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ABSTRAK 

 

LENNI SAVITRI GIU. 2009. 8323098131. Evaluasi Prosedur  Pelaksanaan 
Kliring Dalam Lalu-Lintas Pembayaran Giral Antar Bank di PT Bank Jasa 
Jakarta. Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas 
Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 

Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang kesesuaian 
dan kepatuhan PT Bank Jasa Jakarta dalam melaksanakan kegiatan 
kliring sesuai dengan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).  

Adapun Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode deskriptif kualitatif. Sedangkan teknik yang digunakan adalah 
analisis kepatuha dengan metode pengumpulan data melalui observasi 
dan wawancara. 

Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa dalam menjalankan 
kegiatan kliring diperlukan kepatuhan terhadap Sistem Kliring Nasional 
Bank Indonesia (SKNBI). Dengan mematuhi Sistem Kliring Nasional Bank 
Indonesia (SKNBI) dalam menjalankan kegiatan kliring tidak akan terjadi 
kesalahan dalam pelaksanaan kliring dan dapat terlihat bahwa bank 
tersebut likuid dalam pendanaannya. 

Kata kunci : Prosedur SKNBI, pelaksanaan kliring. 
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ABSTRACT 

 

LENNI SAVITRI GIU. 2009. 8323098131. Evaluasi Prosedur  Pelaksanaan 
Kliring Dalam Lalu-Lintas Pembayaran Giral Antar Bank di PT Bank Jasa 
Jakarta. Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas 
Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 

The paper has a purpose to know about suitability and compliance 
at PT Bank Jasa Jakarta in conducting clearing operations in accordance 
with Bank Indonesia National Clearing System (SKNBI)..  

Reaserch method that used is qualitative descriptive method. While 
the technique used is a compliance analysis with the method of collecting 
data through observation and interviews. 

From writing results can be seen that in the course of clearing 
required compliance with Bank Indonesia National Clearing System 
(SKNBI). Comply with Bank Indonesia National Clearing System (SKNBI) 
in the course of clearing the error will not occur in the execution and 
clearing can be seen that the bank is liquid in funding. 

 

Key word : SKNBI procedures, implementation of the clearing. 
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Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas 

segala rahmat dan karuniaNya pada penulis, akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan karya ilmiah yang berjudul “Evaluasi Prosedur  

Pelaksanaan Kliring Dalam Lalu-Lintas Pembayaran Giral Antar 

Bank di PT Bank Jasa Jakarta”. 

 Karya ilmiah ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan 

untuk memperoleh gelar ahli madya dibidang akuntansi pada Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini dapat diselesaikan berkat 

dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis 

menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung dan 

tidak langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian karya ilmiah ini. 

Secara khusus pada kesempatan kali ini saya berterima kasih kepada 

Marsellisa Nindito, SE, AKt. M.Sc, sebagai dosen pembimbing yang telah 

membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan Karya Ilmiah ini 

dari awal hingga Karya Ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. 

Penulis juga berterima kasih kepada, Ibu Dra. Hj. Nurahma Hajat, 

M.Si,Dekan Fakultas Ekonomi, beserta segenap jajarannya yang telah 

berupaya meningkatkan situasi kondusif pada fakultas ekonomi. Tak lupa 

penulis berterima kasih kepada Ketua Program Studi Ibu Rida Prihatni SE. 

Akt. MS.i. demikian juga penulis menyampaikan terimakasih kepada seluruh 

dosen dan staf administrasi FE UNJ, termasuk rekan-rekan mahasiswa yang 

telah menaruh simpati dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan 

karya ilmiah ini.  
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Serta Kakak sepupu saya pak Eka selaku kepala bagian Direktorat 

Pengawasan Bank di Bank Indonesia yang sudah membantu saya untuk 

mendapatkan izin melakukan observasi di PT Bank Jasa Jakarta dan Pak 

Olwin dan Pak Ahmad selaku Direktur Operasional dan Manager Operasional  

PT Bank Jasa Jakarta yang sudah merelakan waktunya untuk direpotkan 

oleh penulis dalam melakukan observasi. 

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua, 

dengan penuh kasih sayang dan kesabarannya mendorong penulis untuk 

menyelesaikan karya ilmiah ini serta teman dan adik yang ikut memberikan 

semangat. Kiranya hasil penulisan ini mudah-mudahan dapat memberi 

kontribusi dalam palaksanaan kliring. 
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