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RANGKUMAN TUGAS AKHIR 

1.1 Latar Belakang 

Proses pembukaan rekening tabungan merupakan tahapan awal dalam 

operasional sistem aplikasi tabungan yang pada prinsipnya membuat nomor rekening 

tabungan nasabah sehingga proses transaksi selanjutnya ditampung pada nomor 

tabungan tersebut. Rata rata kalangan anak-anak hanya mengerti menabung itu di 

rumah dan biasanya mereka menaruh uang tersebut pada sebuah tempat khusus uang 

(celengan) padahal menabung di celengan itu belum efisien karena belum terjamin 

keamanannya. Serta mereka belum mengetahui prosedur pelaksanaan rekening 

tabungan SIMPEDES. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apa saja syarat dan ketentuan tabungan simpedes 

2. Bagaimana prosedur pembukaan,  penyetoran, penarikan dan penutupan 

tabungan simpedes di bank BRI Capem univ. AIRLANGGA 

3. Apa manfaat dan keungulan tabungan simpedes dibandingkan dengan produk 

tabungan lain 

4. Bagaimana cara perhitungan bunga tabungan simpedes 

5. Alternatif apa saja yang bisa menyelesaikan hambatan-hambatan dan cara 

penyelesaiannya yang terjadi dalam pelaksanaan rekening tabungan simpedes 
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1.3 Syarat Pembukaan Produk Dana Rekening Tabungan Simpedes 

Dalam prosedur pelaksanaan produk dana Rekening Tabungan Simpedes. 

Bank BRI mempunyai persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dan 

ditentukan sesuai peraturan bank. Produk dana Rekening Tabungan Simpedes bank 

BRI ditujukan untuk perorangan dengan persyaratan yang mudah dan ringan. Dalam 

rangka wujud kepedulian sosial perbankan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

akan produk tabungan yang tidak dibebani biaya administrasi.  

 Bank BRI bersama bank-bank lain telah berkomitmen untuk bergabung pada 

produk bersama dengan nama produk dana Rekening Tabungan Simpedes yang 

diinisiasi oleh Bank Indonesia. Ada beberapa kriteria calon nasabah yang dapat 

membuat rekening Tabungan Simpedes adalah sebagai berikut : 

1. Penabung Perorangan 

2. Warga Negara Indonesia 

Dengan peraturan satu nasabah hanya memiliki satu rekening Tabungan 

Simpedes di satu Bank, kecuali bagi orang tua yang membuka rekening untuk anak 

yang masih dibawah perwakilan sesuai Kartu Keluarga yang bersangkutan. Serta 

transaksi penarikan tunai hanya dapat dilakukan di Kantor Cabang dimana rekening 

dibuka atau diterbitkan. 
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1.4 Manfaat nasabah membuka Rekening Tabungan Simpedes 

 Dengan memiliki Rekening Tabungan Simpedes di bank BRI kantor cabang 

pembantu UNAIR Surabaya. Maka nasabah akan mendapatkan fasilitas yang sangat 

menguntungkan yang diberikan oleh bank BRI. Fasilitas tersebut adalah: 

1. Cara pembukaan rekening Tabungan BRI Simpedes mudah dan praktis. 

2. Setoran awal cukup Rp 100.000,- 

3. Terdapat fasilitas BRI Card (kartu BRI) dengan layanan yang lengkap 

   - Informasi saldo dan penarikan tunai 

   - Transfer antar rekening BRI dan antar anggota ATM bersama dan Prima. 

   - Pembayaran tagihan Telkom, Flexi, PLN (Jaws, Sumbar, Bali ), Halo 

Telkomsel, Universitas Terbuka, Universitas Padjajaran, Speedy 

   - Registrasi SMS Banking, Phone Banking, Trx Via PB, Autopayment 

   - Pembayaran tagihan kartu kredit BRI, Standard Chartered, ANZ, 

Citibank, HSBC. 

   - Pembayaran tiket Garuda, Lion Air, Mandala, Kereta Api - Penggantian 

PIN 
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1,5 Hambatan Dalam Pelaksanaan Rekening TabunganKu 

 Di dalam pelaksanaan proses operasional produk dana rekening Tabungan 

Simpedes di Bank BRI Kantor Cabang Pembantu UNAIR sedikit mengalami 

hambatan yaitu: 

1. Banyak  nasabah yang antri ketika ingin membuka rekening simpedes. 

sehingga banyak nasabah yang menunggu cukup lama untuk membuka 

rekening simpedes. 

2. Pada waktu setor tunai di bank antrian cukup panjang, sehingga 

banyak nasabah yang menunggu cukup lama. 

1.6 Alternatif solusi 

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi di atas Bank BRI 

mengambil alternatif sehingga kegiatan operasional Bank dapat berjalan dengan 

lancar. Alternative solusi tersebut adalah : 

1. Seharusnya Bank BRI membuat aplikasi untuk pembukaan rekening seperti 

pengisian data melalui website atau  telepon sehingga nasabah tidak perlu 

antri cukup lama pada waktu pembukaan rekening 

2. Seharusnya ada atm khusus untuk setoran tunai di BRI, sehingga nasabah 

tidak perlu ke bank dan atm untuk setoran tunai itu bisa dilakukan 24 jam di 

atm BRI terdekat. 


