
AKTIVITAS DAN 

PRODUK BANK 



Penghimpunan Dana Penggunaan Dana 

   Sumber: 

Dana sendiri 

Dana dari deposan 

Dana pinjaman 

Sumber dana lain 

 

 Alternatif Penggunaan Dana: 

Cadangan Likuiditas 

Penyaluran Kredit 

Investasi 

Aktiva Tetap dan Inventaris 

Penghimpunan dana 

bertujuan untuk 

memperoleh penerimaan 

yang dilakukan melalui 

penyaluran dana  

Dana yang berhasil dihimpun 

oleh bank kemudian 

disalurkan untuk memperoleh 

keuntungan dan menutup 

biaya-biaya 



Dana Sendiri 

Penghimpunan dana sendiri ini 

dapat berupa modal disetor, 

dana dari penjualan saham di 

bursa efek, akumulasi laba 

ditahan, cadangan-cadangan, 

dan agio saham  



Dana dari Deposan 
Giro  simpanan yang penarikannya dapat dilakukan 

setiap saat dengan menerbitkan cek untuk 

penarikan tunai atau bilyet giro untuk 

pemindahbukuan, sedangkan cek atau bilyet giro ini 

oleh pemiliknya dapat digunakan sebagai alat 

pembayaran  

Deposito berjangka simpanan yang penarikannya hanya 

dapat dilakukan pada waktu tertentu 

sesuai tanggal yang diperjanjikan 

antara deposan dan bank  

Tabungan 
simpanan yang penarikannya 

hanya dapat dilakukan dengan 

syarat tertentu yang disepakati 

dan tidak dengan cek atau bilyet 

giro atau alat lain yang dapat 

dipersamakan dengan itu  



Cara lain penghimpunan dana dari deposan: 

Serifikat deposito deposito berjangka yang bukti simpanannya 

dapat diperjualbelikan  

Deposito on call 

simpanan yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan dengan pemberitahuan lebih 

dahulu dalam jangka waktu tertentu sesuai 

dengan kesepakatan antara pihak bank 

dengan nasabah  

Rekening giro terkait 

tabungan 

pemindahan sebagian saldo rekening 

tabungan ke rekening giro  



Dana Pinjaman 

Call money 

sumber dana yang dapat diperoleh bank berupa 

pinjaman jangka pendek dari bank lain melalui interbank 

call money market 

Pinjaman antar 

bank 

 untuk memenuhi suatu kebutuhan 

dana yang lebih terencana dalam 

rangka pengembangan usaha atau 

meningkatkan penerimaan bank  

Kredit 

Likuiditas Bank 

Indonesia  

kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia terutama 

kepada bank yang sedang mengalami kesulitan 

likuiditas  



Sumber Dana Lain 

Setoran pinjaman 
sejumlah dana yang wajib diserahkan oleh 

nasabah yang menerima jasa-jasa tertentu 

dari bank  

Dana transfer 

Pemindahan dana bisa berupa 

pemindahbukuan antar rekening, dari uang 

tunai ke suatu rekening atau dari suatu 

rekening untuk kemudian ditarik tunai  

Surat berharga pasar 

uang 

surat-surat berharga jangka pendek yang 

dapat diperjualbelikan dengan cara 

didiskonto oleh Bank Indonesia  

Diskonto Bank 

Indonesia 

penyediaan dana jangka pendek oleh 

Bank Indonesia dengan cara pembelian 

promes yang diterbitkan oleh bank-bank 

atas dasar diskonto  



Cadangan Likuiditas  

Cadangan primer 
ditujukan untuk memenuhi reserve 

requirement yang ditentukan oleh bank 

sentral dan juga untuk kegiatan sehari-hari 

 Cadangan 

sekunder 

ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 

likuiditas jangka pendek yang sebelumnya 

telah dapat diperkirakan  



Penyaluran Kredit 

1. Pinjaman tunai 

(cash loan) 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam 

meminjam antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

pemberian bunga  

1. Kredit modal kerja (KMK): 

a. KMK-revolving 

b. KMK-einmaleg 

2. Kredit investasi (KI) 

3. Kredit konsumsi (kredit multiguna) 

Berbagai jasa yang ditawarkan oleh bank, antara lain pengiriman 

uang, letter of credit, bank garansi, kliring dan inkaso, kartu plastik, 

money changer, traveller’s check, telebanking, custodian, wali 

amanat, standing order, dan safe deposit box. 

2. Pinjaman tidak tunai (noncash loan) 



Investasi 

penanaman dana dalam surat-surat 

berharga jangka menengah dan 

panjang atau berupa penyertaan 

langsung pada badan usaha lain  



Aktiva Tetap dan Inventaris 

 bank tetap perlu mengalokasikan dananya 

untuk aktiva ini karena bank memerlukan 

kantor, mobil, komputer, dan lain-lain 

untuk kegiatan usahanya  



PRODUK  
BANK 



TABUNGAN 
 

DEPOSITO 

 

KARTU 
PLASTIK 

kliring 
 

BANK GARANSI 
 

LC 



TABUNGAN 

 Sebagian pendapatan masyarakat yang 

tidak dibelanjakan disimpan sebagai 

cadangan guna berjaga-jaga dalam jangka 

pendek. 



  DEPOSITO 

 Sejenis jasa tabungan yang biasa 

ditawarkan oleh bank kepada 

masyarakat. Deposito biasanya 

memiliki jangka waktu tertentu di 

mana uang  di dalamnya tidak 

boleh ditarik nasabah. Bunga 

deposito biasanya lebih tinggi 

daripada bunga tabungan biasa. 



BANK GARANSI 

 salah satu jasa yang diberikan oleh bank 

berupa jaminan pembayaran sejumlah 

tertentu uang yang akan diberikan kepada 

pihak yang menerima jaminan, hanya 

apabila pihak yang dijamin melakukan 

cidera janji  



LETTER of CREDIT 

salah satu jasa yang ditawarkan bank 

dalam rangka pembelian barang, 

berupa penangguhan pembayaran 

pembelian oleh pembeli sejak LC 

dibuka sampai dengan jangka waktu 

tertentu sesuai perjanjian  



KARTU PLASTIK 

 Kartu yang ditetapkan oleh bank atau 

perusahaan tertentu yang dapat digunakan 

sebagai alat pembayaran atas transaksi 

barang atau jasa, menjamin keabsahan cek 

yang dikeluarkan, dan untuk melakukan 

penarikan uang tunai 



Penggolongan Kartu Plastik 

DEBIT CARD 

CHARGE CARD 

CREDIT CARD 

Berdasarkan Fungsinya 

Check 

Guarantee 

Card 
CASH CARD 



Berdasarkan Wilayah Berlakunya 

Kartu Plastik Lokal 

Kartu plastik yang hanya berlaku dan 

dapat digunakan di suatu wilayah tertentu 

saja  

Kartu Plastik Internasional 

Kartu plastik yang dapat digunakan 

dan berlaku sebagai alat pembayaran 

internasional  




