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BAB I 

 PENDAHULUAN 

  

A. LATAR BELAKANG 

Negara dapat dikatakan sebagai negara maju atau berkembang 

dapat dilihat dari kekuatan perekonomian negara tersebut. Kekuatan 

perekonomian menjadi tolak ukur dikarenakan perekonomian menentukan 

kerberlangsungan kegiatan negara dalam meningkatkan taraf hidup serta 

kemakmuran masyarakat pada negara tersebut. 

Dalam perekonomian Indonesia, lembaga keuangan memiliki 

peranan yang cukup besar, menurut Dendawijaya (2000:25) ,yang 

dimaksud dengan Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang 

melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, 

mengedarkan mata uang, bertindak sebagai . tempat penyimpanan benda-

benda berharga, membiayai perusahaan-perusahaan dan lain-lain.  

Perkembangan Perbankan di Indonesia sangat cepat sekali, 

Berbagai perkembangan positif pada sektor perbankan mulai terlihat sejak 

dilaksanakannya program stabilisasi, tampak pada pemberian kredit yang 

mulai meningkat pada inovasi produk yang semakin meningkat. Dengan 

adanya bank-bank yang berdiri di Indonesia membuat para masyarakat 

dengan mudah menyimpan dan meminjam uang pada bank. Ini menjadi 

salah satunya yang membuat perkembangan perbankan yang ada di 

Indonesia sangat pesat sekali perkembangannya.  
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PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk merupakan bank pertama 

yang didirikan atas naungan pemerintah. Bank BNI berdiri pada 5 juli 1946 

merupakan tolak ukur perkembangan perbankan di Indonesia. Perkembangan 

mutakhir dalam perbankan dewasa ini telah mendorong  Bank Negara Indonesia 

untuk mencari jasa-jasa (service) baru yang dapat ditawarkan kepada nasabah, hal 

ini sejalan dengan visi dari Bank Negara Indonesia untuk menjadi bank 

kebanggaan nasional yang unggul dalam layanan dan  kinerja  serta misi Bank 

BNI yang berusaha untuk memaksimalkan  stake holder value dengan 

menyediakan solusi keuangan yang fokus pada segmen pasar korporasi, 

komersial dan konsumen sebagai salah satu wahana untuk meningkatkan citra 

Bank Negara Indonesia.  

PT. Bank Negara Indonesia (BNI) menyediakan produk sesuai 

kebutuhan mulai dari persiapan pendidikan anak, menabung sekaligus 

berinvestasi sampai mempersiakan masa pension dan juga membantu 

kesejah traan karyawannya. Salah satu produk yang merupakan andalan 

BNI adalah produk Simpanan Taplus Bisnis. Taplus Bisnis  merupakan 

produk simpanan yang tidak hanya bermanfaat sebagai simpanan,  namun 

juga bermanfaat untuk memudahkan transaksi nasabah. 

Dari uraian yang telah dipaparkan diatas membuat penulis ingin 

melakukan penelitian tentang salah satu produk Bank BNI dengan 

mengangkat judul “Mekanisme Pelaksanaan Produk Taplus Bisnis 

Pada PT BNI 46 (Persero), Tbk Cabang Malang.”  
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B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, adapun 

rumusan masalah yang telah disusun pada penelitian tugas akhir ini : 

1. Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Produk Taplus Bisnis Pada PT BNI 

46 (Persero). Tbk. Cabang Malang? 

2. Apa saja kendala dan solusi dalam pelaksanaan produk Taplus Bisnis Pada 

PT BNI 46 (Persero). Tbk. Cabang Malang? 

C. PEMBATASAN MASALAH 

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis membatasinya hanya 

pada mekanisme pengajuan, penyetoran, penutupan, dan kendala dan 

solusi padaTaplus Bisnis padaPT BNI 46 kawasan Kota Malang.  

D. TUJUAN 

Dari uraian rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui prosedur pembukaan, penyetoran, penutupan dalam 

produk Taplus Bisnis pada PT BNI 46 dikawasan Kota Malang. 

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan produk 

Taplus Bisnis. 
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E. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Bagi Instansi/Bank : 

a. Hasil yang diteliti diharapkan dapat membantu dalam memahami 

lebih jauh mengenai produk Taplus bisnis. 

b. Sebagai refrensi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan 

dengan Produk Taplus Bisnis. 

2. Bagi peneliti selanjutnya : 

Dapat digunakan sebagai bahan referensi / kajian selanjutnya bagi 

pihak-pihak yang ingin mengkaji selanjutnya. 

 

 


