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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi ini sangat mempengaruhi perekonomian di Indonesia. 

Perkembangan perekonomian yang cukup pesat inipun membuat industri 

perbankan juga mengalami perkembangan. Untuk melayani kebutuhan 

masyarakat yang beraneka ragam, maka industri perbankan harus menciptakan 

produk-produk baru. Masyarakat mencari produk-produk yang cukup mudah 

dilakukan dan menghasilkan keuntungan yang tinggi. Maka dari itu perbankan 

berusaha memenuhi permintaan masyarakat indonesia dengan membuat produk 

dan jasa layanan yang baru. 

Dalam beberapa tahun terakhir, industri perbankan menarik perhatian dari 

berbagai kalangan dunia usaha. Perbankan dapat memudahkan bertransaksi 

tentunya mengenai masalah keuangan. Dengan adanya produk dan jasa layanan 

perbankan secara tidak langsung telah membantu para pengusaha dalam 

menjalankan usahanya. 

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah 

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut 

kepada masyarakat, pada dasarnya bank merupakan suatu lembaga keuangan yang 

memiliki fungsi sebagai mediator atau perantara bagi peredaran lalulintas uang
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yaitu dalam bentuk simpanan dan kemudian mengelola dana tersebut dengan jalan 

meminjamkannya kepada masyarakat yang memerlukan dana (Kasmir, 2012 : 12). 

Produk bank untuk menghimpun dana atau yang biasa disebut funding 

yaitu tabungan, giro, dan deposito. Lalu dana tersebut disalurkan kembali kepada 

masyarakat atau yang biasa disebut lending dalam bentuk pinjaman atau kredit. 

Salah satu produk dari perbankan yang cukup diminati oleh masyarakat 

adalah deposito. Deposito merupakan bentuk simpanan yang dapat dicairkan 

sesuai dengan waktu jatuh tempo atau perjanjian yang telah disepakati antara 

deposan dengan pihak bank. Menurut Kasmir (2012:51) Deposito atau simpanan 

berjangka adalah simpanan dana pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya 

dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara pihak 

bank dengan nasabah yang bersangkutan penarikannya dapat menggunakan bilyet 

giro atau sertifikat deposito. 

Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka 

waktu tertentu. Jangka waktu deposito bervariasi mulai 1, 2, 3, 6, 12, 18 sampai 

dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan 

maupun lembaga (Kasmir, 2012:75). Deposito berjangka berdasarkan mata 

uangnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu deposito berjangka rupiah dan 

deposito berjangka valas. Keduannya memiliki pengertian yang sama, hanya saja 

yang membedakan adalah mata uang yang digunakan. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisa dalam 

tugas akhir ini dengan judul “PROSEDUR PEMBUKAAN DEPOSITO 
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BERJANGKA RUPIAH PADA BANK TABUNGAN NEGARA 

SIDOARJO”. 

1.2 Penjelasan Judul 

A. Prosedur 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), prosedur adalah metode 

langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. 

B. Pembukaan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pembukaan adalah proses, 

cara, perbuatan membuka. 

C. Pencairan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pencairan adalah proses, 

cara, perbuatan mencairkan. 

D. Deposito Berjangka 

Menurut Kasmir (2012:75) deposito berjangka merupakan deposito yang 

diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito bervariasi 

mulai 1, 2, 3, 6, 12, 18 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka 

diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga 

E. Rupiah 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang 

mata uang, rupiah adalah mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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F. Bank Tabungan Negara Sidoarjo 

Merupakan objek tempat penelitian lembaga keuangan yang digunakan untuk 

mencari data untuk penelitian Tugas akhir. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Apa saja syarat-syarat dan ketentuan pembukaan deposito berjangka rupiah 

pada Bank Tabungan Negara Sidoarjo ? 

2. Bagaimana prosedur pembukaan deposito berjangka rupiah pada Bank 

Tabungan Negara Sidoarjo ? 

3. Bagaimana prosedur pencairan deposito berjangka rupiah pada Bank 

Tabungan Negara Sidoarjo ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui syarat-syarat dan ketentuan pembukaan deposito berjangka 

rupiah pada Bank Tabungan Negara Sidoarjo. 

2. Untuk mengetahui prosedur pembukaan deposito berjangka rupiah pada Bank 

Tabungan Negara sidoarjo. 

3. Untuk mengetahui prosedur pencairan deposito berjangka rupiah pada Bank 

Tabungan Negara Sidoarjo. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas maka manfaat yang dapat diperoleh adalah: 

1. Bagi Bank  

Dapat dijadikan sebagai suatu masukan untuk Customer Service yang dapat 

dipertimbangkan dalam menerapkan prosedur pembukaan deposito berjangka 

kepada nasabah. 

2. Bagi Pembaca 

Dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pihak yang ingin mengadakan 

pengamatan lebih lanjut dengan judul yang berbeda. 

3. Bagi STIE Perbanas Surabaya 

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang akan 

melakukan penelitian yang  sama di kemudian hari. 

1.6 Metode Penelitian 

Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data-data yang 

diperlukan dalam penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut : 

1. Metode Study Pustaka 

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara memanfaatkan sumber-sumber 

kepustakaan yang digunakan sebagai sumber referensi yang akan mendukung 

penelitian. 

2. Metode Wawancara 

Yaitu suatu metode pengumpulan data yang dapat diperoleh dari wawancara atau 

bertanya secara langsung dengan responden. 


