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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Saat ini sistem pembayaran  memegang peranan penting sebagai urat nadi 

perekonomian suatu Negara. Kegiatan perekonomian yang sehari-hari dilakukan 

tidak pernah terlepas dari kegiatan perpindahan uang, sehingga system 

pembayaran merupakan hal yang tidak dapat dipandang sebelah mata. Dengan 

berkembangnya sistem pembayaran dipercaya dapat memberikan kontribusi yang 

besar terhadap perekonomian suatu Negara. System pembayaran sudah menjadi 

gaya hidup dari masyarakat. Tidak dapat dipungkiri, saat ini masyarakat sudah 

terbiasa menggunakan berbagai jenis metode dan alat pembayaran, mulai dari alat 

pembayaran tunai dan non tunai.  

Perkembangan dari sistem pembayaran membawa perubahan bukan hanya 

dari aspek teoritis melainkan dalam implementasi di dalam transaksi ekonomi, 

bahkan hingga perubahan pada tatanan budaya manusia. Mulai dari transaksi 

barter, pertukaran antara barang dengan barang yang dibutuhkan manusia hingga 

transaksi digital. Hal ini bukan hanya berimplikasi pada aspek ekonomi 

semata,melainkan pada tatanan budaya sehingga system pembayaran dapat 

dikatakan sebagai sebuah system yang senantiasa berubah mengikuti tuntutan 

zaman. Perubahan dari system pembayaran sangat terkait dengan perkembangan 

teknologi informasi yang membawa perubahan pada berbagai aspek kehidupan 

manusia. 
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Dengan kemajuan dan kecanggihan teknologi yang pesat serta tuntutan 

persaingan industry membuat bank harus adaptif terhadap system pembayaran dan 

perkembangan ekonomi, Salah satunya yang dapat dilakukan adalah dengan 

melakukan kegiatan operasional Bank, baik secara langsung maupun tidak 

langsung yang akan mempengaruhi kelangsungan hidup perekonomian suatu 

Negara. 

Perekonomian suatu negara saat ini tidak dapat dipisahkan dari pengaruh 

perbankan. Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak. 

Bank sebagai lembaga keuangan kepercayaan masyarakat  memegang 

peranan penting dalam sistem pembayaran, sehingga dapat dikatakan bank 

merupakan urat nadi perekonomian suatu negara yang beraktifitas menerima 

simpanan dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, deposito, dan kemudian 

dana yang terkumpul dari masyarakat tersebut disalurkan  kembali ke masyarakat 

dalam bentuk kredit. 

Salah satu sumber dana bank dari pihak ketiga adalah simpanan giro. 

Simpanan  giro merupakan adalah simpanan dari nasabah yang dapat ditarik setiap 

saat oleh nasabah  dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah 

pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Usaha bank untuk 

menghimpun dana dalam bentuk simpanan giro sangat menentukan pertumbuhan 

bank, sebab volume dana yang berhasil dihimpun atau disimpan tentunya akan 
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menentukan pula volume dana yang dapat dikembangkan oleh bank tersebut 

dalam bentuk penanaman dana yang menghasilkan bunga, sehingga dari selisih 

bunga tersebut bank memperoleh keuntungan. 

Menurut Sinungan (1994) perkembangan rekening giro pada bank bukan 

hanya berdasarkan kepentingan bank semata, melainkan kepentingan masyarakat 

modern juga, karena giro adalah uang giral yang dapat digunakan sebagai alat 

pembayaran melalui penguangan cek.  

 Berdasarkan latar belakang  diatas,maka penulis tertarik untuk membahas 

masalah ini dalam laporan yang berjudul, “MEKANISME PENGELOLAAN 

SIMPANAN GIRO PADAPT. BANK NAGARI CABANG MATRAMAN” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan 

dibahas dalam laporan ini, yaitu: 

1. Bagaimana prosedur Giro pada PT. BANK NAGARI Cabang Matraman 

yang meliputi prosedur pembukaan rekening giro, prosedur penyetoran 

rekening giro, prosedur pencairan rekening giro dan prosedur penutupan 

rekening giro. 

2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh PT. BANK NAGARI Cabang 

Matraman dalam mengatasi permasalahan  giro. 
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1.3 Tujuan Magang 

Adapaun tujuan dalam mengadakan penelitian ini antara lain : 

1. Bagi penulis :  

a.  Sebagai mata kuliah wajib yang harus diikuti. 

b. Untuk mengetahui dan mengenal langsung dunia kerja yang nyata pada 

masa sekarang ini.  

c. Untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan penulis pada 

penghimpunan dana khususnya mengenai pengelolaan deposito 

berjangka. 

d.  Penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dibangku kuliah.  

2. Bagi universitas : 

 a. Mencipatakan sumber daya manusia dengan keahlian proefesional, yang 

dapat bersaing dalam dunia kerja nyata. 

b. Membina dan meningkatkan hubungan antara dunia pendidikan / 

perguruan tinggi dengan dunia kerja. 

3. Bagi bank  

a. Membina hubungan baik antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. 

b. Dapat memberikan praktek langsung dari teori yang telah didapat 

selama duduk  dibangku kuliah. 
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1.4 Manfaat Magang  

Adapun manfaat magang ini antara lain : 

1. Bagi pembaca, diharapkan dapat mengetahui proses, manfaat, kelebihan 

giro pada PT. BANK NAGARI Cabang Matraman. 

2. Bagi perusahaan, dapat dijadikan sebagai salah satu produk unggulan 

sehingga dapat menarik nasabah untuk menambah dana pihak ketiga 

pada PT. BANK NAGARI Cabang Matraman. 

3. Bagi penulis, sebagai tambahan ilmu untuk menyongsong masuk ke 

lingkungan bisnis dan industri, agar lebih siap dalam menghadapi dunia 

kerja yang sesungguhnya. 

1.5 Sistematika Penulisan Laporan 

Penulisan laporan magang ini terdiri dari lima bab, dimana masing-masing bab 

dibagi menjadi sub bab  yang menjadi satu kesatuan kerangka pemahaman 

masalah dengan rincian sebagai berikut : 

BAB I   PENDAHULUAN 

 Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penulisan ,manfaat penulisan, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas mengenai Pengertian Bank, Jenis Bank, Fungsi 

bank produk Bank Sumber Dana Bank,  Giro, Perbedaan antara 

Cek dan Bilyet Giro, Syarat-syarat formal bilyet giro, Manfaat 
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Penggunaan Bilyet Giro, Tanggung jawab Bank dan Penerbit atas 

Bilyet Giro yang diterbitkan. 

BAB III  GAMBARAN UMUM TENTANG PERUSAHAAN  

Bab ini menjelaskan gambaran umum Bank Nagari, sejarah 

perkembangan, ruang lingkup kegiatan, visi dan misi, motto, 

produk dan jasa-jasa bank, serta susunan struktur organisasi Bank 

Nagari 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai syarat-syarat dan pelaksanaan 

penggunaan  giro pada Bank Nagari, serta perkembangan  giro 

pada Bank Nagari. 

 

BAB V  PENUTUP 

 Pembahasan pada bab ini didasarkan pada pembatasan yang 

dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini berisikan kesimpulan 

dan saran-saran yang diperlukan untuk perbaikan dimasa yang akan 

datang baik bagi Bank maupun penulis. 

 

 

 

 

 

 

 

 


