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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Tabungan Anak Sekolah (SIMPEL) 

 Guna mewujudkan budaya menabung pada anak sejak usia dini bank-bank 

menawarkan tabungan khusus untuk para pelajar, tak terkecuali bank yang 

memiliki logo seperti sayap burung ini juga menawarkan tabungan simpel yang 

berfungsi untuk membantu para pelajar memiliki rekening tabungan pribadi. 

Tabungan SIMPEL bank jatim adalah rekening khusus untuk pelajar belajar 

menabung, bank jatim telah bekerjasama dengan sekolah – sekolah yang ada di 

Jawa Timur untuk memfasilitasi siswa untuk bisa menyisihkan uang jajan dan 

ditabung ke rekening pribadi pelajar tersebut. 

 Tabungan Pelajar ini dapat dibuka oleh semua siswa dengan tingkatan 

PAUD hingga SMA, syarat untuk membuka rekening ini sangat mudah dan 

selanjutnya nasabah (siswa) dapat menabung dengan setoran rutin yang ringan 

yaitu minimal Rp 1000. 

 Para orangtua diharapkan mendukung program ini, dengan membukakan 

rekening Tabungan kepada anak. Untuk membuka rekening dapat dilakukan di 

Bank Jatim dengan membawa surat rekomendasi sekolah dan memberikan setoran 

awal minimal Rp 5000, Satu siswa hanya bisa memiliki 1 rekening saja di bank 

yang sama. 

 

http://www.infoperbankan.com/muamalat/syarat-membuka-rekening-bank-muamalat-syariah.html
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 Transaksi penarikan, penyetoran dan pemindahbukuan dapat dilayani di 

sekolah dan semua channel Bank sesuai permintaan nasabah dan kebijakan Bank 

Jatim Cabang Pembantu Krian Sidoarjo. 

2.1.1  KEUNTUNGAN DARI TABUNGAN ANAK SEKOLAH (SIMPEL) 

1. Bebas biaya administrasi bulanan 

2. Setoran awal buka rekening Rp5.000,00 

3. Setoran selanjutnya minimal Rp1.000,00 

4. Saldo minimum Rp5.000,00 

5. Biaya penutupan rekening Rp5.000,00 

6. Bebas biaya ganti buku  

Simpanan Pelajar di desain untuk siswa, sehingga tentu saja syarat dan 

ketentuan serta fitur yang ada mengikuti kondisi pelajar di Indonesia pada 

umumnya. Beberapa ketentuan dan fitur Simpanan Pelajar (Simpel) bisa anda 

simak berikut ini: 

1. Setoran awal yang ringan dan bebas biaya administrasi bulanan. 

2. Tabungan ini tidak akan mendapatkan penghasilan bunga. 

3. Nasabah siswa berhak mendapatkan rewards sesuai program yang diadakan 

oleh bank. 

4. Fitur sederhana namun menarik dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. 

5. Simpanan Pelajar di desain menampilkan nama siswa dalam buku tabungan 

untuk meningkatkan rasa kepemilikan. 

6. Untuk jangka panjang SIMPEL diharapkan menjadi media penyaluran dana 

Program Indonesia Pintar (PIP). 



13 

 

 

 

2.1.2 Manfaat Tabungan 

Manfaat yang diperoleh untuk bank itu sendiri, Antara lain : 

1) Tabungan menjadi salah satu sumber dana bagi bank tersebut dan bisa dipakai 

untuk menunjang operasional bank dalam memperoleh keuntungan (laba). 

2) Tabungan bisa menjadi penunjang untuk menarik nasabah dalam rangka 

menggunakan fasilitas dan banyak produk lainnya. 

3) Untuk membantu program pemerintah setempat dalam memajukan 

pertumbuhan ekonomi. 

4) Meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat agar menyimpan uang atau 

hartanya di bank. 

5) bisa menumbuhkan budaya menabung diawali dari sekolah, serta mengelola 

sistem pembayaran yang efektif dan efisien di sekolah. 

Adapun manfaat yang diperoleh sebagai nasabah itu sendiri antara lain: 

1) Mereka akan terjamin keamanan uangnya di bank. 

2) Akan hemat bagi mereka yang menabung di bank karena terhindar dari 

pemakaian uang secara terus menerus. 

3) Adanya kepastian saat menarik uang, karena dapat menarik uang dimana saja 

dan kapan saja dengan fasilitas ATM. 

4) Bagi Siswa tabungan simpel memberikan edukasi keuangan tentang produk 

tabungan perbankan. 

5) Memberikan edukasi keuangan tentang produk tabungan dan mengajarkan 

kemandirian serta kedisiplinan anak dalam mengelola keuangan. 
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6) Mendorong budaya gemar menabung serta melatih pengelolaan keuangan 

sejak dini. 

 

2.2 Pengertian Strategi Peningkatan 

Menurut Gerry Jhonson dan Keven Scholes mendefinisikan strategi adalah 

sebagai arah dan cakupan jangka panjang organisasi untuk mendapatkan 

keunggulan. Sedangkan menurut Henry Maintzberg mendefinisikan strategi 

sebagai 5P, Yaitu : 

1. Strategi perspektif 

2. Strategi posisi 

3. Strategi perencanaan 

4. Strategi pola kegiatan 

5. Strategi penipuan (poly) atau muslihat rahasia 

Sebagai perspektif, dimana strategi dalam membentuk misi yang menggambarkan 

perspektif  kepada semua aktifitas, sebagai posisi dimana di cari pilihan untuk 

bersaing. Sebagai perencanaan dalam hal strategi menentukan tujuan proporsi 

perusahaan. Sebagai pola kegiatan dimana dalam strategi dibentuk suatu pola 

yaitu umpan balik dan penyesuaian. 

Dari berbagai definisi diatas mengenai strategi untuk peningkatan nasabah, secara 

umum dapat didefinisikan bahwa strategi adalah rencana serangkaian yang 

mencakup seluruh elemen yang kasat mata ataupun yang tak kasat mata untuk 

menjamin keberhasilan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. 
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Ada beberapa definisi mengenai peningkatan jumlah nasabah antara lain sebagai 

berikut : 

a. Menurut Philip Kotler adalah kegiatan manusia yang diarahkan untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui preoses pertukaran. 

b. Menurut Amstrong adalah sebagai suatu proses sosial dan managerial yang 

membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan 

inginkan lewat penciptaan dan pertukaran timbal balik produk dan nilai 

dengan orang lain 

c. Menurut W Station adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang di 

tujukan untk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan 

mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan pembeli 

potensional. 

Dari penjelasan diatas, pada dasarnya pokok pemikiran peningkatan adalah 

penyelarasan kemampuan perusahaan dengan kebutuhan para pelanggan untuk 

mencapai tujuan perusahaan  

2.2.1 Jenis-Jenis Tabungan 

Jenis-jenis produk Tabungan yang sudah diterapkan di Bank Jatim, antara lain 

sebagai berikut : 

1. Tabungan SIKLUS 

2. Tabungan SIUMI 

3. Siklus CERIA 

4. Program Bunga Plus 
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5. TabunganKu 

6. Tabungan SIMPEDA 

7. Tabungan Haji 

8. Tabungan SIMPEL 

9. Deposito 

10. Giro 

2.2.2 Fungsi Tabungan  

Bank Jatim adalah rekening khusus untuk pelajar belajar menabung, Bank Jatim 

telah bekerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada di Jawa Timur untuk 

memfasilitasi siswa untuk bisa menyisihkan uang jajan dan ditabung ke rekening 

pribadi mereka. 

Tabungan Pelajar ini dapat dibuka oleh semua siswa dengan tingkatan PAUD 

hingga SMA, syarat untuk membuka rekening ini sangat mudah dan selanjutnya 

nasabah (siswa) dapat menabung dengan setoran rutin yang ringan yaitu minimal 

Rp 1000. 

Para orang tua diharapkan mendukung program ini, dengan membukakan 

rekening kepada anak. Untuk membuka rekening dapat dilakukan di Kantor Bank 

Jatim dengan membawa surat rekomendasi sekolah dan memberikan setoran awal 

minimal Rp 5000, satu siswa hanya bisa memiliki 1 rekening saja di Bank Jatim 

yang sama. Transaksi penarikan, penyetoran dan pemindahbukuan dapat dilayani 

http://www.infoperbankan.com/muamalat/syarat-membuka-rekening-bank-muamalat-syariah.html
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di sekolah dan semua channel Bank Jatim sesuai permintaan nasabah dan 

kebijakan bank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


