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1. Latar Belakang

Kegiatan usaha yang utama dari suatu bank adalah penghimpunan dana dan

penyaluran dana. Hasil dari penghimpunan dana tersebut bank dapat melayani

kebutuhan pembiayaan serta melancarkan semua kegiatan perekonomian. Adapun

berbagai usaha yang dilakukan oleh bank dalam upaya menghimpun dana masyarakat

dengan menerima simpanan dalam bentuk tabungan, giro, deposito dan dalam bentuk

lainnya. Dari beberapa jenis simpanan tersebut, tabungan merupakan simpanan yang

cukup banyak diminati nasabah. Karena tabungan mempunyai kemudahan-

kemudahan dalam prosedur pelaksanaan rekening maupun dalam penmgambilan

dana.

2. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tentang prosedur yang benar dalam pelaksanaan tabungan batara

prima di bank BTN.

2. Mengetahui Cara perhitungan bunga dan pajak pada tabungan batara prima di

bank BTN.

3. Mengetahui keuntugan apa yang didapatkan apabila menabung dengan

tabungan batara prima.

4. Mengetahui apa hambatan-hambatan dan alternatif   pada tabungan batara

prima.
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3. Manfaat Penelitian

1. Dapat menjelaskan kepada nasabah apa saja prosedur yang harus dipenuhi

dalam pelaksanaan tabungan batara prima.

2. Dapat mengetahui sistem perhitungan bunga dan pajak tabungan batara prima

di bank BTN.

3. Dapat menjelaskan kepada nasabah keuntungan yang didapatkan dengan

menabung pada tabungan batara prima.

4. Dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang dilakukan nasabah pada saat

menabung dengan tabungan batara prima.

4. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk bahan penulisan Tugas Akhir meliputi

metode wawancara langsung  kepada para karyawan bank BTN dan metode

kepustakaan untuk mencari informasi yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

5. Subyek Penelitian

Bank Tabungan Negara atau BTN adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia

yang berbentuk perseroan terbatas dan bergerak dibidang jasa keuangan perbankan.

BTN mulai didirikan pada tahun 1897 di Batavia dengan nama Posts-Paarbank.

Bentuk perusahaan selanjutnya berubah beberapa kali hingga akhirnya pada tahun

1989 diubah menjadi nama dan bentuk resmi yang berlaku sampai saat ini.
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6. Pembahasan

Tabungan Batara prima adalah tabungan investasi dengan berbagai keuntungan

yang dapat mengantarkan nasabah pada kehidupan lebih baik. Serta memiliki suku

bunga yang paling tinggi dibandingkan dengan produk-produk tabungan BTN lainya.

Syarat dan Ketentuan Pembukaan Tabungan Batara Prima adalah penabung dapat

perorangan atau lembaga, berlaku untuk Warga Negara Indonesia maupun Warga

Negara Asing, Calon nasabah melengkapi persyaratan administrasi seperti fotocopy

KTP atau identitas diri lainnya, mengisi dan menandatangani formulir pembukaan

rekening, memberikan keterangan mengenai sumber dan tujuan penggunaan dana,

dan diterbitkan buku tabungan sebagai bukti tabungan. Setoran awal dan saldo

minimum perorangan Rp 2.000.000,- dan lembaga : Rp 5.000.000,-. Jika dalam

waktu 2 bulan berturut-turut tidak ada penarikan, maka akan mendapat bonus bunga

1,5% dari saldo nasabah. Biaya administrasi perbulan untuk tabungan batara prima

Rp 15.000,-

Prosedur Pembukaan Tabungan Batara Prima

Calon nasabah datang ke Bank BTN Cabang Surabaya. Calon nasabah

menemui customer service untuk meminta penjelasan mengenai prosedur dan

persyaratan pembukaan rekening tabungan batara prima. Customer service akan

memberikan formulir aplikasi pembukaan rekening tabungan batara prima pada

nasabah untuk diisi dan ditandatangan beserta dilampiri fotocopy KTP atau

identitasdiri yang masih berlaku dan meminta nasabah menandatangani specimen

tanda tangan. Nasabah melakukan setoran awal sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.
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Prosedur Penyetoran Tabungan Batara Prima

Penyetoran dapat dilakukan oleh siapa saja setiap hari kerja pada loket bank

BTN. Nasabah menyerahkan slip setoran dan buku tabungan serta jumlah uang yang

akan disetorkan sesuai yang tertera pada slip setoran kepada teller. Teller akan proses

dan mengembalikan buku tabungan yang sudah di print sesuai jumlah transaksi yang

disetorkan oleh nasabah.

Prosedur Penarikan Tabungan Batara Prima

Penarikan dapat dilakukan oleh pemilik rekening atau wali atau orang tua yang

telah didaftarkan oleh bank. Penarikan kembali dapat dilakukan secara bebas dan

setiap saat selama hari kerja loket pada bank BTN. Penarikan tunai melalui loket

tanpa menggunakan buku tabungan tidak diperkenankan oleh pihak bank.

Prosedur Penutupan Tabungan Batara Prima

Penutupan rekening tabungan dapat dilakukan atas permintaan penabung, buku

tabungan hilang, penabung meninggal atau tertutup otomatis oleh sistem karena tidak

melakukan penyetoran awal pada saat pembukaan. Penutupan rekening hanya dapat

dilakukan pada kantor cabang penerbit rekening dan tidak dapat diwakilkan kepada

pihak lain. Penutupan rekening dapat dipenuhi selama rekening penabung tidak

diblokir dan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu

rupiah). Apabila penabung meninggal dunia, maka ahli waris dapat mengajukan

permohonan penutupan rekening dengan disertai dokumen surat keterangan kematian,

surat kuasa, kartu identitas diri dan kartu keluarga.
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Perhitungan Bunga Dan Bonus Bunga Tabungan Batara Prima

Perhitungan bunga dan bonus bunga tabungan batara prima menggunakan

perhitungan berdasarkan saldo terakhir dari saldo nasabah dengan rumus :

Rumus bunga tabungan dan bonus bunga

Saldo Terakhir X Suku Bunga X Jumlah Hari / Jumlah hari dalam 1 tahun

Manfaat Tabungan Batara Prima

Adapun manfaat yang diperoleh dari nasabah Tabungan Batara Prima adalah suku

bunga yang bersaing, adanya fasilitas point reward yang dapat ditukarkan dengan

kebutuhan dan live style nasabah, memperoleh bonus bunga sebesar 1,5% p.a apabila

nasabah tidak melakukan penarikan selama 2 (dua) bulan berturut-turut, dan

sebagainya.

7. Kesimpulan

Ketentuan dan syarat umum Tabungan Batara Prima hampir sama dengan

ketentuan dan syarat umum tabungan lainnya, yaitu dari proses pelaksanaan

pembukaan rekening, penyetoran, penarikan, penutupan rekening tabungan sampai

dengan perhitugan bunga untuk nasabah. Adanya biaya-biaya yang harus ditanggung

oleh nasabah ialah biaya administrasi, biaya penutupan rekening, dan biaya-biaya lain

yang ditetapkan oleh bank.
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