
Manual Book  

“Manajemen Giro pada modul Purchase” 

 

 

A. Manajemen Cek. 

Setiap pembayaran atau yang di terima, terkadang tidak menggunakan cash ataupun transfer            

bank, tetapi melalui Cek atau Giro. Berbeda dengan menggunakan cash atau transfer bank,             

menggunakan cek atau giro, saldo bank tidak akan langsung bertambah setelah diterima            

melainkan harus dicairkan terlebih dahulu. Karena hal inilah di FINA terdapat namanya            

manajemen cek. Awalnya FINA hanya mempunyai manajemen cek saat pelunasan piutang,           

tetapi dengan menggunakan fitur tambahan, menajemen cek saat pelunasan hutang sekarang           

sudah ada. 

 

B. Keuntungan menggunakan Menajemen Cek di Vendor Payment.  

Saat melakukan pembayaran untuk hutan, secara otomatis akan mengurangi jumlah hutang,           

tetapi lain halnya jika malakukan pembayaran hutang menggunakan cek, kenapa? Karena saat            

melakukan pembayaran menggunakan cek, belum tentu cek tersebut langsung di cairkan, bisa            

sehari atau seminggu baru di cairkan. Otomatis, jurnal yang terbentuk saat pembayaran hutang             

dengan rekening Koran akan berbeda dikarenakan perbedaan pencatatan. Nah dengan          

menggunakan Manajemen Cek saat pembayaran hutang, tidak akan terjadi hal demikian, karena            

saat membayar menggunakan cek tidak akan terbentuk jurnal pembayaran hutang, akan muncul            

jurnal pembayaran hutang saat cek sudah di cairkan atau di clearance. 

 

 
 



C. Cara Penggunaan Manajemen Cek di Vendor Payment. 

Umumnya penggunaan Manajemen Cek di Vendor Payment sama dengan pembayaran          

hutang secara default di FINA, hanya terdapat beberapa tambahan saja. 

Buka modul Pembayaran Pemasok, pilih pemasok dan ceklis hutang yang ingin di bayar 

 

Setelah Pembayaran hutang di save, tidak akan terbentuk jurnal. 

 

 
 



Saat membuka daftar transaksi – Pembayaran Pemasok, terdapat menu filter tambahan. 

 

Bagaimana untuk melakukan Pencairan atau Clearence untuk hutang yang sudah di bayar            

menggunakan cek? 

Ada 2 cara untuk pelunasan hutang yang menggunakan cek. 

1. Melakukan Clearence di dalam Pembayaran Pemasok. 

 
 



 

Cara ini bisa di lakukan oleh semua user yang diberikan otoritas izin edit Pembayaran Pemasok. 

2. Melakukan Clearence di Daftar Transaksi. 

 

Cara ini hanya bisa dilakukan oleh user yang levelnya Supervisor atau Admin. 

Setelah melakukan Clearence atau pencairan cek, akan otomatis langsung terbentuk jurnal. 

 
 



 

Jurnal otomatis terbentuk di tanggal sesuai dengan tanggal cek yang ada di Pembayaran Pemasok              

(C-1) dan (C4-1) 

 

 
 




