjian internasional lainnya. 



Risiko pembayaran cross border akan dipantau dan 

dikelola oleh setiap pihak yang terlibat, sesuai dengan tanggung 

jawabnya masing-masing yang telah ditentukan dalam 

kebijaksanaan manajemen risiko sistem pembayaran di Bank 

Indonesia. 

Secara umum bank sentral bermaksud memberikan insentif 

untuk menjamin tersedianya informasi yang akurat, lengkap dan 

tepat waktu yang berkaitan dengan aliran dana internasional. 

Bank Indonesia akan mempertimbangkan aspek domestik 

maupun internasional yang berkaitan dengan pengelolaan risko 

settlement mata uang asing. 

Risko settlement yang berhubungan dengan perbedaan 

waktu baik domestik maupun internasional akan diperhatikan 

dengan mempertimbangkan penerapan skema Foregn Currency 

Netting yang telah disetujui, serta penerapan Payment versus 

Payment. (Aulia, 2013 : 84 – 85 ). 

2.2.4 Jenis- jenis Mekanisme Sistem Pembayaran Nontunai 

Menurut Aulia, (2013 : 85) menyatakan bahwa “sistem 

pembayaran nontunai diperlakukan suatu mekanisme 

operasional untuk melakukan perpindahan dana dari satu pihak 

ke pihak lainnya. Mekanisme operasional ini idealnya harus 

dapat menjamin kelancaran dan keamanan perpindahan dana, 



serta kepastian penerimaan dana oleh pihak penerima. Terdapat 

beberapa jenis mekanisme system pembayaran nontunai.” 

1. Mekanisme Gross Settlement  

Mekanisme gross settlement dapat digambarkan dengan 

mengacu pada mekanisme real time gross settlement yang 

dilakukan di Indonesia melalui apa yang disebut BI-RTGS. 

Secara umum dapat digambarkan bahwa mekanisme transfer 

dana antarpeserta BI-RTGS adalah sebagai berikut : 

1) Peserta pengirim menginput credit transfer ke terminak 

RTGS (RT) untuk selanjutnya ditransaksikan ke RCC di 

Bank Indonesia 

2) Selanjutnya, RCC memproses credit transfer tersebut 

dengan mekanisme sebagai berikut : 

a. Mengecek kecukupan saldo apakah saldo rekening giro 

peserta pengirim lebih besar dari atau sama dengan 

nilai nominal credit transfer. 

b. Jika saldo rekening giro peserta pengirim mencukupi 

akan dilakukan posting secara simultan pada rekening 

giro peserta pengirim dan rekening giro peserta 

penerima. 

c. Jika saldo rekening giro peserta pengirim tidak 

mencukupi, kredit transfer tersebut akan ditempatkan 

dalam antrian (queue) pada system BI-RTGS. 



3) Informasi credit transfer yang telah diselesaikan (settled) 

akan di transmisikan secara otomatis oleh RCC ke RT 

peserta dan RT peserta penerima. (Aulia, 2013 : 87 ) 

2. Accounting Settlement 

1) Peraturan dan peserta  

Rekening settlement bank-bank komersial berada 

pada cabang Indonesia di wilayah kerja Bank Indonesia. 

Aturan yang mengatur rekening ini adalah “peraturan 

rekening settlement di Bank Indonesia (1979)” serta surat 

edaran lainnya. Disini diatur bahwa rekening settlement 

harus selalu berada dalam posisi kredit, fasilitas offset 

antar rekening settlement di Bank Indonesia tidak 

diperbolehkan. Satu rekening settlement dapat mencakup 

beberapa cabang bank di dalam satu wilayah, ada 

kecenderungan untuk membuat satu rekening untuk satu 

bank di dalam satu wilayah kerja Bank Indonesia. 

Pasal 41 Peraturan Bank Sentral (1968) memberikan 

hak kepada Bank Indonesia untuk memelihara, menerima, 

memindahkan, membayarkan dana rekening Koran dan 

seterusnya. 

2) Tipe transaksi, pengoperasian dan pengolahan transaksi 

Fasilitas untuk mengakses rekening settlement dapat 

dilakukan pada empatpuluh dua cabang Bank Indonesia 



dan kantor pusat. Transaksi yang di-posting terhadap 

rekening settlement dapat bersumber dari : 

a. Secara elektronis untuk settlement kliring dan tunai. 

b. Secara manual (akan dibuat elektronik) untuk transfer 

antar cabang. 

c. Secara manual untuk pasar uang, surat berharga, dan 

valuta asing. 

d. Secara manual untuk tolakan kliring. 

3) Prosedur Settlement 

Posisi (early warning) dari rekening net settlement 

yang didapatkan dari kliring setelah seluruh input diproses 

untuk Jakarta pada pukul 3:30 sore dan pukul 12:30 untuk 

kota-kota kecil. Dengan mengombinasikan hal tersebut 

dengan transaksi lain, maka bank-bank dapat 

menyelesaikan kewajiban harian mereka. Bila cabang 

bank memerlukan dana tambahan untuk menutup posisi 

debet mereka, maka berikut ini adalah prosedur yang 

umum dilakukan : 

a. Memberitahukan kantor pusat dan mengatur transfer 

melalui telex dari cabang lain. 

b. Mengambil dana dari pasar uang, biasanya hanya 

dilakukan di Jakarta. 



c. Melakukan Repo terhadap surat berharga yang ada di 

Bank Indonesia (antara pukul 6:00-6:30 sore hari ). 

d. Sebagai alternatif terakhir (last resort) meminta kredit 

likuiditas dari Bank Indonesia. 

Untuk kota-kota kecil penyelesaian kliring dilakukan 

pada hari yang sama. Di Jakarta dan kota besar 

lainnya penyelesaian baru akan dilakukan pada pagi 

esok harinya dan dana akan tersedia (untuk dipakai) 

pada pukul. (Aulia, 2013 : 87 – 88 ). 

3. Sistem BI-RTGS 

1) Pengertian BI-RTGS 

System BI-RTGS adalah proses penyelesaian akhir 

transaksi (settlement) pembayaran yang dilakukan per 

transaksi, baik transaksi individual maupun gross 

settlement dan bersifat real time (diproses secara 

elektronik), dimana rekening bank peserta dapat di 

debit/kredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan 

perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran. 

Dengan sistem BI-RTGS, secara teknis, bank asal 

melalui terminal RTGS di tempatnya, mentransmisikan 

transaksi pembayaran ke pusat pengolahan system RTGS 

(RTGS Central Computer/RCC) di Bank Indonesia untuk 

proses settlement. Apabila proses settlement berhasil, 



maka transaksi pembayaran akan diteruskan secara 

otomatis dan elektronis kepada bank yang dituju. 

Keberhasilan proses settlement tergantung dan jecukupan 

saldo bank pengirim transaksi pembayaran karena dalam 

BI-RTGS bank hanya diperbolehkan untuk mengkredit 

bank lain. Dengan kata lain, bank peserta di Bank 

Indonesia cukup sebelum bank tersebut melaksanakan 

transfer ke bank peserta BI-RTGS lainnya. 

2) Tujuan BI-RTGS  

Terdapat beberapa tujuan dari tersedianya layanan BI-

RTGS, antara lain : 

a. Menyediakan sarana transfer dana antarbank yang 

lebih cepat, efisien, andal dan aman kepada bank 

dan nasabahnya. 

b. Memberikan kepastian settlement dengan lebih 

segera (irrevocable dan unconditional ). 

c. Menyediakan informasi rekening bank secara real 

time dan menyeluruh. 

d. Meningkatkan disiplin dan profesionalisme bank 

dalam mengelola likuiditasnya. 

e. Mengurangi risiko-risiko settlement. (Aulia, 2013 : 

103 – 105). 

 



3) Mekanisme settlement saat ini 

Pada saat ini mekanisme penyelesaian transaksi 

antarbank, baik untuk kepentingan bank sendiri maupun 

untuk kepentingan nasabahnya, dilaksanakan dengan 

menggunakan kliring media. 

Berbeda dengan system BI-RTGS yang 

menggunakan metode gross settlement dimana setiap 

transaksi diperhitungkan secara individual, dalam system 

kliring digunakan metode net settlement daalam rangka 

penyelesaian akhir. Net settlement adalah proses 

penyeselsaian akhir transaksi-transaksi pembayaran yang 

dilakukan pada akhir suatu periode dengan melakukan off 

setting antara kewajiban-kewajiban pembayaran dengan 

hak-hak penerimaan sehingga hanya ada satu net hak atau 

kewajiban yang akan di-settle untuk masing-masing 

rekening peserta. 

Dengan demikian, melalui kliring, terdapat risiko 

pada akhir hari, satu bank akan mengalami kekalahan 

kliring dalam jumlah yang cukup besar karena selama ini 

seluruh transaksi antar bank baik yang bersifat retail 

transaction maupun large value transaction dilaksanakan 

melalui kliring. Apabila jumlah kekalahan kliring ini 

melampaui saldo rekeningnya di Bank Indonesia akan 



menjadi negative (overdraft) yang pada gilirannya nanti 

akan menyulitkan Bank Indonesia apabila bank tersebut 

tidak mampu menutup overdraft keesokan harinya. (Aulia, 

2013 : 105 ) 

2.3 Shopee  

2.3.1 Sejarah Shopee 

Perkembangan industri aplikasi semakin melesat 

setelah munculnya smartphone atau ponsel pintar dengan 

harga terjangkau semua kalangan. Sebenarnya industri 

perangkat lunak ini telah ada dan muncul sejak komputer 

ada. 

Aplikasi perangkat lunak atau softwere adalah 

program yang berisi bahasa computer dan dapat dijalankan 

dengan syarat-syarat tertentu pada sebuah system device. 

Tantangan yang ada saat ini adalah membuat aplikasi yang 

dapat dibisniskan untuk dunia usaha, sehingga ujungnya 

dapat menghasilkan pendapatan atau yang lebih penting 

lagi adalah menyelesaikan masalah-masalah dilingkungan 

sekitar kita.  

Di era teknologi yang semakin maju seperti 

sekarang ini, industri aplikasi merupakan bisnis yang 

sangat menjanjikan. Aplikasi ini tak hanya 

menguntungkan untuk dirinya sendiri tetapi mampu 



menciptakan cara baru dalam berbisnis, masyarakat semua 

untung bahkan membuat revolusi bisnis dengan cepat dan 

berbiaya relatif murah. Masyarakat terbantu karena lebuh 

mudah untuk memesan layanan online, banyaknya bisnis 

shopping online yang bermunculan. Awalnya harus 

diselesaikan secara offline, saat ini semua bisa diselesaikan 

dengan online tanpa harus bertemu langsung. Tak harus 

mempunyai kemampunan IT tetapi bisa menggunakan 

fasilitas IT secara gratis melalui marketplace yang ada. 

 

Tabel 2.2  

Pejalanan Digital Indonesia 

 

1993 Indosat Perusahaan ISP Pertama 

1997 Bhineka.com Toko Komputer Online 

1998 Detik.com Portal berita 

1999 Kaskus.com Komunitas online 

2003 Tokobagus.com Marketplace pertama 

2009 Koprol 

Medsos berbasis lokasi 

diakui dunia 

2009 Agate Perusahaan Game 

2009-sekarang Start-up Pelaku local vs global 

 

Sumber : Information Technology Business Start-up oleh Yudho, 

2018 : 73. 

 



 

Bisnis aplikasi perangkat lunak selalu terbuka 

mengingat perkembangan jumlah penduduk yang semakin 

tinggi. Saat ini ada sekitar 259 juta rakyat  Indonesia 

dengan komposisi 88,1 juta adalah pengguna internet aktif 

dan terlibat dalam pasar online sebanyak 66 juta. 

Kesimpulannya adalah pasar Indonesia sangat prospek. 

Sebelum mengenal lebih jauh tentang shopee 

alangkah lebih baiknya mengenal terlebih dahulu apa itu 

e-commerce. Makna e-commerce selalu mengalami 

perubahan setiap saat. Awalnya hanya mengacu pada 

fasilitas transaksi komersial yang berlangsung secara 

elektronis. Transaksi ini biasanya menggunakan teknologi 

seperti EDI (EDI, diperkenalkan pertama kali pada akhir 

tahun 1970-an), untuk mengirimkan dokumen komersial 

seperti order pembelian atau faktur secara elektronis. 

Pada perkembangan selanjutnya, e-commerce telah 

menjadi transaksi sebenarnya dan lebih tepat disebut 

sebagai web commerce. Web commerce merupakan 

transaksi pembelian barang dan atau jasa yang 

berlangsung melalui World Wide Web dengan 

menggunakan perangkat server yang secure, 

menggunakan e-shopeing carts, dan layanan electronic 



pay, seperti otorisasi pembayaran kartu kredit. (Yudho, 

2018 : 73) 

 E-commerce adalah salah satu implementasi bisnis 

online. Berbicara mengenai bisnis online, tidak terlepas 

dari apa yang disebut transaksi, seperti jual beli di internet. 

Transaksi inilah yang kemudian dikenal dengan istilah 

electronic commerce. Electronic commerce atau lebih 

dikenal dengan istilah e-commerce merupakan aktivitas 

pembelian, penjualan, pemasaran, dan layanan atas produk 

dan jasa yang ditawarkan melalui jaringan komputer. 

Dunia industri teknologi informasi melihatnya sebagai 

sebuah aplikasi bisnis secara elektronik yang mengacu 

pada transaksi-transaksi komersial.  

Definisi lain dari e-commerce adalah kegiatan 

komunikasi bisnis dan manajemennya yang dilaksanakan 

menggunakan metode-metode elektronik seperti halnya 

electronic data interchange dan automated data-collection 

system.  

E-commerce dapat juga meliputi transfer informasi 

secara electronis antarbisnis, dalam hal ini menggunakan 

Electronic Data Interchange (EDI). 



Model bisnis usaha dibidang Aplikasi dari sisi 

pengguna dan pembuat maka secara garis besar, bisnis 

aplikasi terbagi menjadi tiga model yakni : 

1. Business to Business (B2B)  

Menurut Yudho, (2018 : 74) Menyatakan bahwa, 

“Business to Business (B2B) menggambarkan model 

bisnis dengan transaksi berbasis antara 

perusahaan/lembaga/organisasi atau pemerintah. Contoh : 

aplikasi software kasir, aplikasi sistem informasi sekolah, 

aplikasi sistem informasi perpajakan, aplikasi sistem 

manajemen parkir, aplikasi keuangan daerah dan lain 

sebagainya.” (Yudho, 2018 : 74) 

a. Kelebihan : 

1) Pasar jelas dan spesifik. 

2) Segmentasi lebuh sedikit. 

3) Mendapat penghasilan dari maintenance dan service. 

4) Lebih pasti dalam menghasilkan uang. 

5) Kebanyakan berbasis proyek. 

b. Kekurangan : 

1) Kreativitas mengikuti keinginan konsumen. 

2) Modal lebih besar. 

3) Harus memiliki potofolio yang kuat. 

4) Deadline ketat. 



2. Business to Consumer (B2C) 

Menurut Yudho, (2018 : 74) Menyatakan bahwa, 

“Business-to-Consumer merupakan kegiatan yang 

menggambarkan bisnis melani kepada konsumen dengan 

produk/ jasa. Contoh : Bhinneka, Berrybenka, ticket.com, 

tiketkai.com, mataharimall.com yang memfasilitasi 

konsumen untuk lebih mudah mendapatkan produk barang 

yang mereka butuhkan”. (Yudho, 2018 : 74) 

a. Kelebihan : 

1) Pasar spesifik menyasar pada unit usaha yang sudah 

ada. 

2) Alternatif monetisasi beragam, seperti : iklan, in-apps, 

member dan promo, dan lain-lain. 

b. Kekurangan : 

1) Kompetitor lebih banyak. 

2) Tidak ada kepastian monetisasi dapat menghasilkan 

uang jumlah besar.  

3. Consumer to Consumer (C2C)  

Menurut Yudho, (2018 : 75) Menyatakan bahwa, 

“C2C merupakan jenis e-commerce yang meliputi semua 

transaksi elektronik barang atau jasa antar-konsumen. 

Umumnya transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga 

yang menyediakan platform online unuk melakukan 



transaksi tersebut. Contoh : OLX, Tokopedia, Bukalapak, 

Shopee,  Blanja dan Elevania”. (Yudho, 2018 : 75) 

a. Kelebihan : 

1) Pasar luas. 

2) Modal yang diperlukan terukur, sesuai kebutuhan. 

3) Lebih fleksibel dan kreatifitas.  

4) Alternatif momentasi banyak, seperti iklan, in-apps, 

dan lain-lain. 

b. Kekurangan 

1) Segmentasi terlalu luas. 

2) kompetitor lebih banyak. 

3) Tidak ada kepastian momentasi dalam jumlah besar. 

Dari semua pemaparam diatas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa Shopee merupakan perusahaan e-

commerce yang dikelola oleh Garena (berubah nama 

menjadi SEA Group). Shopee termasuk kedalam Bisnis 

C2C (custome-to-customer) mobile marketplace yang 

diusung Shopee memungkinkan kehadirannya dapat 

dengan mudah diterima oleh berbagai lapisan masyarakat. 

Shopee adalah aplikasi Marketplace online untuk 

jual beli di ponsel dengan mudah dan cepat. Shopee 

menawarkan berbagai macam produk-produk mulai dari 

produk fashion sampai dengan produk untuk kebutuhan 



sehari-hari. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile 

untuk memudahkan penggunanya dalam melakukan 

kegiatan belanja online tanpa harus membuka website 

melalui perangkat computer. 

Shopee mulai masuk ke pasar Indonesia pada akhir 

bulan Mei 2015 dan Shopee baru mulai beroperasi pada 

akhir Juni 2015 di Indonesia. Shopee merupakan anak 

perusahaan dari Garena yang berbasis di Singapura. 

Shopee telah hadir di beberapa negara di kawasan Asia 

Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, 

Filipina, dan Indonesia. Shopee Indonesia beralamat di 

Wisma 77 Tower 2, Jalan Letjen. S. Parman, Palmerah, 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11410, Indonesia. 

(Shopee, 2015). 

Shopee hadir di Indonesia untuk membawa 

pengalaman berbelanja baru. Shopee memfasilitasi penjual 

untuk berjualan dengan mudah serta membekali pembeli 

dengan proses pembayaran yang aman dan pengaturan 

logistik yang terintegrasi. Saat ini, angka unduhan Shopee 

telah mencapai satu juta lebih unduhan di Google Play 

Store dan App Store . (Arief, 2016: 3) 

Sasaran pengguna Shopee adalah kalangan muda 

yang saat ini terbiasa melakukan kegiatan dengan bantuan 



gadget termasuk kegiatan berbelanja. Untuk itu Shopee 

hadir dalam bentuk aplikasi mobile guna untuk menunjang 

kegiatan berbelanja yang mudah dan cepat. Kategori 

produk yang ditawarkan Shopee lebih mengarah pada 

produk fashion dan perlengkapan rumah tangga. 

2.3.2 Pengertian Shopee 

Shopee merupakan perusahaan e-commerce yang 

berada di bawah naungan Garena (berubah nama menjadi 

SEA Group). Shopee Indonesia adalah salah satu pusat 

perbelanjaan yang dikelola oleh Garena (berubah nama 

menjadi SEA Group). Bisnis C2C (Consumer-to-

customer) mobile marketplace yang diusung Shopee 

memungkinkan kehadirannya dapat dengan mudah 

diterima oleh berbagai lapisan masyarakat 

Menurut Rakhmat, (2018 : 248) menyatakan bahwa 

“Shopee merupakan Marketplace yang menggunakan 

konsep rekening bersama. Dengan shopee akan 

memberikan kemudahan bagi seller dan buyer untuk 

bertransaksi online dengan perantara shopeed. Shopee 

memiliki keunikan yang berbeda dengan perusahaan e-

commerce yang lainnya, yaitu shopee yang memiliki 

tagline Ongkos Kirim Gratis dengan syarat dan ketentuan 

tertentu”. (Rakhmat, 2018 : 248)  



Beberapa keunggulan Shopee menurut Chris Feng, 

CEO Shopee dalam acara peluncuran Shopee di Jakarta 

adalah: 

1) Menjual barang dengan cukup cepat, dapat 

dilakukan hanya dalam waktu 30 detik. 

2) Memiliki tampilan yang sederhana dan dapat dengan 

mudah digunakan walaupun oleh pengguna baru. 

3)  Menawarkan fitur chatting dengan penjual sehingga 

dengan mudah bisa langsung bertransaksi atau tawar 

menawar. Fitur ini sangat memudahkan pengguna 

aplikasi shopee mengingat di aplikasi atau situs e-

commerce lainnya pembeli harus menyimpan nomer 

telepon terlebih dahulu untuk berhubungan 

langsung. Fitur chatting pada aplikasi shopee juga 

berbeda karena selain bisa mengirim pesan tetapi 

juga bisa mengirim tautan seperti foto.  

4) Memiliki fitur tawar yang memungkinkan pembeli 

untuk menawar harga yang sudah ditetapkan oleh 

penjual.  

5)  Memiliki fitur berbagi yang lengkap sehingga 

dengan mudah menyebarkan info ke berbagai media 

social atau messenger, seperti Facebook, Instagram, 



Twitter, Line, Pinterest, Whatsapp, Buzz, hingga 

Beetalk. 

Shopee mengintegrasikan fitur media sosial 

mencakup fungsi hashtag, yang memungkinkan pengguna 

mencari barang atau produk yang sedang populer atau 

untuk mengikuti tren produk terbaru dengan mudah. 

(Arief, 2016: 4) 

2.4 Virtual Account 

Menurut Febrian, (2017 : 24) menyatakan bahwa, 

“Virtual Account adalah sebuah akun khusus yang 

diciptakan untuk mengetahui dan mengidentifikasi suatu 

pembayaran secara langsung yang berwujud nomor 

virtual. Nomor virtual ini sebagai pengganti nomor 

rekening bank. Kemajuan teknologi modern seperti virtual 

account ini diciptakan untuk memberikan manfaat dan 

kemudahan dalam pencatatan transaksi dan pengelolaan 

keuangan dalam tata kelola keuangan pada suatu 

perusahaan”. (Febrian, 2017 : 24). 

Nomor virtual account pada e-commerce  terdiri 

dari 5 digit kode bank dan 10 digit NIM. Nomor virtual 

account digunakan sebabagai pengganti nomor rekening 

yayasan. Dengan menggunakan nomor virtual account 



lebih memudahkan buyer dalam melakukan pembayaran 

belanja online di e-commerce shopee. 

Virtual account adalah rekening bank tidak nyata 

yang bisa Anda gunakan untuk transaksi pembayaran. 

Virtual account ini berupa sebuah nomor ID customer 

yang dibuat oleh bank sesuai permintaan sebuah 

perusahaan untuk melakukan transaksi. Untuk setiap 

transaksi, customer akan mendapatkan ID virtual account 

yang disebut sebagai nomor virtual account. Nomor atau 

ID ini berbeda untuk setiap customer dan bisa berubah 

untuk setiap transaksi. 

Virtual account ini berbeda dengan bank transfer. 

Pembayaran dengan bank transfer semua transaksi 

pembayaranya itu secara manual, dimana buyer perlu 

mengirim bukti transfer dalam rupa foto struk transfer atau 

screenshot m-Banking atau i-Banking kepada penjual. 

Dengan menggunakan virtual account, buyer sudah 

tidak perlu repot lagi mengirimkan bukti transfer, hanya 

tinggal membayar sesuai dengan nilai invoice ke ID 

virtual account yang diberikan oleh penjual. Apabila 

pembayarannya sukses, transaksi tersebut akan langsung 

tercatat secara otomatis. 



Transaksi melalui virtual account membuat proses 

pembayaran menjadi lebih mudah dan praktis, setiap 

pengguna akan mendapatkan satu nomor yang langsung 

memberi tahu Anda berapa nominal transaksinya. Selain 

itu, karena transfer menggunakan virtual account juga 

langsung masuk ke akun penjual dan tercatat secara 

otomatis ke pembukuan mereka, pembeli tidak perlu 

mengirimkan bukti pembayaran sebelum bisa 

mendapatkan barang atau jasa mereka karena nomor unik 

virtual account nya sudah mengidentifikasi siapa 

pelanggannya. 

 

2.5 Bank 

2.5.1 Definisi Bank 

Menurut Kasmir, (2014 : 3) mengemukakan 

bahwa, “Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang 

kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke 

masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya”. 

(Kasmir, 2014 : 3). 

Menurut Simorangkir (2012 : 1) mengemukakan 

bahwa, “Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga 

keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. 



Ada pun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan 

modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan 

oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan 

alat-alat pembayaran baru berupa uang giral” (Sentosa, 

2012 : 1). 

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 7 Tahun 1992 

Tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan UU 

No Tahun 1998 (selanjutnya disingkat dengan UUP) 

dijelaskan bahwa, Perbankan adalah segala sesuatu yang 

menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, 

kegiatan usaha, serta cara cara dan proses dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya; sedangkan pengertian 

perbankan dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 UUP : Bank 

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak”. (Sentosa, 2012 : 2). 

2.5.2 Jenis-jenis Bank 

2.5.3.1 Dilihat dari Bidang Usahanya 

1. Bank Umum 

Selain treminologi Bank Umum dalam praktik 

perbankan dikenal juga istilah Bank Komersial 



(commercial bank). Simorangkir, ( 2012 : 4) 

mengemukakan, di Indonesia istilah yang umum 

dipergunakan adalah bank umum, hal ini kemungkinan 

karena pengaruh bank-bank milik Belanda pada zaman 

penjajahan. Dengan masuknya bank-bank asing tahun-

tahun terakhir maka bank umum disebut pula bank 

komersial. (Sentosa, 2012 : 4 ) 

Secara Yuridis formal dalam UUP digunakan 

istilah Bank Umum. Hal ini dapat ditemui dalam pasal 5 

ayat (1) UUP sebagai salah satu jenis usaha di dunia 

perbankan. Pengertian Bank Umum sendiri dijabarkan 

dalam Pasal 1 angka 3 UUP yang mengemukakan, “Bank 

Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah 

yang dalam kegiatannya memberikan jasa-jasa dalam lalu 

lintas pembayaran” 

Usaha bank umum meliputi : 

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat 

deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang 

dipersamakan dengan itu. 

b. Memberikan kredit. 

c. Menerbitkan surat pengakuan hutang. 



d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri 

maupun untuk kepentingan dan atas perintah 

nasabahnya : 

1. Surat-surat wesel yang diakseptasi oleh bank yang 

masa berlakunya tidak lebih lama daripada 

kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang 

dimaksud . 

2. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya 

yang masa berlakunya tidak lebih lama  daripada 

dari kebiasaan perdagangan surat-surat yang 

dimaksud. 

3. Kertas pembendaharaan Negara dan surat jaminan 

pemerintah. 

4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI). 

5. Obligasi. 

6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 

(Satu) tahun. 

7. Instrument surat berharga lain yang berjangka 

waktu sampai dengan 1 (Satu) tahun. 

e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri 

maupun kepentingan nasabah. 

f. Memindahkan dana pada, menjamin dana dari, atau 

memindahkan dana bank lain, baik dengan 



menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun 

dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya. 

g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat-surat 

berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar 

pihak ketiga. 

h. Menyediakan tempat penitipan untuk kepentingan 

pihak lain berdasarkan suatu kontrak. 

i. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada 

nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang 

tidak tercatat di bursa efek.  

j. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit 

dan kegiatan wali amanat. 

k. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan 

lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

l. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh 

bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-

undang ini peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Dalam mengelola bank, maka bank harus melakukan 

terobosan dalam memberikan layanan jasa perbankan, tidak 

hanya bersifat pasif tetapi harus bersifat aktif namun tidak 

menyimpang dari asas pengelolaan bank yakni prinsip kehati-



hatian (prudential banking) serta tata kelola perusahaan yang 

baik (good corporate governance, GCG).  

Sementara itu, dalam keputusan hukum perbankan, 

antara lain Siswanto Sutojo, mengemukakan kegiatan utama 

bank umum adalah : 

a. Menunjang kelancaran mekanisme pembayaran di 

masyarakat. 

b. Mengumpulkan dana dari masyarakat. 

c. Memberikan kredit korporasi. 

d. Menyediakan jasa penunjang perdagangan internasional. 

e. Menyediakan jasa pialang surat berharga. 

f. Menyediakan jasa penitipan barang berharga dan surat 

bernilai. 

Selain tugas terssebut, dalam perkembangannya usaha 

Bank Umum pun berkembang sesuai dengan perkembangan 

masyarakat dan bisnis. Untuk berbagai produk Bank Umum 

pun, bermunculan seperti : penerbitan kartu kredit, Automatic 

Teller Machine (ATM), Internet Banking, sampai dengan jasa 

konsultasi perbankan. (Sentosa, 2012 : 4 - 7) 

Sementara itu, Simorangkir (2012 : 7) mengemukakan, 

dengan perkembangan bank komersial dibarengi dengan teknik 

perbankan yang semakin meluas, maka setiap ada titipan uang 

tunai di bank, maka pihak bank mencatat didalam sebuah buku 



yang disebut rekening giro. Simpanan giro kemudian setiap 

saat dapat diambil dengan cara memberi perintah kepada bank. 

Hal ini mengakibatkan rekening giro berubah-ubah, karena 

seringnya penyetoran dan penarikan uang pemilik rekening 

giro. Rekening ini disebut dengan rekening Koran. (Sentosa, 

2012 : 7). 

2. Bank Perkreditan Rakyat 

Seperti halnya Bank Umum, terminology Bank 

Perkreditan Rakyat dapat ditemui dalam Pasal 5 Ayat (1) UUP. 

Sedangkan pengertian Bank Perkreditan Rakyat dijabarkan 

dalam Pasal 1 angka 4 UUP sebagai berikut : Bank Perkreditan 

Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. Mencermati pengertian yang diberikan dalam 

UUP sebenarnya tidak ada perbedaan mencolok antara Bank 

Umum dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), kecuali dalam 

bidang usaha layanan jasa dalam lalu lintas pembayaran hanya 

diberikan kepada bank umum. Adapun bidang usaha BPR 

dijabarkan dalam Pasal 13 UUP sebagai berikut : 

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau 

bentuk lainya yang dapat dipersamakan dengan itu. 



2. Memberikan kredit. 

3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana 

berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

4. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank 

Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, 

dan/atau tabungan pada bank lain. 

Selanjutnya dalam pasal 14 UUP dikemukakan BPR 

dilarang : 

1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu 

lintas pembayaran. 

2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. 

3. Melakukan penyertaan modal. 

4. Melakukan usaha pengasuransian. 

5. Melakukan usaha lain diluar kegiatan uasaha sebagaimana 

yang dimaksudkan dalam pasal 13 UUP. 

Jadi disini tampak bidang usaha yang dilakukan oleh 

BPR tidak seluas bidang usaha yang dapat dilakukan oleh 

Bank Umum. (Sentosa, 2012 : 8 ). 

3. Bank Khusus 

Dalam Pasal 5 Ayat (2) UUP dikemukakan, Bank 

Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan 

kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar 



kepada kegiatan tertentu. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 

ini dikemukakan, yang dimaksud denga “mengkhususkan diri 

untuk melaksanakan kegiatan tertentu” adalah antara lain 

melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, 

pembiayan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan 

pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, 

pengembangan ekspor nonmigas, dan pengembangan 

perumahan. 

Dari ketentuan diatas, tampak bahwa pembentuk 

undang-undang melihat kondisi masyarakat cukup majemuk 

baik dari segi pendidikan maupun latar belakang adat istiadat 

dirasakan perlu memberi ruang, jika ada keinginan untuk 

mendirikan bank yang bidang usahanya bersifat khusus. 

Sebutlah sekedar contoh, akhir-akhir ini muncul gagasan untuk 

mendirikan Bank pertanian yang melayani khusus para petani, 

Bank Tenaga Kerja Indonesia yang mengkhususkan diri dalam 

melayani kepentingan Tenaga Kerja Indonesia yang bertugas 

di luar negeri. (Sentosa, 2012 : 9) 

2.5.3.2 Dilihat dari Segi Kepemilikannya 

1. Bank Milik Negara 

Dilihat dari kepemilikannya bank dapat dimiliki oleh 

Negara, dalam arti modal bank yang bersangkutan berasal dari 

pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. 



Bank milik Negara sering juga digunakan istilah bank milik 

pemerintah. Sebelum diterbitkannya UUP tahun 1992, 

pengaturan tentang bank milik Negara diatur dalam undang-

undang tersendiri. Pasca diterbitkannya UUP tahun 1992 

semua bank milik Negara harus menyesuaikan diri dengan 

undang-undang ini. Jelasnya dalam Pasal 54 Ayat (3) UUP 

sebagai berikut : Penyesuaian bentuk hukum bank-bank milik 

Negara sebagaimana diatur dalam pasal ini dilaksanakan 

berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 jo. 

Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 1969. Dengan 

demikian setelah penyesuaian bentuk hukum bank-bank milik 

Negara tersebut selesai, Undang-undang tentang pendirian 

bank-bank tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Demikian 

pula Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962 tidak berlaku lagi 

1 (Satu) tahun sejak dimulai berlakunya undang-undang ini. 

Seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang 

juga membawa pengaruh dalam dunia usaha, dirasakan perlu 

untuk memperbaharui pengaturan tentang Badan Usaha Milik 

Negara yang selama bertahun-tahun diatur dalam Undang-

undang Nomor 9 Tahun 1969 diganti dengan UU No 19 Tahun 

2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UUBUMN). Dalam 

Pasal 1 angka 1 UUBUMN dijelaskan : Dalam Undang-undang 

ini, yang dimaksud dengan: Badan Usaha Milik Negara, yang 



selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh 

atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui 

penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara 

yang dipisahkan. 

Yang menarik disini adalah pasca diundangkannya 

UUBUMN tahun 2003, dalam undang-undang ini hanya 

dikenal 2 (Dua) bentuk BUMN yakni pertama Perusahaan 

Umum (perum) dan yang kedua adalah Perusahaan Persero). 

Dilihat dari kedua bentuk ini, bagi Bank Milik Negara 

pilihannya cuma satu yakni Persero. Hal ini juga sejalan 

dengan bentuk hukum bank sebagaimana yang dijabarkan 

dalam Pasal 21 UUP tentang bentuk hukum Bank. Adapun 

yang dimaksud dengan perusahaan perseroan dijabarkan dalam 

Pasal 1 angka 2 UUBUMN dikemukakan : Perusahaan 

Perseroan adalah yang selanjutnya disebut Persero adalah 

Badan Usaha Milik Negara yang bentuknya Perseroan 

Terbatas yang modalnya terbagi atas saham yang seluruh atau 

paling sedikitnya 51% (lima puluh satu persen) sahamnya 

dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan 

utamanya adalah mengejar keuntungan. 

Dengan demikian jika dilihat dari sudut pandang UUP, 

Bank Milik Negara secara normatif dapat memilih bentuk 

Perseroan Terbatas (PT), koperasi atau Perusahaan Daerah 



(PD) sebagaimana yang dijabarkan dalam pasal 21 UUP. 

Namun jika dilihat dari tujuan yang hendak dicapai dan tingkat 

keleluasaan dalam menjalankan kegiatan usaha dalam bentuk 

hukum yang paling ideal bagi Bank Milik Negara adalah PT. 

disebut demikian, karena PT dapat memperluas kepemilikan 

saham dengan cara menjual saham kepada public (go public). 

Berikut yang termasuk Bank Milik Negara : 

1. Bank Mandiri. 

2. Bank Negara Indonesia (BNI). 

3. Bank Rakyat Indonesia (BRI). 

4. Bank Tabungan Negara (BTN). 

2. Bank Milik Swasta 

Bank milik swasta dapat dibagi dalam 2 (kategori) 

yakni : 

1) Swasta Nasional, artinya modal bank yang bersangkutan 

dimiliki oleh Warga Negara Indonesia secara Individual 

dan atau Badan Hukum Indonesia. 

2) Swasta Asing, artinya modal bank tersebut dimiliki oleh 

Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing. 

Dalam hal ini ada kemungkinan bank ini merupakan 

kantor cabang dari Negara asal bank yang bersangkutan. 

3) Disamping kedua jenis bank diatas, dalam dunia 

perbankan pun dikenal pula apa yang disebut Bank 



Campuran. Yang dimaksud dengan bank campuran disini 

adalah bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau 

lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan 

didirikan oleh warga Negara Indonesia dan/atau Badan 

Hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh Warga 

Negara Indonesia, dengan satu atau lebih bank yang 

berkedudukan di luar negeri. 

Terkait dengan kepemilikan Bank, Bank Indonesia telah 

menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 

8/16/PBI/2006(PBI:8/16/2006) tanggal 5 Oktober 2006 tentang 

Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia. Dalam Pasal 1 

angka 2 PBI: 8/162006 dijelaskan yang dimaksud dengan 

kepemilikan Tunggal adalah suatu kondisi dimana suatu pihak 

hanya menjadi pemegang saham pengendali pada 1 (Satu) Bank. 

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 3 dikemukakan yang dimaksud 

dengan pemegang saham pengendali adalah badan hukum 

dan/atau perorangan dan/atau kelompok usaha yang : 

a. Memiliki saham Bank sebesar 25% (dua puluh lima 

perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan 

Bank dan Mempunyai hak suara. 

b. Memiliki saham Bank kurang dari 25% (dua puluh lima 

perseratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan 



melakukan pengendalian Bank baik secara langsung maupun 

tidak langsung. 

Sementara itu dalam Pasal 1 Angka 4 dikemukakan yang 

dimaksud dengan Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (Bank 

Holding Company) adalah badan hukum yang dibentuk dan/atau 

dimiliki oleh pemegang saham pengendali untuk 

mengkonsolidasikan dan mengendalikan secara langsung seluruh 

aktivitas Bank-bank yang merupakan anak perusahaannya. 

Selanjutnya dalam Pasal 2 Ayat (1) dikemukakan: setiap 

pihak hanya dapat menjadi Pemegang Saham Pengendali pada 1 

(Satu) bank. Ayat (2) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dikecualikan bagi : 

a. Pemegang saham pengendali pada 2 (Dua) bank yang 

masing-masing melakukan kegiatan usaha dengan prinsip 

berbeda yaitu secara konvensional dan berdasarkan prinsip 

syariah. 

b. Pemegang saham pengendali pada 2 (dua) bank yang salah 

satunya merupakan bank Campuran (joint venture bank). 

Bank Holding Company sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 Ayat (1) hurup c. (Sentosa, 2012 : 12 – 14 ) 

 

 



2.5.3    Dilihat dari Segi Operasionalnya 

Dilihat dari ruang lingkup operasional bidang usahanya, 

bank dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yakni : 

a. Bank Devisa. Yang dimaksud dengan Bank Devisa disini 

adalah bank yang memperoleh surat keputusan dari Bank 

Indonesia untuk melakukan transaksi perdagangan dengan 

menggunakan valuta asing. 

b. Bank Nondevisa, artinya bank yang tidak dapat melakukan 

transaksi pembayaran dengan menggunakan valuta asing. 

(Sentosa, 2012 : 14 ). 

2.5.4 Fungsi Bank 

Keberadaan bank dalam kehidupan masyarakat dewasa 

ini, mempunyai peran yang cukup penting. Disebut demikian, 

karena lembaga perbankan baik Bank Umum maupun Bank 

Perkreditan merupakan roh dari system keuangan suatu Negara. 

Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi wadah bagi 

badan usaha, lembaga pemerintah, swasta maupun orang pribadi 

selain sebagai tempat menyimpan dana juga bisa sebagai sarana 

dalam melakukan transaksi keuangan. Lewat lembaga 

pengumpulan dana tersebut, bank dapat menyalurkan kembali 

dana yang sudah terkumpul tersebut kepada masyarakat melalui 

pranata hukum perkreditan. Disamping fungsi yang telah 

disebutkan diatas, bank juga dapat memberikan berbagai jasa 



perbankan yang dibutuhkan oleh nasabah maupun untuk 

masyarakat pada umumnya. 

Selain itu, bank pun dapat melayani berbagai kebutuhan 

pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran 

bagi semua sector perekonomian. Sebagaimana dikemukakan oleh 

Thomas Suyatno dkk (2012 : 16) mengemukakan bahwa, “Fungsi 

bank selain sebagai agent of develovement dalam kaitannya 

dengan kredit yang diberikan, bank juga bertindak selaku agent of 

trust, yakni dalam kaitannya dengan pelayanan/jasa-jasa yang 

diberikan baik kepada perorangan maupun 

kelompok/perusahaan”. (Sentosa, 2012 : 16) 

Berangkat dari perkiraan diatas semakin jelas, bahwa 

kehadiran bank dirasakan semakin penting ditengah-tengah 

masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Liestyo Stephen, 

(2012 :16) mengemukakan bahwa, “Perbankan sebagai bagian 

dari gaya hidup masyarakat konsumen senantiasa berinovasi dan 

memberikan pelayanan mengikuti trend, dalam hal tertentu 

menjadi trend senter, dan nasabah senang menikmatinya”. 

(Sentosa, 2012 : 16). 

Melihat arti pentingnya fungsi bank, dalam berbagai 

literature perbankan dikemukakan antara lain oleh Samik Ibrahim, 

(2012 :17) Menyatakan bahwa, “Peranan bank dalam lalu lintas 

pembayaran besar sekali. Dapat dibayangkan betapa rumit jadinya 



pelaksanaan suatu pembayaran apabila bank tidak ada didalam 

masyarakat. Dengan telah berdirinya bank selaku pelaksana 

pembayaran, maka perputaran roda dunia usaha menjadi lancar.” 

Sementara itu O.P Simorangkir, (2012 :18) mengemukakan 

bahwa “Ada tiga tugas yang dilakukan oleh lembaga perbankan 

yakni : pertama, operasi perkreditan secara aktif. Dalam tugas ini 

berarrti bank menciptakan atau memberikan kredit kepada 

masyarakat; kedua, operasi perkreditan secara pasif. Artinya bank 

menerima simpanan masyarakat; dan ketiga, bank sebagai 

perantara pemberi kredit. Pendapat senada dikemukakan oleh 

Siswanto Sutojo yakni tugas bank adalah mengumpulkan dana 

masyarakat (orang perorangan maupun organisasi), yang 

terkumpul, kemudian bank membantu nasabah unyuk keperluan 

bisnis ataupun kebutuhan yang sifatnya konsumtif”. (Sentosa, 

2012 : 17 - 18 ) 

Demikian juga halnya pembentuk UUP pun mencoba 

merumuskan fungsi bank tersebut dalam pasal tersendiri. 

Tepatnya dalam Pasal 3 UUP dikemukakan, fungsi utama 

perbankan adalah sebagai penghimpun dana, penyalur dana 

masyarakat. Hal ini berarti kehadiran bank sebagai suatu badan 

usaha tidak semata-mata bertujuan bisnis, namun ada misi lain 

yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. 

Sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 4 UUP, Perbankan 



Indonesia bertujuan meningkatkan pemeratan, pertumbuhan 

ekonomi, dan stabilitas nasional kea rah peningkatan 

kesejahteraan rakyat banyak. 

Adapun wujud dari peningkatan kesejahteraan masyarakat 

antara lain melalui pemberian fasilitas kredit yang dapat 

dijangkau oleh masyarakat. Lewat kredit yang diperoleh dapat 

digunakan dalam berbagai kebutuhan yang produktif. Namun 

dalam pemberian kredit tersebut, bank harus memerhatikan 

prinsip kehati-hatian. Sebagaimana dikemukakan oleh Try 

Widiyono, (2012 : 19) Mengemukakan bahwa, “Pemberian 

fasilitas kredit oleh bank idealnya mendasarkan pada faktor 

finansial, yang mencakup tiga pilar, yaitu : prospek usaha, kinerja 

dan kemampuan calon debitur. Namun faktor finansial saja belum 

cukup untuk memberikan keyakinan bahwa fasilitas kredit 

tersebut dapat kembali dengan aman dan menguntungkan. 

Pemberian fasilitas kredit haruslah berdasarkan suatu kepercayaan 

yaitu fasilitas yang diberikan digunakan untuk tujuan yang sesuai 

dengan permohonan calon debitur. Bank sebagai kreditur 

memberikan kredit atas keyakinan debitur bisa mengembalikan 

kredit tepat pada waktunya. Namun keyakinan tidaklah terjadi 

begitu saja (instant), akan tetapi melalui suatu proses analisis dari 

fakta dan data yang dikumpulkan untuk mengambil suatu 



kesimpulan. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya 

kredit macet yang mungkin saja bisa terjadi.” (Sentosa, 2012 : 19) 

 

 


