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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkan lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit. 

Sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka 

membiayai kegiatan operasionalnya.  

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan 

bahwa kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan simpanan giro pada Bank 

Nagari Cabang Matraman secara garis besar terdiri dari Persyaratan Pembukaan 

Rekening Giro, Prosedur Rekening Giro, penyerahan Cek dan/atau Bilyet giro, 

Prosedur Transaksi Giro, Penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro, Pembatalan Cek 

dan/atau Bilyet Giro , Pemblokiran Rekening Giro, Penutupan Rekening Giro, 

Pengawasan giro dan Transaksi Simpanan Giro. 

Jenis rekening giro yang dijalankan Bank Nagari dapat dibagi menjadi 3 (tiga) 

yaitu: 

a. Rekening giro perorangan 

b. Rekening giro badan/perusahaan 

c. Rekening giro gabungan  

Persyaratan Umum Pembukaan RekeningGiro pada Bank Nagari Cabang 

Matraman : 

 Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah 
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 Calon nasabah mengisi formulir permohonan 

 Calon nasabah tidak terdaftar dalam DHN  

 Calon nasabah wajib melengkapi dokumen persyaratan pembukaan 

pembukaan , meliputi : 

 fotocopy tanda pengenal (KTP,SIM,PASPORT, dan KITAS) 

 Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

 Pas Photo Pemohon 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar 

 Surat Referensi(jika ada) 

 Menyerahkan setoran awal minimal Rp. 1.000.000,- 

 Semua dokumen asli dibawa untuk legalitas. 

Rumus yang digunakan pada perhitungan jasa giro pada Bank Nagari 

Cabang Matraman yaitu perhitungan jasa giro menggunakan metode saldo harian. 

Rumus untuk perhitungan Jasa Giro menggunakan saldo harian adalah : 

Bunga  = 

Nominal x Tingkat Bunga x Hari Bunga 

365 

Catatan : 

 Nominal adalah Saldo rata-rata harian total saldo per bulan dibagi 

dengan saldo sebenarnya menurut kalender  

 Jasa giro yang dibayarkan kepada nasabah adalah jasa giro setelah 

dikurangi pajak. 

 Tingkat bunga adalah besarnya tarif yang sesuai dengan tarif yang 

diberikan bank sesuai ketentuan, tingkat bungapada bank nagari 

cabang matraman ditetapkan sebesar: 
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Jenis Giro Tingkatan Saldo Jasa Giro 

Giro bukan kas daerah 

Saldo s.d Rp 5.000.000,- 0 % 

Saldo diatas Rp 5.000.000,- 1% pa 

Giro kas daerah - 4% pa 

  

 Hari bunga adalah hari sebenarnya menurut bulan kalender. 

Nasabah giro bank nagari cabang matraman dikategorikan blacklist 

atau masuk kedalam daftar hitam nasional apabila penerbit menerbitkan 

cek atau bilyet giro kosong sebanyak 3 kali. 

 

5.2 Saran 

Mekanisme transaksi giro pada Bank Nagari Cabang Matraman sudah baik, 

dan sistem manajemen terkait dengan Giro dijalankan sesuai prosedur yang telah 

ditetapkan. Sehingga nasabah dapat melakukan transaksi setiap saat dengan aman 

dan nyaman.  

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran yang 

nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut dalam perkembangan 

giro pada Bank Nagari Matraman, sebagai berikut:  

 Pada Bank Nagari Cabang Matraman, mekanisme transaksi giro sudah sesuai 

dengan prosedur yang ada. Kemudahan pembukaan rekening giro hingga 

kemudahan dalam bertransaksi membuat banyak nasabah ingin membuka 

rekening giro pada PT. Bank Nagari Cabang Matraman. Akan tetapi, untuk 
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meningkatkan produk giro bisa dilakukan dengan memberikan variasi produk 

giro. Membuka produk giro lain seperti giro asing, dll. 

 


