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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bank merupakan salah satu lembaga atau perusahaan yang bergerak di 

bidang keuangan dan sebagai wadah  kegiatan  ekonomi. Menurut Pasal 1 

Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan 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”. 

Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa usaha perbankan meliputi 

tiga kegiatan utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana, 

dan memberikan jasa bank lainnya, banyak produk dan jasa yang diterbitkan oleh 

bank kepada masyarakat, selain itu perbankan terus menumbuhkan rasa 

kepercayaan masyarakat dengan berbagai cara sampai akhirnya saat ini banyak 

masyarakat yang merasa aman dan nyaman menyimpan uang di bank. 

Menghimpun dana merupakan pengumpulan atau mencari dana (uang) 

dengan cara menghimpun dari masyarakat luas dalam  bentuk simpanan giro, 

tabungan, dan deposito. Dari ketiga produk tersebut yang gencar dilakukan oleh 

bank adalah tabungan karena bank bertujuan mengelola dana dari sebagian orang 

yang memiliki kelebihan uang,karena tidak sedikit masyarakat yang 

berpenghasilan tinggi namun tidak terlihat hasilnya, selain itu bunga relatif kecil 

dan bank banyak memberikan promo (hadiah) pada produk ini.  



2 
 

Kesadaran menabung di bank kini mulai ditumbuhkan pada anak-anak, 

dengan tujuan untuk menghimpun dana lebih banyak dari pihak ketiga dan juga 

merupakan pembangunan karakteristik untuk tidak menghamburkan uang yang 

semestinya diterapkan sejak dini. Terbukti hampir semua perusahaan perbankan 

yang meluncurkan tabungan untuk anak-anak yang rata-rata berusia 0-17 tahun. 

Misalnya misalnya saja bank BRI dengan produknya yaitu Britama Junio, BNI 

dengan produknya yaitu Taplus Anak, BJB dengan produknya yaitu Tandamata 

My First dan lain sebagainya. 

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka penulis memilih 

judul Tugas Akhir ”Pelaksanaan Tabungan BRITAMA di PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Jemursari Surabaya ” 

 

1.2 Penjelasan Judul 

Untuk mengantisipasi terjadinya perbedaan penafsiran, serta untuk 

memberikan kemudahan untuk memahami suatu judul dari Tugas Akhir ini, maka 

akan diberikan definisi secara spesifik mengenai judul yang diangkat, yaitu 

sebagai berikut : 

Pelaksanaan 

 Adalah proses atau suatu kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana 

atau prosedur yang telah dirumuskan. 

Tabungan Britama 

 Salah satu produk tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang mampu 

memberikan kemudahan dalam transaksi nasabah, dimana penyetorannya dapat 
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dilakukan setiap saat dan frekuensi pengambilannya tidak dibatasi sepanjang saldo 

mencukupi dan memenuhi syarat-syarat yang berlaku. 

Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jemursari Surabaya 

 Merupakan tempat dilakukannya penelitian yang merupakan suatu lembaga 

keuangan konvensional. Dan disini terdapat beberapa informasi tentang judul 

Tugas Akhir ini diambil. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Dalam melihat latar belakang diatas, muncul beberapa masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana syarat umum atau ketentuan umum Tabungan Britama di 

BRI Cabang Jemursari Surabaya? 

2. Bagaimana prosedur pembukaan rekening Tabungan Britama di BRI 

Cabang Jemursari Surabaya? 

3. Bagaimana prosedur penarikan dan penyetoran Tabungan Britama di 

BRI Cabang Jemursari Surabaya? 

4. Bagaimana perhitungan bunga Tabungan Britama di BRI Cabang 

Jemursari Surabaya? 

5. Bagaimana prosedur penutupan Tabungan Britama di BRI Cabang 

Jemursari Surabaya? 

6. Apa saja fasilitas yang diberikan pada Tabungan Britama di BRI 

Cabang Jemursari Surabaya? 
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7. Apa hambatan dan solusi dalam pembukaan Tabungan Britama di 

BRI Cabang Jemursari Surabaya? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari pengamatan Tugas Akhir ini sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui apa saja syarat umum dan ketentuan umum 

Tabungan Britama di BRI Cabang Jemursari Surabaya.  

2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pembukaan rekening 

Tabungan Britama di BRI Cabang Jemursari Surabaya. 

3. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penarikan dan penyetoran 

Tabungan Britama di BRI Cabang Jemursari Surabaya. 

4.  Untuk mengetahui bagaimana perhitungan bunga Tabungan 

Britama di BRI Cabang Jemursari Surabaya. 

5. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penutupan rekening 

Tabungan Britama di BRI Cabang Jemursari Surabaya. 

6. Untuk mengetahui apa saja fasilitas yang diberikan pada Tabungan 

Britama di BRI Cabang Jemursari Surabaya. 

7. Untuk mengetahui apa saja hambatan dan solusi dalam pembukaan 

Tabungan Britama di BRI Cabang Jemursari Surabaya. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian Tugas Akhir ini sebagai berikut : 

1. Dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawancara 

sehingga dapat mengetahui mengenai pelaksanaan tabungan 

BRITAMA di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 
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2. STIE Perbanas, dapat digunakan untuk melengkapi daftar 

penilitian di perpustakaan STIE Perbanas Surabaya. 

3. Pembaca, dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan tabungan 

BRITAMA di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 

 

1.6 Metode Penelitian 

Untuk melengkapi dan melaporkan data yang akan disajikan dalam 

penulisan Tugas Akhir ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 

1. Observasi  

Observasi yang dilakukan di Bank yang bersangkutan dengan mengamati 

pelaksanaan tabungan BRITAMA di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Tbk. 

2. Studi Pustaka 

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari sumber-sumber 

yang ada di buku. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penyusunan akan membagi 

beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub yang disusun secara sistematis. 

Adapun pemberian bab – bab ini dilakukan secara sistematis maka diuraikan 

sebagai berikut : 
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Bab 1  : Pendahuluan 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah,  

penjelasan judul, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab 2  : Landasan Teori 

Pada bab ini akan dijelaskan lebih mendalam tentang teori-teori 

yang berkaitan dengan topik penulisan yaitu tentang pengertian , 

fungsi dan jenis bank, kegiatan bank, sumber dana bank, 

pengertian tabungan, tujuan dan manfaat tabungan, jenis 

tabungan, syarat pembukaan tabungan, perhitungan bunga 

tabungan, dan syarat penutupan tabungan. 

Bab 3  : Gambaran Subjek Penelitian 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai sejarah umum berdirinya 

Bank Rakyat Indonesia, struktur organisasi bank, visi dan misi 

perusahaan, Job Description, dan profil usaha bank. 

Bab 4  : Pembahasan Hasil Penelitian 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai syarat umum atau ketentua 

umum, ketentuan pembukaan tabungan Britama, syarat 

pembukaan tabungan Britama, prosedur pembukaan tabungan 

Britama, prosedur penarikan dan penyetoran tabungan, 

perhitungan bunga tabungan, prosedur penutupan tabungan, 
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fasilitas yang diberikan tabungan britama, dan hambatan dan 

solusi dalam pembukaan tabungan. 

Bab 5  : Kesimpulan dan Saran 

Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dan saran yang 

dapat dikemukakan dari pembahasan masalah yang ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


