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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Oleh karena itu, dalam 

melakukan kegiatan usahanya sehari- hariBank adalah lembaga keuangan yang 

usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana 

tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa hari bank 

harus mempunyai dana agar dapat memberikan kredit kepada masyarakat. Dana 

tersebut dapat diperoleh dari pemilik bank (pemegang saham), pemerintah, Bank 

Indonesia, pihak-pihak di luar negeri, maupun masyarakat dalam negeri. Dana 

dari pemilik bank berupa setoran modal yang dilakukan pada saat pendirian bank. 

Dana dari pemerintah diperoleh apabila bank yang bersangkutan ditunjuk oleh 

pemerintah untuk menyalurkan dana-dana bantuan yang berkaitan dengan 

pembiayaan proyek-proyek pemerintah, misalnya Proyek Inpres Desa Tertinggal. 

Sebelum dana diteruskan kepada penerima, bank dapat menggunakan dana 

tersebut untuk mendapatkan keuntungan, misalnya dipinjamkan dalam bentuk 

pinjaman antar bank (interbank call money) berjangka 1 hari hingga 1 minggu. 

Keuntungan bank diperoleh dari selisih antara harga jual dan harga beli dana 

tersebut setelah dikurangi dengan biaya operasional. Dana-dana masyarakat ini 

dihimpun oleh bank dengan menggunakan instrumen produk simpanan yang 

terdiri dari Giro, Deposito dan Tabungan. 

Dengan bertambahnya jumlah bank, persaingan untuk menarik dana dari 

masyarakat semakin meningkat. Semua berlomba untuk menarik dana dari 
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masyarakat sebanyak-banyaknya dan menyalurkanya kembali kepada masyarakat 

yang membutuhkan baik untuk tujuan produktif maupun konsumtif. Karena bagi 

sebuah bank, dana merupakan darahdan persoalan paling utama, sehingga 

tanpadana bank tidak dapat berfungsi sama sekali. Berdasarkan pengalaman di 

lapangan dan bukti-bukti empiris, dana bank yang berasal dari modal sendiri dan 

cadangan modal hanya sebesar 7% sampai dengan 8% dari total aktiva bank. 

Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang 

paling diandalkan oleh bank yang bisa mencapai 80% sampai dengan 90% dari 

seluruh dana yang dikelola oleh bank. Dana yang berhasil dihimpun dari 

masyarakat biasanya dihimpun dalam bentuk giro, deposito dan tabungan. Selain 

dari tiga macam bentuk simpanan dana pihak ketiga tersebut yaitu giro,deposito 

dan tabungan, masih terdapat beberapa macam dana pihak ketiga lainya yang 

diterima bank akan tetapi, dana-dana ini sebagian besar berbentuk dana sementara 

yang sukar disusun perencanaanya karena bersifat sementara. Dari berbagai dana 

yang berhasil dihimpun oleh bank, kemudian bank menyalurkanya kembali dana 

tersebut kepada masyarakat secara efektif dan efisien.  

Menurut Undang‐Undang No. 10 Tahun 1998, 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.(kasmir, 

2003) Taswan (2005) mendefinisikan pengertian bank sebagai berikut : “Bank 

merupakan lembaga perantara yang menghimpun dana dan menempatkannya 

dalam bentuk aktiva produktif misalnya kredit". 
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Secara umum, produk perbankan dibagi menjadi tiga kategori besar, yaitu 

produk funding yang bertujuan untuk menghimpun dana masyarakat. Atas dana 

yang ditempatkan padanya, bank memberi balas jasa berupa bunga yang termasuk 

kedalam produk jenis ini adalah rekening giro, tabungan dan deposito. Giro 

adalah simpanan pihak ketiga di bank yang dapat ditariksetiap saat tanpa 

pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank dengan menggunakan cek, bilyet giro, 

kwitansi atau alat perintah pembayaran lainya. Sedangkan tabungan adalah 

simpanan pihak ketiga yang penarikanya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan 

menggunakan buku tabungan atau kartu plastik yang biasa disebut ATM 

(Automatic Teller Machine), dan deposito adalah simpanan pihak ketiga kepada 

bank yang penarikanya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu 

menurut perjanjian antara pihak ketiga dengan bank yang bersangkutan. Dari 

ketiga jenis produk funding tersebut produk yang paling menguntungkan bagi 

masyarakay adalah deposito tetapi msyarakat jarang menggunakan produk 

tersebut karena deposito tidak dapat dicairkan sebelum jangka waktu tempo, 

walaupun demikian, bila deposan memiliki keperluan yang mendesak, umumnya 

bank dapat mempertimbangkan suatu kebijkansanaan pencairan deposito 

walaupun belum jatuh tempo. Tetapi bank akan mengenakan sanksi tertentu, 

sanksi-sanksi ini dapat beragam seperti pengurangan suku bunga, penghapusan 

bunga yang berhak diperoleh , dan lain-lain. Dari penjelasan tersebut, masyarakat 

banyak yang menggunakan produk tabungan dan giro dibandingkan deposito  

yang telah diketahui lebih mudah dalam pengambilanya. 
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Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk memilih topik mengenai 

bagaimana cara dan proses pelaksanaan deposito yang akan digunakan untuk 

laporan tugas akhir dengan judul “PELAKSANAAN DEPOSITO BERJANGKA 

RUPIAH DI BANK TABUNGAN NEGARA CABANG PEMUDA 

SURABAYA” 

1.2 Penjelasan Judul 

Untuk lebih memperjelas dan memudahkan terhadap pemahaman judul serta 

menghindari penafsiran yang berbeda dari judul yang terpilih ini, maka penjelasan 

judul Laporan Tugas Akhir dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Pelaksanaan 

Adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan 

prosedur yang telah dirumuskan atau dapat diartikan sebagai langkah-langkah dari 

sistem dan rangkaian kegiatan yang saling berhubungan erat satu sama lainya 

untuk mencapai tujuan tertentu. 

Deposito Berjangka 

Adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikanya hanya 

dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak 

ketiga dengan bank yang bersangkutan. 

Rupiah 

Adalah mata uang resmi Indonesia. Mata uang ini dicetak dan diatur 

penggunaannya oleh Bank Indonesia. 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Mata_uang
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Indonesia
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Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang pemuda Surabaya 

Adalah suatu tempat dimana penulis melakukan pengamatan dan penelitian 

yang berkaitan dengan judul yang di ambil penulis dalam laporan Tugas Akhir. 

Jadi yang dimaksud dengan judul laporan tugas akhir “ PELAKSANAAN 

DEPOSITO BERJANGKA RUPIAH DI BANK TABUNGAN NEGARA 

CABANG PEMUDA SURABAYA” secara keseluruan adalah suatu pelaksanaan 

berdasarkan tata cara atau urutan dalam pembukaan deposito berjangka rupiah 

yang dikeluarkan oleh pihak bank BTN cabang pemuda surabaya, sesuai dengan 

ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berikut adalah rumusan masalah yang akan dibahas penulis berdasarkan 

judul yang di ambil dalam penulisan Laporan Tugas Akhir, yaitu : 

1. Mengetahui ketentuan dan Syarat-syaratapa saja yang dibutuhkan dalam 

pelaksanaan pembukaan deposito berjangka rupiah di bank BTN Cabang 

Pemuda Surabaya? 

2. Bagaimana prosedur pembukaan deposito berjangka rupiah di Bank Tabungan 

Negara (BTN)Cabang Pemuda Surabaya ? 

3. Bagaimana prosedur perpanjangan deposito berjangka rupiah di Bank 

Tabungan Negara (BTN) Cabang Pemuda Surabaya ? 

4. Apa keuntungan dari deposito berjangka rupiah, khususnya 

padaperhitunganBunga Deposito berjangka yang diberikan pada bank BTN  ? 

5. Bagaimana prosedur pencairan deposito berjangka rupiah di Bank Tabungan 

Negara (BTN) Cabang Pemuda Surabaya ? 
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6. Bagaimana jika bilyet deposito hilang atau rusak ? 

7. Bagaimana prosedur pergantian identitas deposan atau pergantian hak milik ? 

8. Hambatan-hambatan yang terjadi pada pelaksanaan deposito berjangka 

 rupiahyangdirasa sangat jarang digunakan masyarakat dalam media 

investasi keuanganya. 

9. Penyelesaian masalah atas hambatan-hambatan yang telah terjadi. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan 

informasi yang lengkap yang berkaitan dengan judul yang penulis ambil. Secara 

spesifik penelitian ini memiliki tujuan sebagai beriku : 

1. Mengetahui syarat-syarat dalam pelaksanaan deposito berjangka Rupiah di 

Bank BTN Cabang Pemuda Surabaya. 

2. Mengetahui prosedur serta langkah-langkah bagaimana pelaksanaan 

pembukaan deposito berjangka rupiah di Bank BTN Cabang Pemuda Surabaya. 

3. Mengetahui bagaimana prosedur perpanjangan deposito berjangka rupiah di 

Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Pemuda Surabaya. 

4. Untuk mengetahui perhitungan pemberian bunga dalam deposito berjangka 

rupiah di Bank BTN Cabang Pemuda Surabaya. 

5. Mengetahui cara serta prosedur pada saat pencaiaran deposito berjangka rupiah 

di Bank Tabungan Negara (BNT) Cabang Pemuda Surabaya. 

6. Bagaimana jika bilyet deposito hilang atau rusak dan bagaimana pula jika 

deposan telah meninggal dunia sebelum tanggal pencairan ? 
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7. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan 

deposito berjangka rupiah di Bank BTN Cabang Pemuda Surabaya. 

8. Bagaimana cara menyelesaikan hambatan-hambatan yang terjadi. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hal-hal yang dapat diperoleh dari penelitian tentang Pelaksanaan Deposito 

Berjangka Rupiah di Bank Tabungan Negara cabang pemuda surabaya, yaitu: 

1. Bagi Penulis 

Untuk menambah pengetahuan serta wawasan mengenai pelaksanaan 

deposito berjangka rupiah. 

2. Bagi Bank 

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk meningkatkan pelayanan 

kepada nasabah, dan sebagai sarana untuk memperkenalkan produk- produk 

yang dimiliki bank. 

3. Bagi Pembaca 

Sebagai sumber informasi yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

bagi pihak-pihak yang membutuhkan khususnya mahasiswa STIE Perbanas 

Surabaya. 

4. Bagi STIE Perbanas Surabaya 

Dapat digunakan untuk menambah jumlah koleksi bacaan di perpustakaan 

STIE Perbanas Surabaya. 
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1.6 Metode Penelitian 

Metode Interview/WawancaraSalah satu metode pengumpulan data dengan 

jalan wawancara, yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung 

kepada responden. Wawancara merupakan salah satu bagian terpenting dari setiap 

survey. Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat 

diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden. Data semacam itu 

merupakan tulang punggung suatu penelitian survey. 

Metode Study Pustaka 

Studi kepustakaan merupakan segala usaha yang dilakukan oleh peneliti 

untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan 

atau sedang diteliti. Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting sekali 

dalam metode ilmiah untuk mencari sumber data sekunder yang akan mendukung 

penelitian. 

Literature 

 Literatur merupakan bahan atau sumber ilmiah yang biasa digunakan 

untuk membuat suatu karya tulis atau pun kegiatan ilmiah lainnya. Literatur ini 

mirip dengan daftar pustaka atau referensi. Jika pada saat penulisan Karya Ilmiah 

terjadi kurangnya bahan untuk menulis maka kita akan mencari bahan pada 

sumber lain. Referensi ke sumber lain itulah yang dinamakan literatur. Bentuk 

dari literatur bisa berupa softcopy atau hardcopy. Yang dimaksud softcopy adalah 

materi atau referensi yang berbentuk data komputer, sedangkan hardcopy adalah 

materi atau referensi yang berbentuk buku dan telah tercetak di kertas. 

 


