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I. PENDAHULUAN  
 

 Salah satu cara penyimpanan uang yang terbaik dan aman adalah dengan 

menyimpan uang di bank. Bank adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang 

aktifitasnya menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan kemudian disalurkan 

kembali dalam bentuk pinjaman. Bank menerima simpanan dan berupa 

tabungan,giro, dan juga deposito dari pihak yang kelebihan dana yang kemudian 

disalurkan dalam bentuk kredit/pinjaman. Simpanan yang paling popular 

dimasyarakat adalah tabungan. 

 Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan 

dengan syarat tertentu  yang disepakati, dan tidak 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 penghimmpunan dana melalui tabungan antar bank telah banyak 

memunculkan cara-cara baru untuk menarik nasabah .Cara-cara tesebut antara  

lain : hadiah atas tabungan ,fasilitas asuransi atas tabungan, fasilitas kartu ATM, 

dan fsilitas kartu debet. Tabungan dapat ditarik dengan cara-cara dan dalam waktu 

yang relative lebih fleksibel dibandingkan dengan deposito berjangka, namun 

masih kalah fleksibel apabila dengan menggunakan rekening giro. Tabungan 

sangat 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 

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 tentang tabungan, PT Bank Rakyat Indonesia 

mengembangkan produk tabungan yang selalu memberikan keuntungan bagi 

nasabahnya. Produk ini memang diperuntukan bagi semua golongan masyarakat . 



 Dalam hal ini penulis tertarik untuk mengetahu lebih jelas tentang 

tabungan simpedes yang merupakan produk simpanan dari bank BRI disamping 

itu penulis juga pernah melakukan kegiatan magang di bank BRI unit baron 

cabang nganjuk. Oleh karena itu penulis ingin menjabarkan dengan laporan tugas 

akhir dengan judul “PELAKSANAAN TABUNGAN SIMPEDES DI BANK 

RAKYAT INDONESIA UNIT BARON CABBANG NGANJUK” 

 

II. 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 dibandingan 

tabungan lain. 

4. Untuk mengetahui cara melakukan perhitungan bunga simpedes 

5. Untuk meningkatkan minat produk simpedes pada 

masyarakat/nasabah. 

 

III. LANDASAN TEORI 
 

 Definisi bank menurut UU No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 

tentang perbankan yang dimaksud dengan bank adalah: 



Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk  

simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

Menurut Dictionary of Banking an Servuce by Jerry Rosenbeg bahwa : 

 Bank adalah lembaga yang menerima simpanan giro, deposito, dan 

membayar ats dokumen yang tertarik pada satu orangatau lembaga tertentu, 

mendiskonto surat berharga, memberikan pinjaman dan menanamkan dananya 

dalam surat berharga.. Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan 

Nomor  10 Tahun 1998 pasal 1 butir 5 adalah simpanan yang penarikannya hanya 

dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak 

dapat ditarik dengan cek,bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan 

dengan itu.Syarat-syarat penarikan tertentu maksudnya adalah sesuai dengan 

perjanjian yang telah di buat antara bank dengan si penabung. 

IV. GAMBARAN SUBYEK PENGAMATAN  

Bank Rakyat Indonesia Unit Nganjuk merupakan cabang pembantu yang 

melayani nasabah di wilayah nganjuk khususnya daerah kecamatan Baron.Bank 

BRI Unit Baron berada di JL.Raya Baron . Bank Rakyat Indonesia hampir telah 

menyebar di seluruh wilayah Indonesia .Letaknya yang sangat strategis berada di 

pinggir jalan raya yang mudah dijangkau oleh masyarakat membuat BRI Unit 

Baron mempunyai banyak nasabah. 



Bank Rakyat Indonesia Unit Baron berdiri sekitar tahun 1985 dengan 

berbagai produk pelayanan maupun pendanaan serta fokus sebagai bankdengan 

pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). 

V. PEMBAHASAN MASALAH 

Tabungan simpedes  adalah Simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan 

dengan mata uang rupiah, yang dapat dilayani di Kantor Cabang Khusus BRI / 

Kanca BRI / KCP BRI / BRI Unit / Teras BRI, dengan jumlah penyetoran dan 

pengambilannya tidak dibatasi baik frekuensi maupun jumlahnya, sepanjang 

memenuhi ketentuan yang berlaku.Syarat dan ketentuan pembukaan tabungan 

simpedes adalah sebagai berikut : 

1. Tabungan simpedes diperuntukkan bagi perorangan atau kelompok. 

2. Mengisi dan menandatangi formulir pembukaan rekening( form 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 200.000,- 

(dengan ATM) 

Bank BRI menggunakan perhitungan bunga harian ( di hitung berdasarkan saldo 

terakhir bulan per tanggal 20 ) pada tabungan simpedes suku bunga yang di 

tawarkan sebesar : 

    



SUKU BUNGA 

0 s/d 5juta 2 % 

>5 juta s/d 50 juta 2,25 % 

>50 juta s/d 100 juta 2,50 % 

>100 juta 3,00 % 

 

VI. KESIMPULAN  

Berdasarkan  pembahasan-pembahasan yang telah dikemukakan dari hasil 

penelitian di bank BRI Unit Baron Nganjuk, maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa Tabungan simpedes  adalah Simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan 

dengan mata uang rupiah, yang dapat dilayani di Kantor Cabang Khusus BRI / 

Kanca BRI / KCP BRI / BRI Unit / Teras BRI, dengan jumlah penyetoran dan 

pengambilannya tidak dibatasi baik frekuensi maupun jumlahnya, sepanjang 

memenuhi ketentuan yang berlaku.Tabungan simpedes merupakan produk BRI 

yang paling banyak diminati oleh nasabah karena memberikan banyak sekali 

hadiah  undian baik berupa uang atau barang di bandingkan dengan jenis tabungan 

lainnya serta syarat pembukaannya yang mudah dan praktis. 

 Maka dalam Laporan Tugas Akhir ini Penulis akan memberikan saran, 

yaitu : 

1. Pelayanan Front Office lebih di tingkatkan lagi karena hal tersebut 

berpengaruh pada loyalitas nasabahnya. 



2. Disarankan menggunakan nomer antrian untuk nasabah agar 

pelaksanaan transaksi berjalan lancar dan tertib. 

 Dari saran yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan kinerja Bank 

BRI Unit Baron Cabang Nganjuk agar loyalitas nasabahnya bertambah dan fungsi 

sebagai lembaga perbankan bermanfaat bagi bank itu sendiri maupun bagi 

masyarakat. 
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