
Tugas 4 Manajemen Dana Bank Syariah 

 

Alfauza (2012073053) 

Tyas Pratiwi (2012073054) 

Jamal Zulkifli (2012073066) 

Lutfia Nur (2012073070) 

Alifah R Putri (2012073077) 

No: 1 

1. Warkat giro 

a. Bilyet giro 

 

b. Cek 



 

2. Warkat deposito 

a. Deposito berjangka 

 

b. Sertifikat deposito 



 

Analisis perbedaan dan persamaan:  

 Deposit berjangka Sertfikat deposito cek Bilyet giro 

1. Syarat 

formal 
 Judul”deposit 

berjangka”  

 Nama 

penyimpan  

 Alamat 

penyimpan  

 Jumlah simpanan  

 Mulai dan jatuh 

tempo 

 Pilihan 

perpanjangan 

otomatis 

 Tanda tangan 

pimpinan bank  

 Bermaterai  

 Judul “surat 

kepemilikan 

deposito” 

 Nama  

 Alamat 

 Nominal 

 Jangka waktu 

 Tanggal mulai 

 Jatuh tempo 

 Pernyataan pada 

saat jatuh tempo 

deposito rollover 

 Bermaterai  

 Judul”cek” 

 Nama 

penerima 

 Nominal 

 Tanda 

tangan dan 

cap 

perusahaan 

pemberi cek 

 

 Judul”biyet 

giro” 

 Tanggal 

diterbitkan  

 Tanggal 

efektif 

 Nominal 

 No rek 

penerima, 

nama dan 

bank 

penerima 

 Tanda 

tanggan dan 

cap 

perusahaan 

pemilik bilyet 

giro 

2. Pencair

an 

dana 

Tunai  Tunai  Tunai Pemindah 

bukuan 

3. Waktu 

penga

mbilan 

Pada saat jatuh 

tempo tetapi dapat 

di perpanjang 

secara otomatis 

Pada saat jatuh 

tempo tetapi tidak 

dapat di perpanjang 

70 hari sejak 

tanggal 

penarikan 

6 bulan setelah 

tenggang waktu 

penawaran 

4. Penyed

iaan 

Harus ada ketika 

simpanan jatuh 

Harus ada ketika 

simpanan jatuh 

Tersedianya 

dana sejak 

diterbitkan 

Tersedia dana 

pada tanggal 

efektif 



dana tempo tempo 

5. Penerb

it dan 

peneri

ma 

Diterbitkan Atas 

nama dan tidak ada 

penerima jadi tidak 

dapat di pindah 

tangankan atu 

diperjual belikan 

Diterbitkan Atas 

unjuk (penerbit) jadi 

bisa di pindah 

tangankan dan 

diperjual belikan 

Diterbitkan 

oleh Pemilik 

cek dengan 

penerima yang 

jelas 

Diterbitkan 

Pemilik pemilik 

bilyet dan 

penerima 

pemindahbukuan 

dengan identitas 

jelas (nama, no 

rekening, bank)  

6. Syarat 

lainya 

bermatrai bermatrai Tidak boleh 

ada coretan 

Tidak boleh ada 

coretan 

7. Penger

tian 

Simpanan dari 

masyarakat dengan 

waktu tertentu yang 

pengambilannya 

hanya pada saat 

sudah jatuh tempo 

(1, 3,6, 12 dll 

bulan) 

Simpanan berjangka 

atas pembawa atau 

atas tunjuk dengan 

izin BI dikeluarkan 

oleh bank sebagai 

bukti simpanan yang 

dapat 

diperjualbelikan atau 

dipindah tangankan 

kepada pihak ketiga, 

bunganya dibayar 

dimuka. 

Surat perintah 

tanpa syarat 

dari nasabah 

kepada bank 

yang 

memelihara 

rekening giro 

nasabah 

tersebut untuk 

membayar 

sejumlah dana 

kepada 

pemegang Cek 

tersebut. 

Surat perintah dari 

nasabah kepada 

bank yang 

memelihara 

rekening giro 

nasabah tersebut 

untuk 

memindahbukuka

n sejumlah dana 

dari rekening yang 

bersangkutan 

kepada rekening 

pemegang yang 

disebutkan 

namanya. 

8. Bagi 

hasil 

Saat jatuh tempo diperhitungkan dan 

dibayar di muka 

Pemilik giro 

mendapat 

ujrah/fee 

Pemilik giro 

mendapat 

ujrah/fee 

 

No: 2 

Seperti yang kita ketahui tujuan Giro adalah mempermudah pembayaran didalam transaksi, 

dengan menggunakan giro, pihak bank dapat mengakomodir kebutuhan nasabah, yang 

memerlukan fleksibilitas dan kecepatan lainnya. Giro juga akan menunjang kelancaran bisnis 

yang memiliki transaksi finansial sangat aktif, walaupun giro tidak memberikan keuntungan 

kepada nasabah dalam bentuk bonus ataupun bagi hasil, akan tetapi memberikan kemudahan 

dalam transaksi bisnis.  bagi orang yang membayar menggunakan giro, dia tidak perlu 

membawa uang cash dalam jumlah besar. Tentunya orang lebih aman membawa giro 

daripada uang dalam jumlah banyak. Jadi kelebihan giro adalah dalam hal keamanan. 

Kelebihan lainnya adalah bahwa jumlah yang dibayarkan bisa fleksibel. Maksudnya kita bisa 

membayar dengan jumlah pecahan kecil yang terkadang cukup susah jika kita membayar 

dengan uang cash dalam pecahan besar. Dengan kata lain, dengan sistem pembayaran giro 

kita tidak perlu pusing memikirkan uang kembalian.  

No: 3 

1. Menjaga likuiditas bank, jika nasabah  terlalu lama menyimpan uangnya dikhawatirkan 

resiko bank tidak dapat mengembalikanya.  



2. Deposito sebagai alat nasabah untuk mencari keuntungan,dilihat dari karakter nasabah 

yang ingin mendapatkan keuntungan cepat dan banyak dari bank maka nasabah memilih 

jangka waktu deposito yang pendek. Oleh karna itu bank menawarkan bagi hasil yang 

tinggi dengan jangka waktu yang pendek.  

3. Bagi hasil deposito satu tahun lebih rendah dari pada deposito tiga bulan dikarenakan, 

bagi hasil deposito satu tahun diperbankan disertai promo-promo hadiah undian, 

misalnya mobil, motor, maupun alat-alat elektronik lainnya. Oleh karena itu bagi hasil 

yang ditetapkan oleh bank kecil, sedangkan deposito dalam jangka waktu tiga bulan 

lebih kecil dikarenakan tidak adanya tawaran hadiah atau undian dari pihak bank. Jadi, 

pihak bank memberikan porsi bagi hasil yang lebih besar. Contohnya pada bank 

Muamalat deposito tiga bulan memberikan bagi hasil sebesar 9%.  

No: 4 

Beban biaya untuk pencairan dana giro beda bank akan dibebankan kepada bank yang 

memberikan cek atau bilyet giro kepada nasabahnya. Mengapa demikian, dikarenakan dana 

yang disimpan oleh bank penerbit di bank sentral atau BI.  

 


