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Prosedur Pelaksanaan Tabungan Anda Prestise Pada 

PT. Bank Antardaerah Cabang Bongkaran Surabaya. 

 

Bank merupakanlembagakeuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkanya kembali dalam bentuk kredit atau 

pinjaman. Tujuan utama masyarakat menyimpan dananya di Bank adalah untuk keamanan 

,investasi dan memudahkan melakukan transaksi perbankan lainnya. Untuk memenuhi tujuan 

tersebut, Bank menyediakan sarana atau produk yang salah satunya disebut dengan simpanan. 

Bank  menerima simpanan berupa tabungan, giro, dan juga deposito dari pihak-pihak lain 

yang kelebihan dana yang kemudian disalurkan dalam bentuk kredit. Selain itu, bank juga 

,menawarkan layanan jasa perbankan lainnya. 

 

Pengertian Bank 

Menurut Undang –Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang 

perbankan : Bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman 

dan dalam bentuk lainya dalamr angka meningkatakan taraf hidupr akyat banyak. 

 

Fungsi Bank 

1. Penciptaan uang 

2. Mendukung kelancaran mekanisme pembayaran 

3. Mendukung kelancaran transaksi internasiaonal 

4. Menghimpun dana dari masyarakat 
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5. Menyalurkan dana dari masyrakat 

 

Pengertian Tabungan 

Secara umum tabungan merupakan simpanan masyarakat kepaada bank yang dapat 

dipergunakan jika saat diperlukan atau dalam keadaan mendesak membutuhkan uang, yang 

penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan media yang ditentukan oleh Bank, Misalnya 

: Slip penarikan, Kartu ATM atau alat perintah pembayaran lainnya. Dengan adanya bunga 

maka jumlah uang yang kita simpan dari waktu ke waktu akan semakin bertambah dengan 

sejumlah saldo yang dimiliki oleh nasabah. 

Faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat tabungan : 

a. Tinggi rendahnya pendapatan masyarakat 

b. Tinggi rendahnya tingkat suku bunga Bank 

c. Adanya tingkat kepercayaan terhadap Bank 

 

Syarat –Syarat Umum Tabungan 

Syarat – syarat umum bagi nasabah untuk melakukan pembukaan rekening tabungan yaitu : 

1. WNI (warga Negara Indonesia) 

2. Berusia minimal 17 tahun 

3. Menyerahkan foto copy/identitasdiri (KTP, SIM/Paspor) 

4. Mengisi dan menandatangani permohonan pembukaan rekening tabungan 

5. Memberikan contoh specimen Tanda tangan 
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PengerianBunga 

Menrut Hasibuan (2005 : 18) bunga merupakan hal yang sangat penting bagi Bank dalam 

penarikan Tabungan dan penyaluran Tabungan dengan tingkat suku bunganya. Bunga bagi 

Bank bias menjadi biaya (Cost of fund) yang harus dibayarkan kepada penabung. 

 

Metode perhitungan bunga 

1. Bunga berdasarkan saldo terendah 

Sukubunga : 5% p.a 

Bunga yang diterima nasabah bila dihitung berdasarkan saldo terendah adalah : 

 

Pada perhitungan bunga berdasarkan saldo terendah nasabah tidak dikenakan 

pajak, karena saldo terendah nasabah kurang dari Rp.7.500.000,- 

 

2. Bunga berdasarkan saldo rata-rata 

Suku bunga : 7 % 

Jumlah saldo harian adalah = Rp.58.000.000,- 

 

Jadi, perhitungan bunga berdasarkan saldo rata-rata adalah : 

 

Pajak = 20% x Rp. 49.260,- = Rp.   9.852,- 

 

3. Bunga berdasarkan saldo harian 

Suku bunga 8% 
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Pajak 20% 

- Tgl.1 s/d 4 

 

- Tgl. 5 s/d 10 

 

 Pajak 20% x 9.315 = Rp.   1.863 

 Bunga Rp.   11.178 

  Jurnal : 

 Db.Biaya Tabungan Rp.   9.351,- 

  Cr.Rekening Tabungan  Rp.   11.178,- 

  Cr. PphPasal 4  Rp.     1.863,- 

 

Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, maka penulis mengambil 

kesimpulan bahwa, dalam upayanya menghimpun dana dari pihak ketiga, Bank Antardaerah 

menawarkan berbagai produk dan salah satu produk tersebut adalah tabungan Anda Prestise. 

Tabungan Anda Prestise ini berbeda dengan Tabungan lainya, karena Bank memberikan 

kelebihan pada produk Tabungan ini yaitu :tingginya suku bunga yang diberikan, fasilitas 

Auto save diseluruh kantor cabang, fasilitas On- Line, Biaya Administrasi yang ringan, dapat 

digunakan dan dimiliki seluruh lapisan masyarakat. 

Saran 
1. Untuk meningkatkan kelancaran usaha Bank Antardarah harus menyediakan fasilitas 

lain yang lebih memadai, selain transfer menggunakan mesin ATM ataupun harus 

datang langsung ke Teller, Bank Antardaerah juga harus menyediakan fasilitas 
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Mobile Banking ( M-Banking ), agar nasabah dapat melakukan transfer dengan 

praktis, kapanpun dan dimanapun. 

2. Apabila nasabah kehilangan buku tabungan, maka nasabah tidak perlu meminta surat 

kehilangan dari kepolisian. Nasabah cukup melapor dan datang langsung ke Bank 

Antardaerah untuk mengisi surat kehilangan yang di keluarkan oleh Bank Antar 

Daerah. 


