
A. Pengertian Giro 

 

Produk-produk perbankkan syariah yang termasuk kedalam produk penghimpunan 

dana (funding) salah satunya adalah Giro. Giro adalah suatu istilah perbankan untuk suatu 

cara pembayaran yang hampir merupakan kebalikan dari sistem cek. Suatu cek diberikan 

kepada pihak penerima pembayaran (payee) yang menyimpannya di bank mereka, 

sedangkan giro diberikan oleh pihak pembayar (payer) ke banknya, yang selanjutnya 

akan mentransfer dana kepada bank pihak penerima, langsung ke akun mereka. Secara 

umum yang dimaksud dengan giro sesuai UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan 

adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan 

cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Adapun 

yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang di jalankan berdasarkan prinsip-

prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa Nomor 

01/DSN-MUI/VI/2000 tentang giro, menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara 

syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah. 

 

B. Pengertian Deposito 

 

Selain giro dan tabungan, produk perbankan syariah lainnya yang termasuk produk 

penghimpunan dana (funding) adalah deposito. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penariknya 

hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpanan 

dengan bank yang  bersangkutan.  

Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan 

berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah 

mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito 

yang berdasarkan prinsip Mudharabah.  

Dalam hal ini, Bank Syariahbertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan 

nasabah bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai 

mudharib, Bank Syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan 

dengan  prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad 

mudharabah dengan pihak ketiga.  



Dengan demikian, Bank Syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib  memiliki sifat 

sebagai seorang wali amanah (trustee), yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta 

beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan 

atau kelalaiannya. Di samping itu, Bank Syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha 

bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin 

tanpa melanggar berbagai aturan syariah. 

Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, bank syariah akan menghasilkan kepada 

pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad 

pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab 

terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi 

adalah mismanagement (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian 

tersebut.  

Berdasarkan kewengan yang diberikan oleh pihak pemilik dana, terdapat 2  (dua) 

bentuk mudharabah, yakni: 

1. Mudharabah mutlaqah (unrestricted investment account, URIA) 

2. Mudharabah muqayyadah (restricted investment account, RIA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

WARKAT 

 

A. Pengertian Warkat 

Warkat yaitu suatu catatan tertulis, terekam, tergambar, tercetak yang dibuat orang dalam 

ranggka untuk membantu ingatan. Warkat juga dapat dikatakan sebagai alat pembayaran 

bukan tunai yang diperhitungkan melalui Kliring. Untuk keseragaman dalam 

penyelenggaraan Kliring Lokal maka Warkat wajib memenuhi spesifikasi teknis berupa 

kualitas kertas, ukuran, rancang bangun (format) dan mutu cetak.\ 

 

B. Jenis Warkat 

Jenis Warkat yang dibakukan untuk diperhitungkan dalam Kliring adalah: 

1. Cek adalah cek sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang 

(KUHD) termasuk jenis-jenis cek seperti cek deviden, cek perjalanan, cek pemberian 

atau cinderamata, dan jenis cek lainnya yang penggunaannya dalam Kliring disetujui 

oleh Bank Indonesia; 

2. Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada Bank penyimpan dana untuk 

memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening 

pemegang yang disebutkan namanya, termasuk Bilyet Giro Bank Indonesia (BGBI); 

3. Wesel Bank Untuk Transfer adalah wesel sebagaimana diatur dalam KUHD yang 

diterbitkan oleh Bank khusus untuk sarana transfer; 

4. Surat Bukti Penerimaan Transfer adalah surat bukti penerimaantransfer dari luar kota 

yang dapat ditagihkan kepada Bank Peserta penerima dana transfer melalui Kliring 

Lokal; 

5. Nota Debet adalah Warkat yang digunakan untuk menagih dana pada Bank lain untuk 

untung Bank atau nasabah Bank yang menyampaikan Warkat tersebut. Nota Debet 

yang dikliringkan hendaknya telah diperjanjikan dan dikonfirmasikan terlebih dahulu 

oleh Bank yang menyampaikan Nota Debet kepada Bank yang akan menerima Nota 

Debet tersebut; dan 

6. Nota Kredit adalah Warkat yang digunakan untuk menyampaikan dana pada Bank 

lain untuk untung Bank atau nasabah Bank yang menerima Warkat tersebut. 

 

C. Spesifikasi Teknis Warkat 

Setiap Warkat wajib memenuhi spesifikasi teknis sebagai berikut. 



 

1. Kertas 

Kualitas kertas yang digunakan harus memenuhi “The London Clearing Bank’s Paper 

Specification No. 1”/CBS 1 (96 gsm). Khusus untuk warkat pada penyelenggaraan 

Kliring Lokal dengan menggunakan sistem Manual dan Semi Otomasi Kliring Lokal 

(Semi Otomasi) selain menggunakan kertas CBS 1 juga dapat menggunakan kertas 

sekuriti/security paper (90 gsm). Yang dimaksud dengan kertas sekuriti adalah kertas 

yang dipakai untuk mencetak Dokumen Sekuriti yang memiliki cirri pengaman untuk 

menangkal usaha pemalsuan baik dengan cara peniruan maupun manipulasi. 

 

2. Ukuran 

Ukuran Warkat yang digunakan merupakan ukuran seragam untuk semua jenis 

Warkat, Khusus untuk Warkat pada penyelenggaraan Kliring Lokal dengan menggunakan 

sistem Manual dan Semi Otomasi Kliring Lokal (Semi Otomasi) tidak ditentukan standar 

ketebalan Warkat. 

 

3. Rancang Bangun 

Pembakuan Warkat tidak dimaksudkan untuk membakukan redaksi yang tercantum 

dalam Warkat melainkan untuk lebih memudahkan pengenalan dan pemeriksaan Warkat 

maupun sandi/informasi yang tercantum di dalamnya. Adapun rancang bangun Warkat 

perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a) Nilai nominal pada Warkat harus dapat terlihat dengan jelas. Untuk keperluan tersebut 

maka nilai nominal dalam angka dicantumkan di sebelah kanan sejajar dengan baris 

nilai nominal dalam huruf 

b) Nama/logo Bank penerbit dicetak lebih jelas daripada cetakan lainnya pada Warkat 

dimaksud dan ditempatkan pada bagian atas Warkat; 

c) Nomor seri Warkat dicetak dan ditempatkan pada bagian atas Warkat 

d) Ruangan untuk tanda tangan harus cukup luas dan ditempatkan di sebelah kanan 

bawah, di atas clear band; 

e) Dalam hal diperlukan personalisasi nasabah, maka nama nasabah ditempatkan di 

sebelah kiri bawah sejajar dengan tanda tangan. 

 

4. Clear Band 



Clear band adalah ruang kosong pada bagian bawah, khusus untuk Warkat Kliring 

yang digunakan pada penyelenggaraan Kliring Lokal dengan menggunakan sistem 

Manual dan Semi Otomasi Kliring Lokal (Semi Otomasi) pengisian MICR pada Clear 

Band tidak perlu dilakukan sehingga penandatanganan dan penulisan nama penarik dapat 

melewati Clear Band 

 

5. Garis Batas 

Sebuah garis batas sejajar batas bawah sepanjang Warkat harus dicetak pada ukuran 

1/8 (satu per delapan) inci di atas batas atas clear band. 

 

6. Pembedaan Warna 

Untuk mempermudah mengenali dan membedakan Warkat dalam pengolahan di 

tempat Peserta Pengirim, Penyelenggara maupun Peserta Penerima maka pada sudut 

kanan atas semua Warkat dari jenis Nota Kredit harus diberi tanda dengan bentuk segitiga 

siku-siku berwarna merah tua, dengan ukuran sisi tegak masing-masing 1,5 (satu 

setengah) sentimeter.  

 

7. Pertinggal (Cheque Stub)  

Untuk keperluan administrasi terhadap penarikan atau penerbitan Cek/Bilyet Giro 

pada setiap lembar Warkat dapat ditambahkan lembar pertinggal yang dapat ditempatkan 

pada sebelah kiri atau sebelah atas Warkat atau diadministrasikan di bagian 

depan/belakang bundel warkat atau berupa carbonized paper.  

8. Perforasi 

Untuk menghindari kerusakan pada waktu pengolahan oleh mesin baca pilah dan atau 

MICR Encoder/Reader-Encoder, perforasi untuk memisahkan Warkat dengan lembar 

pertinggal dapat ditempatkan pada sebelah kiri atau sebelah atas Warkat. Dalam hal 

digunakan Continuous Form Cheque, perforasinya disesuaikan dengan kebutuhan dan 

harus dilakukan secara deep cut. Selain itu lem perekat dilarang digunakan pada Warkat, 

kecuali apabila ditujukan untuk menjilid blanko Warkat yang telah diperforasi. 

 

 



 

 

Contoh Gambar Warkat Giro 

 

 

 

Contoh Gambar Warkat Deposito 

 



Alasan Nasabah Membuka Rekening Giro Walaupun Jumlah 

Transaksi Sedikit 

Syarat memiliki rekening Giro 

Semua warga negara Indonesia dan warga negara asing serta Badan Usaha dan 

institusi lain yang sah menurut hukum yang berlaku dapat membuka rekening Giro. 

Umumnya syarat dan ketentuan pembukaan rekening Giro adalah: 

1. Perorangan: 

a) Cakap bertindak menurut hukum (21 tahun ke atas atau telah menikah) 

b) Tidak termasuk Daftar Hitam Bank Indonesia 

c) Mengisi dan menandatangani aplikasi formulir permohonan pembukaan rekening, 

formulir syarat khusus rekening Giro dan dokumen pendukung lainnnya 

d) Menyerahkan fotokopi identitas diri (KTP/Paspor dan KIMS/KITAS), dan NPWP 

e) Menyerahkan pasphoto 

f) Menyerahkan fotokopi NPWP 

g) Menandatangani kartu contoh tanda tangan 

h) Melakukan setoran awal rekening Giro 

i) Dikenakan biaya administrasi bulanan 

2. Badan Usaha / Institusi / Yayasan 

a) Mengisi dan menandatangani formulir permohonan beserta pendukungnya 

b) Menyerahkan fotokopi identitas diri (KTP/Paspor dan KIMS/KITAS pejabat yang 

berwenang), NPWP, TDP, SIUP, dan Akte pendirian perusahaan 

c) Daftar susunan pengurus (terutama untuk Yayasan/Lembaga Sosial) 

d) Surat Keputusan bagi instansi/lembaga pemerintahan 

e) Dikenakan biaya administrasi bulanan 

f) Menyerahkan pasphoto 

g) Menyerahkan fotokopi NPWP 

h) Menandatangani kartu contoh tanda tangan 

i) Melakukan setoran awal rekening Giro 

j) Dikenakan biaya administrasi bulanan 



 

Mengapa harus membuat rekening GIRO ??? 

Secara fungsi, rekening tabungan digunakan untuk keperluan pribadi sedangkan 

Rekening Giro untuk transaksi bisnis. 

Nasabah tabungan harus pergi ke bank untuk mencetak buku tabungannya sedangkan 

nasabah rekening giro akan dikirimi rekening koran atau ambil sendiri ke bank (karena faktor 

kerahasiaan) sebulan satu kali. 

 

Selain itu : 

Manfaatnya keamanan, kita tidak perlu membawa uang kertas kemana-mana karena beresiko 

copet atau jambret. Kita hanya perlu menuliskan nominal ke dalam cek atau bilyet giro. 

Menurut hemat kelompok kami, manfaat menggunakan giro yaitu kita dapat melakukan 

pembayaran dengan jumlah nominal yang tepat meskipun nilai rupiahnya kecil. Jadi, antar 

nasabah tidak merasa dirugikan satu sama lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alasan Bagi Hasil Untuk Deposito Satu Tahun Lebih Rendah, 

Daripada Deposito Tiga Bulan 

Kini sudah banyak ditawarkan oleh beberapa bank di Indonesia. Sama seperti deposito 

konvensional, deposito syariah juga dianggap sebagai cara yang aman untuk memulai 

investasi. Namun, sebelum mendaftar Anda pun harus membandingkan berbagai produk 

deposito syariah dari beberapa bank. Cobalah aplikasi perbandingan deposito secara online 

yang bisa menampilkan berbagai kelebihan produk dan perhitungannya secara lengkap. 

Seperti sudah diketahui, pembagian keuntungan pada deposito syariah memakai prinsip 

bagi hasil, bukan bunga. Pembagian keuntungan yang dikenal dengan istilah nisbah ini, besar 

nilainya juga tidak tetap. Kenapa? Sebab, besarnya nisbah pada deposito syariah bergantung 

pada keuntungan yang didapatkan bank dalam jangka waktu tertentu dan sesuai dengan 

kinerja bank. 

Hal ini berbeda dengan deposito konvensional yang pembagian keuntungan diberikan 

dengan pemberian bunga tetap yang akan berlaku hingga akhir jangka waktu deposito 

berakhir. Karena itu, pada bank syariah, jika bank sedang baik dalam kinerjanya, Anda akan 

mendapatkan lebih. Namun bila tidak, ya sebaliknya. 

Persentase Keuntungan 

Yang terpenting, investasi penanaman modal di bank syariah juga akan diteruskan 

pada sektor usaha halal. Sebagaimana layaknya seorang investment manager, bank syariah 

akan menggunakan berbagai indikator ekonomi dan keuangan yang dapat mencerminkan 

kinerja dari sebuah sektor untuk menghitung ekspektasi atau proyeksi return investasi. 

Termasuk juga indikator historis (track record) dari aktivitas investasi bank syariah yang 

telah dilakukan. 

Pembagian bagi hasil tersebut juga ditetapkan dengan persentase. Misalnya, saat 

mendepositokan dana Anda diberikan nisbah dengan persentase 60:40. Maka, 60% untuk 

Anda, dan bank mendapatkan sisanya, yaitu 40%. Persentase inilah yang akan dipergunakan 

bank untuk menghitung bagi hasil Anda pada bulan berikutnya. 



Persentase tersebut nilainya juga bergantung pada jangka waktu yang akan Anda 

ambil. Semakin besar jangka waktu yang Anda ambil, semakin besar pula persentase yang 

Anda dapat. Misal, jika jangka waktu yang Anda ambil 1 bulan memiliki persentase 

pembagian keuntungan 50:50. Maka, jangka waktu 12 bulan akan berbeda, 

misalnya memiliki persentase keuntungan 55:45. 

Rumus Pembagian Keuntungan 

Lalu, bagaimana rumus bagi hasil yang digunakan untuk menghitung nisbah di 

deposito syariah? 

Secara sederhana, rumus yang dimiliki oleh deposito syariah untuk perhitungan 

nisbahnya adalah sebagai berikut: 

(Nominal deposito : Nominal seluruh deposito ) x  Persentase bagi hasil x Keuntungan bank 

pada bulan tersebut 

Misal, jika diketahui:  

1. Nominal deposito Anda Rp 10.000.000 dan jangka waktu 1 bulan 

2. Jumlah seluruh deposito di bank itu yang memiliki jangka waktu 1 bulan adalah Rp 5 

milyar 

3. Keuntungan bagi hasil seluruh deposito yang memiliki jangka waktu 1 bulan Rp 50 juta 

4. Nisbah bagi hasil dengan jangka waktu 1 bulan adalah 55 % untuk nasabah dan 45% untuk 

bank 

Maka, bagi hasil Anda adalah; 

(Rp 10 juta: Rp5 milyar) x  55% x Rp50 juta = Rp55.000,- 

Jadi, dari simulasi tersebut pada bulan berikutnya Anda akan mendapatkan nisbah bagi hasil 

dari Bank sebesar Rp. 55.000,-. 

 



Bisnis.com, JAKARTA— Kenaikan suku bunga acuan BI Rate membawa dampak 

pada perilaku nasabah yang cenderung mengalihkan dana mereka ke produk simpanan 

deposito dengan jangka waktu yang lebih pendek antara 1—3 bulan. 

Dari data yang dihimpun Bisnis, dana pihak ketiga (DPK) dalam bentuk simpanan 

deposito berjangka waktu 1 bulan mengalami lonjakan hingga 1 6,21% selama kurun 5 bulan 

pertama 2013 dengan nilai dana kelolaan dalam bentuk rupiah maupun valuta asing (valas) 

mencapai Rp936,48 triliun. 

Dalam kurun waktu yang sama, simpanan deposito berjangka waktu di atas 12 bulan 

turun tajam hingga 23,62% dari posisi Rp109,38 triliun pada akhir Desember 2012 menjadi 

Rp143,2 triliun sampai dengan Mei 2013. 

Ekonom Universitas Atma Jaya Jakarta A. Prasetyantoko mengatakan kencangnya 

peralihan dana simpanan deposito nasabah ke produk dengan jangka waktu lebih pendek, 

menunjukkan adanya kecenderungan nasabah menanti penyesuaian suku bunga simpanan 

deposito. 

“Kalau mereka menyimpan ke simpanan jangka waktu 12 bulan, ada ketakutan mereka akan 

kehilangan kesempatan saat bank melakukan penyesuaian bunga. Makanya, memilih 

simpanan jangka pendek,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Rabu (17/7/2013). 

Selain itu, dia menuturkan kondisi pasar modal yang sempat terkoreksi dalam kurun 

waktu Mei—Juni 2013 juga menjadi pertimbangan pemilik dana mengalihkan ke simpanan 

jangka waktu 1 bulan. 

Pertimbangannya, lanjut dia, saat pasar obligasi maupun pasar saham relatif menarik, 

pemilik dana lebih cepat untuk mengambil peluang melakukan investasi dengan menarik 

simpanan depositonya. 

“Secara umum pasar yang belum stabil membuat nasabah ingin dananya bisa diambil cepat. 

Harga saham kan sempat turun, harga obligasi juga menarik sehingga saat ada peluang masuk 

ke instrumen investasi lain mereka akan cepat ambil peluang itu,” tuturnya. 

Hingga Mei 2013, produk simpanan deposito berjangka waktu 6 bu lan terkoreksi tipis 0,82% 

menjadi Rp151,51 triliun dari sebelumnya Rp152,77 triliun pada akhir 2012. 



Jika dilihat dari sisi bunga yang ditawarkan per Mei 2013, simpanan deposito dengan 

jangka waktu 1 bulan tercatat 5,48% untuk mata uang rupiah dan 1,42% untuk simpanan 

dalam bentuk valas. 

Bunga simpanan tersebut relatif lebih rendah dibandingkan dengan deposito jangka 

waktu di atas 12 bulan. Bunga simpanan deposito jangka waktu 12 bulan dalam bentuk 

rupiah tercatat 5,77% dan valas 2,1% per Mei tahun ini. 

Pengalihan dana nasabah ke simpanan deposito berjangka 1 bulan ini, bertolak 

belakang dengan karakteristik pada periode Desember 2011—Mei 2012. “Bunga simpanan 

deposito jangka waktu 1 bulan sudah kami naikkan menjadi 5,5%,” kata Direktur PT Bank 

Central Asia Tbk Henry Koenaifi. 

Suku bunga simpanan deposito jangka waktu 1 bulan BCA naik 2,25% dari posisi 

3,25% pada akhir Desember 2012 menjadi 5,5% mulai awal Mei 2013. Demikian pula untuk 

simpanan deposito 3 bulan yang naik dari 3,5% akhir 2012 menjadi 4,5% berdasarkan data 

terbaru. 

Dirut BCA Jahja Setiaatmadja menambahkan selama 2 bulan terakhir pihaknya 

meraup Rp4 triliun dari deposan. “Tidak sampai Rp10 triliun, karena bank lain juga 

menaikkan bunga.” 

M. Doddy Ariefianto, Kepala Sub-Divisi Risiko Perekonomian dan Sistem Perbankan 

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), mengatakan bank berupaya membuat nasabah loyal 

dengan menyesuaikan suku bunga deposito yang tenornya lebih pendek. 

Doddy menyebutkan bank yang selama ini lebih fokus memupuk tabungan sebagai 

dana murah berpotensi besar kehilangan nasabah apabila tidak melakukan penyesuaian suku 

bunga simanan dalam waktu cepat. 

Menurut Doddy, kemungkinan nasabah mengalihkan depositonya ke bank lain begitu 

terbuka, apalagi dengan iming-iming suku bunga dan insentif berupa hadiah. Oleh karenanya, 

bank memilih menyesuaikan suku bunga deposito dengan tenor singkat terlebih dulu. 

Doddy melihat persaingan perebutan simpanan antarbank masih cukup tajam saat ini, 

apalagi kebutuhan likuiditas untuk ekspansi kredit begitu tunggi. 



Bank, lanjutnya, juga harus memiliki likuiditas siaga untuk mengantisipasi pencairan 

undisbursed loan dalam waktu berdekatan. 

“Kami melihat presentase undisbursed loan cukup besar, mencapai sekitar 30%. 

Sebelum krisis 2008, presentase undisbursed loan sekitar 20% terhadap total pinjaman.” 

KENAIKAN BUNGA KREDIT 

Doddy mengatakan peralihan penempatan deposito juga menjadi sinyal kenaikan suku 

bunga kredit semakin cepat. Menurutnya, setiap bank memiliki waktu penyesuaian kenaikan 

suku bunga setiap perubahan BI Rate. 

Ka Jit, Senior Corporate Executive PT Bank OCBC NISP Tbk, mengatakan 

peningkatan minat deposito tenor 1 bulan dan 3 bulan terjadi karena nasabah cenderung ingin 

bisa menarik dana dengan cepat. 

“Kebutuhan di pasar untuk deposito tenor 1 bulan dan 3 bulan semakin besar. Kalau 

dari sisi bank, sebenarnya lebih suka memiliki banyak dana deposito dengan tenor panjang 

agar likuiditas aman,” ujarnya. 

Nasabah, lanjutnya, menganggap deposito tenor 1 bulan dan 3 bulan cenderung lebih 

fleksibel, sehingga bisa menarik dana lebih cepat. 

Dia mengatakan bank juga sudah menyiapkan strategi suku bunga sebagai respons 

kenaikan BI Rate sebesar 75 basis poin dalam 2 bulan. Beberapa bank, lanjutnya, lebih 

memilih menyesuaikan suku bunga deposito tenor 1 bulan dan 3 bulan, agar bisa lebih mudah 

mengatur strategi baru apabila ada perubahan kebijakan lagi. 

“Suku bunga sudah pasti naik, baik kredit maupun simpanan. Nasabah juga butuh 

dana untuk melunasi kredit dengan segera. Oleh karenanya, deposito dengan tenor singkat 

menjadi lebih banyak peminatnya,” katanya. (Stefanus Arief Setiaji/Roberto Purba/Novita 

Sari Simamora/Fahmi Achmad) 

 

 



Dari penjelasan berita di atas, dapat kelompok kami simpulkan bahwa kenaikan suku 

bunga membawa dampak pada perilaku nasabah yang cenderung mengalihkan dana 

mereka ke produk simpanan deposito dengan jangka waktu lebih pendek yaitu antara 1 – 

3 bulan. Berikut adapun alasan nasabah dan kebijakan bank dalam menyikapi hal 

tersebut: 

1. Alasan Nasabah 

a. Ketakutan nasabah akan kehilangan kesempatan bagi hasil yang lebih bagus saat 

bank melakukan penyesuaian suku bunga 

b. Kondisi pasar modal modal yang sempat terkoreksi dalam kurun waktu Mei – juni 

2013 juga menjadi pertimbangan nasabah mengalihkan dana ke jangka yang lebih 

pendek 

c. Pertimbagan kesempatan berpindah investasi dari deposito ke pasar saham ketika 

pasar saham dinilai lebih menarik 

d. Jangka waktu pendek dinilai lebih fleksibel 

 

2. Alasan Bank 

a. Cara bank membuat nasabah loyal dengan bank karena nasabah akan merasa 

dihargai ketika bank menyarankan sesuatu yang akan menguntungkan nasabah 

b. Potensi kehilangan nasabah akan terjadi jika tidak dilakukan penyesuaian suku 

bunga dengan cepat. Nasabah bisa saja tergiur bagi hasil bank lain yang lebih 

tinggi dan insentif berupa hadiah. Untuk menghindari hal demikian, bank memilih 

menyesuaikan suku bunga deposito dengan tenor singkat terlebih dahulu 

c. Merupakan strategi bank agar lebih mudah mengatur strategi baru bila ada 

perubahan kebijakan dari pemerintah 


