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1. Latar Belakang 

          Globalisasi telah menimbulkan perubahan dalam bidang kehidupan, 

termasuk bidang perbankan. Dimana bank sudah menjadi mitra dalam 

rangka memenuhi kebutuhan keuangan bagi masyarakat. Bank juga 

menjadi tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan 

dengan keuangan. Dengan bertambahnya jumlah bank, persaingan untuk 

menarik dana dari masyarakat semakin meningkat. Semua berlomba untuk 

menarik dana masyarakat sebanyak -banyaknya dan menyalurkannya 

kembali kepada masyarakat yang membutuhkan baik untuk tujuan 

produktif maupun konsumtif. Dalam kegiatanya bank adalah sebagai 

lembaga keuangan yang bergerak dalam jasa, salah satu fungsinya adalah 

menghimpun dana dalam bentuk giro, tabungan, deposito dan produk bank 

lainnya. Salah satu produk bank yang ditawarkan  kepada  calon  nasabah  

untuk menanamkan  dananya adalah deposito  berjangka 

1. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam 

penempatan deposito berjangka rupiah di Bank BTN Cabang Gresik. 

2. Mengetahui bagaimana cara pembukaan deposito berjangka rupiah di 

Bank BTN Cabang Gresik. 

3. Mengetahui perhitungan bunga deposito berjangka Rupiah di Bank 

BTN Cabang Gresik. 

4. Mengetahui prosedur pencairan Deposito berjangka rupiah di Bank 

BTN Cabang Gresik. 
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5. Mengetahui perhitungan penalty deposito berjangka rupiah yang 

dicairkan sebelum jatuh tempo di Bank BTN Cabang Gresik. 

6. Mengetahui prosedur perpanjangan deposito berjangka rupiah di Bank 

BTN Cabang Gresik apabila telah jatuh tempo. 

7. Mengetahui manfaat apa saja dari deposito berjangka rupiah di Bank 

BTN Cabang Gresik 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Penulis 

      Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pelaksanaan 

Deposito berjangka rupiah. 

b. Bagi Bank BTN Cabang Gresik 

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam 

peningkatan pelaksanaan deposito berjangka rupiah. 

c. Bagi Pembaca 

Sebagai media informasi dan wawasan tentang Deposito berjangka 

rupiah. 

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 

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau biasa dikenal dengan BTN 

adalah sebuah perseroan terbatas yang bergerak di bidang penyedia jasa 
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perbankan. Bank ini merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara  

Indonesia (BUMN).  

5. Pembahasan 

Syarat dan Ketentuan Pembukaan Deposito Berjangka Rupiah 

A. Persyaratan untuk pembukaan : KTP/SIM/Paspor (untuk perorangan), 

SIUP,NPWP,dan surat ijin usaha lainya (untuk lembaga) 

B. Nominal  

- Untuk Perorangan Rp 1.000.000 

- Untuk Lembaga Rp 5.000.000 

C. Ketentuan untuk pembayaran bunga dapat dilakuan dengan cara 

kapitalisasi kedalam pokok dan di transfer, sedangkan untuk ketentuan 

pencairan deposito berjangka dapat dilakukan pada saat jatuh tempo 

dan sebelum jatuh tempo. 

Prosedur Pembukaan deposito Berjangka Rupiah 

1. Secara Tunai 

Calon deposan datang ke bank, mengisi formulir pembukaan dan 

menyerahkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon deposan, lalu 

calon deposan menyetorkan uang tunai ke teller dengan slip setoran, 

slip bukti setoran diberikan kepada customer service lalu customer 

service menginput data calon deposan dan memberikan bilyet kepada 

calon deposan. 

2. Secara Pemindahbukuan 



4 
 

Prosedur pemindahbukuan hamper sama dengan prosedur pembukaan 

secara tunai (calon deposan dalam penytoran tidak mengunakan uang 

tunai) 

Perhitungan Bunga Deposito Berjangka Rupiah  

           Nominal X Suku Bunga X Hari 

Bunga (sebelum pajak) =  

            365 

 Prosedur Pencairan Deposito Berjangka Rupiah 

1. Secara Tunai 

Deposan datang ke bank untuk melakukan pencairan deposito 

berjangka rupiah dengan membawa KTP/SIM asli dan menyerahkan 

bilyet deposito berjangka rupiah kepada customer service dan 

customer mengecek data deposan dan keabsahan bilyet deposito, lalu 

bilyet diserahkan ke bagian teller untuk di proses dan di cairkan 

dananya. 

2. Secara Pemindahbukuan 

Prosedur pencairan dengan cara pemindahbukuan hamper sama dengan 

prosedur pencairan secaran tunai, akan tetapi untuk pencairan dengan 

pemindahbukuan dilakukan dengan memindahkan dana ke rekening 

deposan yang lain seperti tabungan dan giro. 

 Perhitungan Penalty Deposito Berjangka Rupiah 

Perhitungan penalty yang dikenakan kepada deposan apabila mencairkan 

deposito berjangka rupiah sebelum jatuh tempo sebesar 0.5% dari pokok 

nominal deposito berjangka rupiah.  
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Prosedur Perpanjangan Deposito Berjangka Rupiah 

Perpanjangan dapat dilakukan dengan cara ARO (Automatic  Roll  Over) 

dan Non ARO (Automatic  Roll  Over) 

 Manfaat Deposito Berjangka Rupiah 

Bagi deposan  Memperoleh bunga yang tinggi sedangkan bagi bank dapat 

disalurkan kembali dalam bentuk kredit. 

6. Kesimpulan  

Deposito merupakan simpanan yang penarikanya hanya dapat dilakukan 

pada jangka waktu tertentu yaitu pada saat jatuh tempo sesuai pada 

perjanjian awal pada saat pembukaan simpanan deposito. Produk ini 

memiliki jangka waktu 1,3,6,12, dan 24 bulan. Deposito yang ditawarkan 

oleh bank terdiri dari beragam jenis. Dari deposito berjangka, sertifikat 

deposito, dan deposit on call baik dalam mata uang rupiah maupun mata 

uang asing. 

7. Saran  

1. Sebaiknya bank BTN Cabang Gresik menaikan biaya penalty yang 

akan diberikan kepada deposan yang akan mencairkan dananya 

sebelum jatuh tempo, dari 0.5% menjadi 2%.  

2. Sebaiknya bank BTN memberikan deposito berjangka kepada lembaga 

terdapat perjanjian tertulis untuk pencairan dengan surat kuasa 

mencantumkan nama-nama penjabat yang dikuasakan untuk dapat 

mencairkan deposito berjangka rupiah. 
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