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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Perkembangan zaman dan teknologi saat ini semakin pesat. Negara 

berkembang dituntut lebih kreatif dan inovatif, agar dapat mengimbangi 

persaingan dunia perbankan yang semakin ketat. Dengan demikian pada saat ini 

diharapkan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat dan modern baik 

dari segi ragam produk khususnya tabungan, kualitas layanan dan teknologi yang 

dimiliki. 

 Dalam dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam 

memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor 

yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa 

bank. Oleh karena itu, saat ini dan dimasa yang akan datang kita tidak akan dapat 

lepas dari dunia perbankan, jika hendak menjalankan aktivitas keuangan, baik 

perorangan maupun lembaga social atau perusahaan.(Kasmir,2012:3) 

 Perbankan merupakan industry jasa yang penting dalam lembaga 

ekonomi. Kegiatan utama dari perbankan adalah menyerap dana dari masyarakat 

untuk kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Dalam hal ini bank 

sangat kompleksitas dalam melakukan kegiatan penghimpun dana, salah satunya 

dalam pelaksanaan kegiatan pembukaan rekening  serta pelaksanaan rekening 

tabungan.
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 Tabungan merupakan simpanan yang paling popular dikalangan 

masyarakat umum. Dari sejak kanak-kanak itu sudah dianjurkan untuk hidup 

hemat dengan cara menabung. (Kasmir,2012:92). Menurut undang-undang nomor 

10 tahun 1998 tentang perbankan, tabungan adalah simpanan penarikan yang 

hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat 

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

itu. Rekening TabunganKu merupakan program pemerintah yang diperuntukan 

untuk perseorangan dengan persyaratan yang mudah. 

 Dengan adanya pembukaan rekening tabungan dibank diharapkan 

dapat memperoleh manfaat yang lebih karena bank dapat melayani nasabah secara 

maksimal dengan berbagai fasilitas yang disediakan oleh bank. Terutama untuk 

kalangan anak-anak yang saat ini belum seberapa mengerti mengenai rekening 

tabungan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menyusun Tugas Akhir dengan 

judul “Pelaksanaan Rekening TabunganKu Pada Bank BTN Klampis Jaya 

Surabaya”. 

1.2 Penjelasan Judul 

 Untuk menghindari timbulnya salah pengertian dengan apa yang 

dimkasud dengan judul Laporan Tugas Akhir diatas, maka penjelasan dan definisi 

masing-masing kata dari judul tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Prosedur  

Prosedur adalah suatu cara sesuai dengan urutan dan ketentuan yang disepakati 

dalam pelaksanaan pembukaan, penyetoran, penutupan dan penarikan. (Kamus 

Besar Bahasa Indonesia). 
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Pelaksanaan  

Sebuah sistem layanan dari sebuah lembaga keuangan seperti Bank untuk 

melakukan sejumlah transaksi sejumlah transaksi keuangan yang dapat diakses 

langsung oleh nasabah melalui perangkat mobile seperti telepon selular. 

(Wikipedia.2013:18 Maret 2016) 

Rekening 

Adalah suatu alat untuk mencatat transaksi – transaksi keuangan yang 

bersangkutan dengan aktiva, kewajiban, modal, pendapatan dan biaya. 

TabunganKu  

Rekening tabunganKu adalah rekening yang dikelola oleh nasabah pada bank 

untuk tujuan mengumpulkan dana selama periode waktu tertentu. Hanya pemilik 

rekening atau pihak berwenang yang dapat menarik dana yang disimpan di 

rekening tabungan. (Kamus Bisnis.com) 

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Kas Klampis Jaya Surabaya 

Adalah bank tempat dimana penyusun melakukan penelitian dan pengamatan 

untuk Tugas Akhir.  

 Jadi definisi judul tersebut adalah suatu cara yang harus di lakukan 

sesuai dengan ketentuan yang sudah di sepakati dalam melaksanakan pembukaan, 

penyetoran, penarikan, dan penutupan rekening TabunganKu di PT Bank 

Tabungan Negara (Persero) Kantor Kas Klampis Jaya Surabaya. 

1.3 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana syarat dan ketentuan Rekening TabunganKu di PT Bank 

Tabungan Negara (Persero) Kantor Kas Klampis Jaya Surabaya? 



4 
 

 

2. Bagaimana Pelaksanaan Rekening TabunganKu di PT Bank Tabungan 

Negara (Persero) Kantor Kas Klampis Jaya Surabaya ?  

3. Bagaimana Penutupan Rekening TabunganKu di PT Bank Tabungan Negara 

(Persero) Kantor Kas Klampis Jaya Surabaya ? 

4. Apa yang menjadi keunggulan dan manfaat yang di dapatkan pada 

TabunganKu di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Kas Klampis 

Jaya Surabaya ? 

5. Bagaimana perhitungan bunga dan pajak pada Rekening TabunganKu di PT 

Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Kas Klampis Jaya Surabaya? 

6. Apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan TabunganKu di PT 

Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Kas Klampis Jaya Surabaya? 

7. Bagaimana solusi dari hambatan yang terjadi dari hambatan dalam 

pelaksanaan Rekening TabunganKu di PT Bank Tabungan Negara (Persero) 

Kantor Kas Klampis Jaya Surabaya? 

1.4 Tujuan Penulisan 

 Tujuan dalam penyelesaian Tugas Akhir ini sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui syarat dan ketentuan rekening TabunganKu di PT Bank 

Tabungan Negara (Persero) Kantor Kas Klampis Jaya Surabaya. 

2. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan rekening TabunganKu di PT Bank 

Tabungan Negara (Persero) Kantor Kas Klampis Jaya Surabaya. 

3. Untuk mengetahui prosedur penutupan rekening TabunganKu di PT Bank 

Tabungan Negara (Persero) Kantor Kas Klampis Jaya Surabaya. 
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4. Untuk mengetahui keunggulan dan manfaat yang didapatkan  pada rekening 

TabunganKu di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Kas Klampis 

Jaya Surabaya. 

5. Untuk mengetahui perhitungan bunga dan pajak rekening TabunganKu di PT 

Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Kas Klampis Jaya Surabaya 

6. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan 

TabunganKu di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Kas Klampis 

Jaya Surabaya. 

7. Untuk mengetahui solusi dari hambatan yang terjadi pada pelaksanaan 

TabunganKu  di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Kas Klampis 

Jaya Surabaya. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

a) Bagi Penulis 

1. Mendapat pengetahuan mengenai syarat dan ketentuan rekening 

TabunganKu di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Kas 

Klampis Jaya Surabaya. 

2. Mendapat pengetahuan mengenai prosedur pelaksanaan rekening 

TabunganKu di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Kas 

Klampis Jaya Surabaya. 

3. Mendapat pengetahuan mengenai prosedur penutupan rekening 

TabunganKu di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Kas 

Klampis Jaya Surabaya. 
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4. Mendapat pengetahuan mengenai keunggulan dan manfaat yang 

didapatkan  pada rekening TabunganKu di PT Bank Tabungan Negara 

(Persero) Kantor Kas Klampis Jaya Surabaya . 

5. Mendapat pengetahuan mengenai perhitungan bunga dan pajak rekening 

TabunganKu di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Kas 

Klampis Jaya Surabaya. 

6. Mendapat pengetahuan mengenai hambatan dalam pelaksanaan 

TabunganKu di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Kas 

Klampis Jaya Surabaya. 

7. Mendapat pengetahuan mengenai solusi dari hambatan yang terjadi pada 

pelaksanaan TabunganKu  di PT Bank Tabungan Negara (Persero) 

Kantor Kas Klampis Jaya Surabaya 

b) Bagi STIE Perbanas Surabaya 

Hasil penelitian ini sebagai bentuk pengabdian pada institusi pendidikan 

dalam membuat solusi pada dunia usaha dan untuk menambah 

pembendaharaan perpustakaan da ndapat di jadikan dasar perluasan 

penelitian. 

c) Bagi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Kas Klampis Jaya 

Surabaya 

Dapat di gunakan sebagai informasi yang berguna untuk meningkatkan 

kualitas Bank tersebut khususnya TabunganKu. 
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d) Bagi Pembaca 

Dapat menambah wawasan mengenai produk TabunganKu di PT Bank 

Tabungan Negara (Persero) Kantor Kas Klampis Jaya Surabaya.  

1.6 Metode Penelitian 

1. Metode Interview / Wawancara 

Salah satu metode pengumpulan data  adalah dengan jalan wawancara, yaitu 

mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. 

2. Metode Study Pustaka 

Study kepustakaan merupakan segala usaha yang di lakukan oleh peneliti 

untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topic atau masalah yang 

akan atau sedang di teliti. 


