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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pengertian Bank 

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, 

yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyat banyak. 

Bank sendiri mempunyai arti yaitu lembaga keuangan yang kegiatan 

usahanya dalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali 

dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. 

(Kasmir, 2012) 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga 

perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana maupun kekurangan 

dana. Disini yang dimaksud masyarakat yang kelebihan dana yaitu masyarakat 

yang memiliki dana yang disimpan dibank atau masyarakat yang memiliki dana 

dan akan digunakan untuk diinvestasikan di bank. Selain itu, yang dimaksud 

masyarakat kekurangan dana yaitu masyarakat yang membutuhkan dana untuk 

membiayai suatu usaha atau kebutuhan lainnya yang dapat menggunakan 

pinjaman dana di bank. Kepada masyarakat yang akan diberikan pinjaman 

diberikan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. 
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2.2. Fungsi dan Tujuan Bank 

2.8.2. Fungsi Bank 

Dari pengertian bank diatas maka dapat kita lihat bahwa bank 

memiliki fungsi yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Didalam penjelasan 

yang tercantum dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, 

bank mempunyai fungsi, diantaranya: 

1. Penghimpun Dana Masyarakat 

Penghimpun dana masyarakat bisa berbentuk simpanan (deposito 

berjangka), giro, tabungan, dan lain-lain yang dipersamakan dengan 

itu. 

2. Menyalurkan Dana Masyarakat 

Menyalurkan dana masyarakat bisa berbentuk kredit atau yang 

dipersamakan dengan itu. 

2.8.2. Tujuan Bank 

Menurut pasal 4 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang 

perbankan menyatakan bahwa perbankan Indonesia mempunyai tujuan yaitu 

menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan 

pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan 

kesejahteraan rakyat banyak. 

 

2.3. Usaha Bank 

a. Usaha Bank Umum 

Usaha Bank Umum, meliputi: 
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a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa 

giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau 

bentuk lainnya yang dipersamakan dengan hal itu. 

b. Memberikan kredit 

c. Menerbitkan surat pengakuan hutang jangka pendek dan hutang 

jangka panjang yang berupa obligasi atau sekuritas kredit. 

d. Menjual surat berharga yang dimiliki dengan cara transaksi jual 

putus atau dengan janji membeli kembali dan membeli surat 

berharga dengan janji menjual kembali. 

e. Mentransfer dana baik secara manual maupun secara online. 

f. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. 

g. Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga dan melakukan 

perhitungan dengan atau antar pihak ketiga. 

h. Menempatkan dan kepada bank lain berupa interbank call money, 

deposit on call, deposito berjangka dan sertifikat deposito. 

b. Usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) meliputi: 

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa 

deposito berjangka, tabungan. 

b. Memberikan kredit. 

c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi 

hasil (syariah). 
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d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia 

(SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan 

pada bank lain. 

 

2.4. Jenis-jenis Bank 

1. Dilihat dari Segi Fungsinya 

 Bank Umum 

Merupakan bank yang melakukan kegiatan usaha secara 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Merupakan bank yang melaksanakan kegitan usaha secara 

konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. 

2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya 

 Bank Milik Pemerintah 

Merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank 

sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia, sehingga seluruh 

keuntungan bank dimiliki oleh Pemerintah pula. 

 Bank Milik Swasta Nasional 

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya 

dimiliki oleh swasta nasional dan kemudian akte pendiriannya pun 

didirikan oleh swasta, begitu pula dengan pembagian keuntungan 

untuk keuntungan swasta pula. 
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 Bank Milik Koperasi 

Merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh 

perusahan yang berbadan hukum koperasi. 

 Bank Milik Asing 

Merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik swasta 

asing atau pemerintah pemerintah asing. 

 Bank Milik Campuran 

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan 

pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas 

dipegang oleh warga Negara Indonesia. 

3. Dilihat dari Segi Status 

 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, 

traveler’s cheque, pembukaan dan pembayaran Letter of Credit dan 

transaksi lainnya. 

 Bank non Devisa 

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan 

transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan 

transaksi seperti halnya bank devisa. 

4. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga 

 Bank yang Berdasarkan Prinsip Konvensional 
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Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah 

bank yang berorientasi pada pada prinsip konvensional. 

 Bank yang Berdasarkan Prinsip Syariah 

Bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga 

produknya sangat berbeda dengan bank yang berdasarkan prinsip 

konvensional. 

 

2.5. Kegiatan Bank 

1. Kegiatan Bank Umum 

a. Menghimpun Dana (Funding) 

Merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan ini 

dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis 

simpanan. Menghimpun dana dari masyarakat (funding) dalam 

bentuk: 

- Simpanan Giro (Demand Deposit) 

- Simpanan Tabungan (Saving Deposit) 

- Simpanan Deposito (Time Deposit) 

b. Menyalurkan Dana (Lending) 

Merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari 

masyarakat. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan 

melalui pemberian pinjaman yang dalam masyarakat lebih dikenal 

dengan nama kredit. Menyalurkan dana ke masyarakat (lending) 

dalam bentuk: 
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- Kredit Investasi 

- Kredit Modal Kerja 

- Kredit Perdagangan 

c. Memberikan Jasa-Jasa Bank Lainnya (Services) 

Merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran 

kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana.Memberikan jasa-

jasa bank lainnya (service) dalam bentuk: 

- Transfer (kirim uang) 

- Inkaso (collection) 

- Kliring 

- Safe Deposit Box 

- Bank Card 

- Bank Note (valas) 

- Bank Garansi 

- Referensi Bank 

- Bank Draft 

- Letter of Credit (L/C) 

- Cek Wisata (Traveller’s Cheque) 

- Jual beli surat berharga 

- Menerima setoran-setoran seperti pembayaran pajak, 

pembayaran telephone, pembayaran air, pembayaran listrik, 

dan pembayaran uang kuliah. 
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- Pembayaran-pembayaran seperti gaji/pensiunan/honorarium, 

pembayaran deviden, pembayaran kupon, pembayaran 

bonus/hadiah. 

- Dalam pasar modal perbankan dapat memberikan atau menjadi 

penjamin emisi (underwriter), penjamin (guarantor), wali 

amanat (trustee), perantara perdagangan efek (pialang/broker) 

2. Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

 Menghimpun dana dalam betuk simpanan tabungan dan simpanan 

deposito. 

 Menyalurkan dana dalam bentuk kredit investasi, kredit modal 

kerja dan kredit perdagangan. 

 Larangan-larangan bagi Bank Perkreditan Rakyat seperti menerima 

simpanan giro, mengikuti kliring, melakukan kegiatan valuta asing 

dan melakukan kegiatan perasuransian. 

3. Kegiatan Bank Campuran dan Bank Asing 

 Dalam mencari dana bank asing dan bank campuran dilarang 

menerima simpanan dalam bentuk tabungan. 

 Kredit yang diberikan lebih diarahkan ke bidang-bidang tertentu 

seperti: bidang perdagangan internasional, bidang industri dan 

produksi, penanaman modal asing/campuran, dan kredit yang tidak 

dapat dipenuhi oleh bank swasta nasional. 
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 Untuk jasa-jasa bank lainnya juga dapat dilakukan oleh bank umum 

campuran dan bank asing sebagaimana layaknya bank umum yang 

ada di Indonesia. 

 

2.6. Sumber Dana Bank 

1. Dana Yang Bersumber Dari Bank Itu Sendiri 

a. Setoran modal dari pemegang saham. 

b. Cadangan-cadangan bank, maksudnya adalah cadangan-cadangan 

laba pada tahun lalu yang tidak dibagi kepada para pemegang 

sahamnya. 

c. Laba bank yang belum dibagi, merupakan laba yang memang 

belum dibagi pada tahun yang bersangkutan sehingga dapat 

dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu. 

2. Dana Yang Berasal Dari Masyarakat Luas 

a. Simpanan Giro 

Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan 

menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya 

atau dengan cara pemindahbukuan. 

b. Simpanan Tabungan 

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut 

syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik 

dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan 

dengan itu. 
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c. Simpanan Deposito 

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu 

tertentu berdasarkan perjanjian nasabah pentimpanan bank. 

3. Dana Yang Bersumber dari Lembaga Lainnya 

a. Pinjaman antarbank (call money), pinjaman ini diberikan kepada 

bank-bank yang mengalami kalah kliring didalam lembaga kliring. 

Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relative 

tinggi. 

b. Kredit likuiditas bank Indonesia, merupakan kredit yang diberikan 

bank Indonesia kepada bank-bank yang sedang mengalami 

kesulitan likuiditas. 

c. Pinjaman dari bank luar negeri, merupakan pinjaman yang 

diperoleh oleh perbankan dari pihak luar negeri. 

d. Surat Berharga Pasar Uang (SPBU), pihak perbankan menerbitkan 

SPBU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, 

baik perusahaan keuangan maupun non keuangan. 

 

2.7. Jasa-Jasa Bank 

a. Transfer 

Merupakan jasa pengiriman uang lewat bank baik dalam kota, luar 

kota maupun keluar negeri. 
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b. Kliring 

Merupakan jasa penyelesaian utang piutang antar bank dengan cara 

saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di lembaga 

kliring. 

c. Inkaso 

Merupakan jasa bank untuk menagihkan warkat-warkat yang berasal 

dari luar kota atau luar negeri. 

d. Safe Deposit Box 

Merupakan jasa-jasa bank yang diberikan kepada para nasabahnya. 

e. Bank Card 

Merupakan kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank yang diberikan 

kepada nasabahnya untuk dapat dipergunakan sebagai alat 

pembayaran ditempat-tempat tertentu dan kartu ini dapat diuangkan di 

berbagai tempat yang strategis. 

f. Bank Notes 

Merupakan uang kartal asing yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh 

bank di luar negeri. 

g. Travellers Cheque 

Dikenal dengan nama cek wisata atau cek perjalanan yang biasanya 

digunakan oleh mereka yang hendak bepergian atau sering dibawa 

oleh turis. 
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h. Letter of Credit (L/C) 

Merupakan salah satu jasa bank yang diberikan kepada masyarakat 

untuk memperlancar arus barang (ekspor-impor) termasuk barang 

dalam negeri (antarpulau).  

i. Bank Garansi dan Referensi Bank 

Merupakan jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada 

suatu pihak, baik perorangan, perusahaan atau badan/lembaga lainnya 

dalam bentuk surat jaminan. 

j. Memberikan Jasa di Pasar Modal 

k. Melakukan Pembayaran 

 

2.8 Pengertian, manfaat dan Jenis Deposito  

2.8.1. Pengertian Deposito  

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, 

pergertian deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya dapat 

dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan 

dengan bank. 

Sedangkan menurut Kasmir dalam bukunya “Bank dan Lembaga 

Keuangan”, simpanan dana dari masyarakat luas yang ketiga adalah simpanan 

deposito. Berbeda dengan dua simpanan bank lainnya yaitu tabungan dan giro, 

deposito memiliki jangka waktu (jatuh tempo) lebih panjang dan hanya dapat 

ditarik atau dicairkan setelah jatuh tempo. Jangka waktu deposito berjangka 

biasanya bervariasi mulai dari 1, 3, 6, 12 sampai 24 bulan. Pencairan deposito 
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sebelum pada tanggal jatuh tempo akan dikenakan biaya penalty dari bank. Begitu 

pula dengan suku bunga, bunga deposito relative lebih tinggi dibandingkan 

dengan tabungan dan giro. Bunga deposito dapat ditarik setiap bulan atau setelah 

jatuh tempo (jangka waktu) sesuai dengan jangka waktunya, baik ditarik tunai 

maupun non tunai (pemindahbukuan) dan dikenakan pajak dari jumlah bunga 

yang diterimanya. Jumlah dana yang disetorkan dalam deposito berjangka 

merupakan bilangan bulat misalnya: Rp 8.000.000, Rp 10.000.000, dan Rp 

12.500.000. biasanya terdapat jumlah minimal uang yang dapat disimpan di 

deposito berjangka. 

Untuk pencairan deposito, deposan dapat menggunakan alat yang 

disediakan oleh bank yaitu bilyet deposito dan sertifikat deposito. Deposito 

berjangka diberikan atas nama perorangan atau lembaga. Artinya, didalam bilyet 

deposito tercantum nama perorangan maupun lembaga yang dapat dilakukan 

setiap bulan atau sesuai jangka waktunya. 

2.8.2. Manfaat Deposito 

Ada beberapa manfaat yang diterima nasabah jika menyimpan 

dananya dalam deposito, yaitu: 

1. Bunga lebih besar 

Dibanding dengan simpanan tabungan dan giro, menyimpan uang 

dalam bentuk deposito lebih menguntungkan. Bunga yang diterima 

persentasenya lebih tinggi disbanding dengan tabungan biasa. 
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2. Aman 

Tabungan deposito juga aman karena dijamin oleh Lembaga Penjamin 

Simpanan (LPS). Jumlah deposito yang dijamin oleh LPS sampai 

dengan Rp 2 milyar. 

3. Tak dikenakan biaya administrasi bulanan 

Pada deposito tidak dikenakan biaya administrasi bulanan. Jadi uang 

yang disimpan tidak terkena biaya administrasi tiap bulannya. Biaya 

yang muncul pada deposito adalah pajak bunga yang diambil dari 

bunga yang didapat.  

4. Jaminan kredit 

Deposito juga bisa digunakan sebagai jaminan kredit. Artinya, jika 

deposan mengajukan kredit ke bank, deposan dapat menjadikan 

deposito tersebut sebagai jaminan atas kreditnya. 

5. Ada pilihan jangka waktu 

Menyipan deposito disediakan pilihan jangka waktu yang bervariasi 

yaitu 1, 3, 6, 12 sampai 24 bulan. Sehingga nasabah dapat memilih 

jangka waktu jatuh tempo sesuai dengan kebutuhannya. 

6. Dapat diperpanjang 

Deposan dapat memperpanjang jangka waktu jatuh tempo depositonya 

secara otomatis yang disebut dengan Automatic Roll Over(ARO). 

2.8.3. Jenis-Jenis Deposito 

Menurut Kasmir (2012 : 75), jenis deposito dapat dibedakan menjadi: 
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1. Deposito Berjangka 

Merupakan deposito yang diterbitkan dengan jenis jangka waktu 

tertentu. Jangka waktu deposito berjangka biasanya bervariasi mulai 

dari 1, 3, 6, 12 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka 

diterbitkan atas nama, baik perorangan maupun lembaga. Artinya di 

dalam biyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga. 

Penarikan bunga deposito berjangka dapat dilakukan setiap bulan atau 

sesuai jangka waktunya. 

2. Serifikat Deposito 

Sama halnya seperti deposito berjangka, sertifikat deposito merupakan 

deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6, 12, dan 24 

bulan. Hanya perbedaannya sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk 

dalam bentuk sertifikat serta dapat diperjualbelikan atau 

dipindahtangankan kepada pihak lain. Perbedaan yang lainnya yaitu 

pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan dimuka, baik 

tunai maupun non tunai, disamping setiap bulan atau jatuh tempo. 

3. Deposito On Call 

Merupakan deposito yang digunakan untuk deposan yang memiliki 

jumlah uang dalam jumlah besar dan sementara waktu belum 

digunakan. Penerbitan deposito on call memiliki jangka waktu 

minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. 
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2.9. Perpanjangan Deposito 

Perpanjangan deposito berjangka rupiah merupakan salah satu fasilitas 

yang ditawarkan oleh Bank X cabang Surabaya. Perpanjangan deposito berjangka 

rupiah dibagi menjadi: 

1. ARO (Automatic Roll Over) 

Deposito diperpanjang secara otomatis pada saat jatuh tempo sehingga 

nasabah tidak perlu lagi menginformasikan atau datang ke bank untuk 

memperpanjang depositonya. Tetapi sebaliknya apabila tidak akan diperpanjang 

lagi, deposan harus menginformasikan kepada pihak bank bahwa deposit tersebut 

tidak diperpanjang 1 hari sebelumnya. ARO (Automatic Roll Over) dibagi 

menjadi: 

a. ARO (pokok) 

Pada saat jatuh tempo, deposito diperpanjang secara otomatis. Jumlah pokok 

nominal uang yang didepositokan sama dengan sebelumnya, bunga hasil 

deposito dimasukkan atau ditransfer ke rekening atas nama deposan yang 

bersangkutan. 

Missal pokok nominal deposito yang telah jatuh tempo Rp 100 juta, dan 

penempatan bulan berikutnya dengan pokok nominal Rp 100 juta pula, 

sedangkan bunga Rp 1 juta masuk ke rekening (missal bunga deposito Rp 1 

juta) 

b. ARO (pokok + bunga) 

Pada saat jatuh tempo, deposito diperpanjang secara otomatis. Jumlah pokok 

nominal uang yang didepositokan tidak sama dengan sebelumnya, bunga 
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hasil deposito dimasukkan (dijumlahkan) ke pokok yang lama sehingga 

menjadi pokok yang baru. Deposan tidak menerima bunga selama ARO 

(pokok + bunga) berjalan. 

Missal pokok nominal deposito yang telah jatuh tempo RP 100 juta, dan 

penempatan bulan berikutnya dengan pokok nominal RP 101 juta (missal 

bunga deposito Rp 1 juta) 

Pokok baru = pokok lama + bunga 

2. Non-ARO 

Perpanjangan deposito non-ARO adalah jika pada saat nasabah 

membuka deposito berjangka rupiah di Bank, tidak menginginkan untuk 

memperpanjang depositonya namun pada saat jatuh tempo nasabah yang 

bersangkutan ingin memperpanjang depositonya maka nasabah perlu mendatangi 

bank, selanjutnya customer serviceakan merubah system yang ada sehingga 

deposito nasabah dapat diperpanjang. 

 

2.10. Perhitungan Deposito Berjangka 

Penerimaan bunga deposito dapat dilakukan setiap bulan atau setelah 

jatuh tempo sesuai dengan jangka waktunya. Penerimaan bunga deposito dapat 

dilakukan secara tunai maupun non tunai (pemindahbukuan). 

Deposan diberikan bunga yang besarnya sesuai dengan berlakunya 

bunga pada saat deposito berjangka dibuka dan setiap deposan dikenakan pajak 

terhadap bunga yang diterimanya. Sedangkan penarikan deposito sebelum jangka 

waktu jatuh tempoakan dikenakan penalty.Perhitungan bunga deposito 
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dilaksanakan dengan Sistem Bunga Tunggal dan dibayarkan pada setiap bulan, 

dengan rumus: 

 

 

Pajak atas bunga akan dikenakan biaya sebesar 20% jika penempatan dana 

deposito > Rp 7.500.000,- 

CONTOH: 

Tuan Rudi pada tangga 10 Januari menempatkan deposito sebesar Rp 

150.000.000, - pada Bank BTN selama 1 bulan dengan suku bunga sebesar 5,75% 

pa. Maka bunga yang akan diperoleh secara tunai pada tanggal 10 Februari 

(sebelum dipotong pajak pemerintah) adalah? 

                
(                                )

   
 

                              (             ) 

Deposan akan menerima bunga deposito sebesar (setelah dipotong pajak 

pemerintah 20%): 

                                        (                ) 

            

Bunga yang diterima nasabah yaitu sebesar Rp 586.027 

 

Jurnal: 

D. Biaya bunga deposito Rp 732.534 

 K. Kas teller Rp 586.027 

 K. Pajak Rp 146.507 

Bunga Deposito = Pokok x Jk. Waktu x Suku Bunga (%) 

 365 
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2.11. Perbedaan Deposito Berjangka dan Sertifikat Deposito 

Tabel 2.1 

PERBEDAAN DEPOSITO DAN SERTIFIKAT DEPOSITO 

 

No.  Deposito Berjangka Sertifikat Deposito 

1. Kepemilikan Atas nama Atas unjuk 

2. Bunga Dibelakang Didepan 

3. Penggunaan Tidak bisa dipejualbelikan Bisa dipejualbelikan 

4. Nominal Bebas  Ditentukan oleh pihak bank 

5. Mata uang Rupiah dan valas Hanya rupiah 

6. Perpanjangan Diperpanjang secara ARO Tidak bisa diperpanjang 

Sumber: e-learning (diolah) 

 


