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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perbankan merupakan lembaga yang memiliki peranan penting dalam 

perekonomian suatu negara. Tugas utamanya yaitu menghimpun dana dari 

masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada pinjaman, kemudian 

digunakan untuk ditanamankan pada sektor produksi dan investasi, di samping itu 

digunakan untuk melakukan aktivitas membeli barang dan jasa sehingga 

perekonomian semakin tumbuh dan berkembang untuk meningkatkan standar 

kehidupan. Menurut Undang – Undang Perbankan Nomor 1998 yaitu 

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyrakat dalam bentuk 

simpanana dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau 

bentuk –bentuk lainya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

 

Kegiatan perbankan yang paling pokok adalah membeli uang dengan cara 

menghimpun dana dari masyarakat luas dengan menawarkan produk yang 

beraneka ragam dengan berbagai fasilitas yang akan diberikan. Maka untuk 

tercapainya kegiatan penghimpunan dana atau funding tersebut pihak bank 

memberikan balas jasa misalnya dalam bentuk bagi hasil, hadiah dan pelayanan 

yang baik.  

Karakteristik bank konvensional yang beroprasi berdasarkan kepercayaan 

dari masyarakat sehingga tingkat kesehatan bank harus di jaga dan dalam 

usahanya dituntut untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara pemeliharaan 
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likuiditas yang cukup dan pencapaian rentabilitas yang wajar serta pemenuhan 

kebutuhan modal yang memadai sesuai dengan jenis penanamannya. 

Peluang diatas menjadikan adanya persaingan ketat antara bank-bank 

konvensional di Indonesia dengan saling menunjukkan keunggulan produk dan 

pelayanan jasa yang baik (service excelent) serta meningkatkan kredibilitas dari 

bank itu sendiri. Salah satu bank konvensional dengan kredibilitas tinggi adalah 

PT. BANK TABUNGAN NEGARA DAERAH JAWA TIMUR CABANG 

UTAMA  SURABAYA. Berbagai macam produk dana dan pelayanan jasa 

unggulan diberikan Bank Tabungan Negara kepada calon nasabah. Salah satu 

bentuk produk yang ditawarkan kepada calon nasabah apabila ingin menyimpan 

dananya adalah dalam bentuk Deposito, yang pada Bank Tabungan Negara 

dinamakan Deposito berjangka. 

Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat 

dilakukan pada waktu tertentu sesuai tanggal yang diperjanjikan antara deposan 

dan bank.Deposito berjangka memiliki jangka waktu tertentu dalam penarikanya 

1, 3, 6, 12, dan 24 bulan. Jatuh tempo pencairan dana nasabah sesuai perjanjian 

yang telah di sepakati. Bila pencairan tidak sesuai jatuh tempo akan kenakan 

pinalti. Deposito juga dapat diperpanjang secara otomatis menggunakan sistem 

ARO (Automatic Roll Over).Bunga deposito lebih tinggi dari bunga tabungan. 

Bunga dapat diambil setelah tanggal jatuh tempo atau dimasukkan  ke pokok 

deposito untuk didepositokan lagi pada periode berikutnya. 
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Banyaknya masyarakat yang kurang mengetahui bagaimana cara 

menempatkan dana dalam jumlah besar atau produk dana apakah yang tepat untuk 

menyimpan dana mereka, untuk itu di dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini 

penulis mengangkat judul “Pelaksanaan Deposito Berjangka Pada Pt. Bank 

Tabungan Negara Cabang Utama Surabaya”karena penulis sangat tertarik 

untuk mengetahui bagaimana persyaratan dalam pembukaan hingga proses 

pencairan dari Deposito berjangka, bagaimana sistem dari Deposito Berjangka, 

serta hambatan - hambatan yang terjadi pada saat pelaksanaan Deposito Berjangka 

Pada PT. Bank Tabungan Negara Cabang utama Surabaya.  

 

1.2 Penjelasan Judul  

Agar tidak terjadi salah tafsir terhadap judul ini, maka penulis akan 

memberikan pengertian dan batasan mengenai judul tersebut sebagai berikut : 

Pelaksanaan 

Adalah aktifitas yang harus atau akan dilakukan berdasarkan rencana dan 

kebijakan yang telah ditetapkan. 

Deposito Berjangka 

Adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu 

tertentu sesuai tanggal yang diperjanjikan antara deposan dan bank. 

Pada  

Adalah sebuah kata penghubung yang menyatakan tempat. 

Rupiah 

Adalah Mata uang negara Indonesia. 
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Bank Tabungan Negara Cabang Utama Surabaya 

Adalah  Lembaga keuangan yang bergerak di bidang perbankan dan berada di 

wilayah Surabaya Timur yang merupakan tempat dimana penulis melakukan 

penelitian untuk mendapatkan data - data yang digunakan dalam penyusunan 

Tugas Akhir ini. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berikut ini ada beberapa rumusan masalah yang akan menjadi dasar dalam 

melakukan penelitian, diantaranya : 

1. Apa saja ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi nasabah dalam 

pembukaan Deposito Berjangka? 

2. Bagaimana pelaksanaan pembukaan Deposito Berjangka? 

3. Bagaimana perhitungan bunga pada Deposito Berjangka? 

4. Bagaimana prosedur perrpanjangan Deposito Berjangka? 

5. Bagaimana prosedur dan pelaksanaan pencairan Deposito Berjangka? 

6. Bagaimana prosedur Bilyet deposito hilang, rusak dan pemilik meninggal 

dunia pada Deposito Berjangka? 

7. Apa saja hambatan dan cara penyelesaiaan hambatan yang terjadi pada 

Deposito Berjangka? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Untuk mengetahui ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam 

pembukaan Deposito Berjangka. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembukaan Deposito Berjangka Pada 

Bank BTN Cabang Utama Surabaya. 

3. Untuk mengetahui perhitungan bunga Deposito berjangka. 

4. Untuk mengetahui prosedur perpanjangan Deposito Berjangka. 

5. Untuk mengetahui pelaksanaan pencairan Deposito Berjangka.  

6. Untuk mengetahui prosedur Bilyet deposito hilang, rusak dan pemilik 

meninggal dunia pada Deposito Berjangka. 

7. Untuk mengetahui hambatan dan cara penyelesaian hambatan yang terjadi 

pada Deposito Berjangka. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari hasil penelitian yang diperoleh penulis terkait dengan 

prosedur pembukaan Deposito Berjangka di Bank BTN Cabang Utama 

Surabaya adalah sebagai berikut : 

Bagi Penulis  

1. Memahami ketentuan dan persyaratanyang harus dipenuhi dalam 

pembukaan Deposito Berjangka. 

2. Pelaksanaan pembukaan Deposito Berjangka Pada Bank BTN Cabang 

Utama Surabaya. 

3. Mengetahui perhitungan bunga Deposito Berjangka. 

4. Mengetahui perpanjangan Deposito Berjangka 
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5. Mengetahui pelaksaan pencairan Deposito Berjangka.  

6. Mengetahui prosedur Bilyet deposito hilang, rusak dan pemilik meninggal 

dunia pada Deposito Berjangka. 

7. Mengetahui hambatan dan  cara penyelesaian hambatan yang terjadi pada 

Deposito Berjangaka. 

 

Bagi Bank BTN Cabang Utama Suarabaya 

Sebagai media dalam memberikan masukan atau pertimbangan dalam 

meningkatkan kualitas produk dan pelayanan terhadap nasabah, serta dapat 

dijadikan sebagai sarana untuk membantu memasarkan produk bank yang 

ditawarkan oleh bank BTN Cabang Utama. 

Bagi Pembaca 

Sebagai sumber tambahan informasi untuk mengetahui lebih dalam tentang 

prosedur pembukaan Deposito berjangka pada Bank BTN Cabang Utama 

Surabaya. 

Bagi STIE Perbanas Surabaya 

Dapat digunakan sebagai perbendaharaan buku bacaan di perpustakaan STIE 

Perbanas Surabaya. 

 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Lingkup Pembahasan 
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Supaya pembahasannya tidak terlalu luas dan menyimpang dari pokok 

permasalahan, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan sesuai 

dengan judul diatas yakni sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan pembukaan hingga pencairan Deposito Berjangka. 

2. Pelaksaan dari Deposito Berjangka. 

3. Perhitungan bunga Deposito Berjangka. 

4. Prosedur perpanjangan Deposito Berjangka. 

5. Pelaksanaan pencairan Deposito Berjangka. 

6. Prosedur Bilyet deposito hilang, rusak dan pemilik meninggal dunia 

pada Deposito Berjangka 

7. Hambatan dan cara penyelesaian hambatan yang terjadi pada Deposito 

Berjangka. 

 

1.6.2 Metode Pengumpulan Data 

1. Metode Wawancara  

Yaitu metode dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan pada bagian Customer 

Service dan bagian lain yang berkaitan dengan materi tugas akhir ini. 

2. Memanfaatkan Data Sekunder  

Yaitu merupakan metode dengan cara pengumpulan data yang 

diperoleh dari data-data, catatan, laporan terkait yang berasal dari Bank 

Tabungan Negara dan Perpustakaan STIE Perbanas. 
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3. Metode Studi Pustaka 

Yaitu merupakan metode pengumpulan data dengan cara mempelajari 

literatur-litaratur yang diharapkan dapat mendukung penyusunan tugas 

akhir ini. 

 

1.6.3  Sistematik Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, 

penjelasan judul, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 

metode penelitian dan sistematika penyusunan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan dijelaskan lebih mendalam tentang teori-teori yang 

berkaitan dengan topik penulisan yaitu tentang pengertian Bank, 

fungsi Bank, tujuan Bank, jenis-jenis Bank, kegiatan Bank, pengertian 

Deposito secara umum, pengertian Deposito Berjangka, perhitungan 

Deposito Berjangka, manfaat Deposito Berjangka.  

BAB III GAMBARAN SUBJEK PENGAMATAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai sejarah umum berdirinya Bank 

Tabungan Negara,  visi dan misi Bank, struktur organisasi Bank, Job 

Description, dan jenis produk dan jasa yang dihasilkan oleh Bank 

Tabungan Negara. 
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BAB IV PEMBAHASAN MASALAH 

Pada bab ini akan dijelaskan lebih mendalam mengenai : 

1. Apa saja ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi nasabah 

dalam pembukaan Deposito Berjangka. 

2. Bagaimana pelaksanaan pembukaan Deposito Berjangka.  

3. Bagaimana perhitungan bunga pada Deposito Berjangka.  

4. Apa saja prosedur perpanjangan Deposito Berjangka. 

5. Bagaimana pelaksanaan pencairan Deposito Berjangka. 

6. Bagaimana prosedur Bilyet deposito hilang, rusak dan pemilik 

meninggal dunia pada Deposito Berjangka 

7. Apa saja hambatan dan bagaimana cara penyelesaian hambatan   

yang terjadi pada Deposito Berjangka.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dan saran yang 

dapat disimpulkan oleh penulis mengenai prosedur pelaksanaan 

deposito berjangka pada Bank Tabungan Negara dan memberikan 

saran yang berguna bagi Bank tersebut. 

 

 

 

 

 


