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1. Latar Belakang 

Dalam dunia modern saat ini, lembaga keuangan seperti bank memiliki peran 

penting dalam kehidupan masyarakat untuk memajukan perekonomian. Bank 

merupakan pengelola dalam memenuhi semua kebutuhan mereka melakukan 

berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti tempat 

mengamankan uang atau dalam arti lain menabung. Pengertian tabungan menurut 

Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang 

penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang 

disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau lainnya yang 

dipersamakan dengan itu. 

Bank BTN Cabang Pembantu Mojokerto menawarkan tabungan yang 

diperuntukkan untuk kalangan ibu rumah tangga dan pensiunan dengan saldo 

pembuka yang rendah seperti TabunganKu. TabunganKu merupakan produk 

funding yang dibuat Bank BI digunakan secara bersama untuk bank lain dengan 

tujuan meningkatkan budaya menabung. TabunganKu memberikan keuntungan 

yang berbeda dari produk lainnya sehingga produk tersebut mempunyai banyak 

peminat. 

 

1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui syarat dan ketentuan dalam pembukaan  dan penutupan 

rekening TabunganKu di Bank BTN Cabang Pembantu Mojokerto. 
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2. Untuk mengetahui prosedur pembukaan, penyetoran, penarikan, dan 

penutupan rekening TabunganKu di Bank BTN Cabang Pembantu 

Mojokerto. 

3. Untuk mengetahui perhitungan bunga pada TabunganKu di Bank BTN 

Cabang Pembantu Mojokerto. 

4. Untuk mengetahui fasilitas yang didapat oleh nasabah jika membuka 

rekening TabunganKu di Bank BTN Cabang Pembantu Mojokerto. 

5. Untuk mengetahui keunggulan dan manfaat yang ada pada TabunganKu di 

Bank BTN Cabang Pembantu Mojokerto. 

6. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan 

TabunganKu di Bank BTN Cabang Pembantu Mojokerto. 

7. Untuk mengetahui cara mengatasi hambatan dalam pelaksanaan 

TabunganKu di Bank BTN Cabang Pembantu Mojokerto. 

 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari hasil penelitian terkait dengan Pelaksanaan TabunganKu 

Pada Bank Tabungan Negara Cabang Pembantu Mojokerto sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai 

bidang Perbankan, khususnya yang berkaitan dengan produk pendanaan. 

2. Bagi Bank Tabungan Negara Cabang Pembantu Mojokerto, sebagai bahan 

pertimbangan dalam meningkatkan kualitas produk dan dapat 

mengevaluasi mengenai kelemahan dan kelebihan pelaksanaan 
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tabunganKu, serta sebagai untuk memperkenalkan jasa bank yang 

ditawarkan oleh Bank Tabungan Negara Cabang Pembantu Mojokerto. 

3. Bagi Pembaca, sebagai sumber tambahan informasi untuk mengetahui 

lebih dalam tentang pelaksanaan TabunganKu pada Bank Tabungan 

Negara Cabang Pembantu Mojokerto. 

4. Bagi STIE Perbanas Surabaya, dapat digunakan sebagai bahan referensi 

bacaan di perpustakaan STIE Perbanas Surabaya untuk meneliti tentang 

beberapa hal yang berhubungan dengan pelaksanaan TabunganKu di Bank 

Tabungan Negara Cabang Pembantu Mojokerto. 

 

3. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam Tugas Akhir ini meliputi lingkup 

pembahasan beserta pengumpulan data untuk mendapatkan data dan informasi. 

 

4. Subyek Penelitian 

Bank Tabungan Negara berdiri mulai dari tahun 1897 pada tanggal 18 Oktober. 

Bank milik pemerintah yang menawarkan berbagai produk yang dapat 

dimanfaatkan oleh masyarakat luas seperti Bank Tabungan Negara atau lebih 

dikenal dengan Bank BTN yang sudah banyak diketahui masyarakat sebagai bank 

yang merakyat.  

Seiring banyaknya minat masyarakat untuk menyimpan dananya pada Bank 

Tabungan Negara Cabang Pembantu Mojokerto membuat bank tersebut 

berkembang pesat, yang didukung dari tersedianya berbagai produk Bank 
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Tabungan Negara Cabang Pembantu Mojokerto yang lengkap, mulai dari 

pendanaan (funding), pembiayaan (lending) serta layanan jasa lainnya. 

 

5. Ringkasan Pembahasan 

Produk tabunganKu memberikan keuntungan yang berbeda dari produk lainnya 

sehingga produk tersebut mempunyai banyak peminat. Syarat dan ketentuan untuk 

membuka tabunganKu ini hanya mengisi formulir pembukaan rekening serta 

identitas diri yang masih berlaku dan untuk setoran awal minimal Rp.20.000,-. 

Untuk prosedur pembukaan, penyetoran, penarikan hingga penutupan yaitu seperti 

prosedur pada produk tabungan lainnya.  

Perhitungan bunga yang didapat oleh nasabah tentu berdasarkan rumus 

perhitungan yang telah ditetapkan oleh bank. Bunga yang ditetapkan yaitu 

500.000 hingga 1.000.000 mendapatkan bunga 0,25% sedangkan diatas 1.000.000 

mendapatkan bunga 1%. Fasilitas yang didapat oleh nasabah pada produk 

tabunganKu yaitu mendapatkan kartu ATM, bebas biaya administrasi dan bebas 

biaya penggantian buku tabungan.  

Produk tabunganKu ini mempunyai keunggulan setoran awal minimal 

Rp.20.000,- dan bebas biaya administrasi. Manfaat yang didapat oleh nasabah 

tabunganKu yaitu dengan adanya fasilitas kartu ATM nasabah dapat bertransaksi 

kapan saja, kemudian adanya bebas biaya administrasi dan bebas biaya 

penggantian buku tabungan, dan setoran awal yang ringan saat pembukaan 

rekening sehingga tidak menyulitkan nasabah .  
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Hambatan dalam pelaksanaan tabunganKu ini adalah jika nasabah tidak 

melakukan transaksi selama tiga bulan maka rekening tersebut bisa pasif. Maka 

solusi dari pihak bank yaitu memberikan informasi rinci mengenai rekening pasif 

yang ada pada produk tabunganKu kepada nasabah. 

 

6. Kesimpulan 

Dari pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat diambil 

kesimpulan yaitu Bank BTN Cabang Pembantu Mojokerto menawarkan tabungan 

yang diperuntukkan untuk semua kalangan terutama ibu rumah tangga dan 

pensiunan dengan saldo pembuka yang rendah seperti TabunganKu. TabunganKu 

merupakan produk funding yang dibuat Bank BI digunakan secara bersama untuk 

bank lain dengan tujuan meningkatkan budaya menabung. TabunganKu 

memberikan keuntungan yang berbeda dari produk lainnya sehingga produk 

tersebut mempunyai banyak peminat serta mudah untuk membuka rekening baru 

dan setoran yang ringan untuk calon nasabah yang ingin membuka rekening baru. 

 

7. Saran 

Saran utama yaitu diharapkan untuk bank agar nasabah bisa melakukan tarik 

tunai pada teller di cabang bank lain, untuk saran yang kedua diharapkan CS terus 

memantau nasabah agar tidak terjadi rekening pasif dan saran yang terakhir 

diharapkan meningkatkan kinerja karyawan terutama pada  fronliner untuk 

meningkatkan pelayanan prima pada nasabah Bank BTN Cabang Pembantu 

Mojokerto. 
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