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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkanpadapembahasan-pembahasan yang telah di uraikandiatas, 

makapenulis dapat mengambilkesimpulanbahwahasilpenelitian di Bank BTN 

KantorCabangPemuda Surabaya dapat di ambilkesimpulansebagaiberikut: 

1. Deposito berjangka rupiah adalah simpanan dari pihak ketiga (deposan) kepada 

bank yang penarikanya hanya adapat dilakukan berdasarkan jangka waktu yang 

telah ditetapkan menurut perjanjian antara pihak ketiga dengan bank yang 

bersangkutan 

2. Bank Tabungan Negara cabang Pemuda Surabaya adalah salah satu kantor 

cabang yang berlokasi sangat strategis, yang terletak di jalan Pemuda 50 

Surabaya. 

3. ApabilacalonnasabahmembukaRekening Simpanan Deposito Berjangka di Bank 

BTN Kantor CabangPemuda Surabaya, maka diharuskan 

setiapcalonnasabahwajibmematuhiketentuandanpersyaratan yang ditetapkanoleh 

Bank BTN khususnya pada bunga yang ditetapkan dan pencairan sebelum jatuh 

tempo yang terkena biaya pinalty (denda) 0,5% dari pokok. 

4. Calonnasabahwajibmelengkapipersyaratanketentuan di Bank BTN 

yaitudenganmengisiaplikasiformulirpermohonanpembukaanRekening simpanan 
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Deposito berjangka dan specimen tandtangan,kemudianmelengkapi persyaratan 

yang berhubungan dengan identitas diri calon deposan. 

5. Setiap deposito memiliki jangka waktu tertentu yang telah di tetapkan oleh BTN 

cabang Pemuda surabaya yaitu : satu bulan, tiga bulan, enam bulan, dua belas 

bulan, dan dua puluh empat bulan, dengan suku bunga yang diberikan berbeda-

beda setiap jangka waktunya. 

6. Nilai nominal deposito berjangka yang telah ditetapkan BTN cabang Pemuda 

Surabaya yaitu minimal ; Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk perorangan dan 

Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk lembaga. 

7. Biaya tambahan pada saat pembukaan deposito yaitu, nasabah dikenakan biaya 

materai sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan biaya administrasi bilyet 

sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) 

8. Jika dana diambisl sebelum tanggal jatuh tempo maka akan dikenakan biaya 

pinalty sebesar 0,5% dari pokok. 

9. Deposito berjangka rupiah di BTN cabang Pemuda Surabaya dapat diperpanjang 

secara otomatis dengan ARO (Aotomatic Roll Over) 

10. Kepemilikan Deposito BERJANGKA Rupiah di BTN cabang Pemuda Surabaya, 

dapat dijadikan persyaratan kredit (primadana) atau kredit modal kerja sela ada 

bilyet deposito yang masih aktif. 

1.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan oleh penulis bagi Bank Tabungan Negara (BTN) 

cabang Pemuda Surabaya berdasarkan dari pembahasan yang ada, yaitu : 
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1. Meningkatkan pelayanan dengan memberikan informasi yang sangat lengkap dan 

dilakukan secara berkala kepada calon deposan. 

2. Memberikan fasilitas yang menunjang seperti :  

Jika deposan menempatkan dananya lebih dari Rp. 20.000.000,- deposan berhak 

mendapatkan fasilitas belanja murah dengan berbagai diskon yang ditawarkan 

dengan menunjukan kartu anggota. Karena jika semakin tinggi dana yang 

diterima bank atas simpanan deposan, maka semakin tinggi pula peningkatan 

pembiayaan yang dapat digunakan kembali oleh bank. 

3. Meningkatkan suku bunga deposito Bank Tabungan Negara (BTN) agar dapat 

lebih kompetitif dengan bank lain. 

DemikianakhirdarilaporanTugasAkhiriniserta saran-saran yang 

penulisdapatsampaikan, semogabergunabagikemajuan Bank BTN 

cabangSurabaya.Sertadapatmenambahwawasaninformasibagipembacadanpenulis. 
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