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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Fungsi utama perbankan Indonesia dalam UU RI No. 10 Tahun 1998 (Pasal 

2) tentang perbankan adalah sebagai penghimpunan dana. Adapun pengertian 

Bank Menurut Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 

1998 (pasal 1 point.1) tentang Perbankan adalah “Badan usaha yang menghimpun 

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 

masyarakat dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak”. (kasmir Manajemen Perbankan 200:12). 

 

Kasmir (2008:11-12) dalam bukunyaManajemen Perbankan mendefinisikan 

Bank adalah “lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun 

dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat 

serta memberikan jasa Bank lainnya”. 

 

Dari uraian tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa bank merupakan 

perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, dan usaha perbankan meliputi 

tiga kegiatan yaitu menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada 

masyarakat, dan memberikan jasanya kepada masyarakat. Dalam Bank 

Konvensional ada berbagai produk funding atau produk penghimpun dana dari 

pihak ketiga. Produk funding tersebut terdiri dari Tabungan, Giro, Deposito, dan 

Sertifikat Deposito.Giro adalah” simpanan yang penarikannya dapat dilakukan 

setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran 

lainnya atau dengan cara pemindah bukuan”.Tabungan 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 
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yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan  Deposito adalah simpanan yang 

penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian 

nasabah penyimpan dengan bank. (Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998 

dalam Kasmir,S.E.,MM.). 

 

Untuk tercapainya kegiatan funding tersebut pihak bank memberikan balas 

jasa misalnya dalam bentuk bunga, hadiah dan pelyanan. Dalam mekanisme pasar 

seperti di indonesia tingkat suku bunga yang terjadi pada dasarnya merupakan 

reflesi dari kekuatan permintaan dan penawaran dana di masyarakat, karena 

tingkat suku bunga sangat penting dalam kebijaksanaan perekonomian suatu 

negara dalam pengaruhnya terhadap supply dan demand. Menigkatnya kebutuhan 

terhadap sumber-sumber pembiayaan akan menyebabkan naiknya suku bunga, 

kebijakan di indonesia dalam rangka menekan laju inflasi, tetap mempertahankan 

tingkat suku bunga tinggi. Dengan kata lain peredaran yang diperketat dapat 

mempertahankan tingkat harga pada tingkat aman. 

 

Deposito memiliki jangka waktu tertentu yang umumnya adalah satu bulan, 

tiga bulan, enam bulan, dua belas bulan, dan dua puluh empat bulan. Perbedaan 

jangka waktu tersebut merupakan perbedaan masa penyimpanan, juga bank 

biasanya memberikan balas jasa berupa bunga dengan tingkat bunga yang 

berbeda. Deposito dapat dibedakan menjadi tiga yaitu: deposito berjangka, 

sertifikat deposito, dan deposit on call. Dan penulis ini lebih menitikberatkan pada 

deposito berjangka. Deposito berjangka adalah bentuk simpanan berjangka yang 

penarikannya disesuaikan dengan jangka waktu tertentu. (Drs.Ismail, MBA.,AK. 

Manajemen Perbankan 2010:80). 

 

Deposito berjangka sendiri termasuk kedalam golongan dana mahal dan 

boleh dikatakan merupakan dana yang paling mahal karena bunga yang harus 

dibayar oleh bank kepada deposannya relative tinggi dibandingkan dengan 

produk-produk lainnya seperti rekening giro, dan tabungan. Namun sumber dana 

ini menduduki presentase yang paling tinggi dibandingkan sumber dana yang lain. 
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Hal ini terjadi apabila deposan tidak mencairkan dananya sebelum jatuh tempo 

dan dana tersebut dapat dipergunakan oleh bank untuk memperoleh keuntungan 

dengan digunakan kedalam bentuk pinjaman kepada sektor bisnis. (jopie 

jusuf,2004). 

 

Adapun berdasarkan mata uangnya, deposito berjangka dibewdakan menjadi 

dua yaitu: mata uang rupiah, dan mata uang asing. Tetapi penulisan ini lebih 

dititikberatkan pada Deposito Berjangka dalam mata uang Rupiah, karena 

Dpeosito Berjangka dalam mata uang rupiah lebih banyak dikenal dan paling 

banyak diselenggarakan oleh bank. Dengan tujuan untuk lebih mengetahui 

bagaimana pelaksanaan Deposito Berjangka Rupiah, manfaat yang diperoleh pada 

Deposito Berjangka Rupiah, manfaat yang diperoleh pada Deposito Berjangka 

Rupiah dan ketentuan-ketentuan pokok dalam penempatan dana Deposito 

Berjangka Rupiah. Deposito merupakan salah satu sumber dana bank dalam 

kegiatan operasional yang cukup penting. 

 

Bank papua merupakan salah satu jenis Bank Pembangunan Daerah yang 

ada di Indonesia sehingga dapat dikatakan jenis bank daerah. Bank papua 

memiliki jaringan cabang yang cukup luas di papua, jakarta, surabaya, dan 

makassar, Bank Papua Cabang Serui adalah tempat penulis melaksanakan 

program magang, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Bank 

Papua Cabang Serui-Papua, dikarenakan letak Bank Papua yang tidak jauh dari 

rumah orang tua penulis sehingga dapat mempermudah jalannya penelitian. 

 

Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih lajut dan jelas mengenai 

pelaksanaan deposito berjangka rupiah. Maka di dalam penulisan tugas akhir ini 

penulis mengangkat judul: 

 “ Pelaksanaan Deposito Bewrjangka Rupiah Di Bank Papua Cabang 

Serui- Papua“. 
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1.2 Penjelasan Judul  

 

Agar penulisan tugas akhir ini dapat mudah dipahami dan dimengerti oleh 

pembaca serta untuk menghindari salah pengetian dan penyimpangan dari judul 

yang sudah disusun, maka diberi penjelasan judul sebagai berikut: 

 

Pelaksanaan  

Adalah suatu proses kegiatan atau cara yang sesuai dengan ketentuan yang dibuat 

untuk mencapai tujuan.(KBBI Edisi kedua 1996:554) 

 

Deposito Berjangka 

Adalah salah satu simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penrikannya 

hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu menurut perjajian antara 

nasabah dengan bank yang bersangkutan dan nasabah akan mendapat imbalan 

berupa bunga yang sudah ditetapkan oleh bank tersebut. 

 

Rupiah 

Satuan mata uang Republik Indonesia.(KBBI Edisi Kedua 1996:854). 

 

Di 

Kata depan untuk menunjukkan untuk menunjukkan tempat. (KBBI Edisi Kedua 

1996:230). 

 

PT. Bank Papua cabang Serui - Papua 

Lembaga keungan yang bergerak dalam bidang perbankan dan berada di wilayah 

surabaya dimana penyusun memperoleh data dalam menyusun Tugas Akhir. 

 

Berdasarkan pengertian dan maksud dari judul di atas, yaitu : suatu tata cara 

pelaksanaan penghimpunan dana Deposito Berjangka Rupiah yang penarikannya 

dapat dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam BankPapua 

cabang Serui – Papua. 
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1.3 Rumusan Masalah 

 

Adapun rumusan masalah dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Apa Syarat dan ketentuan pembukaan Deposito Berjangka Rupiah di 

Bank Papua Cabang Serui – Papua? 

2. Bagaimana pembukaan Deposito Berjangka di Bank Papua Cabang 

Serui-Papua? 

3. Bagaimana pembayaran bunga dan pencairan Deposito Berjangka 

Rupiah di Bank Papua Cabang Serui-Papua? 

4. Bagaiamana cara perhitungan bunga dan penalty Deposito Berjangka 

Rupiah di Bank Papua Cabang Serui – Papua? 

5. Bagaiamana perpajangan Deposito Berjangka Rupiah di Bank Papua 

Cabang Serui – Papua? 

6. Bagaimana bila bilyet Deposito Berjangka Rupiah nasabah hilang dan 

rusak? 

7. Apa saja Kelebihan dan kekurangan Deposito Berjangka Rupiah di 

Bank Papua Cabang Serui-Papua? 

8. Hambatan apa saja yang timbul dan penyelesaiannya dalam 

pelaksanaan Deposito Berjangka Rupiah di Bank Papua Cabang Serui-

Papua? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Syarat dan ketentuan pembukaan Deposito Berjangka Rupiah di Bank 

Papua Cabang Serui – Papua. 

2. Cara pembukaan Deposito Berjangka di Bank Papua Cabang Serui-

Papua. 

3. Cara pembayaran bunga dan pencairan Deposito Brjangka Rupiah di 

Bank Papua Cabang Serui-Papua. 
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4. Cara perhitungan bunga dan penalty Deposito Berjangka Rupiah di 

Bank Papua Cabang Serui - Papua. 

5. Cara perpajangan Deposito Berjangka Rupiah di Bank Papua Cabang 

Serui - Papua. 

6. Bagaimana bila bilyet Deposito Berjangka Rupiah nasabah hilang dan 

rusak. 

7. Kelebihan dan kekurangan Deposito Berjangka Rupiah di Bank Papua 

Cabang Serui-Papua. 

8. Hambatan dan alternatif yang terjadi dalam pelaksanaan Deposito 

Berjangka Rupiah di Bank Papua Cabang Serui - Papua. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat dari penelitian dan penulisan Tugas Akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi penyusun  

Untuk menambah wawasan, untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi 

sejelas mungkin mengenai pembukaan Deposito Berjangka Rupiah di Bank 

Papua cabang Serui - Papua. 

2. Bagi Bank Papua cabang Serui - Papua 

Dapat dipergunakan sebagai bahan masukan serta untuk meningkatkan 

pelaksanaan operasional dalam pelaksanaan Deposito Berjangka Rupiah bagi 

bank. 

3. Bagi Pembaca 

Sebagai sumber tambahan informasi untuk mengetahui lebih dalam tentang 

tata cara pelaksanaan Deposito Berjangka Rupiah. 

4. Bagi STIE PERBANAS 

Dapat digunakan sebagai pembendaharaan di perpustakaan STIE 

PERBANAS Surabaya. 
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1.6 Metode Penelitian 

 

1.6.1 Lingkup Penelitian  

 

Agar dalam penusunan TA ini tidak menyimoang dari pokok permasalahan 

maka lingkup pembahasan hanya di batasi pada penempatan Deposito Berjangka 

Rupiah di Bank Papua cabang Serui– Papua 

. 

1.6.2 Prosedur Pengumpulan Data 

 

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini cara pengumpulan data yang dilakukan 

adalah sebagai berikut : 

 

1. Metode Interview 

Cara pengumpulan data dengan mewawancarai karyawan Bank yang 

berhubungan langsung dengan obyek yang diteliti. 

 

2. Metode Data Sekunder  

Cara pengumpulan data dari laporan yang dimiliki pihak Bank Papua 

cabang Serui - Papua. 

 

3. Metode Quesioner 

Pengumpulan data dengan cara mengirimkan daftar pertanyaan agar diii 

oleh kryawan Bank yang bersangkutan untuk kemudian diminta kembali. 

 

4. Studi Pustaka 

Penyusun memperoleh data dari perpustakaan, dan catatan selama masa 

perkuliahan. 
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1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

 

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penyusuna membuat organisasi Tugas 

Akhir sebagai berikut : 

 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, penjelasan judul, 

tujuan pengamatan, dan manfaat penelitian. Metode pengamatan 

meliputi lingkup pembahasan dan prosedur pengumpulan data serta 

penulisan Tugas Akhir. 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini diuraikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan 

topik penulisan, yaitu : pengertian, tujuan, fungsi, usaha dan dana 

bank serta jenis-jenis deposito berjangka rupiah dan perhitungan 

bunga deposito berjangka rupiah. 

BAB III :  GAMARAN SUBYEK PENGAMATAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang sejarah berdirinya Bank Papua 

cabang Serui - Papua, struktur organisasi, job Description serta 

produk-produk dan jasa yang ditawarkan oleh Bank Papua cabang 

Serui - Papua. 

BAB IV :  PEMBAHASAN MASALAH 

Dalam bab ini menguraikan tentang bagaimana pelaksanaan deposito 

berjangka rupiah di Bank Papua cabang Serui - Papua, pelaksanaan 

pembukaan deposito berjangka rupiah, prosedur pencairannya, 

manfaat, perhitungan bunga dan penalty serta permasalahan yang 

timbul dan cara penyelesaiannya. 

BAB V :  KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan serta 

beberapa saran yang membangun baik bagi pihak bank maupun bagi 

semua pihak yang membutuhkan 




