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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Bank 

 Bank dalam menjalankan usahanya menghimpun dana dari masyarakat 

dan menyalurkannya kembali dalam berbagai alternative investasi. Sehubungan 

dengan fungsi penghimpunan dana ini, bank sering juga disebut lembaga 

kepercayaan. Sejalan dengan karakteristik usahanya tersebut, maka bank 

merupakan suatu segmen usaha  yang kegiatannya banyak diatur oleh pemerintah. 

Pengaturtan secara ketat oleh penguasa moneter terhadap kegiatan perbankan ini 

tidak terlepas dari perannya dalam pelaksanaan kebijakn moneter. Bank dapat 

mempengaruhi jumlah uang beredar yang merupakan salah satu sasaran 

pengaturan oleh penguasa moneter dengan mengunakan berbagai piranti 

kebijakan moneter. 

 Pengertian bank menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan 

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 adalah: 

1. 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 

masyarakat banyak. 

2. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 
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3.  Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

2.2 Pengelompokkan Bank Umum 

Bank umum sebagai salah satu bagian dari bagian dari sistem perbankan 

Indonesia, maka bank umum dapat dikelompokkan sebagai berikut, dilihat dari 

berbagai aspek. 

2.2.1 Aspek Fungsi 

1. Bank Sentral, adalah bank yang merupakan badan hukum milik Negara yang 

tugas pokoknya membantu pemerintah, sebagai contoh: Bank Indonesia, Bank 

Of China, Bank Of Japan, Bank Of England, The Reserve Bank, The Reserve 

Bank Of India, Dan Bank Of Seoul. 

2. Bank Umum adalah bank yang sumber utama dananya berasal dari simpanan 

pihak ketiga, serta pemberian kredit jangka pendek dalam penyaluran dana, 

sebagai contoh: BNI, BRI, Danamon, Bank Mandiri, Bank Bukopin, Bank 

Swadesi, Bank Permata Dan Bank Panin. 

3. Bank Pembangunan, adalah bank yang dalam pengumpulan dananya berasal 

dari penerimaan simpanan deposito serta commercial paper, sebagai contoh: 

Bank Jatim, Bank Maluku, Bank DKI, Bank Jabar, Bank Papua dan bank NTT 

4. Bank Desa, adalah kantor bank di suatu desa yang tugas utamanya adalah 

melaksanakan fungsi perkreditan dan penghimpunan dana dalam rangka 

program pemerintah memajukan pembangunan desa. 
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5. BPR, adalah kantor bank di kota kecamatan yang merupakan unsur 

penghimpun dana masyarakat maupun menyalurkan dananya di sektor 

pertanian dan pendesaan. 

2.2.2 Status Kepemilikan 

1. Bank Milik Negara, adalah bank yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan 

Negara yang dipisahkan dan pendiriannya dibawah UU tersendiri, sebagai 

contoh: BNI, BRI, Bank Mandiri, Bank Bukopin dan BTN. 

2. Bank Milik Swasta Nasional, adalah bank milik swasta yang didirikan dalam 

bentuk hukum perseroan terbatas, di mana seluruh sahamnya dimiliki oleh 

WNI dan/atau badan-badan hukum di Indonesia. Contoh: BCA, Bank Mega, 

Bank Danamon, Bank Swadesi, Bank Permata, Bank Panin, dan lain 

sebagainya. 

3. Bank Swasta Asing, adalah bank yang didirikan dalam bentuk cabang bank 

yang sudah ada di luar negeri atau dalam bentuk campuran antara bank asing 

dengan bank nasional yang ada di Indonesia. Bank asing ini hanya 

diperkenankan menjalankan operasinya di lima kota besar di Indonesia, contoh: 

Citibank, HSBC, ABN Amro, Rabobank, Commonwealth, dan Bank ANZ. 

4. Bank Pembangunan Daerah, adalah bank yang pendiriannya nerdasarkan 

peraturan daerah propinsi dan sebagian besar sahamnya di miliki oleh 

pemerintah kota dan pemerintah kabupaten, di wilayah yang bersangkutanm, 

dan modalnya merupakan harta kekeayaan pemerintah daerah yang dipisahkan, 

contoh : : Bank Jatim, Bank Maluku, Bank DKI, Bank Jabar, Bank Papua dan 

bank NTT 
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5. Bank Campuran, adalah bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak 

asing dan pihak swasta nasional, contoh: Bank UOB Buana, Bank Hanvit 

Indonesia, ANZ Panin Bank, Bank Daiwa Perdania, Bank OSBC, Tokai Lippo 

Bank, Dan Bank DSB Indonesia. 

2.2.3 Kegiatan Operasional 

1. Bank devisa Negara adalah bank yang mempunyai hak dan wewenang yang 

diberikan oleh Bank Indonesia unutk melakukan transaksi valuta asing dan lalu 

lintas devisa serta hubungan koresponden dengan bank asing di luar negeri, 

contoh: BCA, bank mega, bank danamon, bank swadesi, bank permata, bank 

panin, bank danamon, BNI, BRI, Bank Bukopin dan BTN. 

2. Bank Nondevisa, adalah bank yang dalam operasionalnya hanya melaksanakan 

transaksi dalam negeri, tidak melakukan transaksi valuta asing,  dan tidak 

melakukan hubungan dengan bank asing di luar negeri. 

2.2.4 Penciptaan Uang Giral 

1. Bank Primer, adalah bank yang dalam kegiatan operasionalnya tidak sekedar 

menghimpun dan menyalurkan dananya, tetapi juga melaksanakan semua 

transaksi yang berhubungan dengan kas. 

2. Bank Skunder, adalah bank yang kegiatan operasionalnya hanya sekedar 

melaksanakan transaksi langsung dengan kas. 

2.2.5 Sistem Organisasi 

1. Unit Banking System, adalah bank yang kegiatan operasionalnya hanya 

mempunyai satu kantor saja dan melayani masyarakat di sekitar wilayah itu. 
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Contoh untuk kasus Indonesia yang ada pada saat ini adalah Bank Perkreditan 

Rakyat (BPR) baik konvensional maupun BPR Syariah. 

2. Branch Banking System, adalah bank yang kegiatan operasionalnya dibeberapa 

wilayah dan memiliki beberapa kantor cabang, dimana sistem organisasi 

keuangan dan sumber daya manusia terkait dengan kantor pusat. 

3. Holding Company Bank, adalah sebuah bank yang memiliki satu atau lebih 

bank, contoh: di Amerikat serikat pada tahun 1990 terdapat 6400 HSB dan 

diantaranya di miliki satu bank. 

4. Multy Holding Company Bank, adalah bank yang memiliki perusahaan yang 

bergerak di bidang perbankan dan non perrbankan, contohnya: sekitar 1000 

bank berbentuk MHCB menguasai 70% total asset perbankan di Amerika 

Serikat. 

5. Corresponden Banking, adalah hubungan sistem antar bank dimana terdapat 

suatu pengaturan informasi anatar bank sehingga bank-bank kecil mempunyai 

deposit pada bank-bank besar untuk membantu jasa pelayanannya. 

 

2.3 Sumber Dana Bank 

Dalam buku Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi 

(Kasmir,2008:65) mengemukakan: 

Yang dimaksudkan dengan sumber-sumber dana bank adalah usaha bank 

dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Hal ini sesuai dengan 

fungsinya bahwa bank adalah lembaga keuangan dimana kegiatan sehari-harinya 

adalaha dalam bidang jual beli uang. Tentu saja sebelum menjual uang 
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(memberikan pinjaman) bank harus lebih dulu membeli uang (menghimpun dana) 

sehingga selisih bunga tersebutlah bank mencari keuntungan 

Dana untuk membiayai operasinya dapat diperoleh dari berbagai sumber. 

Perolehan dana ini tergantung bank itu sendiri apakah secara pinjaman (titipan) 

dari masyarakat atau lembaga lainnya. Di samping itu, untuk membiayai  

operasinya dana dapat pula diperoleh dengan modal sendiri, yaitu dengan 

mengeluarkan atau menjual saham. Perolehan dana disesuaikan pula dengan 

tujuan dari penggunaan dana tersebut. 

Adapun sumber-sumber dana bank tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri 

Sumber dana  ini merupakan sumber dana dari modal sendiri. Modal 

sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. 

Apabila saham yang terdapat dalam portepel belum habis terjual, 

sedangkan kebutuhan dana masih perlu, maka pencariannya dapat 

dilakukan dengan menjual saham kepada pemegang saham lama. Akan 

tetapi jika tujuan perusahaan unutk melakukan ekspansi, maka perusahaan 

dapat mengeluarkan saham baru dan menjual saham tersebut di pasar 

modal. Disamping itu, pihak perbankan dapat pula menggunakan 

cadangan-cadangan laba yang belum digunakan. 

Secara garis besar dapat disimpulkan pencarian dana sendiri terdiri dari : 

a. Setoran modal dari pemegang saham 
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b. Cadangan-cadangan bank, adalah cadangan-cadanagan laba pada tahun 

lalu yang tidak dibagi kepada pemegang sahamnya. Cadangan ini 

sengaja disediakan untuk mengantisipasi laba tahun yang akan datang. 

c. Laba bank yang belum dibagi, merupakan laba yang memang belum 

dibagikan pada tahun yang bersangkutan sehingga dapat dimanfaatkan 

sebagai modal untuk sementara waktu. 

Keuntungan dari sumber dana sendiri adalah tidak perlu membayar bunga 

yang relative lebih besar daripada jika meminjam ke lembaga lain. 

2. Dana yang berasal dari masyarakat lain 

Sumber dana ini merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan 

operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu 

membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana dari sumber 

ini relative paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya dan 

pencarian dana dari sumber dana ini paling dominan, asal dapat 

memberikan bunga dan fasilitas menarik lainnya menarik dana dari 

sumber dana ini tidak terlalu sulit. Akan tetapi, pencarian sumber dana dari 

sumber ini relative lebih mahal jika dibandingkan dari dana sendiri. 

Adapun sumber dana dari masyarakat luas dapat dilakukan dalam bentuk : 

a. Simpanan giro  

b. Simpanan tabungan  

c. Simpanan deposito 

  Simpanan giro merupakan dana murah bagi bank, karena bunga 

atau balas jasa yang dibayar paling murah jika dibandingkan dengan 
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simpana tabungan dan simpanan depsosito. Sedangkan simpanan tabungan 

dan simpanan deposito disebut dana mahal, hal ini disebabkan bunga yang 

dibayar kepada pemegangnya relative lebih tinggi, jika dibandingkan 

dengan jasa giro. 

3. Dan yang bersumber dari lembaga lainnya 

Sumber dana yang ketiga ini merupakan tambahan jika bank mengalami 

kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua diatas. 

Pencarian dari sumber dana ini relative lebih mahal dan sifatnya hanya 

sementara waktu saja. Kemudian dana yang diperoleh dari sumber ini 

digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu. 

Perolehan dana dari sumber ini antara lain dapat diperoleh dari : 

a. Kredit likuiditas dari Bank Indonesia, merupakan kredit yang 

diberikan bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan 

likuiditasnya. Kredit likuiditas ini juga diberikan kepada pembiayaan 

sector-sektor tertentu; 

b. Pinajaman antarbank (call money) biasanya pinjaman ini diberikan 

kepada bank-bank yang mengalami kalah kliring dalam lembaga 

kliring. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif 

tinggi. 

c. Pinjaman dari bank-bankl luar negeri, merupakan pinjaman yang 

diperoleh oleh perbanakn dari pihak luar negeri; 
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d. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). Dalam hal ini pihak perbankan 

menerbitkan SBPU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang 

berminat, baik perusahaan keuangan maupun non keuangan. 

Sumber dana dari masyarakat luas merupakan sumber dana yang paling 

penting bagi bank. Sumber dana dari pihak ketiga ini di samping mudah untuk 

mencarinya juga tersedia banyak di masyarakat, kemudian persyaratan untuk 

mencarinya juga tidak sulit. Asal bank tersebut dapat menarik minat para 

penyimpan dengan segala strategi yang dimilikinya sumber dana dari masyarakat 

ini tidak terlalu sulit. 

 

2.4 Produk-Produk dan Jasa Bank 

 Produk-produk dan jasa perbankan secara umum menurut Jopie Jusuf 

(2004 : 19) adalah: 

1.  Produk Funding 

Bertujuan menghimpun (mengerahkan) dana dari masyarakat, atas dana yang 

ditempatkan padanya, bank akan member balas jasa berupa bunga. Yang termasuk 

ke dalam jenis ini adalah rekening giro, tabungan dan deposito. 

2. Produk Lending atau pinjaman 

Tujuan produk ini adalah untuk membiayai kebutuhan dana masyarakat, bai untuk 

usaha maupun konsumsi. Atas dana yang dipinjam dari bank, nasabah membayar 

bunga. 

3. Jasa-jasa atau service 
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Yang berhubungan dengan lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa perbankan 

lainnya. 

 

2.5 Deposito 

2.5.1 Simpanan Deposito (Time Deposit) 

Simpanan deposito merupakan simpanan jenis ketiga yang dikeluarkan 

oleh bank yang mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo ) lebih panjang dan 

tidak dapat ditarik setiap saat atau setiap hari (Kamir, S.E., MM., 2011 : 84) 

  Deposito ini termasuk dalam golongan dana mahal dan boleh dikatakan 

akan merupakan dana yang paling mahal karena bunga yang harus di bayar bank  

kepada para deposan relative tinggi dibandingkan dengan produk-produk lainnya, 

seperti rekening giro dan tabungan. 

2.5.2 Jenis-Jenis Deposito 

 Secara garis besar deposito itu dapat dibagi ke dalam tiga jenis sebagai 

berikut yaitu deposito berjangka (time deposit atau fix deposit), deposito harian 

(deposit on call) dan sertifikat depsoito. 

1. Deposito Berjangka  

Deposito berjangka adalah simpanan pihak ketiga di bank yang 

penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu menurut 

perjanjian antara pihak ketiga dengan bank teknis yang bersangkutan.  

Umumnya jika orang menyebut deposito yang dimaksud adalah deposito 

berjangka. Hal ini disebabkan karena jenis ini adalah jenis deposito paling 

banyak dikenal dan paling banyak diselenggarakan. Deposito berjangka ini 
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dikeluarkan atau diterbitkan atas nama deposan tertentu sehingga tidak dapat 

dipindahtangankan atau diperjualbelikan. Setiap deposito memiliki satu jangka 

waktu tertentu yang umumnya adalah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan 

24 bulan. Masing-masing jangka waktu tertentu memiliki suku bunga yang 

berbeda sesuai kebijakan bank penyelenggaranya.  

Sesuai batasan deposito diatas deposito tidak dapat dicairkan sebelum 

jangka waktu jatuh tempo. Walaupun demikian bila deposan memiliki 

keperluan yang mendesak umumnya bank dapat mempertimbangkan suatu 

kebijakan pencairan deposito walaupun belum jatuh tempo.  

Cara perpanjangan deposito dibagi menjadi dua sistem yaitu : 

1. Deposito Automatic Roll Over (ARO) yaitu deposito diperpanjang 

secara otomatis pada saat jatuh tempo sehingga nasabah tidak perlu 

lagi mengkonfirmasi atau datang ke bank untuk memperpanjang 

depositonya. Tetapi sebaliknya, apabila deposito tidak akan 

diperpanjang lagi, deposan harus mengonfirmasi kepada pihak bank 

bahwa deposito tersebut tidak di perpanjang 1 hari sebelumnya. 

2. Deposito Non – Automatic Roll Over yaitu deposito berjangka yang 

tidak otomatis diperpanjang oleh bank jika deposito tersebut telah 

jatuh tempo tetapi belum dicairkan oleh pemiliknya. Jadi deposan tidak 

akan mendapatkan bunga. Deposito semacam ini beubah sifatnya 

menjadi tabungan nonproduktif (uang titipan) bagi bank. 
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2. Deposito Harian  

  Deposito harian adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang memiliki 

jangka waktu 1 sampai 31 hari yang pencairannya dapat dilakukan setiap hari 

dengan pemberitahuan sebelumnya pada pihak bank akan maksud tersebut.  

  Pemberitahuan  tersebut dapat dilakukan sehari sebelum pencairan (one 

day call) atau dapat juga dilakukan seminggu sebelumnya (seven days) sesuai 

perjanjian yang disepakati bank oleh deposan karena resiko yang melekat pada 

deposit harian ini relative lebih besar daripada deposito berjangka dalam artian 

penyediaan likuiditas harian bank maka tingkat bunga yang diberikan pun 

relative lebih rendah dibandingkan dengan tingkat bunga depsito berjangka.  

Pada deposito berjangka seperti yang telah diuraikan bank hanya 

menyediakna likuiditas pencairan bila telah jatuh tempo sehingga bank dpat 

lebih mudah mengadakan prediksi kebutuhan dananya. Hanya ini berbeda 

dengan deposito harian bank harus dapat menyediakan dana setiap saat bila 

deposan tersebut berniat mencairkan depositonya. 

3. Sertifikat Deposito  

  Sertifikat deposito (certificate of deposit) adalah suatu bentuk simpanan 

berjangka yang diterbitkan oleh bank yang dapat diperjualbelikan atau dapat 

dipindahtangankan kepada pihak  ketiga. 

  Pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan di muka baik tunai 

maupun tunai. Penerbitan nilai sertifikat deposito sudah tercetak dalam 

berbagai nominal dan biasanya dalam jumlah bulat. Dengan demikian nasabah 

dapat membeli lembaran banyak untuk jumlah nominal yang sama. 
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Tabel 2.1 

Perbedaan Deposito Berjangka Dengan Sertifikat Deposito 

Sumber : Buku Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya 

 

2.5.3 Keuntungan Penempatan Deposito 

1. Bagi Bank 

 Menurut Rivai, Veitzal (2007 : 42), keuntungan bagi bank dengan 

menghimpun dana lewat deposito adalah : 

• Uang tersimpan reklatif lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka 

waktu yang panjang dan frekuensi penarikannya juga lama. 

• Mudaha dalam perencanaan bank, terutama dalam pengalokasian dana. 

• Mudah dalam memelihaara hubungan dengan nasabah. 

• Mudah dalam menyusun cash flow projection. 

• Jenis dana yang relatif stabil. 

Deposito Berjangka  Sertifikat Deposito 

Dapat dicairkan hanya oleh atas nama 
pemegang 

Dapat dicairkan dengan atas unjuk 

Tidak dapat diperjualbelikan Dapat diperjualbelikan 

Tidak dapat dipindah tangankan Dapat dipindahtangankan 

Bunga diterima dibelakang  Bunga diterima di muka 

Bukti kepemilikan di sebut bilyet 
deposito 

Bukti kepemilikan disebut sertifikat 
deposito 

Dapat diperpanjang secara otomatis 
pada saat jatuh tempo (automaticly roll 
over - ARO) 

Tidak dapat diperpanjang otomatis, 
harus ditutup dulu kemudian dibuatkan 
yang baru 

Dalam mata uang asing dan rupiah Hanya dalam mata uang rupiah 
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• Dan merupakan sumber dana mahal dan utama pada bank dapat juga 

mengelola dana tersebut secara optimal. 

2. Bagi Nasabah 

 Menurut Rivai, Veitzal (2007 : 43), keuntungan bagi nasabah dengan 

menempatkan depositonya adalah: 

• Nasabah mendapatkan suku bunga yang menarik dan kompetitif 

• Nasabah dapat lebih tenang dalam menyimpan dananya karena ada 

program penjaminan dari pemerintah. 

• Dapat  juga memperoleh keuntungan lain yaitu dapat dijadikan jaminan 

kredit (back to back). 

• Merupakan simpanan jangka panjang, dana deposan lebih aman daripada 

menyimpan tunai, nasabah tidak dikenakan administrasi bulanan serta 

melindungi deposan dari kemungkinan disalahgunakan oleh pihak lain. 

• Dapat dipastikan pembayarannya. 

 

2.6 Pengertian Bunga Bank  

Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank 

yang bedasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau 

menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus di bayar 

kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus di bayar oleh 

nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman). 

Dalam kegiatan perrbanakna sehari-hari ada dua macam bunga yang 

diberikan kepada nasabahnya yaitu sebagai berikut : 
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1. Bunga simpanan  

Bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah 

yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga 

yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. Sebagai contoh jasa giro, 

bunga tabungan, dan bunga deposito. 

2. Bunga pinjaman 

Adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang 

harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Sabagai contoh 

bunga kredit 

 Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama factor biaya 

dan pendapatan bagi bank. Bunga simopanan merupakan biaya dana 

yang harus dikeluarkan kepada nasabah sedangkan bunga pinjaman 

merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. Baik bunga 

simpanan maupun bunga pinjaman masing-masing saling 

mempengaruhi satu sama lainnya. Sebagai contoh seandainya bunga 

simoanan tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman juga 

terpengaruh ikut naik dan demikian pula sebaliknya. 

 

2.7 Pajak 

Menurut pasal 1 UU No.28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata 

cara perpajakan yang masih berlaku adalah “kontribusi wajib kepada Negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memakssa berdasarkan 
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Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbale balik secara langsung dan 

digunkaan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Sedangkan ketentuan Pajak untuk Tabungan Menurut Peraturan Pemerintah 

Republik  Indonesia Nomor  131 tahun 2000 tentang  pajak penghasilan atas 

bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia tertuang 

dalam: 

1. Pasal 2 

Pengenaan pajak penghasilan atas bunga dari deposito dan tabungan serta 

diskonto Sertifikat bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah 

sebagai berikut: 

a. Dikenakan pajak final sebesar  20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto, 

terhadap wajib pajak dalam negeri dan bentuk uasaha tetap. 

b. Dikenakan pajak final sebesar 20%(dua puluh persen) dari jumlah bruto 

atau dengan tariff berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda 

yang berlaku, terhadap wajib pajak luar negeri. 

2. Pasal 3 

(1) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tidak dilakukan 

terhadap: 

a.  bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat bank Indonesia 

sepanjang  jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat bank Indonesia 

tersebut tidak melebihi  Rp 7.500.000,00(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) 

dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. 
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2.8  Metode Perhitungan Bunga  

Dalam Buku Pintar Perbankan (Maryanto Supriyono, 2010: 31) 

mengemukakan: 

Seseorang menyimpan dananya di bank dalam bentuk deposito tentunya 

mengaharapkan adanya pemberian bunga atas pokok. Berikut merupakan 

perhitungan bunga deposito:  

Bunga Deposito =    ( P x hari x I ) : 365 

Keterangan : 

Bunga Deposito  = Merupakan nominal bunga deposito yang diperoleh 

P    = Pokok Deposito atau Nilai Nominal Rupiah yang 

ditempatkan 

Hari    = Merupakan jumlah hari pada bulan tersebut 

I   = Merupakan suku bunga per tahun dalam persen (%) 

Contoh Soal : 

contoh pembukaan deposito 1 

 Pada tanggal 12 Maret 2012, Ny Tutut menempatkan Deposito sebesar 

Rp.100.000.000 pada Bank BTN Cabang Surabaya selama 1 bulan dengan suku 

bunga sebesar 10% pa.  

Pertanyaan  

berapa jumlah bunga deposito berjangka rupiah yang akan diterima oleh Ny. Tutut 

pada tanggal, 12 April 2012 diambil secara tunai? 

Penyelesaian : 

Bunga Deposito = (Rp.100.000.000 x 31 hari x 10%) : 365 hari 
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   = Rp849.315,06  (belum dipotong pajak 20%) 

Pajak 20%  = Rp849.315,06  x 20% 

   = Rp169.863 

Bunga bersih  =  Rp849.315,06  - Rp169.863 

= Rp679.452,06 

Jadi, deposan akan menerima bunga deposito sebesar (setelah dipotong pajak 

pemerintah) adalah Rp. 679.452,06 

 

 Jurnal pembukaanya: 

(D) Kas  Rp 100.000.000 

(K) Rek. Deposito Rp 100.000.000 

 Jurnal pencairan bunga deposito (tunai) 

(D) biaya bunga deposito Rp849.315,06   

  (K) kas     Rp 679.452,06 

  (K) titipan pph 23   Rp169.863 

 

 

contoh pembukaan deposito 2 

 pada tanggal 3 januari 2011, Tn Prima membuka rekening deposito  

berjangka di bank BTN Cabang Surabaya dengan nilai nominal sebesar Rp 

5.000.000 untuk jangka waktu 1 bulan dengan bunga 5,5 % 

pertanyaan 
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berapa jumlah bunga deposito berjangka rupiah yang akan diterima oleh Tn. 

Prima pada tanggal 3 februari 2011 diambil secara tunai? 

Penyelesaian  

Bunga  = nominal x rate x jangka waktu 

   12 

 = Rp 5.000.000 x 5,5% x 1 

   12 

 = Rp 22.916,67 

Jadi jumlah bunga yang akan diterima oleh Tn. Prima pada tanggal 3 februari 

adalah sebesar  

Rp 22.916,67 

 

 Jurnal pembukaanya: 

(D) Kas  Rp 5.000.000 

 (K) Rek. Deposito Rp 5.000.000 

 Jurnal pencairan bunga deposito (tunai) 

(D) biaya bunga dep Rp 22.916,67 

  (K) kas   Rp 22.916,67 

 (K) titipan pph 23 Rp 0 

 Jurnal pencairan deposito (rek tabungan) 

(D) rek deposito  Rp 5.000.000 

 (K) Rek. tabungan Rp 5.000.000 




