BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Di zaman yang modern ini kebutuhan manusia terus meningkat sebanding
dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi. Masyarakat dituntut untuk selalu
memenuhi kebutuhan dimasa yang akan datang, mereka tidak ragu untuk
menyisihkan sebagian penghasilan mereka untuk disimpan agar keperluan yang
sudah direncanakan maupun keperluan yang mendesak dapat terpenuhi.
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. Bank menerima simpanan dan beruoa tabungan, giro, dan
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juga deposito dari pihak yang kelebihan dana yang kemudaian disalurkan dalam
bentuk kredit/pinjaman. Simpanan yang paling popular di masyarakat adalah
tabungan.
Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan
dengan syarat tertentu yang disepakati, dan tidak dapat dengan cek, bilyet giro
atau alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu. Cara penarikan tabungan yang
paling banyak digunakan saat ini adalah dengan buku tabungan dan ATM.
Persaingan ketat dalam penghimpunan dana melalui tabungan antar bank telah
banyak memunculkan cara-cara baru untuk menarik nasabah. Cara-cara tersebut
antara lain : hadiah atas tabungan, fasilitas asuransi atas tabungan, fasilitas kartu
ATM, dan fasilitas kartu debet. Tabungan dapat ditarik dengan cara-cara dan
dalam waktu yang relative lebih fleksibel dengan deposito berjangka, namun
masih kalah fleksibel apabila dengan menggunakan rekening giro. Tabungan
sampai diminati oleh masyarakat, hal ini dikarenakan :
Pertama, adanya kemudahan bagi nasabah dalam pelaksanaan tabungan,
misalnya banyaknya keuntungan yang akan didapatkan dengan menjadi nasabah
tentang cara pembukaan tabungan, penyetoran, penarikan dan penutupan
tabungan. Kedua, selain itu nasabah juga mendapatkan bunga tabungan yang
menarik dan mungkin juga mendapatkan undian dari tabungan jika bank
menyelenggarakannya. Namun, tabungan juga memiliki kelemahan yang banyak
dirasakan oleh nasabah yang tidak memiliki penghasilan tetap, khususnya para
mahasiswa yang tinggal berjauhan dengan orang tua yang menjadikan rekening
tabungan hanya sebagai perantara antara anak dengan orang tua. Adanya biaya
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administrasi dan biaya pemeliharaan ATM setiap bulan pasti akan mengurangi
saldo tabungan, terlebih jika saldo tabungan yang di bawah Rp 1.000.000,- lambat
laun saldo tabungan kita akan berkurang dengan sendirinya dan itu sangat
merugikan nasabahnya.
Dalam hal ini penulis memilih untuk melakukan penelitian tentang
Tabungan Simpedes di Bank BRI. Dikarenakan tabungan simpedes memiliki
minat yang paling banyak dikalangan masyarakat dengan kemudah-kemudahan
yang diberikan dan fasilitas-fasilitas yang cukup menarik. Tabungan simpedes
mampu dijangkau untuk semua golongan masyarakat, tabungan simpedes juga
memberikan banyak hadiah untuk nasabahnya di setiap bulan dan tahun periode.
Oleh karena itu, bank terus berenovasi untuk memberikan produk-produk
yang dibutuhkan dan diinginkan oleh nasabahnya, bank juga berlomba-lomba
dalam penawaran produk pendanaan mereka yang tentu saja bertujuan untuk
memberikan kemudahan dan keuntungan bagi nasabahnya. Untuk memenuhi
kebutuhan

masyarakat
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mengembangkan produk tabungan yang selalu memberikan keuntungan bagi
nasabahnya. Produk ini memang diperuntukkan bagi semua golongan masyarakat.
Dalam hal ini penulis tertarik untuk mengetahui lebih jelas tentang
tabungan simpedes yang merupakan produk simpanan dari Bank BRI disamping
itu penulis juga pernah melakukan kegiatan magang di Bank BRI cabang kusuma
bangsa. Oleh karena itu penulis ingin menjabarkan dengan laporan tugas akhir
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dengan judul “PELAKSANAAN TABUNGAN SIMPEDES DI BANK
RAKYAT INDONESIA CABANG KUSUMA BANGSA”
1.2 Penjelasan Judul
Pelaksanaan :
Kegiatan, cara, langkah-langkah, metode pembuatan untuk melakukan sesuatu.
Tabungan :
Tabungan adalah simpaanan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan
menurut syarat-syarat yang telah disepakati bersama, misalnya dengan
menggunakan ATM dan juga dengan slip penarikan.
Simpedes :
Simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan dengan mata uang rupiah, yang
jumlah penyetoran dan pengambilannya tidak dibatasi baik frekuensi maupun
jumlahnya, sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
Di :
Merupakan kata depan untuk menunjukkan tempat
BRI Cabang Kusuma Bangsa :
Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) adalah bank milik Negara yang bergerak
dalam lingkup penghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan juga
perantara yang memberikan pelayanan kredit.
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Sedangkan Bank BRI Cabang Kusuma Bangsa adalah salah satu kantor
cabang yang terletak di Jl. Kusuma Bangsa Surabaya. BRI cabang kusuma
bangsa merupakan cabang pembantu untuk masyarakat umum yang jauh dari
BRI pusat yang terletak di Jl. Basuki Rachmat. Letak yang strategis berdekatan
dengan jalan raya besar yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
1.3 Rumusuan Masalah
1.

Apa saja syarat dan ketentuan tabungan simpedes

2.

Bagaimana prosedur pembukaan dan penutupan tabungan simpedes di
bank BRI cabang kusuma bangsa

3.

Apa keunggulan tabungan simpedes dibandingkan dengan produk
tabungan yang lain

4.

Bagaimana cara perhitungan bunga tabungan simpedes

5.

bagaimana langkah atau cara-cara

yang harus dilakukan untuk

meningkatkan minat nasabah untuk menabung pada produk simpedes
1.4 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
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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

1.5 Manfaat Penelitian
1.

Bagi Penyusun
a. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang produk-produk
yang ditawarkan oleh bank BRI baik produk pendanaan, Produk
Kredit, dan Jasa khususnya Tabungan Simpedes.
b. Mengetahui bagaimana prosedur pembukaan dan penutupan
tabungan simpedes.
c. Mengetahui apa saja keunggulan-keunggulan yang ada pada
Tabungan Simpedes.
d. Mengetahui sistem pemberian bunga
e. Dapat menabung dengan mudah dan cepat

2.

Bagi Bank
Memperkenalkan dan sekaligus dapat meningkatkan penjualan produk
tabungan khususnya simpedes secara lebih jelas.
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3.

Bagi STIE Perbanas Surabaya
Digunakan sebagai bahan bacaan dan menambah koleksi bacaan di
perpustakaan STIE Perbanas Surabaya.

1.6 Metode Penelitian
Dalam pengumpulan data terdapat metode yang digunakan dalam penulisan
Tugas Akhir adalah sebagai berikut :
1. Metode Primer
Yaitu metode ini dilakukan secara langsung dengan cara wawancara atau
tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan untuk
memperoleh informasi secara jelas tentang pelaksanaan tabungan
simpedes di Bank Rakyat Indonesia cabang surabaya
2. Metode Penelitian Sekunder
Yaitu suatu metode pengumpulan data dilakukan dengan cara
mengumpulkan informasi dan

buku-buku literatur, catatan maupun

laporan yang ada di Bank Rakyat Indonesia cabang surabaya.
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1.7 Sistematika Penelitian
BAB 1

: Pendahuluan
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah,
penjelasan judul, rumusan masalah, manfaat penelitian, dan
metode yang digunakan serta sistematika penulisan.

BAB 2

: Landasan Teori
Pada bab ini di jelaskan tentang teori-teori yang berkait dengan
topic yang di tulis seperti pengertian, tujuan, usaha bank,
pengertian tabungan, syarat dan ketentuan pembukaan dan
penutupan tabungan, serta perhitungan bunga tabungan, dll.

BAB 3

: Gambaran Subyek Pengamatan
Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai seluruh sejarah umum
berdirinya bank, struktur organisasi serta produk-produk yang
ditawarkan.

BAB 4

: Pembahasan Masalah
Dalam

bab

ini

akan

dijelaskan

mengenai

syarat-syarat,

keunggulan, bunga yang diberikan bank, seta prosedur-prosedur
pembukaan dan penutupan tabungan.
BAB 5

: Kesimpulan dan Saran
Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dan saran yang dapat
dikemukakan dari pembahasan masalah yang ada.
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