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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Era modern seperti sekarang  ini teknologi sudah semakin canggih dan 

berkembang dan dimanapun keberadaan bank juga sudah menyebar baik di kota 

maupun di pedesaan sehingga menimbulkan persaingan yang semakin ketat di 

dunia perbankan untuk menciptakan suatu jasa dalam memenuhi kebutuhan 

nasabahnya. Dimana setiap nasabah selalu menginginkan kemudahan dan 

keuntungan, oleh karena itu hendaknya setiap bank menawarkan berbagai jenis 

produk dan jasa yang dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya bagi 

nasabahnya. Sehingga dapat mempermudah pemenuhan kebutuhan para nasabah 

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. 

Tugas utama bank sendiri yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkan dana tersebut kepada peminjam, disamping itu digunakan untuk 

aktivitas membeli barang dan jasa-jasa sehingga aktivitas ekonomi dapat tumbuh 

dan berkembang serta meningkatkan standar kehidupan. 

Dalam buku Dasar - Dasar Perbankan (Kasmir, 2012) mengemukakan 

bahwa Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah 

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke 

masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Adapun Menurut Undang – 

Undang No. 10 Tahun 1998 bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyararakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam 
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bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 

hidup rakyat banyak .  

Sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank sehari-hari tidak akan terlepas 

dari bidang keuangan. Kegiatan perbankan yang paling pokok adalah membeli 

uang dengan cara menghimpun dana dari masyarakat luas dengan menawarkan 

produk yang beraneka ragam dengan berbagai fasilitas yang akan diberikan. Maka 

untuk tercapainya kegiatan penghimpunan dana atau funding tersebut pihak bank 

memberikan balas jasa misalnya dalam bentuk hadiah dan memberikan pelayanan 

yang baik.  

Menurut  Undang-Undang  No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 fungsi 

utama perbankan seperti yang telah dijelaskan adalah sebagai badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, yang salah satu 

bentuk simpanan tersebut adalah bentuk tabungan. Dalam perekonomian suatu 

negara, tabungan merupakan indikator yang dapat menentukan tingkat 

pertumbuhan ekonomi. Industri perbankan merupakan industri yang paling 

mengalami perkembangan yang cukup pesat, baik dalam volume usaha, mobilisasi 

dana masyarakat maupun pemberian kredit.  

Pada negara berkembang dan miskin, kondisi yang paling menonjol adalah 

belum terciptanya kondisi yang mendorong iklim di mana kegairahan untuk 

menabung dan penanaman modal. Dalam hal ini masyarakat di harapkan untuk 

rajin menabung karena dengan menabung masyarakat akan dapat memperoleh 

manfaat yaitu untuk memberi jaminan di masa depan selain itu juga untuk 
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menjaga uang dengan aman untuk kesejahteraan nantinya. Situasi ini memaksa 

industri perbankan harus lebih selektif dan inovatif dalam mengembangkan dan 

memperoleh sumber-sumber dana baru. Menabung pada lembaga keuangan 

seperti perbankan telah menjadi pilihan utama bagi masyarakat selama ini.  

Menabung sebenarnya sudah di kenal di masyarakat di berbagai negara. 

Yang membedakan mungkin model dan prosesnya. Di masyarakat Indonesia, 

tabungan sudah di kenal baik di masyarakat desa maupun kota, baik yang di 

kelola secara individu maupun dalam kelompok. Menurut Undang-Undang 

Perbankan No. 10 tahun 1998 tabungan adalah simpanan yang penarikannya 

hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi 

tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang dipersamakan 

dengan itu. 

Layanan produk perbankan seperti tabungan tergolong bentuk yang paling 

popular dan sudah di kenal luas masyarakat di bandingkan dengan deposito dan 

giro. Selain persyaratan yang relatif mudah seperti cukup dengan mengisi aplikasi 

dan melampirkan identitas diri seperti KTP, SIM, Paspor, atau kartu identitas 

lainnya. Selain itu, dana awal tabungan yang di setorkan ke bank relatif kecil.  

Belum lagi beberapa fasilitas yang di tawarkan bank cukup menarik baik 

kemudahan transaksi, proteksi asuransi maupun program berhadiah.  

Bank Pembangunan Daerah yang menawarkan berbagai produk yang dapat 

dimanfaatkan oleh masyarakat luas baik yang berada di kota maupun di pedesaan 

yaitu seperti Bank Jatim yang dikenal sudah merakyat dengan berbagai 

kepentingannya masing-masing. Salah satu produk Bank Jatim yang telah 
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dipergunakan dengan  baik adalah produk tabungan yang dibagi menjadi beberapa 

macam yaitu Tabungan Siklus, Tabungan Simpeda, TabunganKu dan Tabungan 

Haji. 

Bank Jatim Cabang Pembantu Krian adalah tempat penelitian yang dipilih  

untuk menyusun Tugas Akhir karena dirasa pernah melakukan kegiatan magang 

di Bank tersebut dan juga lokasi kantor Bank Jatim Cabang Pembantu Krian yang 

tidak jauh dari tempat tinggal. 

Adapun produk yang dipilih untuk bahan penelitian adalah produk funding 

sebab Bank Jatim Cabang Pembantu Krian menawarkan tabungan yang 

diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan pembisnis atau kebutuhan sehari-hari 

dengan bunga yang tinggi yang dinamakan dengan Tabungan Siklus. Tabungan 

Siklus ini memang berbeda dari tabungan lainnya, Tabungan Siklus ini 

merupakan produk tabungan milik Bank Jatim sendiri yang akan memberikan 

berbagai keuntungan bagi nasabahnya yaitu tingginya bunga yang diberikan 

daripada produk tabungan Bank Jatim lainnya.  

Dengan ditawarkannya Tabungan Siklus oleh Bank Jatim Cabang Pembantu 

Krian, maka muncullah ketertarikan untuk melakukan pengamatan lebih jauh 

yang selanjutnya akan digunakan dalam pembuatan Tugas Akhir dengan judul 

“PELAKSANAAN TABUNGAN SIKLUS DI BANK JATIM CABANG 

PEMBANTU KRIAN” 
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1.2 Penjelasan Judul 

Untuk lebih memperjelas mengenai pemahaman judul dalam Tugas Akhir 

ini dan mempermudah dalam memahami maksudnya maka diuraikan sebagai 

berikut: 

Pelaksanaan 

Adalah kegiatan yang harus atau akan dilakukan berdasarkan peraturan dan 

ketentuan yang telah ditetapkan.  

Tabungan Siklus 

Adalah salah satu jenis tabungan di Bank Jatim yang penyetorannya dapat di 

lakukan setiap saat dan waktu pengambilannya tidak di batasi sepanjang saldo 

yang di miliki oleh nasabah mencukupi dan memenuhi syarat-syarat yang telah di 

tentukan. 

Di 

Adalah sebuah kata yang menyatakan tempat  

Bank Jatim Cabang Pembantu Krian 

Salah satu Bank Pembangunan Daerah dimana diadakan penelitian Tugas Akhir. 

Jadi maksud dari penjelasan diatas bahwa adanya prospek Tabungan Siklus di 

Bank Jatim Cabang Pembantu Krian 
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1.3 Rumusan Masalah 

Berikut ini ada beberapa rumusan masalah yang akan menjadi dasar dalam 

melakukan penelitian, diantaranya : 

1. Apa sajakah persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam 

Tabungan Siklus Di Bank Jatim Cabang Pembantu Krian ? 

2. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan Tabungan Siklus Di Bank Jatim 

Cabang Pembantu Krian ? 

3. Kelebihan dan fasilitas apakah yang diberikan dalam Tabungan Siklus Di 

Bank Jatim Cabang Pembantu Krian ? 

4. Bagaimanakah perhitungan bunga Tabungan Siklus Di Bank Jatim Cabang 

Pembantu Krian ? 

5. Apa sajakah permasalahan yang dihadapi dan solusi yang diambil dalam 

pelaksanaan Tabungan Siklus Di Bank Jatim Cabang Pembantu Krian ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui persyaratan dan ketentuan dari Tabungan Siklus Di Bank 

Jatim Cabang Pembantu Krian. 

2. Untuk mengetahui prosedur pembukaan, penyetoran, penarikan dan penutupan 

Tabungan Siklus Di Bank Jatim Cabang Pembantu Krian 

3. Untuk mengetahui kelebihan dan fasilitas yang diberikan dalam produk 

Tabungan Siklus Di Bank Jatim Cabang Pembantu Krian. 
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4. Untuk mengetahui perhitungan bunga yang diberikan oleh Bank Jatim Cabang 

Pembantu Krian dari produk Tabungan Siklus. 

5. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dan solusi yang diambil dalam 

pelaksanaan Tabungan Siklus di Bank Jatim Cabang Pembantu Krian 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari hasil penelitian yang diperoleh mahasiswa terkait 

dengan prosedur pelaksanaan Tabungan Siklus di Bank Jatim Cabang Pembantu 

Krian adalah sebagai berikut : 

Bagi Mahasiswa 

Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai : 

1. Persyaratan dan ketentuan dari Tabungan Siklus Di Bank Jatim Cabang 

Pembantu Krian. 

2. Prosedur pembukaan, penyetoran, penarikan dan penutupan Tabungan Siklus 

di Bank Jatim Cabang Pembantu Krian. 

3. Kelebihan dan fasilitas yang diberikan dalam membuka Tabungan Siklus di 

Bank Jatim Cabang Pembantu Krian. 

4. Penjelasan bunga yang diberikan oleh Bank Jatim Cabang Pembantu Krian di 

produk Tabungan Siklus. 

5. Permasalahan yang dihadapi dan solusi yang diambil dalam pelaksanaan 

Tabungan Siklus di Bank Jatim Cabang Pembantu Krian 
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Bagi Bank Jatim Cabang Pembantu Krian 

Sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas produk serta dapat 

mengevaluasi mengenai kelemahan dan kelebihan prosedur pelaksanaan tabungan 

siklus, serta sebagai sarana dalam memperkenalkan jasa bank yang ditawarkan 

oleh Bank Jatim Cabang Pembantu Krian agar dapat memberikan keuntungan. 

Bagi Pembaca 

Sebagai sumber tambahan informasi untuk mengetahui lebih dalam tentang 

prosedur pelaksanaan Tabungan Siklus di Bank Jatim Cabang Pembantu Krian. 

Bagi STIE Perbanas Surabaya 

Dapat digunakan sebagai bahan referensi bacaan di perpustakaan STIE Perbanas 

Surabaya untuk meneliti lebih lanjut tentang beberapa hal yang berhubungan 

dengan pelaksanaan Tabungan Siklus di Bank Jatim Cabang Pembantu Krian. 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Lingkup Pembahasan 

Agar pembahasannya tidak terlalu luas dan menyimpang dari pokok 

permasalahan, maka mahasiswa membatasi lingkup pembahasannya sesuai judul 

diatas yakni sebagai berikut : 

1. Syarat dan ketentuan dari Tabungan Siklus 

2. Prosedur pembukaan, penarikan, penyetoran dan penutupan dari Tabungan 

Siklus di Bank Jatim Cabang Pembantu Krian. 

3. Kelebihan dan fasilitas dari Tabungan Siklus . 
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4. Perhitungan bunga Tabungan Siklus. 

5. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Tabungan Siklus dan solusi yang 

diambil 

1.6.2 Metode Pengumpulan Data 

1. Metode Wawancara 

Yaitu metode dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara langsung pada bagian Customer 

Service dan bagian lain yang berkaitan dengan materi tugas akhir ini. 

2. Memanfaatkan Data Sekunder 

Merupakan metode dengan cara pengumpulan data yang diperoleh dari 

data-data, catatan, laporan terkait atau buku-buku yang berasal dari Bank 

Jatim dan Perpustakaan STIE Perbanas Surabaya. 

3. Metode Studi Pustaka 

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara mempelajari literatur-

litaratur yang diharapkan dapat mendukung penyusunan tugas akhir ini. 

1.6.3 Sistematika Mahasiswaan 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, 

penjelasan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan metode penelitian  

BAB II LANDASAN TEORI 
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Pada bab ini akan diuraikan lebih jelas tentang teori-teori yang 

berkaitan dengan topik mahasiswaan yaitu tentang pengertian Bank, 

fungsi Bank, tujuan Bank, jenis-jenis Bank, kegiatan Bank, sumber 

dana Bank, pengertian tabungan, jenis-jenis tabungan, manfaat dan 

tujuan tabungan, syarat-syarat dalam pembukaan tabungan, dan 

metode perhitungan bunga Bank.  

BAB III GAMBARAN SUBJEK PENGAMATAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai sejarah umum berdirinya Bank 

Jatim, visi dan misi Bank, struktur organisasi Bank, Job Description, 

dan jenis produk dan jasa yang dihasilkan oleh Bank Jatim Cabang 

Pembantu Krian. 

BAB IV PEMBAHASAN MASALAH 

Pada bab ini akan dijelaskan lebih jelas mengenai persyaratan 

pembukaan sampai dengan penutupan, prosedur pembukaan 

penyetorn penarikan dan penutupan tabungan, kelebihan dan fasilitas 

yang diperoleh, perhitungan bunga, hambatan yang terjadi serta 

penyelesaian yang dilakukan pihak Bank. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dan saran yang 

dapat disimpulkan mengenai prosedur pelaksanaan Tabungan Siklus 

di Bank Jatim Cabang Pembantu Krian dan memberikan saran yang 

berguna bagi Bank tersebut. 

 


