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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Sejalan dengan perkembangan jumlah bank dan persaingan antar bank yang 

semakin ketat, maka pihak bank harus melakukan pendekatan dan strategi yang baik 

guna menarik calon nasabah.Melihat dari kenyataan maka pihak bank dituntut untuk 

memberikan mutu pelayanan yang lebih baik khususnya dalam pemasaran produk 

giro agar dapat menarik calon nasabah. 

 Dalam memenuhi produk suatu bank,pemasaran giro memberikan kualitas 

produk yang disesuaikan dengan kelayakan usaha suatu prospek kedepan.Pemasaran 

produk giro adalah  suatu istilah perbankan untuk suatu cara pembayaran yang 

hampir merupakan kebalikan dari sistem cek. Suatu cek diberikan kepada pihak 

penerima pembayaran (payee) yang menyimpannya di bank mereka, sedangkan giro 

diberikan oleh pihak pembayar (payer) ke banknya, yang selanjutnya akan 

mentransfer dana kepada bank pihak penerima, langsung ke akun mereka. 

Perbedaan tersebut termasuk jenis perbedaan sistem „dorong dan tarik‟ (push 

and pull). Suatu cek adalah transaksi „tarik‟: menunjukkan cek akan menyebabkan 

bank penerima pembayaran mencari dana ke bank sang pembayar yang jika tersedia 

akan menarik uang tersebut. Jika tidak tersedia, cek akan “terpental” dan 

dikembalikan dengan pesan bahwa dana tak mencukupi. Sebaliknya, giro adalah 
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transaksi „dorong‟: pembayar memerintahkan banknya untuk mengambil dana 

dari akun yang ada dan mengirimkannya ke bank penerima pembayaran sehingga 

penerima pembayaran dapat mengambil uang tersebut. Karenanya, suatu giro tidak 

dapat “terpental”, karena bank hanya akan memproses perintah jika pihak pembayar 

memiliki daya yang cukup untuk melakukan pembayaran tersebut. Namun ini juga 

berarti pihak pembayar tidak mendapatkan keuntungan dari “float”. 

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk memilih topik mengenai sistem 

dan prosedur pemasaran giro yang selanjutnya akan digunakan untuk Laporan Kerja 

Praktek dengan judul “ Prosedur Pembukaan Rekening Giro Rupiah di Bank BRI 

cabang Sidoarjo”. 

1.2 Penjelasan Judul 

Untuk menghindari adanya salah penafsiran dalam mengartikan judul, maka 

berikut ini akan dijelaskan secara singkat dan jelas mengenai arti tiap kata demi kata. 

Adapun penjelasan sebagai berikut : 

Prosedur  

Adalah serangkaian  aksi  yang  spesifik, tindakan atau  operasi yang harus dijalankan  

atau   dieksekusi dengan  cara  yang  sama  agar selalu  memperoleh hasil yang sama 

dari keadaan yang sama (contohnya prosedur kesehatan dan keselamatan kerja). 

Lebih tepatnya, kata ini bisa mengindikasikan rangkaian aktivitas, tugas-tugas, 

langkah-langkah, keputusan-keputusan, perhitungan-perhitungan dan proses-proses, 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Aksi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Spesifik&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Operasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Kesehatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Keselamatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kerja
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Aktivitas&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tugas&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Proses
http://id.wikipedia.org/wiki/Proses
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yang dijalankan melalui serangkaian pekerjaan yang menghasilkan suatu tujuan yang 

diinginkan, suatu produk atau sebuah akibat. Sebuah prosedur biasanya 

mengakibatkan sebuah perubahan. 

Pembukaan 

Adalah proses, cara, perbuatan membuka. 

 Rekening 

Rekening adalah keuangan pencatatan transaksi keuangan antara pelanggan dan bank 

mereka dan posisi keuangan yang dihasilkan dari pelanggan dengan bank. 

Giro 

adalah suatu istilah perbankan untuk suatu cara pembayaran yang hampir merupakan 

kebalikan dari sistem cek. Suatu cek diberikan kepada pihak penerima pembayaran 

(payee) yang menyimpannya di bank mereka, sedangkan giro diberikan oleh pihak 

pembayar (payer) ke banknya, yang selanjutnya akan mentransfer dana kepada bank 

pihak penerima, langsung ke akun mereka. 

Perbedaan tersebut termasuk jenis perbedaan sistem „dorong dan tarik‟ (push and 

pull). Suatu cek adalah transaksi „tarik‟: menunjukkan cek akan menyebabkan bank 

penerima pembayaran mencari dana ke bank sang pembayar yang jika tersedia akan 

menarik uang tersebut. Jika tidak tersedia, cek akan “terpental” dan dikembalikan 

dengan pesan bahwa dana tak mencukupi. Sebaliknya, giro adalah transaksi „dorong‟: 

pembayar memerintahkan banknya untuk mengambil dana dari akun yang ada dan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pekerjaan
http://id.wikipedia.org/wiki/Produk
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mengirimkannya ke bank penerima pembayaran sehingga penerima pembayaran 

dapat mengambil uang tersebut. Karenanya, suatu giro tidak dapat “terpental”, karena 

bank hanya akan memproses perintah jika pihak pembayar memiliki daya yang cukup 

untuk melakukan pembayaran tersebut. Namun ini juga berarti pihak pembayar tidak 

mendapatkan keuntungan dari “float”. (Sumber: wikipedia) 

Rupiah 

Nilai tukar mata uang dalam Negara Indonesia 

Di 

Adalah kata depan yang menunjukkan suatu keterangan tempat. 

Bank BRI cabang Sidoarjo 

Adalah lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang perbankan yang menjadi 

tempat pengamatan penulis. 

1.3 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat disimpulkan bahwa 

rumusan masalah adalah sebagai berikut : 

1.  Apa saja syarat-syarat serta ketentuan pembukaan rekening giro 

rupiah di Bank BRI cabang Sidoarjo. 
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2.  Bagaimana prosedur pelaksanaan pembukaan rekening giro rupiah di 

Bank BRI cabang Sidoarjo. 

3.  Apa saja manfaat yang diperoleh nasabah atas penempatan rekening 

giro rupiah di Bank BRI cabang Sidoarjo. 

4.  Bagaimana perhitungan jasa giro rupiah di Bank BRI cabang Sidoarjo. 

1.4 Tujuan Pengamatan 

 Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pengamatan laporan ini sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui syarat serta ketentuan pembukaan rekening giro rupiah di 

Bank BRI cabang Sidoarjo. 

2. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pembukaan rekening giro di Bank 

BRI cabang Sidoarjo. 

3. Untuk mengetahui apa saja manfaat yang diperoleh nasabah atas penempatan 

atas dana rekening giro rupiah di Bank BRI cabang Sidoarjo. 

4. Untuk mengetahui perhitungsn jasa giro rupiah di Bank BRI cabang Sidoarjo. 

 1.5 Manfaat Pengamatan 

 Manfaat dari pengamatan ini bagi pihak-pihak yang terkait adalah : 
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1. Bagi Bank 

Sebagai sarana perkenalan atau promosi dalam mengenalkan banyaknya serta 

jenis dan produk kegiatan serta jasa-jasa yang ada kepada nasabah. 

2. Bagi STIE Perbanas Surabaya 

Bagi STIE Perbanas, hasil pengamatan ini dapat menjadi tambahan 

perbendaharaan kepustakaan, sehingga dapat menjadi bahan perbandingan 

bagi mahasiswa dalam penelitian ilmiah serta untuk menambah pengetahuan 

mengenai Prosedur Pembukaan rekening Giro Rupiah. 

3. Bagi Penulis 

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang dunia perbankan 

khususnya mengenai prosedur pembukaan rekening  giro di BankBRI cabang 

Sidoarjo serta sebagai bekal bagi penulis untuk memasuki dan menghadapi 

dunia kerja. 

1.6 Metode Pengamatan 

1.6.1 Ruang Lingkup Pembahasan 

 Agar pembahasan laporan proposal ini lebih mengarah dan tidak menyimpang 

dari pokok permasalahan, maka ruang lingkup pembahasannya hanya dibatasi pada : 

Sistem Pembukaan Rekening  Giro di Bank BRI Sidoarjo. 
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1.6.2 Prosedur Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan Laporan ini 

adalah: 

1. Metode Wawancara 

Merupakan salah satu pengumpulan data dengan cara wawancara secara 

langsung kepada pejabat Bank yang berhubungan langsung dengan obyek 

yang akan diamati. 

2. Metode Data Sekunder 

Merupakan suatu pengumpulan data dengan manfaat laporan-laporan yang 

diperoleh dari Bank BRI cabang Sidoarjo  dan data-data atau literatur dari 

perpustakaan STIE Perbanas Surabaya. 

3. Studi Pustaka 

Pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai macam referensi yang 

berkaitan dengan sistem dan prosedur pemasaran giro dengan referensi 

lain yang erat kaitannya dengan yang dibahas dan digunakan sebagai 

landasan teori dan pemecahan yang telah diidentifikasi. 

1.7 Sistematika Penulisan Laporan 

 Dalam penulisan Laporan ini penulis akan membagi beberapa bab yang terdiri 

dari sub-sub bab yang ditulis secara sistematis. Adapun pembagian bab-bab ini secara 

sistematis diuraikan sebagai berikut : 
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BAB I  :PENDAHULUAN 

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, penjelasan 

judul, tujuan dan manfaat pengamatan, metode pengamatan serta 

sistematika penulisan Laporan. 

BAB II  :LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini dijelaskan tentang pengertian prosedur dan pemasaran, 

pengertian giro,  tujuan adanya produk giro, unsur-unsur giro, tujuan 

adanya pemasaran giro, fungsi giro. 

BAB III :GAMBARAN SUBYEK PENGAMATAN 

Pada bab ini dijelaskan secara singkat mengenai sejarah berdirinya 

Bank BRI  Sidoarjo, visi dan misi, struktur organisasi serta jenis 

produk yang akan ditawarkan dan dikembangkan oleh Bank BRI  

Sidoarjo. 

BAB IV : PEMBAHASAN MASALAH 

1. Apa saja syarat-syarat serta ketentuan pembukaan rekening giro 

rupiah di Bank BRI cabang Sidoarjo. 

2.  Bagaimana prosedur pelaksanaan pembukaan rekening giro rupiah di 

Bank BRI cabang Sidoarjo. 



9 
 

 
 

3.  Apa saja manfaat yang diperoleh nasabah atas penempatan rekening 

giro rupiah di Bank BRI cabang Sidoarjo. 

4.  Bagaimana perhitungan jasa giro rupiah di Bank BRI cabang Sidoarjo. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada akhir bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dari seluruh 

uraian yang terdapat pada Laporan ini dan saran-saran yang 

diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak bank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


