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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Keberadaan lembaga perbankan saat ini sangat di butuhkan oleh masyarakat di 

Indonesia. Sebagai lembaga perbankan fungsi bank adalah menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan besar dana yang disimpan oleh bank tersebut 

akan dialokasikan oleh bank yang bersangkutan dalam bentuk kredit maupun 

pinjaman. Untuk itu bank harus dapat menyediakan berbagai macam produk dan jasa, 

guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam serta memberikan 

kepercayaan agar nasabah percaya dan merasa aman atas segala bentuk produk dan 

jasa yang ditawarkan dengan cara meningkatkan pelayanan bank. 

 Dari pengertian fungsi bank di atas, dapat dijelaskan bahwa bank merupakan 

perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan. Dari aktivitas perbankan sendiri 

telah tercantum dalam UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, adalah 

menghimpun dana dari masyarakat luas yang dalam dunia perbankan dikenal dalam 

istilah funding. Kegiatan funding di dunia perbankan berkaitan dengan usaha bank 

untuk menarik nasabah dengan menawarkan produk yang beraneka ragam dengan 

fasilitas yang bervariasi. Maka untuk tercapainya kegiatan funding tersebut pihak 

bank memberikan balas jasa misalnya dalam bentuk bunga, hadiah dan pelayanan. 
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 Dalam mekanisme pasar seperti di Indonesia tingkat suku bunga yang terjadi 

pada dasarnya merupakan refleksi 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. 

Meningkatnya 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. 

 Setiap deposito memiliki jangka waktu tertentu pada umumnya adalah satu 

bulan, tiga bulan, enam bulan, dua belas bulan dan dua puluh empat bulan. Masing-

masing jangka waktu tertentu memiliki tingkat suku bunga yang berbeda.  

 Sedangkan berdasarkan jenis mata uangnya, deposito berjangka dibedakan 

menjadi dua bagian yaitu Deposito Berjangka dalam mata uang rupiah dan Deposito 

Berjangka dalam mata uang valuta asing. Tetapi penulisan ini lebih dititikberatkan 

pada Deposito Berjangka dalam mata uang rupiah, karena Deposito Berjangka dalam 

mata uang rupiah lebih banyak dikenal dan paling banyak diselenggarakan. Dengan 

tujuan untuk lebih mengetahui bagaimana pelaksanaan Deposito Berjang Rupiah, 

manfaat yang diperoleh pada Deposito Berjangka Rupiah dan ketentuan-ketentuan 

pokok dalam penempatan dana Deposito Berjangka Rupiah. 

 Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih lanjut dan jelas mengenai pelaksanaan 

deposito berjangka rupiah. Maka  di dalam penulisan laporan kerja praktek ini penulis 
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menganakut judul ” Pelaksanaan Deposito Berjangka Rupiah di BTN IAIN Sunan 

Ampel KCP Surabaya”. 

 Untuk mengatahui manfaat deposito berjangka rupiah bagi bank dan 

nasabahnya serta mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan 

deposito dan cara penyelesaiannya. 

 

1.2 Penjelasan Judul 

 Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dan memudahkan dalam 

pamahaman judul yang dipilih, maka penjelasan judul Laporan Kerja Praktek dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

Pelaksanaan 

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

untuk mencapai tujuan. 

Deposito Berjangka 

Adalah salah satu simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya 

dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara nasabah 

dengan bank yang bersangkutan dan nasabah akan mendapat imbalan berupa bunga 

yang sudah ditetapkan oleh bank tersebut. 

Rupiah 

Adalah mata uang Republik Indonesia, 

Di 

kata penghubung yang menyatakan tempat. 



 

 

4 

BTN IAIN Sunan Ampel KCP  Surabaya 

Lembaga keuangan bank yang dikelolah oleh pemerintah dimana penulis memperoleh 

data yang digunakan dalam penyusunan 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 BTN IAIN Sunan 

Ampel KCP Surabaya. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

1.  Apa  pengertian Deposito Berjangka Rupiah di BTN IAIN Sunan Ampel KCP 

Surabaya ? 

2.  Bagaimana ketentuan umum Deposito Berjangka Rupiah di BTN IAIN Sunan 

Ampel KCP Surabaya ? 

3.  Bagaimana prosedur pelaksanaan pembukaan dan pencairan Deposito 

Berjangka Rupiah di BTN IAIN Sunan Ampel KCP  Surabaya ? 

4.  Bagaimana prosedur perpanjangan Deposito Berjangka Rupiah di BTN IAIN 

Sunan Ampel KCP Surabaya? 

5. Bagaimana bila bilyet Deposito Berjangka Rupiah nasabah hilang dan rusak? 

6.  Apa manfaat Deposito Berjangka Rupiah di BTN IAIN Sunan Ampel KCP 

Surabaya ? 
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7.  Bagaimana perhitungan bunga dan penalty Deposito Berjangka Rupiah di 

BTN IAIN Sunan Ampel KCP Surabaya ? 

8.  Apa saja persoalan atau masalah yang terjadi dalam pelaksanaan deposito 

Berjangka Rupiah di BTN IAIN Sunan Ampel KCP Surabaya ? 

 

1.4 Tujuan Pengamatan 

Adapun tujuan dari pengamatan adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui lebih dalam tentang pengertian Deposito Berjangka Rupiah di 

BTN IAIN Sunan Ampel KCP Surabaya. 

2. Untuk mengetahui ketentuan umum Deposito Berjangka Rupiah di BTN IAIN 

Sunan Ampel KCP Surabaya. 

3. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pembukaan dan pencairan Deposito 

Berjangka Rupiah di BTN IAIN Sunan Ampel KCP Surabaya. 

4. Untuk mengetahui perpanjangan deposito Berjangka Rupiah di BTN IAIN Sunan 

Ampel KCP Surabaya. 

5. Untuk mengetahui manfaat Deposito Berjangka Rupiah di BTN IAIN Sunan 

Ampel KCP Surabaya. 

6. Untuk mengetahui perhitungan bunga dan penalty Deposito Berjangka Rupiah di 

BTN IAIN Sunan Ampel KCP Surabaya. 

7. Untuk mengetahui manfaat Deposito Berjangka Rupiah di BTN IAIN Sunan 

Ampel KCP Surabaya. 
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8. Untuk mengetahui permasalahan dan alternative yang terjadi dalam pelaksanaan 

Deposito Berjangka Rupiah di BTN IAIN Sunan Ampel KCP Surabaya. 

 

1.5 Manfaat Pengamatan 

Dengan adanya pengamatan dan penilaian ini diharapkan memberikan kegunaan, 

yaitu: 

a. Bagi Penulis 

 Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang prosedur dan pelaksanaan 

Deposito Berjangka Rupiah. 

b. Bagi Bank BTN IAIN Sunan Ampel KCP Surabaya 

 Dapat dipergunakan sebagai bahan masukan serta untuk meningkatkan 

pelaksanaan operasional dalam pelaksanaan Deposito Berjangka Rupiah bagi 

bank. 

c. Bagi Pembaca 

 Sebagai sumber tambahan informasi untuk mengetahui lebih dalam tentang tata 

cara pelaksanaan Deposito Berjangka Rupiah. 

d. Bagi STIE Perbanas Surabaya 

 Dapat dipergunakan sebagai perbendaharaan buku bacaan di perpustakaan STIE 

Perbanas Surabaya. 
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1.6 Metode Pengamatan 

1.6.1 Ruang Lingkup Pengamatan 

Agar dalam judul Laporan Kerja Praktek ini tidal terlalu luas dan menyimpang, maka 

diberikan batasan agar tidak terdapat salah pengertian. 

 Adapun lingkup pembahasan dalam Laporan Kerja Praktek ini sesuai denagan 

judul diatas adalah : 

1. Prosedur pelaksanaan Deposito Berjangka Rupiah. 

2. Manfaat yang di dapat dari produk Deposito Berjangka Rupiah. 

3. Hambatan-hambatan yang dihadapiserta cara penyelesaiannya. 

 

1.6.2 Prosedur Pengumpulan Data 

Dalam penyusunan Laporan Kerja Praktek ini metode pengumpulan data dapat 

dilakukan melalui : 

a. Metode ”Interview” 

 Pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara langsung kepada pihak-

pihak yang terkait. 

b. Metode ”Questionare” 

 Pengumpulan data dengan cara memberikan daftar pertanyaan secara tertulis 

kepada pihak-pihak yang bersangkutan. 

c. Metode Pemanfaatan Data Sekunder 

 Pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku dan laporan-laporan yang 

berasal dari pihak-pihak yang bersangkutan. 
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1.7 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktek 

 Sisitematika penulisan Laporan Kerja Praktek ini diuraikan dalam lima bab 

secara terperinci dengan tujuan untuk mempermudah penyusunannya, maka telah 

disusun sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, penjelasan judul, 

tujuan dan kegunaan pengamatan, metode pengamatan yang mencakup 

ruang lignkup pembahasan, prosedur pengumpulan data serta sistematika 

penulisan Laporan Kerja Praktek. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Pada 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 GAMBARAN SUBYEK PENGAMATAN 

 Pada bab ini diuraikan tentang sejarah berdirinya Bank Tabungan Negara 

(BTN) IAIN Sunan Ampel KCP Surabaya, struktur organisasi, Job 

Description serta produk-produk dan jasa-jasa yang ditawarkan oleh Bank 

Tabungan Negara (BTN) IAIN Sunan Ampel KCP Surabaya. 

BAB IV PEMBAHASAN MASALAH 

 Pada bab ini diuraikan tentang bagaimana pelaksanaan deposito berjangka 

rupiah di Bank Tabungan Negara (BTN) IAIN Sunan Ampel KCP 
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Surabaya, pelaksanaan pembukaan deposito berjangka rupiah, prosedur 

pencairannya, manfaat, perhitungan bunga dan penalty serta permasalahan 

yang timbul dan cara penyelesaiannya. 

BAB V PENUTUP 

 Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dari keseluruhan dari seluruh 

pembahasan dan saran yang dapat dikemukakan yang munkin dapat 

bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




