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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Bank 

Istilah Bank sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat pada zaman 

yang sudah modern seperti sekarang ini. Bank adalah sebuah tempat dimana uang 

disimpan dan dipinjamkan. Kata Bank berasal dari bahasa Italia yaitu Banca atau 

Uang. Biasanya Bank menghasilkan untung dari biaya transaksi atas jasa yang 

diberikan dan bunga dari pinjaman. Bank merupakan lembaga keuangan yang 

kegiatan utamanya adalah menghimpun dana berupa simpanan dari masyarakat 

atau pihak lainnya yang kelebihan dana atau disebut dengan surplus. Kemudian 

mengalokasikan kembali dalam bentuk kredit ke pihak-pihak yang memerlukan 

dana atau disebut dengan minus untuk memperoleh keuntungan serta 

menyediakan jasa-jasa lalu lintas pembayaran. Dari pengertian di atas dapat 

dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang 

bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan 

dalam bidang keuangan. Secara sederhana, Bank diartikan sebagai Lembaga 

keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk (giro, tabungan, 

deposito) serta memberikan jasa-jasa lainnya. 

Menurut Kasmir dalam bukunya yang berjudul manajemen Perbankan 

(2007:9) mendefinisikan arti Bank sebagai berikut : 
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“lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana 

dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat 

serta memberikan jasa bank lainnya”. 

Dari pengertian bank tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana 

dari masyarakat atau pihak yang kelibahan dana dalam bentuk simpanan seperti 

giro, deposito, tabungan serta simpanan yang lain dan menyalurkannya kembali 

kepada masyarakat atau pihak yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit atau 

pinjaman, serta memberi jasa-jasa perbankan lainnya dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyat banyak. 

 

2.1.1 Jenis bank  

Jenis bank sangat bermacam-macam, tergantung pada cara bagaimana 

bank dibedakan. Perbedaan bank ini dapat dilihat dari segi fungsi dan 

kepemilikannya, adapun perbedaan jenis bank lainnya yang dapat dilihat dari segi 

kegiatan devisa dan dari dominasi pangsa pasarnya (Taswan:2006), yaitu :  

 Jenis bank dilihat dari segi fungsinya, yaitu : 

a. Bank Umum, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. 

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), adalah bank yang melaksanakan 

kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip 
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syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu 

lintas pembayarannya. 

 Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya, yaitu : 

a. Bank Negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  

Bank yang mayoritas kepemilikannya berada di tangan pemerintah. Di 

mana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, 

sehingga seluruh keuntungan bank juga dimiliki oleh pemerintah. 

b. Bank Swasta Nasional  

Bank yang didirikan oleh warga Negara Indonesia atau Swasta 

Nasional dan sebagian besar modal dan pembagian keuntungannya 

dimiliki oleh Swasta.  

c. Bank Swasta Campuran 

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak swasta 

nasional dan pihak asing. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas 

dipegang oleh warga Negara Indonesia atau swasta nasional. 

d. Bank Asing 

Bank yang mayoritas kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri 

baik milik swasta asing maupun pemerintah asing. 

 Jenis bank berdasarkan kegiatan devisanya, yaitu : 

a. Bank Devisa, yaitu bank yang memperoleh izin dari Bank Indonesia 

untuk menjual, membeli dan menyimpan devisa serta 

menyelenggarakan lalu lintas pembayaran luar negeri. 
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b. Bank Non Devisa, yaitu bank yang tidak memperoleh izin dari Bank 

Indonesia untuk menjual, membeli dan menyimpan devisa serta 

menyelenggarakan lalu lintas pembayaran luar negeri. 

 Jenis bank dilihat dari segi dominasi pangsa pasarnya, yaitu : 

a. Retail Banking, yaitu bank yang dalam kegiatannya mayoritas 

melayani perorangan, usaha kecil dan koperasi. 

b. Wholesale Banking, yaitu bank yang dalam kegiatannya mengandalkan 

nasabah besar atau nasabah koorporasi. 

 

2.2 Tujuan, Fungsi dan Manfaat Bank 

2.2.1 Tujuan Bank 

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 pasal 4, tujuan bank 

adalah “Menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka 

meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah 

peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”. 

Memperhatikan peranan lembaga perbankan yang demikian strategis 

dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, maka terhadap lembaga 

perbankan perlu adanya pengawasan dan pembinaan agar dana masyarakat yang 

dititipkan pada bank serta penyaluran dana kepada masyarakat tersebut dapat 

berjalan dengan baik dan lancar. 

2.2.2 Fungsi Pokok Bank 

 



17 

 

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian bank diatas dapat di 

artikan bahwa fungsi utama bank adalah sebagai Lembaga Intermediary atau 

Financial Intermediary yaitu menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana 

(Surplus) dan menyalurkannya kembali kepada pihak yang membutuhkan atau 

kekurangan dana (Defisit). Secara lebih spesifikasi maka fungsi bank dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

a. Agent of Development 

Yaitu kegiatan perbankan yang memungkinkan masyarakat melakukan 

kegiatan investasi, distribusi dan juga konsumsi barang dan jasa. 

b. Agent of Trust 

Yaitu kegiatan perbankan berdasarkan kepercayaan masyarakat terhadap dana 

yang disimpan pada bank. sebab, kepercayaan masyarakat merupakan dasar 

dari kegiatan perbankan. Sehingga bank harus dapat menjaga kepercayaan 

masyarakat dalam manajemen pengelolaan dananya. 

c. Agent of Service 

Yaitu kegiatan bank yang menawarkan bermacam-macam layanan jasa 

keuangan antara lain : jasa pengiriman uang (transfer, inkaso), pelayanan 

penyimpanan barang-barang berharga (safe deposit box), menyediakan 

mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi. 

2.2.3 Manfaat Bank 
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Peran bank sebagai lembaga keuangan yang membantu masyarakat untuk 

mempermudah mereka dalam kegiatan ekonomi sehari-hari, memiliki manfaat 

yang akan diperoleh pengguna jasa bank yakni sebagai berikut : 

a. Working Balance 

Yaitu bermanfaat bagi penunjang prosedur transaksi harian suatu bisnis 

sehingga dapat mempermudah proses penerimaan dan pengeluaran dari 

transaksi tersebut. 

b. Saving Purpose 

Yaitu bermanfaat sebagai tempat yang memberikan jaminan keamanan untuk 

penyimpanan uang. Sehingga terhindar dari pencurian secara fisik maupun 

adanya inflasi, devaluasi dan depresiasi secara moril. 

c. Investment Fund 

Yaitu bermanfaat sebagai tempat berinvestasi dengan harapan mendapat hasil 

dari penanaman investasi berupa bunga. 

2.2.4 Sumber – Sumber Dana Bank 

Bagi sebuah bank, sumber dana merupakan tulang dalam tubuh bank yang 

bisa menggerakkan bank agar bisa berjalan dengan baik. Tanpa dana, bank tidak 

bisa berjalan yang artinya tidak bisa berfungsi sama sekali. Dana bank yang 

dimaksud adalah uang tunai yang dimiliki oleh bank atau aktiva lancar yang 

dikuasai oleh bank. Uang tunai yang dimiliki bank tidak hanya berasal dari modal 

bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari pihak lain yang dititipkan atau 

dipercayakan pada bank yang sewaktu-waktu akan diambil kembali baik sekaligus 

maupun berangsur-angsur. 
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Dana-dana bank yang digunakan sebagai alat bagi operasional suatu bank 

bersumber dari dana-dana sebagai berikut : 

1. Dana Pihak Kesatu (Dana dari Modal Bank Sendiri) 

Dana dari pihak kesatu merupakan dana dari modal sendiri yang berasal 

dari para pemegang saham atau pemilik bank, baik para pemegang saham 

pendiri (yang pertama kalinya mendirikan bank) maupun pihak pemegang 

saham yang ikut mendirikan usaha bank tersebut. Termasuk juga para 

pemegang saham public (jika misalnya bank tersebut sudah go public atau 

merupakan suatu usaha bank terbuka). Dana pihak kesatu ini terdiri atas 

beberapa bagian (pos), yaitu sebagai berikut : 

a. Modal Disetor 

Modal Disetor adalah uang yang disetor secara efektif oleh pemegang 

saham pada saat bank didirikan. 

b. Agio Saham 

Agio saham adalah nilai selisih jumlah uang yang dibayarkan oleh 

pemegang saham baru dibandingkan dengan nilai nominal saham. 

c. Cadangan – Cadangan 

Cadangan-cadangan adalah laba bank yang disihkan dalam bentuk 

cadangan modal dan cadangan lainnya yang digunakan untuk menutup 

kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari.  

d. Laba Ditahan 
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Laba Ditahan adalah laba milik para pemegang saham yang diputuskan 

oleh mereka sendiri melalui rapat umum pemegang saham untuk dibagikan 

sebagai dividen, tetapi dimasukkan kembali dalam modal kerjauntuk 

operasional bank. 

2. Dana Pihak Kedua (Dana Pinjaman dari Pihak Luar) 

Dana pihak kedua adalah dana pinjaman dari pihak luar, yang terdiri atas 

dana-dana sebagai berikut : 

a. Call Money 

Call Money adalah pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman harian 

antarbank. Pinjaman ini diminta bila ada kebutuhan mendesak yang 

diperlukan bank. Jangka waktu Call Money biasanya tidak lama yaitu 

sekitar satu minggu, satu bulan bahkan hanya beberapa hari saja, pinjaman 

tersebut disebut Overnight Call Money. 

b. Pinjaman Biasa Antar Bank 

Pinjaman Biasa Antar Bank adalah pinjaman biasa dengan jangka waktu 

relatif lebih lama. Pinjaman ini umumnya terjadi jika antar bank peminjam 

dan bank yang member pinjaman ada kerjasama dalam bantuan keuangan 

dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang disepakati kedua belah 

pihak, jangka waktunya bersifat menengah atau panjang dengan tingkat 

bunga relatif lebih lunak. 

c. Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) 
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Pinjaman dari LKBB ini biasanya berbentuk surat berharga yang dapat 

diperjual-belikan dalam pasar uang sebelum jatuh tempo daripada 

berbentuk kredit. 

d. Pinjaman dari Bank Sentral (BI) 

Pinjaman dari Bank Sentral adalah pinjaman (kredit) yang diberikan Bank 

Indonesia kepada bank untuk membiayai usaha-usaha masyarakat yang 

tergolong berprioritas tinggi, seperti kredit-kredit program misalnya kredit 

investasi pada sektor-sektor ekonomi yang harus ditunjang sesuai dengan 

petunjuk pemerintahan (sektor pertanian,industry kecil, dan sebagainya). 

Pinjaman dari Bank Indonesia untuk jenis sektor-sektor tersebut dikenal 

dengan istilah kredit likuiditas Bank Indonesia (KLBI). KLBI merupakan 

instrument moneter dari bank sentral dalam rangka refinancing facility 

demi memberikan motivasi gerakan moneter bagi bank dan masyarakat 

ekonomi, serta merupakan sumber dan yang tergolong murah dengan 

tingkat bunga yang relatif sangat rendah (Soft Loan). 

3. Dana Pihak Ketiga (Dana Dari Masyarakat) 

Dana dari pihak ketiga adalah dana-dana yang dihimpun dari masyarakat. 

Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat ini ternyata merupakan sumber 

dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank ( bisa mencapai 80 % - 90 % 

dari seluruh dana yang dikelola oleh bank). Dana dari masyarakat terdiri dari 

beberapa jenis, yaitu sebagai berikut :  

a. Giro (Demand Deposit) 
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Giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat 

dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan surat 

perintah pembayaran lainnya atau dengan surat pemindahbukuan lainnya. 

b. Deposito (Time Deposit) 

Deposito adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya 

hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan 

perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan.  

c. Tabungan (saving) 

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya 

hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu tetapi tidak dapat 

ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat-alat pembayaran lain yang dapat 

dipersamakan dengan itu. 

 

2.2.5 Kegiatan Usaha Bank 

Kegiatan usaha bank umum yang diatur dalam UU No. 10  Tahun 1998 

tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dapat dikelompokkan 

ke dalam tiga jenis kegiatan sebagai berikut : 

a. Penghimpunan Dana 

b. Penyaluran atau Penggunaan Dana 

c. Pemberian Jasa-Jasa dalam lalu lintas pembayaran 

 Kegiatan Penghimpunan Dana 
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Kegiatan usaha bank dalam menghimpun atau memobilitasi Dana antara 

lain dapat berupa : 

1. Giro (Demand Deposit) 

2. Deposito Berjangka (Time Deposit) 

3. Sertifikat Deposito (certificate of deposit) 

4. Tabungan (saving deposit) 

5. Bentuk simpanan lainnya, misalnya deposit on call 

6. Menerbitkan atau menjual surat pengakuan utang, baik jangka pendek 

misalnya : wesel, promes (promissory note), atau commercial paper, 

maupun jangka panjang misalnya : obligasi (bonds) 

7. Menerima pinjaman dana dari bank lain (interbank borrowing) 

8. Menjual surat-surat berharga yang dimiliki dengan cara transaksi jual 

putus (outright) atau dengan janji membeli kembali (repurchase 

agreement) 

9. Menerbitkan medium term notes (MTN) dan floating rate note (FRN) 

dan, 

10. Simpanan dalam rangka program pension (dana pensiun lembaga 

keuangan) 

 Kegiatan Penyaluran Dana 

Kegiatan usaha bank yang terkait dengan penyaluran dana kepada 

masyarakat atau pihak lain antara lain dapat berupa : 

1. Pemberian Kredit (Loan) dengan system konvensional 

2. Menyediakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah 
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3. Membeli surat-surat wesel termasuk akseptasi bank 

4. Membeli surat pengakuan hutang jangka pendek misalnya, promissory 

notes, akseptasi bank, wesel (Bill Of Exchange) atau commercial paper 

5. Membeli surat berjangka jangka panjang, misalnya obligasi korporasi 

(Corporate Bond) 

6. Membeli surat berharga dengan janji menjual kembali (Reverse Repo) 

7. Menempatkan dana pihak bank lain berupa interbank call money, 

deposit on call, deposit berjangka, dan sertifikat deposito 

8. Membeli surat perbendaharaan Negara (Treasury Bill) 

9. Membeli obligasi Negara (Treasury Bond) 

10. Penempatan pada Bank Indonesia berupa sertifikat Bank Indonesia, 

Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI), disamping untuk 

pemenuhan Giro Wajib Minimum 

11. Memberikan pembiayaan anjak piutang 

12. Melakukan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang 

keuangan, seperti : perusahaan pembiayaan, perusahaan efek, modal 

ventura, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan. 

 

 Penyediaan Jasa-Jasa 

Disamping kegiatan penghimpnan dana dan penyaluran dana bank umum 

juga menyediakan jasa-jasa terutama dalam rangka lalu lintas pembayaran 

yang meliputi : 
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1. Pemindahan uang (Transfer Dana) baik secara manual maupun online 

atau elektronik 

2. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan 

perhitungan dengan atau antar pihak ketiga (Collection) 

3. Menyediakan tempat untuk penyimpanan barang dan surat berharga 

(Safety Box) 

4. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain 

berdasarkan kontrak 

5. Bertindak sebagai amanat (Trustee) 

6. Memberikan jaminan Letter Of Credit (L/C) 

7. Memberikan Bank Garansi 

8. Bertindak sebagai sub registry dalam perdagangan obligasi Negara 

dengan izin Bank Indonesia 

9. Bertindak sebagai penanggung (Guarantor) dalam penerbitan obligasi 

10. Memberikan pelayanan financial advisory 

11. Bertindak sebagai arranger dalam hal penerbitan surat berharga yang 

tidak dicatat di bursa efek (misalnya saja : commercial paper) 

12. Memberikan jasa pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari 

transaksi perdagangan dalam ataupun luar negeri, yang dilakukan 

dengan cara pengambilalihan atau pembelian piutang tersebut 

(Factoring) 

13. Bertindak sebagai pendirian dana pensiun dan pengurus dana pensiun  

14. Memberikan pelayanan pertukaran uang (Money Changer) 
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15. Memberikan pelayanan dalam penarikan tunai atau pembayaran 

transaksi dengan menggunakan kartu ATM (Automated Teller 

Machine), kartu debet (Debet Card), kartu kredit (Kredit Card) 

16. Menerbitkan draft yaitu surat perintah bayar tidak bersyarat yang 

diterbitkan bank kepada bank korespondennya 

17. Menerbitkan cek perjalanan (Treveller Cek) 

 

2.3  Pengertian, Fungsi, dan Tujuan Bank Garansi 

2.3.1 Pengertian Bank Garansi 

Dalam suatu masalah bisnis, masalah pembiayaan menempati posisi yang 

sangat signifikan. Tanpa kelancaran transaksi, kinerja pelaku usaha akan 

mengalami hambatan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, para pihak yang terlibat 

dalam satu transaksi bisnis selalu mengikutsertakan pihak ketiga untuk menjamin 

likuiditas dana. Yang mana pelaku bisnis memanfaatkan jasa lembaga keuangan 

seperrti perbankan. Penerbitan bank garansi merupakan salah satu jasa layanan 

yang ditawarkan perbankan untuk membantu kelancaran dunia usaha. 

Menurut Ramlan Ginting dalam bukunya yang berjudul Transaksi Bisnis 

dan Perbankan Internasional (2007:162), 

“Bank Garansi atau Jaminan Bank adalah jaminan yang diterbitkan oleh 

bank berdasarkan keinginan pemohon yang ditujukan ke pihak ketiga, 

dengan tujuan memberikan jaminan berupa sejumlah uang tertentu ke 

pihak ketiga apabila ternyata pemohon melakukan wan prestasi (cedera 

janji)”. 
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Menurut Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru dalam bukunya yang 

berjudul Bank dan Lembaga Keuangan Lain (2006:124), 

“Bank Garansi adalah suatu jasa yang diberikan oledh bank berupa 

jaminan pembayaran sejumlah tertentu uang yang akan diberikan kepada 

pihak yang menerim jaminan, hanya apabila pihak yang dijamin 

melakukan cidera janji”. 

Jadi, pengertian Bank Garansi tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pengertian bank garansi secara umum adalah jaminan berupa 

perjanjian/pernyataan tertulis yang isinya bank menyetujui untuk mengikatkan diri 

kepada penerima jaminan guna memenuhi kewajiban terjamin dalam suatu jangka 

waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu berupa pembayaran sejumlah 

uang tertentu apabila terjamin dikemudian hari ternyata tidak memenuhi 

kewajibannya kepada penerima jaminan. 

 

2.3.2 Fungsi dan Tujuan Bank Garansi 

Seringkali pemilik proyek (bowheer) mensyaratkan Jaminan Bank (Bank 

Garansi) untuk kepastian pelaksanaan atas suatu kontrak yang telah disepakati. 

Untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu pembangunan proyek bergantung 

kepada adanya Bank Garansi. Hal tersebut sesuai fungsi dari Bank Garansi itu 

sendiri yaitu untuk memperlancar hubungan kedua belah pihak, baik untuk 

kepentingan kontraktor maupun kepentingan pemilik proyek. Kepentingan di 

pihak kontraktor adalah sebagai salah satu alat yang harus dipenuhi kontraktor 

dalam mengajukan surat penawaran dalam tender yang diikutinya. 
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Hal tersebut untuk mengantisipasi apabila terjadi wanprestasi dalam 

pelaksanaan perjanjian pemborongan, maka pihak yang menirima jaminan dari 

bank dapat menuntut tanggung jawab kepada bank yang mengeluarkan Bank 

Garansi tersebut. Sehingga pihak pemilik proyek (penerima jaminan) mengajukan 

klaim/tuntutan secara tertulis kepada bank disertai bukti-bukti otentik bahwa 

pihak kontraktor harus diajukan setelah batas waktu yang telah ditentukan atau 

setelah berakhir jangka waktu Bank Garansi dan selambat-lambatnya 14 hari sejak 

berakhirnya Bank Garansi. 

Adapun tujuan pemberian Bank Garansi oleh pihak bank ditinjau dari sisi 

kegunaannya, dapat dipergunakan untuk :  

1. Melaksanakan pembangunan proyek, perjanjian antar kontraktor 

denganpemberi pekerjaan pembangunan proyek untuk memperkecil dan 

mengurangi risiko bila pihak kontraktor wanprestasi. Yang mana seperti telah 

dijelaskan sebelumnya. 

2. Untuk meringankan cash flow nasabah. 

3. Perdagangan, bank garansi diberikan kepada pabrikan untuk kepentingan 

penyaluran produk-produk hasil pemilik tersebut. 

4. Tender dalam ataupun luar negeri. 

5. Penanggungan bea cukai, baik garansi diterbitkan untuk menjamin 

pembayaran bea masuk atau bea keluar suatu barang. 

6. Uang muka kerja, bank garansi diberikan untuk ikut ambil bagian dalam suatu 

kontrak yang diberikan oleh pemilik proyek. 
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7. Untuk mendapat keterangan pemasukan pabean (KPP) atas barang-barang 

yang L/C nya telah dibayar importer. 

8. Untuk mengeluarkan barang-barang yang L/C nya belum dibayar oleh 

importer. 

9. Pelaksanaan pembelian aktiva tetap, bank garansi digunakan untuk 

memberikan jaminan angsuran pelayanan pembelian. 

2.3.3 Pihak-pihak dalam Bank Garansi 

Dalam Bank Garansi, ada tiga pihak yang terlibat diantaranya adalah : 

1. Pihak Penjamin 

Yaitu pihak yang menjamin, memberikan atau mengeluarkan jaminan 

yang mana disebut sebagai Bank. 

2. Pihak Terjamin 

Adalah pihak yang dijamin, yang mana pihak ini disebut dengan 

nasabah yang mengajukan permohonan kepada bank agar 

mengeluarkan jaminan bank. Nasabah mengajukan Bank Garansi 

kepada pihak Bank sesuai dengan jenis bank garansi yang diajukan. 

3. Pihak Penerima Jaminan (Beneficiary) 

Adalah pihak yang menerima jaminan dan atau pihan yang 

memperoleh penggantian bila terjadi wanprestasi. 

Agar bank mau menjamin, maka pada saat menerbitkan/mengeluarkan 

Bank Garansi hingga pencairannya harus memenuhi beberapa persyaratan 

terlebih dahulu.  
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2.4 Jenis dan Manfaat Bank Garansi 

2.4.1 Jenis Bank Garansi 

Jenis Bank Garansi pada dasarnya sesuai dengan tipe perjanjian dan fungsi 

penjaminan Bank Garansi dalam perjanjian. Secara umum jenis-jenis Bank 

Garansi yang ada antara lain adalah sebagai berikut : 

1. Bank Garansi Tender (Bid Bond) 

Bank Garansi yang diberikan kepada pemilik proyek untuk kepentingan 

kontraktor yang akan mengikuti tender atas suatu proyek, dalam hal ini pihak 

yang dijamin adalah kontraktor. Salah satu syarat kontraktor dapat mengikuti 

tender adalah menyerahkan Bank Garansi. 

2. Bank Garansi Pelaksanaan (Performance Bond) 

Bank garansi yang diberikan kepada pemilik proyek untuk kepentingan 

kontraktor guna menjamin pelaksanaan proyek oleh kontraktor. 

3. Bank Garansi Uang Muka Kerja (Advance payment bond) 

Bank Garansi yang diperlukan untuk menjamin penerimaan uang muka proyek 

yang diterima oleh kontraktor. 

4. Bank Garansi Pemeliharaan (Retention Bond) 

Bank Garansi yang diperlukan guna menjamin pemeliharaan atas proyek yang 

telah diselesaikan kontraktor. 

5. Bank Garansi Pembelian 
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Bank Garansi yang diberikan kepada supplier atu pabrik sebagai jaminan 

pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh nasabah atau pihak 

yang dijamin oleh bank. 

6. Bank Garansi Pita Cukai Tembakau 

Bank Garansi yang diberikan kepada kantor bea cukai sebagai jaminan 

pembayaran pita cukai tembakau atau rokok yang dijual oleh pabrik rokok, 

dalam hal ini pihak yang dijamin adalah pabrik rokok. 

7. Bank Garansi Penangguhan Bea Masuk 

Bank Garansi yang diberikan kepada kantor bea cukai sebagai jaminan 

pembayaran bea masuk atas barang yang dikeluarkan dari pelabuhan milik 

nasabah. 

8. Bank Garansi kepada Maskapai Pelayaran 

Bank Garansi yang diberikan untuk kepentingan importir atas surat jaminan 

yang dikeluarkan oleh importir tersebut (shipping guarantee) dalam rangka 

pengeluaran barang dengan copy atau Non Negotiable Bill Of Lading, karena 

B/L asli belum diterima. Bank Garansi ini diberikan tidak memakai formulir 

yang umum, melainkan harus menggunakan bagian bawah surat jaminan yang 

dikeluarkan importir. 

  

2.4.2 Manfaat Bank Garansi  
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Penerbitan Bank Garansi memiliki beberapa manfaat sesuai dengan fungsi 

Bank Garansi. Baik manfaat yang diharapkan oleh bank, nasabah maupun bagi 

pemilik proyek. 

Manfaat Bank Garansi bagi Bank yang telah memberikan fasilitas Bank 

Garansi kepada nasabahnya adalah : 

1. Penerimaan berupa biaya-biaya yang dikeluarkan pemohon Bank Garansi 

yang mana merupakan balas jasa atau pendapatan bagi bank. Biaya-biaya ini 

juga dipergunakan bank bila terjadi kemungkinan resiko yang akan dihadapi 

bank dikemudian hari. Biaya-biaya tersebut diantaranya : 

a. Biaya Provisi 

Besarnya provisi ditetapkan berdasarkan tujuan penggunaan bank garansi 

yang ditetapkan berdasarkan presentase. 

Contoh :  

Jumlah Bank Garansi Rp. 100.000.000,- 

Jangka waktu 3 bulan 

Provisi ditetapkan 1% setahun 

Besarnya biaya provisi dapat dihitung sebagai berikut : 

3/12 x 1% x Rp. 100.000.000,-     =   Rp. 250.000,- 

b. Biaya Administrasi 

Biaya yang dipungut berhubungan untuk pelaksanaan administrasi. Jumlah 

yang dikenakan terhadap terjamin tergantung dari masing-masing bank. 

c. Bea Materai 
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Merupakan biaya materai yang dilekatkan pada surat perjanjian bank 

garansi yang ditandatangani oleh bank dan pihak terjamin. 

d. Bunga Bank 

Merupakan pendapatan bunga Bank yang diperoleh Bank penjamin. 

2. Pendapatan dana setoran jaminan yang merupakan dana murah bagi bank. 

3. Dapat meningkatkan kredibilitas bank dimata nasabah dan pihak yang 

menerima jaminan. 

4. Memberikan pelayanan kepada nasabahnya sehingga nasabah menjadi lebih 

loyal kepada bank. 

5. Sumber dana bagi bank, jika agunan bank garansi dalam bentuk uang tunai. 

6. Bank dapat memperluas kegiatan operasionalnya. 

7. Bank dapat menyalurkan kreditnya tanpa dananya sendiri. 

8. Bank dapat memberikan pelayanan kepada nasabahnya sehingga nasabah 

menjadi lebih loyal kepada bank. 

Manfaat Bank Garansi bagi nasabah yang mengajukan Bank Garansi 

adalah sebagai berikut : 

1. Diberikan kemudahan dalam menjalankan transaksinya, seperti mengerjakan 

suatu usaha, proyek dan atau mengikuti tender. 

2. Dapat menumbuhkan saling percaya antara pemberi jaminan, yang dijamin 

dan yang menerima jaminan. Yang mana diwujudkan dalam perjanjian saling 

menguntungkan dalam sertifikat Bank Garansi. 

3. Adanya kepastian pekerjaan atau penjualan barang-barang. 
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Sedangkan manfaat Bank Garansi bagi penerima jaminan (Beneficiary) 

adalah sebagai berikut : 

1. Memberi keyakinan bahwa ia tidak akan rugi bila pihak yang dijamin 

melakukan cedera janji (wanprestasi), karena adanya jaminan dari bank. 

2. Penyusunan anggaran lebih mudah dan pasti karena penyediaan barang telah 

dikontrak leveransir (kontraktor). 

3. Persediaan teknis barang-barang relative sedikit, kerusakan kecil, pergudangan 

juga kecil, persediaan barang-barang cukup dengan persediaan ekonomis saja. 

4. Pengaruh inflasi dapat dikurangi karena pembelian telah dijamin kontraktor 

dan Bank Garansi. 

 Disamping memiliki manfaat, Bank Garansi juga memiliki sifat-sifat 

tertentu. Sifat Bank Garansi  adalah hanya berlaku untuk satu kali transaksi yaitu 

sampai dengan tanggal berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan sesuai dengan 

yang tercantum dalam surat Bank Garansi yang bersangkutan. Bank Garansi tidak 

dapat diperpanjang, tetapi dapat diajukan permohonan oleh nasabah untuk 

diperbaharui atas persetujuan tertulis dari pemegang surat Bank Garansi. 

 

2.5 Aspek Hukum Bank Garansi 

di Indonesia, Bank Garansi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata Pasal 1820-1850 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia ditambah 

Surat Edaran Bank Indonesia (Ramlan Ginting, 2007:174). 

a. Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa : 
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“Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan nama seorang pihak ketiga 

guna kepentingan yang berpiutang (penerima jaminan), mengikatkan diri 

untuk memenuhi kewajiban pihak yang berhutang (pihak yang dijamin) dalam 

hal pihak yang berhutang tidak memenuhinya”. 

b. Untuk menjamin kelangsungan Bank Garansi, maka penanggung mempunyai 

“Hak Istimewa”  yang diberikan undang-undang, yaitu untuk memilih salah 

satu, menggunakan pasal 1831 KUH Perdata atau pasal 1832 KUH perdata. 

Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi : 

“ Penanggung tidak berkewajiban membayar kepada pihak yang berpiutang, 

kecuali jika pihak yang berhutang lalai (wanprestasi), sedangkan asset pihak 

yang berhutang harus lebih dahulu disita atau dijual untuk melunasi 

hutangnya”. 

Sedangkan pasal 1832 KUH Perdata berbunyi : 

“Si penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda si berhutang lebih 

dulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya…”. 

 Perbedaan dari kedua pasal tersebut adalah bahwa jika Bank menggunakan 

pasal 1831 KUH Perdata, apabila timbul cedera janji, si penjamin dapat 

meminta benda-benda si berhutang disita atau dijual terlebih dahulu. 

Sedangkan jika menggunakan pasal 1832 KUH Perdata, Bank wajib 

membayar Garansi Bank yang bersangkutan segera setelah timbul cedera janji 

dan meminta tuntutan pemenuhan kewajiban (klaim). 
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c. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank 

Indonesia, jaminan yang diterbitkan oleh bank dinamakan Bank Garansi atau 

Garansi Bank. 

Pasal 1 butir 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SKBI) No. 11 / 110 / 

Kep / Dir / UPPB tanggal 28 Maret 1979 tentang pemberian Jaminan oleh 

Bank dan Pemberian jaminan oleh lembaga keuangan bukan Bank, 

menyebutkan : 

“Jaminan adalah  warkat yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan 

bukan bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang 

menerima jaminan apabila jaminan pihak yang dijamin cidera janji 

(wanprestasi)”.  

Sebagaimana lazimnya suatu perjanjian perbankan selalu dituangkan dalam 

bentuk akta tertulis untuk menjamin kepentingan hukum para pihak. 

Berdasarkan surat perjanjian Garansi Bank tersebut Bank akan memberikan 

surat garansi bank kepada terjamin untuk diserahkan kepada penerima 

jaminan. Surat perjanjian Bank Garansi memuat syarat minimal sebagai 

berikut : 

1. Tujuan penggunaan Bank Garansi 

2. Jumlah tertinggi nominal Bank Garansi 

3. Tanggal mulai berlaku serta jangka waktu Garansi Bank 

4. Tempat kedudukan (domisili) terjamin dan bank 

5. Macam jaminan lawan yang diserahkan oleh jaminan bank kepada bank 

serta nilainya. 
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6. Terjamin tunduk kepada ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan 

tentang pemberian garansi bank yang ditetapkan oleh bank. 

7. Terjamin tunduk kepada instruksi-instruksi dan peraturan-peraturan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah dan bank Indonesia serta kelaziman 

perbankan. 

8. Biaya garansi bank yang harus dibayar oleh terjamin 

9. Terjamin member kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada pihak 

bank jika sewaktu-waktu mencairkan jaminan lawan guna melunasi hutang 

terjamin sebagai akibat dilaksanakannya pembayaran garansi bank 

maupun hutang lainnya yang timbul sehubungan dengan garansi bank 

tersebut. 

SKBI No. 11 / 110 tahun 1979 tidak memberikan definisi tentang 

perjanjian garansi bank yang harus dipenuhi dalam satu garansi bank. 

Pasal 2 butir 3 SKBI menentukan hal yang tidak dimuat dalam Bank Garansi 

adalah sebagai berikut : 

1. Syarat-syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi untuk berlakunya 

Garansi Bank 

2. Ketentuan biaya Garansi Bank dapat diubah atau dibatalkan secara sepihak 

Sebagaimana diketahui, lembaga perbankan diwajibkan untuk bersikap 

selektif dalam melakukan aktivitas untuk meminimalisasi risiko. Berdasarkan 

prudential banking (prinsip kehati-hatian bank), dalam pemberian Bank Garansi, 

bank harus melakukan penilaian secara seksama terhadap calon nasabah.  

2.6 Jaminan Lawan (Kontra Garansi) 
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Dalam penerbitan Bank Garansi, hal yang harus diperhatikan adalah resiko 

yang akan terjadi. Untuk meminimalisasi dan mengantisipasi resiko yang 

mungkin saja bisa terjadi di kemudian hari, diperlukan adanya jaminan lawan 

yang akan diberikan oleh nasabah kepada bank sebagai jaminan. Dalam 

menentukan besarnya jaminan, pihak bank selalu berpedomanpada ketentuan bank 

sentral dan kelaziman yang berlaku didunia perbankan. Oleh karena itu Bank 

Garansi mengandung suatu tingkat resiko, maka pihak pemohon dituntut untuk 

menyediakan jaminan lawan atau disebut dengan counter guarantee. Sebab jika 

terjadi wanprestasi yang dilakukan nasabah, maka bank dapat memberikan 

jaminan yang disetorkan nasabah kepada bank untuk diberikan kepada penerima 

jaminan (Beneficiary). 

Bentuk jaminan lawan yang diberikan anatara lain dapat berupa : 

1. Uang tunai yang diserahkan ke bank yang bersangkutan. 

2. Giro atau Tabungan yang dibekukan 

3. Sertifikat Deposito 

4. Surat-surat Berharga, seperti saham dan obligasi 

5. Sertifikat Tanah 

6. Harta kekayaan lainnya yang dapat diterima oleh bank yang bersangkutan, 

seperti:  

a. Benda bergerak 

b. Benda tak bergerak 

7. Harta tak berwujud seperti tagihan dan hak-hak lain yang sifatnya serupa 

dengan itu. 
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2.7 Pengikatan Jaminan 

Pertimbangan tentang resiko yang mungkin terjadi di kemudian hari pada 

Bank Garansi sehingga pihak terjamin dituntut untuk menyediakan jaminan lawan 

atau disebut Counter Guarantee, dilakukan guna memberikan hak bagi bank untuk 

mendapat pelunasan atas pembayaran yang dilakukan. Apabila terjamin sewaktu-

waktu melakukan cidera janji (wanprestasi). 

Bentuk-bentuk pengikatan jaminan yang disetor kepada bank diantaranya 

adalah sebagai berikut : 

1. Cara pengikatan jaminan lawan untuk benda bergerak dapat dilakukan dengan 

menggunakan dua cara : 

a. Pengikatan secara Gadai 

Yaitu suatu hak yang diperoleh kreditur (Bank) atas suatu barang bergerak 

yang diserahkan kepadanya oleh debitur (terjamin) atau oleh orang lain 

atas namanya untuk mengambil pelunasan suatu utang dari hasil penjualan 

barang tersebut. Objek gadai adalah benda bergerak dan benda tak 

berwujud seperti tagihan. 

b. Pengikatan secara FEO (Fiduciare Eingendom Overdracht) 

Yaitu penyerahan hak milik berdasarkan benda bergerak dengan tetap 

menguasai barang-barang tersebut. Dalam hal ini barang yang dijadikan 

jaminan tetap berada ditangan terjamin. Barang-barang yang dapat diikat 

secara fiducia seperti alat-alat inventaris atau kendaraan bermotor. 

2. Cara pengikatan jaminan untuk benda tidak bergerak dapat dilakukan dengan 

dua cara yaitu : 
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a. Pengikatan dengan cara hak hipotik 

Hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak guna mengganti 

pelunasan bagi suatu perikatan. Jaminan tang diikat secara hipotik adalah 

berupa benda tidak bergerak (aktiva tetap). 

b. Pengikatan dengan cara kredit verband 

Yaitu jaminan atas tanah, yang mana memberikan kesempatan kepada 

orang-orang agar dapat meminjam uang dengan jaminan tanah atau dengan 

status hak milik atau belum bersertifikat. 

 

2.8 Akuntansi Bank Garansi 

Jasa penerbitan Bank Garansi akan memberikan pendapatan bagi bank 

penerbit. Pendapatan tersebut berasal dari biaya yang dibebankan kepada 

pemohon, seperti biaya komisi penerbitan. Komisi ini diterima dimuka pada saat 

penerbitan sebagai balas jasa yang diterima Bank atas penerbitan Bank Garansi. 

Untuk setoran jaminan, besarnya juga tergantung kesepakatan. Setoran 

jaminan merupakan sumber dana bagi bank yang mana suatu saat akan 

dikembalikan kepada pihak yang dijamin apabila tidak melakukan wanprestasi. 

Dan sebaliknya jika pihak yang dijamin melakukan wanprestasi maka dana 

setoran jaminan tersebut akan diberikan kepada pemegang Bank Garansi. 

Berikut adalah akuntansi atau transaksi pembukuan yang berhubungan 

dengan bank garansi pada saat penerbitan bank garansi, penerimaan bank garansi 

hingga saat bank garansi jatuh tempo. Yang mana contoh berikut ini berpedoman 

pada buku Akuntansi Perbankan (Indra Bastian, dan Suhardjo, 2006:8). 



41 

 

Contoh soal : 

 Seorang Nasabah Bank X mengajukan permohonan penerbitan Bank 

Garansi melalui Account Officer/ kredit sebesar Rp. 100.000.000,00. Bank 

mensyaratkan setoran jaminan sebesar bank garansi dan setiap penerbitan bank 

garansi, bank akan memungut biaya administrasi sebesar Rp. 1.000.000,- maka 

akan didapat pembukuan dengan jurnal sebagai berikut : 

 Saat penerbitan Bank Garansi, maka dilakukan jurnal pembukuan sebagai 

berikut : 

Db. Kontra Kewajiban Kontijensi Bank Garansi  Rp. 100.000.000,- 

  Yang Diberikan 

Cr.  Kewajiban Kontijensi Bank Garansi Yang   Rp. 100.000.000,- 

 Diberikan 

 Saat menerima setoran jaminan diberikan dalam bentuk pembayaran tunai, 

dilakukan jurnal pembukuan sebagai berikut : 

Db. Rekening Perantara Trade Finance   Rp. 100.000.000,- 

Cr.  Setoran jaminan Bank Garansi   Rp. 100.000.000,- 

Pembukuan saat nasabah melakukan penyetoran jaminan 

Db. Kas Kantor      Rp. 100.000.000,- 

Cr.  Rekening Perantara Trade Finance   Rp. 100.000.000,- 

Pembukuan saat menerima pembayaran biaya penerbitan Bank Garansi 

Db. Rekening Perantara Trade Finance   Rp. 1.000.000,- 

Cr.  Jasa Bank Garansi     Rp. 1.000.000,- 

Pembukuan saat nasabah melakukan biaya penerbitan Bank Garansi 
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Db. Kas Kantor      Rp. 1.000.000,- 

Cr.  Rekening Perantara Trade Finance   Rp. 1.000.000,- 

 Saat menerima setoran jaminan dalam bentuk non tunai (debit rekening 

nasabah), dilakukan jurnal sebagai berikut : 

Db. Rekening Simpanan Nasabah   Rp. 100.000.000,- 

Cr.  Setoran jaminan Bank Garansi   Rp. 100.000.000,- 

Pembukuan saat menerima pembayaran biaya penerbitan Bank Garansi 

Db. Rekening Simpanan Nasabah   Rp. 1.000.000,- 

Cr.  Jasa Bank Garansi     Rp. 1.000.000,- 

 Saat Bank Garansi jatuh tempo, nasabah tidak wanprestasi, maka dilakukan 

penihilan rekening administrative Bank Garansi dengan jurnal pembukuan 

sebagai berikut : 

Db. Kewajiban Kontijensi Bank Garansi yang   Rp.100.000.000,- 

 Diberikan     

Cr.  Kontra Kewajiban Kontijensi Bank Garansi  Rp. 100.000.000,- 

  Yang Diberikan   

Kemudian dilakukan pengembalian setoran jaminan dengan jurnal pembukuan 

sebagai berikut : 

Pengambilan jaminan dalam bentuk tunai 

Db. Setoran Jaminan Bank Garansi   Rp. 100.000.000,- 

Cr.  Rekening Perantara Trade Finance   Rp. 100.000.000,- 

Pembukuan saat nasabah melakukan pencairan setoran jaminan 
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Db. Rekening Perantara Trade Finance   Rp. 100.000.000,- 

Cr.  Kas Kantor/Rekening Simpanan Nasabah  Rp. 100.000.000,- 

Pengembalian jaminan dengan kredit ke rekening nasabah  

Db. Setoran jaminan Bank Garansi   Rp. 100.000.000,- 

Cr.  Rekening Simpanan Nasabah   Rp. 100.000.000,- 

 Saat Bank Garansi Jatuh tempo, nasabah melakukan wanprestasi, maka 

dilakukan penihilan rekening administratif bank garansi dengan jurnal 

pembukuan sebagai berikut : 

Db. Kewajiban Kontijensi Bank Garansi yang   Rp. 100.000.000,- 

 Diberikan     

Cr.  Kontra Kewajiban Kontijensi Bank Garansi  Rp. 100.000.000,- 

 Yang Diberikan   

Maka dilakukan pembukuan timbulnya kewajiban nasabah dengan jurnal 

transaksi sebagai berikut : 

Db. Tagihan Klaim Bank Garansi    Rp. 100.000.000,- 

Cr.  Kewajiban Klaim Bank Garansi Nasabah  Rp. 100.000.000,- 

 Bila ada setoran jaminan, maka dilakukan pembukuan penihilan tagihan klaim 

Bank Garansi dengan jurnal sebagai berikut : 

Db. Setoran jaminan Bank Garansi/Rekening Kredit Rp. 100.000.000,- 

  Nasabah Pinjaman     

Cr.  Tagihan Klaim Bank Garansi    Rp. 100.000.000,- 
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Kemudian dilakukan pembayaran kewajiban klaim kepada penerima yang 

dicatat dengan jurnal sebagai berikut : 

Pembayaran klaim Bank Garansi dilakukan dengan pemindahbukuan ke 

rekening nasabah 

Db. Kewajiban Klaim Bank Garansi   Rp. 100.000.000,- 

Cr.  Rekening Simpanan Nasabah   Rp. 100.000.000,- 

Pembayaran klaim Bank Garansi dilakukan secara tunai  

Db. Kewajiban Klaim Bank Garansi   Rp. 100.000.000,- 

Cr.  Rekening Perantara Trade Finance   Rp. 100.000.000,- 

Db. Rekening Perantara Trade Finance   Rp. 100.000.000,- 

Cr.  Kas Kantor      Rp. 100.000.000,- 

 

 

 

 

 

   

 

 




