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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori Perbankan 

 Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan 

usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali 

dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya (Kasmir, 

2012:3). Sedangkan pengertian dari lembaga keuangan adalah setiap perusahaan 

yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya baik hanya menghimpun 

dana, atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan 

menyalurkan dana (Kasmir, 2000:11) 

 Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud bank 

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau 

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga 

keuangan yang kegiatannya adalah: 

1. Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, 

maksudnya dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau 

berinvestasi bagi masyarakat. Tujuan utama masyarakat menyimpan uang 

biasanya adalah untuk keamanan uangnya. Sedangkan tujuan kedua adalah 

untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil 



7 
 

 
 

simpanannya. Tujuan lainnya adalah untuk memudahkan melakukan 

transaksi pembayaran. Untuk memenuhi tujuan di atas, baik untuk 

mengamankan uang maupun untuk melakukan investasi, bank 

menyediakan sarana yang disebut dengan simpanan. Jenis simpanan yang 

ditawarkan sangat bervariasi tergantung dari bank yang bersangkutan. 

Secara umum jenis simpanan yang ada di bank adalah tediri dari simpanan 

giro (demand deposit), simpanan tabungan (saving deposit) dan simpanan 

deposito (time deposit). 

2. Menyalurkan dana ke masyarakat, maksudnya adalah bank memberikan 

pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang mengajukan permohonan. 

Dengan kata lain, bank menyediakan dana bagi masyarakat yang 

membutuhkannya. Pinjaman atau kredit yang diberikan dibagi dalam 

berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah. Tentu saja sebelum kredit 

diberikan, bank terlebih dahulu menilai apakah kredit tersebut layak 

diberikan atau tidak. Penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari 

kerugian akibat tidak dapat dikembalikannya pinjaman yang disalurkan 

bank dengan berbagai sebab. Jenis kredit yang biasa diberikan oleh hampir 

semua bank adalah seperti kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit 

perdagangan. 

3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti pengiriman uang (transfer), 

penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (clearing), 

penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar negeri (inkaso), 

letter of credit (L/C), safe deposit box, bank garansi, bank notes, travellers 
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cheque, dan jasa lainnya. Jasa-jasa bank lainnya ini merupakan jasa 

pendukung dari kegiatan pokok bank, yaitu menghimpun dan menyalurkan 

dana (Kasmir, 2012:4). 

2.2 Tujuan dan Fungsi Bank 

 Tujuan Bank dijelaskan dalam pasal 3 Undang-Undang No. 10 Tahun 

1998 tentang perbankan yaitu Perbankan Indonesia bertujuan menunjang 

pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, 

pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan 

rakyat banyak 

 Fungsi perbankan indonesia menurut pasal 3 Undang-Undang No. 10 

Tahun 1998 tentang perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana 

masyarakat. Fungsi tersebut dikenal sebagai intermediasi keuangan (financial 

intermediary). Maksud dari intermediasi (perantara) adalah bahwa perbankan 

memberikan kemudahan untuk mengalirkan dana dari nasabah yang memiliki 

kelebihan dana (savers) dengan kedudukan sebagai penabung ke nasabah yang 

memerlukan dana (borrowers) untuk berbagai kepentingan. Nasabah penyimpan 

dana (savers) disebut juga dengan pemberi pinjaman (lenders). Posisi bank adalah 

sebgai perantara untuk menerima dan memindahkan / menyalurkan dana antara 

kedua belah pihak itu tanpa mereka saling mengenal satu sama lainnya. Fungsi 

perbankan lebih spesifik dijelaskan sebagai berikut :  

a) Fungsi Pembangunan (Development) Tugas bank sebagai penghimpun dan 

penyalur dana sangat menunjang pertumbuhan perekonomian negara. Jika sistem 
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dan kelembagaan industri perbankan baik, perbankan akan sangat bermanfaat bagi 

pembangunan Indonesia. Pemerintah dan masyarakat membutuhkan dana yang 

disediakan bank sebagai perantara untuk menggerakkan sektor riil. Pembangunan 

negara akan berjalan baik apabila perbankan turut terlibat dalam bentuk 

pembiayaan yang diperlukan.  

b) Fungsi pelayanan (Services) Perbankan adalah jenis peruysahaan dengan 

kegiatan utama berupa pemberian semua jasa yang dubutuhkan nasabahnya baik 

nasabah penyimpan dana maupun nasabah peminjam dana. Pelayanan ini pada 

dasarnya adalah memberikan semua kegiatan yang dubutuhkan dan diinginkan 

oleh nasabah, sehingga nasabah memeperoleh kemudahan dalam melakukan 

kegiatan transaksi keuangannya. Pelayanan yang prima atau service excellent 

adalah jenis pelayanan yang mampu memberikan harapan yang tertinggi dari 

nasabah terhadap pelayanan bank tersebut.  

c) Fungsi Transmisi Fungsi merupakan kegiatan perbankan yang berkaitan dengan 

lalu lintas pembayaran dan peredaran uang dengan menciptakan instrumen 

keunagan yang disebut dengan uang giral. Maksud uang giral adalah jenis 

simpanan dana di bank yang dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan cek 

dan jenis simpanan uang tersebut umumnya dengan Tabungan/simpanan giro.  

2.3 Jenis-Jenis Bank 

2.3.1 Jenis Bank dari Segi Fungsinya 

 Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jenis perbankan dari segi 

fungsinya terdiri dari: 
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1. Bank Umum 

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan 

adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. 

Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah 

Indonesia, bahkan ke luar negeri (cabang). Bank umum sering disebut bank 

komersil (commercial bank). 

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional atau berdasarakan prinsip syariah. Dalam 

kegiatannya, BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

Artinya jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika 

dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum. 

2.3.2 Jenis bank dari Segi Kepemilikannya 

 Menurut Kasmir (2012:21) jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya 

adalah: 

1.  Bank Milik Pemerintah 

 Merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya 

dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini 

dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank-bank milik pemerintah Indonesia 
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antara lain: Bank Negara Indonesia 46 (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank 

Tabungan Negara (BTN), Bank Mandiri. 

 Kemudian Bank Pemerintah Daerah (BPD) terdapat di daerah tingkat I dan 

tingkat II masing-masing provinsi. Modal BPD sepenuhnya dimiliki oleh Pemda 

masing-masing tingkatan. Contoh BPD yang ada adalah: BPD DKI Jakarta, BPD 

Jawa Barat, BPD Jawa Tengah, BPD DI. Yogyakarta, BPD Riau, BPD Jawa 

Timur, BPD Sulawesi Selatan, BPD Nusa Tenggara Barat, BPD Papua, dan BPD 

lainnya. 

2. Bank Milik Swasta Nasional 

 Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh 

swasta nasional. Kemudian akte pendirian pun didirikan oleh swasta, begitu pula 

dengan pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contoh bank 

milik swasta nasional antara lain: Bank Bumi Putera, Bank Central Asia, Bank 

Danamon, Bank International Indonesia, Bank Lippo, Bank Mega, Bank 

Muamalat, Bank Niaga, Bank Universal. 

3. Bank Milik Koperasi 

 Merupakan bank kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan 

yang berbadan hukum koperasi. Contoh bank jenis ini adalah Bank Umum 

Koperasi Indonesia (Bukopin). 

4. Bank Milik Asing 

 Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik 

milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya pun jelas dimiliki 
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oleh pihak asing (luar negeri). Contoh bank asing antara lain: ABN AMRO 

Bank, American Express Bank, Bank of America, Bank of  Tokyo, Bangkok 

Bank, City Bank, Chase Manhattan Bank, Deutsche Bank, Europia Asian 

Bank, Hongkong Bank, Standard Chartered Bank. 

5. Bank Milik Campuran 

 Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oeh pihak asing dan pihak 

swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga 

negara Indonesia. Contoh bank campuran antara lain: Bank Finconesia, Bank 

Merincorp, Bank PDFCI, Bank Sakura Swadarma, Ing Bank, Inter Pacifik Bank, 

Mitsubishi Buana Bank, Paribas BBD Indonesia, Sumitomo Niaga Bank, Sanwa 

Indonesia Bank. 

2.3.3 Jenis Bank dari Segi Status 

 Menurut (Kasmir, 2012:24), dilihat dari segi kemampuannya melayani 

masyarakat, bank umum dapat dibagi ke dalam dua jenis. Pembagian jenis ini 

disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. 

 Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam 

melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas 

pelayanannya. Untuk memperoleh status tertentu diperlukan penilaian-penilaian 

dengan kriteria tertentu pula. 

Jenis bank dilihat dari segi status adalah sebagai berikut: 
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1. Bank Devisa 

 Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau 

yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer 

keluar negeri, inkaso keluar negeri, travellers cheque, pembukaan dan 

pembayaran Letter of Credit dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi 

bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia. 

2. Bank Non Devisa 

 Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan 

transasksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transasksi 

seperti halnya bank devisa. Jadi, bank non devisa merupakan kebalikan daripada 

bank devisa, di mana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara. 

2.3.4 Jenis Bank dari Segi Cara Menentukan Harga 

 Menurut Kasmir (2012:25), jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya 

dalam menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua 

kelompok, yaitu: 

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (Barat) 

 Mayoritas bank yang berkembang di indonesia saat ini adalah bank yang 

berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa 

indonesia di mana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh kolonial Belanda. 

 Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para 

nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua 

metode, yaitu: 
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a) Menentukan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan seperti 

giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk 

produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat 

suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah 

spread based. 

b) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional (barat) 

menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam 

nominal atau presentas tertentu. Sistem pengenaan biaya ini 

dikenal dengan istilah fee based. 

b. Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah (Islam) 

 Bank berdasarkan Prinsip Syariah belum lama berkembang di Indonesia. 

Namun, di luar negeri terutama di negara-negara Timur Tengah seperti Mesir atau 

di Pakistan bank yang berdasarkan Prinsip Syariah sudah berkembang pesat sejak 

lama. 

 Bagi bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dalam penentuan harga 

produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan Prinsip Konvensional. Bank 

berdasarkan Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam 

antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau 

kegiatan perbankan lainnya. 

 Dalam menentukan harga, bank syariah menerapkan prinsip syariah 

sebagai berikut: 

a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah) 
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b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah) 

c. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah) 

d. Pembiyaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah) 

e. Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang 

disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtana) 

 Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang 

berdasarkan Prinsip Syariah juga sesuai dengan Syariah Islam. Sumber penentuan 

harga atau pelaksanaan kegiatan bank Prinsip Syariah dasar hukumnya adalah Al-

Qur’an dan Sunnah Rasul. Bank berdasarkan prinsip syariah mengharamkan 

penggunaan harga produknya dengan bynga tertentu. Bagi bank yang berdasarkan 

Prinsip Syariah bunga adalah riba. 

2.4 Kegiatan Usaha Bank 

 Menurut Kasmir (2012:33) kegiatan bank umum secara lengkap meliputi 

kegiatan sebagai berikut. 

2.4.1 Menghimpun Dana (Funding) 

 Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari 

masyarakat. Kegiatan ini dikenal juga dengan kegiatan funding. Kegiatan 

membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. 

Simpanan sering disebut dengan nama rekening atau account. Jenis-jenis 

simpanan yang ada saat ini adalah: 

a. Simpanan Giro (Demand Deposit) 

Simpanan giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat 

dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyet giro. Kepada setiap 
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pemegang rekening giro akan diberikan bunga yang dikenal dengan nama 

jasa giro. Besarnya jasa giro tergantung dari bank yang berangkutan. 

Rekening giro biasa digunakan oleh para usahawan, baik untuk perorangan 

maupun perusahaannya. Bagi bank, jasa giro merupakan dana murah karena 

bunga yang diberikan kepada nasabah relatif lebih rendah dari bunga 

simpanan lainnya. 

b. Simpanan Tabungan (Saving Deposit) 

Merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan 

persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungan dilakukan 

menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kuitansi atau kartu Anjungan 

Tunai Mandiri (ATM). Kepada pemegang rekening tabungan akan diberikan 

bunga tabungan yang merupakan jasa atas tabungannya. Besarnya bunga 

tabungan tergantung dari bank yang bersangkutan. 

c. Simpanan Deposito (Time Deposit) 

Deposito merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu (jatuh 

tempo). Penarikannya pun dilakukan sesuai jangka waktu tersebut. namun, 

saat ini sudah ada bank yang memberikan fasilitas deposito yang penariknnya 

dapat dilakukan setiap saat. Jenis deposito pun beragam sesuai dengan 

keinginan nasabah. Dalam praktiknya, jenis deposito terdiri dari deposito 

berjangka, sertifikat deposito, dan deposit on call. 

2.4.2 Menyalurkan Dana (Lending) 

 Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil 

dihimpun dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan nama kegiatan lending. 
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Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan melalui pemberian 

pinjaman yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan nama kredit. kredit yang 

diberikan oleh bank terdiri dari beragam jenis, tergantung dari kemampuan bank 

yang menyalurkannya. Demikian pula dengan jumlah serta tingkat suku bunga 

yang ditawarkan (Kasmir, 2012:35). 

Secara umum jenis-jenis kredit yang ditawarkan meliputi: 

a. Kredit Investasi 

Yaitu merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan 

investasi atau penanaman modal. Biasanya kredit jenis ini memiliki jangka 

waktu yang relatif panjang, yaitu di atas satu tahun. Contoh jenis kredit ini 

adalah kredit untuk membangun pabrik atau membeli peralatan pabrik seperti 

mesin-mesin. 

b. Kredit Modal Kerja 

Merupakan kredit yang digunakan sebagai modal usaha. Biasanya kredit jenis 

ini berjangka wanktu pendek, yaitu tidak lebih dari satu tahun. Contoh kredit 

ini adalah untuk membeli bahan baku, membayar gaji karyawan dan modal 

kerja lainnya. 

c. Kredit perdagangan 

Merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang dalam rangka 

memperlancar atau memperluas kegiatan perdagangannya. Contoh jenis 

kredit ini adalah kredit untuk membeli barang dagangan yang diberikan 

kepada suplier atau agen. 
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d. Kredit Produktif 

Merupakan kredit yang dapat berupa investasi, modal kerja atau perdagangan. 

Dalam arti kredit ini diberikan untuk mengusahakan kembali sehingga 

pengembalian krdit diharapkan dari hasil usaha yang dibiayai. 

e. Kredit Konsumtif 

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi, misalnya 

keperluan konsumsi, baik pangan, sandang maupun papan. Contoh jenis 

kredit ini adalah kredit perumahan, kredit kendaraan bermotor yang 

kesemuanya untuk dipakai sendiri. 

f. Kredit Profesi 

Merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti 

dosen, dokter atau pengacara. 

2.4.3 Jasa-jasa Bank Lainnya (Service) 

 Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung 

kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Sekalipun sebagai 

kegiatan penunjang, kegiatan in sangat banyak memberikan keuntungan bagi bank 

dan nasabah, bahkan kegiatan ini memberikan kontribusi keuntungan yang tidak 

sedikit bagi keuntungan bank. 

Dalam praktiknya jasa-jasa bank yang ditawarkan meliputi: 

 

 



19 
 

 
 

a. Kiriman Uang (Transfer) 

Merupakan jasa pengiriman uang lewat bank. Pengiriman uang dapat 

dilakukan pada bank yang sama atau bank yang berlainan. Pengiriman uang 

juga dapat dilakkan dengan tujuan dalam kota, luar kota atau luar negeri. 

b. Kliring (Clearing) 

Merupakan penagihan warkat (surat-surat berharga seperti cek, bilyet giro) 

yang berasal dari dalam kota. Proses penagihan lewat kliring hanya memakan 

waktu satu hari. Besarnya biaya penagihan tergantung dari bank yang 

bersangkutan. 

c. Inkaso (Collection) 

Merupakan penagihan warkat (surat-surat berharga seperti cek, bilyet giro) 

yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Proses penagihan lewat inkaso 

tergantung dari jarak lokasi penagihan dan biasanya memakan waktu satu 

minggu sampai satu bulan. Besarnya bunga dari bank yang bersangkutan 

dengan pertimbangan  jarak serta pertimbangan lainnya. 

d. Safe Deposit Box 

Safe Deposit Box atau dikenal dengan istilah safe loket. Jasa pelayanan ini 

memberikan layanan penyewaan box atau kotak pengaman tempat 

menyimpan surat-surat berharga atau barang-barang berharga milik nasabah. 

Biasanya surat-surat atau barang-barang berharga yang disimpan di dalam 

box tersebut aman dari pencurian dan kebakaran. Kepada nasabah penyewa 

box dikenakan biaya sewa yang besarnya tergantung dari ukuran box serta 

jangka waktu penyewaan. 
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e. Letter of Credit (L/C) 

Merupakan surat kredit yang diberikan kepada para eksportir dan importir 

yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas transasksi ekspor-impor 

yang mereka lakukan. 

f. Cek Wisata (Travellers Cheque) 

Merupakan cek perjalanan yang biasa digunakan oleh turis atau wisatawan. 

Cek wisata dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di berbagai tempat 

perbelanjaan atau hiburan seperti hotel, supermarket. 

2.5 Deposito 

 Menurut Kasmir (2012:102) deposito (Time Deposit) merupakan salah 

satu tempat bagi nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat-surat 

berharga. Pemilik deposito disebut deposan. Kepada setiap deposan akan 

diberikan imbalan bunga atas depositnya. Bagi bank, bunga yang diberikan 

kepada para deposan merupakan bunga yang tertinggi, jika dibandingkan dengan 

simpanan giro atau tabungan, sehingga deposito oleh sebagian bank dianggap 

sebagi dana mahal. 

 Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah 

uang yang tersimpan relatif lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka 

waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan juga jarang. Dengan 

demikian, bank dapat dengan leluasa untuk menggunakan kembali dana tersebut 

untuk keperluan penyaluran kredit. 
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 Pengertian deposito menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu 

berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. 

 Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014:173) deposito adalah simpanan 

dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada 

waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara deposan dan bank (syarat-syarat 

tertentu). Dengan demikian, deposito dapat dicairkan setelah jangka waktu 

berakhir dan deposito yang akan jatuh tempo tersebut dapat diperpanjang secara 

otomatis (Automatic Roll Over). 

 Dalam praktiknya, deposito yang ditawarkan terdiri dari beragam jenis, 

baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Masing-masing jenis deposito 

memiliki keunggulan tersendiri, sehingga deposan dapat memilih sesuai dengan 

selera mereka. Saat ini jenis-jenis deposito yang ditawarkan oleh bank dan ada di 

masyarakat adalah deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposit on call 

(Kasmir, 2012:103). 

2.6 Jenis-Jenis Deposito  

a. Deposito berjangka 

Merupakan deposito merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka 

waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 

6, 12, 18 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama 

baik perorangan maupun lembaga. Artinya di dalam bilyet deposito tercantum 

nama seseorang atau lembaga. 
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b. Sertifikat Deposito 

Adalah deposito yang diterbitkan atas unjuk dan dapat dipindahtangankan 

atau diperjualbelikan, serta dapat dijadikan sebagai jaminan bagi permohonan 

kredit. 

c. Deposit on Call 

Adalah sejenis deposito berjangka yang pengambilannya dapat dilakukan 

sewaktu-waktu, asalkan memberitahukan bank dua hari sebelumnya. 

2.7 Perbedaan Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito 

Tabel 2.1 

PERBEDAAN DEPOSITO BERJANGKA  

DENGAN SERTIFIKAT DEPOSITO 

Deposito Berjangka Sertifikat Deposito 

1.Diterbitkan atas nama deposan 1. Diterbitkan atas unjuk pemegang 

2.Bunga dibayar di belakang 2. Bunga dibayar dimuka 

3.Tidak dapat diperjualbelikan 3. Dapat diperjualbelikan 

4.Nilai nominal ditentukan deposan 

4. Nilai nominal ditentukan bank 

penerbit 

5.Dapat diperpanjang 5. Tidak bisa diperpanjang 

6.Mata uang yang digunakan dalam 

bentuk rupiah atau valas 

6. Mata uang yang digunakan dalam 

bentuk rupiah 
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2.8 Manfaat Deposito Berjangka 

a. Bagi Bank 

 Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah 

uang yang tersimpan relatif lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka 

waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan juga jarang. Dengan 

demikian, bank dapat dengan leluasa untuk menggunakan kembali dana 

tersebut untuk keperluan penyaluran kredit. 

b. Bagi Nasabah 

 Manfaat bagi nasabah dalam penempatan deposito berjangka adalah 

nasabah dapat memperoleh suku bunga yang tinggi dari pihak bank 

dibandingkan dengan produk perbankan lainnya, nasabah lebih tenang dalam 

menyimpan uang karena adanya program penjamin dari pemerintah dan dapat 

menjadikan investasi yang aman dalam jangka panjang, serta dapat dijadikan 

jaminan untuk pengajuan kredit.  

2.9 Perhitungan Bunga Deposito Berjangka 

 Pada pemberian bunga deposito, besarnya bunga yang didapat oleh 

nasabah adalah bunga yang berlaku pada saat dilakukan pembukaan deposito yang 

telah disepakati antara bank dan deposan. Penerimaan bunga deposito dapat 

dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo sesuai dengan jangka waktunya. 

Penarikan dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai (pemindahbukukan). 

Rumus perhitungan bunga deposito berjangka: 
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Keterangan: 

Bunga   : Bunga deposito yang dihitung 

Pokok   : Pokok awal deposito 

IR   : Suku bunga deposito dalam persen per tahun 

Jumlah hari  : Jangka waktu deposito 


