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BAB IV 

PEMBAHASAN HASIL PENGAMATAN 

 

Sebelum membahas tentang hasil pengamatan yang penulis peroleh, terlebih 

dahulu penulis akan memperkenalkan tentang produk tabungan Bank BTN Kantor 

Kas Rungkut Madya, yaitu Tabungan Prima. 

MANFAAT & FASILITAS : 

- Memperoleh bonus bunga 1.5% p.a. dari saldo, apabila tidak ada 

penarikan selama 2 (dua) bulan penuh 

- Memperoleh point reward untuk nasabah perorangan yang dapat 

ditukarkan dengan berbagai hadiah langsung yang dapat dipilih 

sesuai dengan kebutuhan & life style Anda, 1 poin untuk setiap 

kelipatan Rp 100.000,- dari rata-rata saldo bulanan nilainya setara 

dengan hadiah Rp. 25,- 

- Fasilitas Joint account untuk rekening bersama untuk keluarga 

nasabah. 

- Mempunyai kesempatan mengikuti program undian “BTN 

HOMEBASTIS” berhadiah Uang Tunai dan Rumah Mewah total 

Miliaran Rupiah. 

PERSYARATAN : 

- Diperuntukkan bagi nasabah Perorangan / Lembaga 

- Berlaku untuk WNI maupun Warga Negara Asing 

- Melampirkan fotokopi KTP/SIM/Paspor/KITAS/KIMS/KITAP 
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- Setoran awal dan saldo minimum 

 Perorangan  : Rp. 2.000.000 ,- 

 Lembaga   : Rp  5.000.000,- 

- Penabungan lanjutan minimal Rp. 50.000 

Suku Bunga Tabungan BTN Prima 

Perorangan s/d 2.000.000 0.00% 

Perorangan > 2.000.000 s/d 5.000.000 1.25% 

Perorangan > 5.000.000 s/d 100.000.000 3.25% 

Perorangan > 100.000.000 s/d 500.000.000 3.75% 

Perorangan > 500.000.000 s/d 

1.000.000.000 
4.40% 

Perorangan > 1.000.000.000 4.75% 

Lembaga s/d 5.000.000 0.00% 

Lembaga > 5.000.000 s/d 10.000.000 1.25% 

Lembaga > 10.000.000 s/d 100.000.000 3.25% 

Lembaga > 100.000.000 s/d 500.000.000 3.75% 

Lembaga > 500.000.000 s/d 1.000.000.000 4.40% 

Lembaga > 1.000.000.000  4.75% 

 

 

 

 

Program Hadiah Langsung, yaitu penempatan minimal 100juta di tabungan dan di 

blokir selama 3 bulan dengan simulasi sebagai berikut: 
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4.1 Persyaratan Yang Harus Dipenuhi Dalam Pembukaan dan Penutupan 

Tabungan Prima 

4.1.1 Syarat – Syarat Dalam Pembukaan Tabungan Prima 

Untuk membuka rekening bank dalam bentuk simpanan atau tabungan, 

tentunya seorang calon nasabah terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan yang 

telah di tetapkan sebelumnya untuk membuka rekening baru. Adapun syarat yang 

harus dipenuhi dalam pembukaan tabungan prima secara umum di Bank BTN 

Kantor Kas Rungkut Madya Surabaya adalah : 

1. Nasabah tabungan perorangan 

2 Mengisi formulir pembukaan rekening 

3 Menyerahkan fotocopy identitas diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor) 

4 Melakukan setoran awal minimal Rp 2.000.000,- 

Pada dasarnya tidak ada ketentuan khusus mengenai masalah umur bagi 

nasabah Tabungan Prima. Bank BTN Kantor Kas Rungkut Madya 

memperbolehkan untuk anak-anak usia dibawah 17 tahun untuk mempunyai 

rekening Tabungan Prima, namun untuk identitas tersebut dapat menggunakan 

identitas milik orang tua dan fasilitas yang diberikan tetap sama seperti pemilik 

rekening diatas usia 17 tahun. Tetapi dalam penarikan uang hanya dapat dilakukan 

oleh orang tuanya, dikarenakan pada buku tabungan nantinya akan ada “QQ” 

nama orang tua dari anak tersebut. Maksut dari “QQ” tersebut adalah Qualitate 

Qua (Mewakili Secara Legal). Contoh : Akhmad Rizky  Yushida QQ Fira. 
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4.1.2 Syarat – Syarat Dalam Penutupan Tabungan Prima 

Penutupan rekening dapat dilakukan langsung oleh pihak Bank BTN Kantor 

Kas Rungkut Madya sesuai permintaan nasabah. Adapun syarat–syaratnya yaitu : 

1. Kartu Identitas (KTP/SIM/Paspor) 

2. Slip aplikasi penutupan rekening 

3. Dikenakan biaya administrasi untuk penutupan rekening sebesar Rp 50.000,- 

4. Buku Tabungan 

5. Apabila nasabah meninggal maka juga dibutuhkan akte kematian dan surat ahli 

waris/surat kuasa. 

4.2 Prosedur Pembukaan dan Penutupan Tabungan Prima 

4.2.1 Prosedur Pembukaan Tabungan Prima 

A. Bagian yang terkait : 

Nasabah  : pemohon yang akan membuka rekening Tabungan 

   Prima 

Customer Service : yang akan membantu nasabah dalam memproses 

   pembukaan rekening Tabungan Prima 

Teller  : yang akan membantu nasabah dalam memproses 

   permintaan setoran awal pembukaan Tabungan 

   Prima. 

B. Media yang dipakai : 

1. Formulir Pembukaan (CIF). 

2. Kartu Identitas (KTP/SIM/Paspor) 

3. Slip setoran 
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4. Buku Tabungan 

 

C. Alur Proses Pembukaan Tabungan Prima 

Gambar 4.1 

Alur proses pembukaan Tabungan Prima Bank BTN Kantor Kas Rungkut 

Madya Surabaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Wawancara dengan customer service 

Keterangan : 

1. Calon nasabah datang menemui Customer Service untuk mengajukan 

pembukaan rekening tabungan prima. 

2. Customer service melayani dengan memberikan penjelasan tentang tabungan 

prima yang telah dipilih oleh calon nasabah serta menanyakan apakah sudah 

pernah punya account sebelumnya di bank BTN, lalu meminta nasabah untuk 

mengisi CIF (Customer Information File) atau formulir pembukaan tabungan 

prima. Kemudian nasabah menyerahkan fotocopy identitas diri 

Nasabah Customer 

Service 

Teller 

1 

2 

3 
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(KTP/SIM/Paspor). Setelah semua berkas diisi, CS akan memeriksa 

kelengkapan data CIF nasabah dikarenakan ada beberapa yang harus terisi 

dengan benar, yaitu : nama Ibu kandung, pekerjaan (jabatan), serta nomor 

telepon. Selanjutnya, CS akan memproses pembukaan rekening dengan 

melakukan pengimputan data nasabah dan nomer rekeningnya melalui ESTIM 

(Electronic Sistem for Bank BTN/Sistem Informasi Bank BTN Kantor Kas 

Rungkut Madya Surabaya). 

3. Nasabah akan menerima buku tabungan dari CS untuk ditandatangani. Untuk 

Produk Tabungan Prima ini tanpa ATM. -. 

4. Selanjutnya, nasabah diminta untuk mengisi slip setoran dan melakukan 

penyetoran awal pada bagian teller. Kemudian teller akan memproses sesuai 

ketentuan yang berlaku. Setelah melakukan pengimputan, teller akan 

menyerahkan kembali bukti slip setoran yang sudah tervalidasi dan buku 

tabungan nasabah serta menjelaskan bahwa uang setoran nasabah sudah masuk 

dalam rekening nasabah. 

Jurnal : 

Dr. Kas      Rp.XXX 

 Cr. Rekening Tabungan Batara Prima Nasabah Rp.XXX 

4.2.2Prosedur Penutupan Tabungan Prima 

A. Bagian yang terkait : 

Nasabah  : pemohon yang akan menutup rekening Tabungan 

   Prima 

Customer Service : yang akan membantu nasabah dalam memproses 
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   penutupan rekening Tabungan Prima 

Teller  : yang akan membantu nasabah dalam memproses 

  penarikan semua uang nasabah saat melakukan 

  penutupan rekening Tabungan Prima. 

B. Media yang dipakai : 

1. Slip aplikasi penutupan rekening Tabungan Prima. 

2. Kartu Identitas (KTP/SIM/Paspor) 

3. Bukti penarikan berupa slip penarikan 

4. Buku Tabungan 

5. Apabila nasabah meninggal maka juga dibutuhkan akte kematian dan 

surat ahli waris/surat kuasa. 

C. Alur Proses Penutupan Tabungan Prima 

Gambar 4.2 

Alur proses penutupan Tabungan Prima Bank BTN Kantor Kas Rungkut 

Madya Surabaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasabah Customer 

Service 

1 

2 

Teller 

3 
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Sumber : Wawancara dengan customer service 

Keterangan : 

1. Calon nasabah datang menemui Customer Service untuk mengajukan 

permohonan penutupan rekening tabungan prima. 

2. Customer service melayani dengan menanyakan alasan mengapa nasabah ingin 

menutup rekening tersebut. Jika memang nasabah sudah benar-benar ingin di 

tutup, maka CS akan membantu. Nasabah akan diminta untuk mengisi Slip 

Aplikasi Penutupan rekening. Kemudian nasabah menyerahkan fotocopy 

identitas diri (KTP/SIM/Paspor). CS juga akan meminta buku tabungan 

nasabah untuk di stempel bahwa rekening di tutup, serta meminta nasabah 

untuk menandatangani halaman belakang pada buku tabungan. Selanjutnya, CS 

akan meminta nasabah untuk mengisi slip penarikan dan nasabah dapat 

menarik semua uang yang ada di rekening pada teller. Setelah semua 

persyaratan dipenuhi nasabah, maka CS akan memproses penutupan rekening 

nasabah dan buku tabungan akan ditarik oleh Bank BTN Kantor Kas Rungkut 

Madya Surabaya. 

3. Nasabah menuju teller untuk menarik semua uang yang ada di rekening serta 

secara otomatis akan langsung dipotong sebesar Rp 50.000 untuk biaya 

administrasi penutupan rekening. 

4.3 Prosedur Penyetoran dan Penarikan Tabungan Prima 

4.3.1 Prosedur Penyetoran Tabungan Prima secara tunai 

Gambar 4.3 

Alur proses penyetoran Tabungan Prima secara tunai 
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Bank BTN Kantor Kas Rungkut Madya Surabaya 

 

 

 

 

 

Sumber : Wawancara dengan customer service 

Keterangan : 

1. Nasabah mengambil slip setoran yang telah disediakan dan mengisi slip 

tersebut sesuai dengan identitas dan ketentuan yang berlaku. 

2. Nasabah menyerahkan slip setoran yang telah diisi dan buku tabungan pada 

teller. 

3. Teller menerima slip setoran, uang yang disetor, dan buku tabungan dari 

nasabah. 

4. Teller memeriksa kebenaran isi slip setoran dan mencocokkan nominal pada 

slip setoran nasabah dengan jumlah uang yang disetor. Nominal dalam 

penyetoran tabungan prima minimal Rp 2.000.000,- 

5. Setelah melakukan pencocokan, teller memproses setoran nasabah dengan 

menginput pada rekening tabungan nasabah serta memvalidasi slip setoran 

sebagai bukti bahwa setoran nasabah sudah diproses. Serta teller akan memaraf 

slip setoran tersebut. 

6. Teller akan mengeprint setoran nasabah tersebut ke dalam buku tabungan 

nasabah. 

1 

Nasabah Teller 
2 
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7. Setelah semua selesai, teller akan menyerahkan kembali slip setoran dan buku 

tabungan kepada nasabah 

4.3.4 Prosedur penarikan Tabungan Prima 

Gambar 4.5 

Alur proses penarikan Tabungan Prima Bank BTN Kantor Kas Rungut 

Madya Surabaya 

 

 

 

 

Sumber : Wawancara dengan customer service 

Keterangan : 

1. Nasabah mengambil slip penarikan yang telah disediakan dan mengisi slip 

tersebut sesuai dengan identitas dan ketentuan yang berlaku. 

2. Nasabah menyerahkan slip penarikan yang telah diisi, kartu identitas yang 

masih berlaku (KTP) dan buku tabungan pada teller. 

3. Teller menerima slip penarikan, kartu identitas, dan buku tabungan dari 

nasabah. 

4. Teller memeriksa kebenaran isi slip penarikan dan mencocokkan speciment 

pada slip penarikan dengan kartu identitas serta buku tabungan nasabah, guna 

untuk meminimalisir adanya tindak kecurangan. Nasabah tidak ada ketentuan 

tertentu mengenai minimal dan maksimal nominal dalam menarik uang pada 

1 

Nasabah Teller 

2 
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rekening tabungan prima, hanya saja saldo mengendap pada tabungan harus 

ada sebesar Rp 2.000.000,- 

5. Setelah melakukan pencocokan, teller memproses transaksi tersebut. Kemudian 

teller akan menghitung sejumlah uang sesuai dengan nominal yang tertera 

dalam slip penarikan nasabah. 

6. Teller akan mengeprint transaksi ke dalam buku tabungan nasabah. 

7. Setelah semua selesai, teller akan menyerahkan kembali buku tabungan dan 

identitas kepada nasabah. 

8. Jurnal ketika nasabah melakukan  penarikan : 

 

Dr.Rekening Tabungan Nasabah Batara Prima Rp.XXX 

  Cr.Kas       Rp.XXX 

4.4 Kelebihan dan Fasilitas Tabungan Prima 

Terdapat beberapa kelebihan serta fasilitas yang ditawarkan dalam 

Tabungan Prima Bank BTN Kantor Kas Rungkut Madya Surabaya, yaitu : 

4.4.1 Kelebihan Tabungan Prima 

1. Bunga yang tinggi dan adanya bonus bunga 1,5% dari saldo apabila tidak 

melakukan penarikan 2 bulan penuh. 

2. Point reward yang terkomulatif dan bisa di tukarkan dengan barang 

apapun sesuai dengan ketersediaan saldo.   
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4.5 Upaya Atau Cara Bank BTN Kantor Kas Rungkut Madya Surabaya 

Dalam Menarik Minat Masyarakat Terhadap Produk Tabungan Prima 

1. Mengikuti pameran-pameran yang diselenggarakan oleh bank-bank seperti di 

Royal, Grand City, Tunjungan Plasa, City Of Tomorrow dan Jatim Expo. 

2. Membagi-bagikan brosur di sekitar BTN Kantor Kas Rungkut Madya. 

3. Menawarkan fasilitas yang diberikan kepada nasabah jika membuka Tabungan 

Prima. 

 

4.6 Alasan – Alasan Nasabah Saat Menutup Rekening Tabungan Prima. 

Nasabah sudah meninggal, sehingga rekening ditutup oleh ahli warisnya atau 

ada juga yang dananya dipindahkan ke ahli warisnya. 

 

4,7 Hambatan Atau Permasalahan Yang Muncul Pada Tabungan Prima 

Beserta Dengan Penyelesainnya. 

4.7.1 Hambatan Pada Tabungan Prima 

Dalam pelaksanaan Tabungan Prima pada Bank BTN ini terdapat beberapa 

hambatan yang dialami oleh bank, khususnya pada CS dan teller, diantaranya 

yaitu ; 

a. Ada beberapa nasabah yang tidak mau mengisi formulir pembukaan (CIF), 

sedangkan CIF itu harus diisi oleh nasabah sendiri dikarenakan itu merupakan 

data-data pribadi milik nasabah. 

b. Ada beberapa nasabah yang tidak melakukan konfirmasi kepada bank terkait 

kartu identitas yang sudah habis masa aktifnya 
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c. Pada saat nasabah melakukan penarikan, pada slip penarikan ada nominal dan 

terbilang yang berbeda. 

4.7.2 Alternatif Penyelesaian Dalam Menghadapi Hambatan 

Dengan adanya hambatan tersebut, maka penyelesainnya yang dilakukan 

oleh pihak bank, diantaranya yaitu ; 

1. Pihak CS yang akan mengisi CIF tersebut, meskipun secara prosedur itu tidak 

diperbolehkan. Tetapi memang sulit suasana di lapangan, takutnya jika CS 

memaksakan nasabah untuk mengisi serta dikhawatirkan nasabah akan menilai  

CS tidak memberikan pelayanan dengan baik. 

2. Bank melakukan pengecekan sendiri dikarenakan pada sistem Bank BTN 

Kantor Kas Rungkit Madya Surabaya terdapat menu sendiri untuk nasabah – 

nasabah yang sudah habis masa aktifnya sehingga bank melakukan pembaruan 

data tersendiri. 

3. Pada saat nasabah melakukan transaksi penarikan, terdapat nominal dan 

terbilang yang berbeda pada slip penarikan, sehingga teller akan mencoret terus 

meminta nasabah untuk memarafnya sebagai bukti bahwa itu salah apabila 

yang mengambil adalah nasabah pemilik rekening sendiri. Namun apabila 

bukan nasabah pemilik rekening sendiri yang menarik, maka teller akan 

meminta surat kuasa dan akan menghubungi nasabah pemilik rekening 

terdahulu untuk memastikan kebenarannya 

4.9 Contoh transaksi nasabah Tabungan Prima. 

Ketentuan Bunga dan Bonus : 

Dari perhitungan bunga dan bonus adapun ketentuan – ketentuan sebagai berikut : 
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1. Perhitungan bungan berdasarkan saldo rata – rata harian. 

2. Nasabah tidak melakukan penarikan selama 2 bulan. 

3. Saldo dalam  tabungan diatas rata – rata saldo minimal yaitu Rp.2.000.000,- 

 

 

Contoh : 

 Bapak Ilham melakukan setoran pada tabungan prima tanggal 1 Maret 

sebesar Rp. 80.000.000,- dimana selama 2 (dua) bulan tabungan Bapak Ilham 

tidak melakukan penarikan, maka akan mendapatkan bonus bunga dari bank 

sebesar 1.5% p.a, maka perhitungannya bunga dan bonusnya adalah sebagai 

berikut : 

 

 

 

TABEL 4.3 

CONTOH PERHITUNGAN BUNGA DAN BONUS 

Tanggal Keterangan Debet  Kredit Saldo 

1 Maret Saldo awal   80.000.000 

1 April Bunga  213.698 80. 213.698 
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1 Mei Bunga  214.269 80.427.967 

1 Mei Bonus Bunga  6.419 80.434.386 

 

       

      Rp. 80.000.000 x 3,25% x 30 

Perhitungan tanggal 1 April   =   365 

     = Rp.213.698,- 

Pajak 20%    = Rp.213.698 x 20% 

     = Rp.42.739 

Bunga yang diterima   =  Rp170.959 

 

      Rp. 80. 213.698 x 3,25% x 30 

Perhitungan tanggal 1 Mei  =   365 

     = Rp.214.269,- 

Pajak 20%    = Rp.214.269 x 20% 

     = Rp.42.853 

Bunga yang diterima   = Rp. 171.416 

 

Total bunga selama 2 bulan  = Rp. 213.698 

( sebelum pajak )   = Rp. 214.269 + 

     = Rp. 427.967 

 

Total pajak selama 2 bulan  = Rp. 42.739 

      Rp. 42.853 + 

      Rp. 85.592 
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Perhitungan bunga selama 2 bulan = Rp. 170.959 

( setelah pajak )    Rp. 171.416 + 

      Rp. 342.375 

Perhitungan bonus   = Rp 342.375  x 1,5% 

     = Rp. 5135 

Perhitungan bunga dan bonus  = Rp. 342.375 

                 Rp.     5.135 + 

     = Rp. 347.510,- 

 

Jadi seluruh pendapatan bunga dan bonus dari Tabungan Tuan Ilham setelah 2 

bulan terhitung dari tanggal 1 Maret sampai dengan 1 Mei dan setelah dikenakan 

pajak adalah Rp. 347.510 

Jurnal : 

D Kas  Rp. 433.102 

 K Bunga Tabungan Rp. 342.375 

 K Pajak  Rp.    85.592 

 K Bonus  Rp.      5.135 

 


