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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Dari pembahasan-pembahasan yang telah di kemukakan dari penelitian 

di Bank Tabungan Negata Kantor Kas ITS Surabaya, maka dapat disimpulkan 

bahwa tabungan BTN Junior  adalah tabungan yang diperuntukkan kepada ana-

anak sampai usia 12 tahun dengan tujuan untuk mendidik anak-anak usia dini 

untuk menabung dan memperkenalkan anak-anak untuk belajar hemat. 

Data penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembukaan rekening 

tabungan BTN Junior di Bank BTN Kantor Kas ITS Surabaya. Syarat dan 

ketentuannya penabung adalah perseorangan dan WNI, tabungan junior di 

peruntukkan untuk anak-anak usia 12 tahun, mengisi dan mendatangani 

formulir pembukaan rekening, melampirkan fotocopy kartu pelajar/akta 

kelahiran anak, menyerahkan surat pernyataan orangtua sebagai wali, setoran 

awal Rp 20.000, penyetoran selanjutnya minimal Rp 10.000 dan saldo 

mengendap minimum Rp 20.000. 

2. Fasilitas dan manfaat dari tabungan BTN Junior, fasilitas tabungan BTN Junior 

adalah buku tabungan, tabungan BTN Junior tidak mendapatkan fasilitas ATM 

karena di peruntukkan untuk anak-anak sehingga aman digunakan untuk anak-

anak. Manfaat tabungan BTN Junior adalah sebagai sarana edukasi menabung, 

progam kolektif mendapat fee kolektor per rekening baru sebesar Rp 5000 dan 

fee 1% setiap penabung kolektif lanjutan, tabungan BTN Junior bebas dari 
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biaya administrasi bulanan sehingga tidak mengurangi saldo nasabah setiap 

bulannya, setoran awal yang ringan minimal sebesar Rp 20.000 dan setoran 

lanjutan minimal Rp 10.000 

3. Pelaksanaan-pelaksanaan tabungan BTN Junior, pelaksanaan pembukaan, 

penyetoran, penarikan, dan penutupan. 

Pelaksanaan pembukaan tabungan BTN Junior 

a. Nasabah dating ke bank menuju Customer service untuk membuka rekening 

tabungan. 

b. Mengisi dan mendatangani form pembukaan rekening tabungan. 

c. Menyerahkan KTP dan akta kelahiran serta surat keterangan persetujuan 

dari orangtua. 

d. Customer service memeriksa kelengkapan data nasabah, menginput dan 

memberikan nomer CIF. 

e. Membuat nomer rekening dan mencetak data nasabah pada buku tabungan. 

f. Nasabah menerima buku tabungan dan mengisi slip setoran, nasabah 

menuju ke teller untuk melakukan setoran awal. 

g. Teller akan mengeprint tabungan nasabah dan selanjutnya tabungan di 

kembalikan kepada nasabah. 

Pelaksanaan penyetoran tabungan BTN Junior 

a. Nasabah datang ke Bank lalu nasabah mengisi slip setoran kemudian 

diserahkan ke teller. 

b. Teller mengecek kelengkapan slip setoran nasabah dan kemudian di input 

ke komputer. 
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c. Slip setoran ditanda tangani, di stempel dan lembar kedua diserahkan 

kepada nasabah. 

d. Nasabah menerima tabungan dan slip setoran yang lembar kedua. 

Pelaksanaan penarikan tabungan BTN Junior 

a. Nasabah datang ke Bank, lalu nasabah mengisi slip penarikan dan 

menyiapkan kartu identitas KTP dan buku tabungan. 

b. Nasabah menyerahkan slip penarikan, buku tabungan dan Kartu Identitas. 

c. Teller mencocokkan dan memvalidasi, kemudian teller menyerahkan slip 

penarikan lembar kedua, buk tabungan dan Kartu Identitas. 

Pelaksanaan penutupan tabungan BTN Junior 

a. Nasabah datang ke Bank. 

b. Nasabah mengajukan permohonan penutupan rekening tabungan kepada 

Customer service, nasabah mengisi formulir penutupan rekening tabungan. 

c. Customer service menyiapkan CIF asli untuk diberikan kepada teller. 

Customer service melakukan printout saldo terakhir nasabah pada buku 

tabungan yang sudah di stempel. 

d. Buku tabungan dan Kartu Identitas diserahkan ke teller. 

e. Teller melihat saldo terakhir rekening nasabah, teller memeriksa tanda 

tangan nasabah dengan specimen yang ada pada teller. 

f. Teller melakukan penutupan rekening, nasabah akan menerima slip setoran 

dan sejumlah uang. 

4. Perhitungan bunga tabungan BTN Junior di PT. Bank Tabungan Negara 
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 Kantor Kas ITS Surabaya menggunakan perhitungan bunga harian (di hitung 

berdasarkan saldo terakhir bulan tersebut). Pada tabungan BTN Junior nominal 

diatas Rp 7.500.000 akan dikenakan pajak sebesar 20% dengan suku bunga 

diatas Rp 50.000 = 0,5% 

5. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan tabungan BTN Junior adalah orang 

tua tidak membawa KK ataupun Akte Kelahiran pada saat pembukaan 

tabungan Junior. 

6. Alternatif pemecahan masalah untuk menyelesaikan hambatan dalam 

pelaksanaan tabungan BTN Junior adalah pihak bank memberikan penjelasan 

tentang persyaratan pembukaan tabungan BTN Junior kepada nasabah 

sehingga nasabah tidak lalai. 

5.2 Saran 

Berdasarkan dari hambatan-hambatan yang didapat d Bank BTN 

Kantor Kas ITS Surabaya, maka dalam laporan Tugas Akhir ini penulis 

mempunyai sarandan sebagai bahan pertimbangan yaitu : 

1. Bank memberikan fasilitas kartu ATM untuk mempermudah nasabah dalam 

penarikan. 

2. Pihak bank memberikan ketegasan kepada nasabah tentang persyaratan 

pembukaan tabungan dengan itu nasabah di wajibkan untuk membawa Kartu 

Keluarga atau Akte Kelahiran. 

Dari saran yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan kinerja 

Bank Tabungan Negara Kantor Kas ITS Surabaya semoga berguna bagi kemajuan 
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bank yang akan datang dan menambah wawasan serta bermanfaat bagi 

masyarakat. 

5.3 Implikasi Penelitian 

1. Bank memberikan fasilitas ATM kepada nasabah dengan catatan bahwa 

ATM tersebut tidak diberikan kepada anaknya namun jika akan 

mengambil uang harus didampingi dan ada pengawasan dari orang tua. 

2. Memberitahukan kepada nasabah wajib membawa KK dan akte kelahiran 

untuk pembukaan rekening tabungan BTN junior melalui brosur, atau pada 

saat kolektif pihak bank bisa langsung memberitahu langsung atau 

pemberitahuan yang di tempel pada bank. 

Demikian akhir dari laporan Tugas Akhir ini serta saran-saran yang 

penulis dapat simpulkan, semoga berguna bagi kemajuan PT. Bank Tabungan 

Negara (Persero) Kantor Kas ITS Surabaya serta dapat menambah wawasan 

informasi bagi pembaca dan penulis. 
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