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ABSTRAK 

 

DINI RAHMA DIANI. 2012. 8323097669. Analisis Prosedur Sistem Real 
Time Grosss Settlement. Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan 
Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 

 

       Tujuan penelitian ini adalah  untuk mengetahui  prosedur sistem real 
time gross settlement yang ditetapkan pada PT Bank DKI apakah telah 
sesuai dengan peraturan Bank Indonesia serta mengetahui apakah  
standar yang ditetapkan telah dijalankan sebagaimana mestinya. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan 
metode pengumpulan data melalui observasi, studi pustaka dan 
wawancara. 

 

       Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, PT Bank DKI telah 
menetapkan standar operasional sesuai dengan peraturan Bank 
Indonesia  tetapi realisasi terhadap standar operasional tersebut belum 
berjalan sebagaimana mestinya. Proses pemeriksaan oleh pejabat yang 
berwenang atas laporan RTGS yang dibuat sering diabaikan, hal ini akan 
memperbesar risiko terjadinya pembobolan dana oleh petugas yang tidak 
bertanggung jawab. 

 

Kata Kunci : Prosedur Sistem Real Time Gross Settlement  
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ABSTRACT 

 

DINI RAHMA DIANI. 2012. 8323097669. Analisis Prosedur Sistem Real 
Time Grosss Settlement. Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan 
Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 

 

       The purpose of this research was to determine the procedures of real 
time gross settlement system designated in PT Bank DKI is in compliance 
with Bank Indonesia regulations and determine whether the standards set 
have been carried out properly. The method used in this research is 
descriptive analysis with the method of collecting data through 
observation, the literatur study and interview. 
 

       From the research results can be known that, in PT Bank DKI has 
established operational standards in accordance with the regulations of 
Bank Indonesia, but the realization of operational standards has not been 
run properly. The process of examination by the competent authority upon 
a report made RTGS often overlooked, this will increase the risk of 
burglary of funds by officer. 
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