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GIRO

Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan 
setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet 
giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau 

dengan pemindahbukuan. dengan pemindahbukuan. 

Surat perintah nasabah yang telah distandarisir 
bentuknya kepada bank penyimpan dana untuk 
memindahbukukan sejumlah dana dari rekening 
yang bersangkutan kepada pihak penerima yang 

disebutkan kepada pihak penerima yang 
disebutkan namanya pada bank yang sama atau 

bank lain  



CEK

Perintah tak bersyarat dari pemegang 

rekening ( nasabah giro ) kepada bank 

untuk membayar sejumlah uang tertentu



BILYET GIRO

Surat perintah nasabah yang telah 
distandarisasi bentuknya kepada bank 

penyimpan dana untuk penyimpan dana untuk 
memindahbukukan sejumlah dana dari 
rekening yang bersangkutan kepada 
pihak penerima yang disebutkan 

namanya pada bank yang sama atau 
bank lain



PERBEDAAN CEK DAN 

BILYET GIRO

CEK

� Perintah bayar

� Dapat dibayar tunai

� Dapat dipindahtangankan

BILYET GIRO

� Pemindahan dana

� Tidak dapat dibayar tunai 

� Tidak dapat � Dapat dipindahtangankan

� Nama penerima dana 
belum / tidak tercantum

�Mempunyai satu tanggal 
penarikan

� Sebelum tanggal 
penarikan jatuh tempo 
dapat diajukan ke bank

� Tidak dapat 
dipindahtangankan 

� Nama penerima dana 
harus tercantum

�Mempunyai satu tanggal 
efektif dan satu tanggal 
penarikan

� Tidak ada bilyet giro 
mundur



PINJAMAN 

REKENING KORAN

Pemberian fasilitas pinjaman (kredit) yang Pemberian fasilitas pinjaman (kredit) yang 

ditatausahakan dalam rekening koran



NOMOR REKENING

Kode cabang 

Bank

Kode 
Nomor urut Nasabah

X X  .  X X  .  X  . X X X X X . X

Kode 

Aplikasi

Cek Digit 

(Modulo 

11)

Kode mata Uang



CONTOH 

NOMOR REKENING

“Suatu bank menggunakan kode cabang 01

menggunakan sistem aplikasi giro dengan kode 03

untuk pengolahan bank tersebut dalam mata uang

rupiah ( kode 0 ) dan tercatat sebagai nasabah girorupiah ( kode 0 ) dan tercatat sebagai nasabah giro

yang ke 33333 di bank tersebut “

Berdasarkan data tsb maka rekening yang

dihasilkan oleh sistem aplikasi adalah sbb :

�
01.03.0.33333.2



CONTOH   

NOMOR REKENING
Keterangan :

Angka 2 diatas 
menunjukkan check digit 
yang digenerate otomatis 

Cara perhitungan check digitnya :

1   * 0 =  0

2   * 1 =  2

3   * 0 =  0 
yang digenerate otomatis 
oleh komputer dengan 
menggunakan rumus 
aritmatika. Rumusnya :

10

x = ( Σ  i x D1)
i=1

Check digit = x modulo 11

4   * 3 = 12

5   * 0 =  0      Check digit = 134 mod 
11

6   * 3 = 18                      = 2

7   * 3 = 21

8   * 3 = 24

9   * 3 = 27

10 * 3 = 30  +

134   



ISTILAH - ISTILAH

�Overdraft

�Pelampauan penarikan saldo rekening koran yang 
tersedia secara efektif atau pelampauan penarikan 
atas maksimum pinjaman yang diberikan 
berdasarkan akad kredit.berdasarkan akad kredit.

�Cross Clearing

�Penggunaan dana efektif atas setoran kliring pada 
hari yang sama

� Jasa Giro

�Pemberian bunga kepada nasabah rekening koran / 
giro yang bersaldo kredit



�Pinjaman Rekening Koran

�Pemberian fasilitas pinjaman (kredit) yang 

ditatausahakan dalam rekening koran

ISTILAH - ISTILAH

ditatausahakan dalam rekening koran

� Stop Payment

�Permintaan nasabah rekening koran kepada bank 

untuk tidak membayarkan cek / bilyet giro yang 

telah dikeluarkan 



�Pemblokiran Rekening Koran

�Nasabah tidak dapat melaksanakan transaksi 

rekening koran atas sejumlah saldo tertentu atau 

hanya boleh untuk penyetoran saja. Biasanya 

ISTILAH - ISTILAH

hanya boleh untuk penyetoran saja. Biasanya 

rekening koran dijadikan jaminan kepada bank

� Surat Peringatan

�Surat yang dikeluarkan bank yang berisi peringatan 

kepada nasabah rekening koran dikarenakan 

nasabah tersebut menarik cek / bilyet giro kosong 

(SP 1, SP 2, SP 3)



ISTILAH - ISTILAH

• Daftar Hitam

– Surat yang dibuat oleh BI yang berisi daftar nasabah 

yang ditutup rekening korannya dikarenakan penarikan yang ditutup rekening korannya dikarenakan penarikan 

cek atau bilyet giro kosong

• Rehabilitasi

– Pemulihan nama baik



PERHITUNGAN BUNGA

Saldo Terendah

Saldo Rata – Rata
GIRO

365

Saldo Rata – Rata

Saldo Harian
GIRO

Saldo Harian PINJAMAN REKENING 
KORAN

360



SALDO TERENDAH

Bunga dihitung berdasarkan saldo 
terendah pada bulan berjalan.

RUMUS

� BUNGA =

SALDO TERENDAH X % BUNGA X ∑∑∑∑ HARI

365



SALDO RATA – RATA

RUMUS

Bunga yang dihitung berdasarkan rata 
rata saldo dalam 1 bulan

RUMUS

• SR = ∑∑∑∑ ( SALDO X ∑∑∑∑ HARI MENGENDAP )

∑∑∑∑ HARI DALAM 1 BULAN

• BUNGA =  SR X % BUNGA X ∑∑∑∑ HARI 

MENGENDAP 365



SALDO HARIAN (PRK)

Bunga dihitung setiap hari dan 
jumlah total bunga bulan yang 
bersangkutan akan dibebankan 
atau ditambahkan ke dalam jumlah atau ditambahkan ke dalam jumlah 
uang yang dipinjam

RUMUS

• BUNGA =

∑∑∑∑ ( SALDO X % BUNGA X ∑∑∑∑ HARI )

360


