
 

 

1 

 

PELAKSANAAN TABUNGAN SIMPEDES DI 

BANK RAKYAT INDONESIA CABANG 

KUSUMA BANGSA  

 

RANGKUMAN TUGAS AKHIR 

 

 

 

Oleh : 

RENDY FERNANDI AGUSTIAWAN 

 

 

 

 

 

 

 

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS 

SURABAYA 

2014 

NIM: 2011110620 



 

 

1 

 

 

 

 

 



 

 

1 

 

1. Latar Belakang 

Sejak usia anak-anak kita sudah dianjurkan untuk hidup hemat dengan 

cara menabung. Pada  awalnya menabung masih sederhana, menyimpan uang 

masih dibawah bantal atau dengan menyisihkan sebagian uang saku dan 

memasukkannya kedalam celengan dan menyimpannya di dalam rumah. 

Namun seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan menabung sudah 

beralih dari rumah ke lembaga keuangan seperti bank. Menabung di bank 

bukan saja menghindarkan dari resiko kehilangan atau kerusakan tetapi juga 

memperoleh penghasilan dari bunga. Dengan demikian jumlah uang akan 

bertambah dari waktu ke waktu. 

Salah satu penyimpanan uang yang terbaik dan aman adalah dengan 

menyimpan uang di bank. Bank adalah lembaga atau perusahaan yang 

aktifitasnya menghimpun dana dalam bentuk simpanaan dan kemudian 

disalurkan kembali dalam bentuk pinjaman. 

2. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui syarat dan ketentuan pembukaan dan penutupan 

tabungan simpedes di BRI 

2. Untuk mengetahui langkah-langkah/prosedur pembukaan dan penutupan 

tabungan simpedes BRI 

3. Untuk mengetahui keunggulan tabungan simpedes dibandingkan tabungan 

lain 

4. Untuk mengetahui cara melakukan perhitungan bunga simpedes 

5. Untuk meningkatkan minat produk simpedes pada masyarakat/nasabah 
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3. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis, sebagai pemberi kotribusi perluasan cakrawala berpikir 

dalam bidang Perbankan, khususnya yang berkaitan dengan produk 

pendanaan. 

2. Bagi Bank Rakyat Indonesia Cabang Surabaya, menjadi masukan dalam 

memperkenalkan produk yang dimiliki. 

3. Bagi Pembaca, sebagai bahan referensi dan menambah studi pustaka untuk 

penelitian di bidang kualitas produk perbankan. 

4. Bagi Perguruan Tinggi, menjadi tambahan sumber informasi dan wawasan 

baru kepada dunia akademis. 

5. Bagi Peneliti Lain, sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan 

penelitian di masa yang akan datang. 

4. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam Tugas Akhir ini meliputi 

lingkup pembahasan beserta pengumpulan data untuk mendapatkan data dan 

informasi 

5. Subyek Penelitian 

 Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa 

Tengah oleh Raden Aria Wirjaatmadja dengan nama Hulp-en Spaarbank der 

Inlandsche Bestuurs Ambtenaren atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik 

Kaum Priyayi yang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Berdiri tanggal 16 

Desember 1895, dijadikan sebagai kelahiran BRI. Sejak 1 Agustus 1992 
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berdasarkan Undang-undang perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan 

Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) yang kepemilikannya masih 100% ditangan 

Pemerintah. PT. BRI (Persero) yang didasarkan pelayanan pada masyarakat 

kecil sampai sekarang tetap konsisten, yaitu dengan fokus pemberian fasilitas 

kredit kepada golongan pengusaha kecil  

6. Pembahasan  

Persyaratan dan ketentuan tabungan simpedes : 

1. Tabungan Simpedes diperuntukan bagi perorangan atau kelompok. 

2. Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening (fom CIF). 

3. Melampirkan fotocopy kartu identitas ( KTP, SIM atau kartu identitas 

lainnya ) 

4. Biaya administrasi Rp 5.000,  

5. Setoran awal minimal Rp 100.000,- ( tanpa ATM ) dan Rp 200.00,- 

(dengan ATM). 

6. Setoran selanjutnya minimal Rp 50.000, dan saldo mengendap di rekening 

tabungan sebesar Rp 25.000,- 

Prosedur pembukaan tabungan simpedes : 

Calon nasabah datang ke Bank menemui CS. Kemudian CS akan 

menjelaskan persyaratan pembukaan rekening dan meminta mengisi formulir 

pembukaan dan menandatangani specimen serta melampirkan kartu identitas. 

Formulir diparaf CS dan diserahkan ke atasan. Nasabah diberikan buku 

tabungan, kemudian melakukan setoran awal ke Teller dengan mengisi slip 
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penyetoran. Teller menginput ke komputer, dan setelah diproses Teller 

mengembalikan buku tabungan serta slip setoran lembar kedua. 

Prosedur Penyetoran Tabungan Simpedes 

Penyetoran dana rekening Tabungan Simpedes dapat dilakukan melalui 

beberapa cara, yaitu setoran tunai, setoran dengan Warkat BRI, setoran 

dengan Warkat Bank lain, dan setoran dengan pemindahbukuan. 

Prosedur Penarikan Tabungan Simpedes 

Penarikan dana rekening Tabungan Simpedes dapat dilakukan melalui 

penarikan tunai di kantor cabang maupun unit-unit Bank BRI, dan penarikan 

lewat ATM. 

Perhitungan Bunga Tabungan Simpedes 

Perhitungan bunga Tabungan Simpedes menggunakan perhitungan 

berdasarkan bunga harian ( di hitung berdasarkan saldo terakhir bulan 

tersebut ) dengan rumus sebagai berikut : 

 

 

Prosedur Penutupan Tabungan Simpedes 

Penutupan Tabungan Simpedes dapat dilakukan atas permintaan 

penabung, buku tabungan hilang, ataupun penabung meninggal dunia. 

Penutupan rekening dikenakan biaya administrasi Rp 10.000,00 

 

 

 

Rumus :  Saldo x Suku Bunga x Hari 

   365 
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Keunggulan Tabungan Simpedes 

Keunggulan dari Tabungan Simpedes antara lain biaya administrasi 

bulanan yang murah, setoran awal ringan, persyaratan mudah, terdapat 

fasilitas BRI Card, dan berhadiah barang dan uang tunai saat membuka 

rekening Tabungan Simpedes. 

Usaha untuk meningkatkan minat nasabah Tabungan Simpedes 

Usaha yang dilakukan antara lain meningkatkan promosi/selling produk 

tabungan berbasis asuransi, mengembangkan pelayanan mobile banking, 

memperbanyak adanya teras – teras BRI. 

7. Kesimpulan  

Tabungan Simpedes adalah tabungan untuk perorangan dengan 

persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-

bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Setoran awal minimal Rp 100.000,- untuk setoran 

selanjutnya minimal Rp 50.000,- dan saldo mengendap di rekening tabungan 

sebesar Rp 25.000,-. Perhitungan bunga Tabungan Simpedes menggunakan 

perhitungan berdasarkan bunga harian ( di hitung berdasarkan saldo terakhir 

bulan tersebut ). 

8. Saran  

1. Pihak bank dapat melakukan sosialisasi pengisian CIF yang benar dan 

lebih teliti kepada masyarakat agar nasabah tidak merasa dirugikan ketika 

membuka rekening tersebut. Sosialisasi ini dapat dilakukan oleh pihak 

customer service yang berhubungan langsung dengan nasabah. Customer 
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service dapat memberikan sosialisasi pada saat awal nasabah tersebut 

membuka rekening tabungan baru, serta dapat pula dibuatkan contoh 

ilustrasi pengisian CIF yang di tempatkan meja customer service.  

2. Sebaiknya, pihak dari Bank BRI Cabang Kusuma Bangsa memerluas dan 

meningkatkan target nasabah khususnya remaja dan anak – anak. 

 


