
I. PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Peranan Bank bagi perkembangan dunia usaha sangat penting. 

Lembaga keuangan ini mempertemukan antara sumber-sumber dana dari 

masyarakat dengan pihak-pihak (para usahawan) yang memerlukan 

pembiayaan dalam meningkatkan usahanya. Pertama sekali, Bank 

melaksanakan fungsi menarik yaitu menghimpun dana dari masyarakat 

dengan cara mempengaruhi masyarakat agar mau menyimpan uangnya di 

Bank. 

Manfaat yang ditawarkan Bank kepada masyarakat adalah : 

1. , Mengamankan uangnya daripada disimpan dirumah. 

2. Memudahkan penggunaan uang untuk bayar-membayar karena 

transaksi usaha melalui saluran Bank (pembayaran dengan uang giral). 

3. Mendapatkan bunga. 

Selanjutnya Bank melaksanakan fungsi menyalurkan kembali dana 

masyarakat yang berhasil dihimpun kepada masyarakat, dalam bentuk kredit. 

Dengan kredit ini, masyarakat (para usahawan) membiayai dan 

meningkatkan usahanya. Usaha yang meningkat diharapkan dapat 

menyerap tenaga kerja lebih banyak yang selanjutnya dapat meningkatkan 

pemerataan pendapatan. 

Sinungun (1994) mengemukakan bahwa berkaitan dengan 

Perbankan, Pemerintah (Bank Indonesia) telah mengeluarkan berbagai 

kebijaksanaan atau deregulasi yaitu : 
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1. Paket 1 Juni 1983, pada garis besarnya adalah memberikan kebebasan 

kepada Bank-Bank dalam menentukan tingkat suku bunga deposit0 dan 

kredit (kecuali kredit-kredit tertentu). 

2. Paket 27 Oktober 1988, pada garis besarnya adalah memberikan 

kemudahan dalam pembukaan kantor cabang Bank, pendirian Bank 

Swasta b a ~ ,  pendirian Bank Campuran, perluasan tabungan serta 

kebebasan bagi BUMNIBUMD untuk menempatkan sebagian dananya 

di luar Bank Pemerintah. 

3. Paket 29 Januari 1990, pada garis besarnya adalah menyempurnakan 

sistem perkreditan dalam rangka menunjang pembangunan dan 

pencapaian sasaran pemerataan dengan diperkenalkannya KUK (Kredit 

Usaha Kecil). 

4. Paket 28 Pebruari 1991, pada garis besarnya adalah menyempurnakan 

pengawasan dan pembinaan Bank melalui perijinan, pemilikan dan 

kepengurusan Bank, prinsip kehati-hatian, tingkat kesehatan dan 

sanksi pelanggaran. 

Pada kondisi persaingan pasar yang ketat, Bank perlu menerapkan 

konsep pemasaran modern secara terpadu. Dalam konsep pemasaran 

modern yang menjadi sasaran pokok yaitu memperoleh keuntungan yang 

maksimal dengan tidak lupa memberikan pelayanan yang memuaskan 

kepada para nasabahnya, sehingga Bank mampu mempertahankan 

kelangsungan hidup dan meningkatkan pertumbuhannya. Untuk mencapai 

sasaran tersebut diperlukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian 

program pemasaran dengan baik. 
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Dalam rangka operasi kredit, Bank menghimpun dana dari masyarakat 

antara lain dalam bentuk giro, deposit0 dan tabungan. Masing-masing 

produk tersebut diciptakan oleh Bank dengan latar belakang penggunaan 

yang berbeda, sehingga untuk memperoleh masing-masing sumber dana 

diatas, diperlukan strategi pemasaran yang berbeda pula. Giro sebagai 

salah satu bentuk penghimpun dana, memilikilmempunyai manfaat yang 

penting bagi Bank maupun masyarakat pengguna. 

Menurut Sinungun (1994) manfaat dana giro bagi Bank adalah : 

1. Biaya dana (cost of fund) giro lebih murah dibanding dengan biaya 

dana dari sumber-sumber dana lainnya, sehingga penggunaan dana 

giro untuk operasi kredit lebih menguntungkan. 

2. Dana giro merupakan simpanan masyarakat yang apabila dikelola 

secara kualitatif dan kuantitatif dengan baik, maka dana giro ini dapat 

dipergunakan untuk membiayai kredit jangka pendek maupun jangka 

panjang. 

3. Dana giro merupakan dana murah untuk membiayai kredit. Jika dana 

giro tidak mampu membiayai kredit, efisiensi biaya tidak tercapai dan 

pencapaian laba maksimum tidak dapat terealisasi. 

Di lain pihak manfaat dana giro bagi masyarakat adalah: 

1. Simpanan giro dapat diambil (ditarik) sewaktu-waktu selama saldonya 

masih mencukupi. 

2. Simpanan giro dapat menciptakan uang giral. Dengan uang giral ini 

masyarakat dan para pengusaha mudah melaksanakan transaksi 

pembayaran bisnisnya dengan aman dan tepat dalam memanfaatkan 

uangnya. 
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Atas dasar uraian tersebut maka topik penelitian diarahkan pada 

Kajian Pemasaran Giro Dalam Menunjang Operasi Kredit Pada PT. Bank X 

Cabang Bogor. 

6. Perurnusan Masalah 

Dari hasil investigasi awal diperoleh bahwa permasalahan yang 

dihadapi oleh PT. Bank X Cabang Bogor, adalah sulitnya meningkatkan dana 

giro sebagai dana murah untuk dapat menunjang operasi cabang, khususnya 

operasi perkreditan, sehingga dalam membiayai kredit harus menggunakan 

dana mahal yaitu dana yang berasal dari tabungan atau deposito. Dari 

uraian tersebut diatas dirumuskan permasalahan yang dihadapi PT. Bank X 

Cabang Bogor adalah : 

1. Bagaimana meningkatkan dana giro untuk dapat membiayai 

peningkatan kredit ? 

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi konsumen dalam menggunakan 

dana giro ? 

C. Tujuan Geladikarya 

Berdasarkan hasil -perurnusan masalah tersebut diatas, maka 

geladikarya ini bertujuan untuk : 

1. Mengevaluasi sistem pemasaran giro yang dilakukan saat ini. 

2. Mengidentifikasi faktor-faktor kekuatan dan kelemahan (faMor internal) 

yang mempengaruhi peningkatan dana giro. 

3. Menganalisa faktor-faktor peluang dan ancaman (faMor eksternal) yang 

berhubungan dengan peningkatan dana giro. 
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D. Manfaat Geladikarya 

Geladikarya ini merupakan kesempatan dalam menerapkan teori-teori 

yang telah diperoleh dalam kuliah untuk diterapkan pada praktek 

sesungguhnya, terutama pada PT. Bank X Cabang Bogor. Bagi pihak Bank, 

geladikarya ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada manajemen 

dalam pengambilan keputusan dalam rangka pengembangan dan 

melaksanakan strategi pemasaran dana giro. 
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