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BAB I 

 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

 
Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit 

dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. 

(Sulhan, M., & Siswanto, S. : 2008). 

Kegiatanisehari-hariiyang dilakukan oleh bank tidak terlepasidariibidang keuangan 

yang salah satunya adalah membeli uang dengan cara menghimpun dana dari 

masyarakat. Bank juga harus dapat menyediakaniberbagaiimacam produk dan jasa, 

guna memenuhiisegala kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam sertaidapat 

memberikan kepercayaanidan rasa amanikepada nasabah atas segala bentuk produk 

dan jasa yang ditawarkan dengan cara meningkatkan pelayanan bank. 

Kegiatan penghimpunanidana di dalam dunia perbankan berkaitan dengan usaha 

bank dalam menawarkan produk yang beraneka ragam dengan fasilitas yang 

bervariasi untuk menarik  perhatian para nasabah. Agar kegiatan penghimpunan dana 

tersebut dapat tercapai, pihak bank menciptakan strategi- strategi perbankan yang 

lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan serta memperoleh sumber-sumber 

dana dengan memberikan balas  jasa misalnya dalam bentuk bunga, hadiah dan 

pelayanan yang baik. Produk bank yang ditawarkan kepada masyarakat diantaranya 

adalah tabungan,  giro, dan 
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deposito. Tetapi, penulis hanya tertuju pada salah satu produk bank  yaitu deposito 

karena caloninasabah dapat menanamkan dananya dengan memperoleh bunga yang 

lebih tinggi daripada menanamkan dananya di produk bank yang lain ( 

http://eprints.perbanas.ac.id/). 

 

Deposito adalah simpulan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya 

hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah 

dan bank yang melalui syarat-syarat tertentu. Dengan demikian, deposito dapat 

dicairkan setelah jangka waktu berakhir dan deposito yang akan jatuh tempo tersebut 

dapat diperpanjang secara otomatis  (Automatic  Roll Over). Jenis deposito itu sendiri 

tidak hanya satu tapi terdiri dari 3 jenis yaitu Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, 

dan Deposito On-Call (Ikatan Bankir Indonesia,2014 ). 

Alasan melakukan penelitian di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk Kantor 

Cabang Sumenep karena merupakan salah satu perusahaan yang bergerak diibidang 

perbankan yang memiliki macam - macam produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

Banyaknya minat masyarakat terhadap salah satu produknya yaitu deposito 

berjangka rupiah yang  memilikiikesepakatan sekaligus aturan dalam  penarikan 

dananya dan memiliki suku bunga yang cukup tinggi . Sehingga penelitiitertarik 

untuk  mendalami tentang  deposito yang merupakan salah satu produk pada PT Bank 

Rakyat Indonesia (Persero),Tbk Kantor Cabang Sumenep dan memilih topik 

mengenai deposito berjangka untuk menyusun Tugas Akhir . 

http://eprints.perbanas.ac.id/
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1.2. Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan uraianilatar belakang masalah diatas dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana prosedur dan pelaksanaan pembukaan deposito berjangka Pada 
 

PT Bank Rakyat Indonesiai(Persero),Tbk Kantor Cabang Sumenep? 
 

2. Bagaimana perhitungan bunga deposito berjangka Pada PT Bank Rakyat 

Indonesia (Persero),Tbk Kantor Cabang Sumenep ? 

3. Bagaimana prosedur pencairan deposito berjangka Pada PT Bank Rakyat 
 

Indonesia (Persero),Tbk Kantor Cabang Sumenep ? 
 

4. Bagaimana pelaksanaan perpanjangan deposito Pada PT Bank Rakyat 

Indonesia (Persero),Tbk Kantor Cabang Sumenep ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

 
Tujuan    dilakukan penelitian    iniiadalah      untuk     mengumpulkan data dan 

informasiiyang lengkap dengan judul yang penulisiambil. Secara spesifik 

penelitianiiniimemiliki tujuan sebagaiiberikut : 

1. Mengetahuiiprosedur dan pelaksanaan pembukaan depositoiberjangka 

Pada PT Bank Rakyat Indonesiai(Persero),Tbk KantoriCabang Sumenep. 

2. Mengetahui perhitungan bunga deposito berjangka Pada PT Bank Rakyat 
 

Indonesia (Persero),Tbk Kantor Cabang Sumenep. 

 

3. Mengetahui prosedur pencairan deposito berjangka Pada PT Bank 

Rakyat Indonesia (Persero),Tbk Kantor Cabang Sumenep 
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4. Mengetahui pelaksanaan perpanjangan deposito berjangka Pada PT Bank 

Rakyat Indonesia (Persero),Tbk Kantor Cabang Sumenep. 

1.4. Manfaat Penelitian 

 
Manfaat dariihasil penelitian selain dapat memberikan sumbangan dalam rangka 

pengembanganiilmu dan dapat membantu memecahkan permasalahan juga 

mempunyaiimanfaat antara lain : 

1.1.1. BagiiBank 
 

Adapun manfaat penelitian bagi bank sebagaiiberikut : 
 

 Memperkenalkan dan sekaligusidapat meningkatkan penjualan produk 

deposito berjangka. 

 Dapat dimanfaatkan sebagai motivasi dalam meningkatkan mutu dan 

kualitas dalam prosedur depositoiberjangka. 

1.1.2. Bagi Pembaca 
 

Adapun manfaat penelitian bagiipembaca sebagaiiberikut : 
 

Untuk menambah pengetahuan serta informasiibagi para  pembaca khususnya 

mahasiswa STIE Perbanas Surabaya tentang  mekanisme  prosedur pembukaan 

deposito berjangka. 

1.1.3. Bagi STIE PerbanasiSurabaya 

 

Adapun manfaat penelitian bagiiSTIE Perbanas Surabaya sebagai berikut : 
 

a. Dapat digunakan untuk menambah jumlah koleksi bacaan di perpustakaan 

STIE Perbanas Surabaya. 

b. Dapat dijadikan media untuk melakukan proses penilaian terhadap 
 

kemampuan mahasiswa dalam melaksanakan prosedur pengamatan sesuai 
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dengan tahapan - tahapan metode penelitian dan sesuai dengan penulisan 

karya tulis yang baik., 


