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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

A. LATAR BELAKANG 
 

Perbankan berperan dalam mempermudah proses pengalihan dana 

dari pihak yang kelebihan dana pada pihak yang membutuhkan dana. Untuk 

melakukan proses tersebut perbankan menghimpun dana dari masyarakat 

yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkan dana tersebut kepada 

masyarakat yang membutuhkan dana untuk kegiatan yang lebih produktif. 

Hal ini tercantum dalam Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang 

Perubahan Atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan , 

yaitu bank merupakan lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkannya dalam bentuk kredit maupun bentuk lainnya. 

Bentuk simpanan yang paling banyak menarik minat masyarakat 

adalah simpanan Tabungan. Tabungan merupakan simpanan yang paling 

popular dikalangan masyarakat umum. Dari sejak kanak-kank kita sudah 

dianjurkan untuk berhidup hemat dengan cara menabung. Pada awalnya 

menabung masih secara sederhana, menyimpan uang di bawah bantal atau di 

dalam celengan dan disimpan di rumah. Namun faktor resiko menyimpan 

uang di rumah begitu besar seperti resiko kehilangan atau kerusakan. Kerugian 

lainnya adalah menabung di rumah jumlahnya tidak pernah akan bertambah 

atau berbunga, jadi tetap saja sama seperti uang yang disimpan .  

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang kegiatannya menghimpun 

dana dari masyarakat dan juga menyalurkannya kepada masyarakat,  

menciptakan beberapa inovasi produk tabungan seperti Tabungan BritAma, 

Tabungan BritAma Junio, Tabungan Simpedes, dan Tabungan Haji.  

Dalam upaya peningkatan kebiasaan masyarakat yang gemar 

menabung sejak kecil, PT. Bank Rakyat Indonesia memfasilitasi masyarakat 

Indonesia dengan menawarkan produk BritAma Junio. BritAma Junio 

merupakan Produk Tabungan BRI yang secara khusus dilengkapi fasilitas dan 

fitur yang menarik untuk segment pasar anak sampai dengan remaja. 
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Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas tentang 

mekanisme prmbukaan rekening tabungan BritAma Junio yang diperuntukkan 

bagi masyarakat yang berumur dibawah 17 tahun. Adapun judul yang diajukan 

penulis dalam proposal penelitian ini adalah “Mekanisme pembukaan 

rekening tabungan BritAma Junio pada PT. Bank Rakyat Indonesia, 

Tbk. Unit Klakah - Lumajang ”. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 
 
Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana mekanisme pembukan rekening tabungan BritAma Junio 

pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk.  Unit Klakah – Lumajang? 

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam  pembukaan rekening tabungan 

BritAma Junio pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk.  Unit Klakah – 

Lumajang? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 
 
Dari rumusan masalah di atas dapat diketahui :   

1. Untuk mengetahui mekanisme pembukan rekening tabungan BritAma 

Junio pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk.  Unit Klakah – Lumajang. 

2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam  pembukaan 

rekening tabungan BritAma Junio pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk.  

Unit Klakah – Lumajang. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 
 
Adapun manfaat yang dari penelitian adalah sebagai berikut:  

1. Bagi Instansi/Bank : 

a. Sebagai bahan masukan untuk dijadikan pertimbangan oleh pihak 

bank dalam pelaksanaan pemasaran BritAma Junio guna 

meningkatkan jumlah nasabah BritAma Junio. 
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b. Dapat dijadikan sebagai suatu pertimbangan yang lebih baik dalam 

memasarkan produk tabungan BritAma Junio.  

2. Bagi Peneliti Selanjutnya : 

Dapat digunakan sebagai bahan referensi / kajian selanjutnya bagi pihak-

pihak yang ingin mengkaji tentang BritAma Junio. 


