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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini dapat diketahui bahwa perkembangan dalam dunia 

bisnis yang semakin pesat dan cepat seiring berjalannya waktu pasti 

membutuhkan jasa perbankan yang dapat memadai.’Hal ini berarti bahwa 

dunia perbankan dituntut untuk turut berkembang seiring perkembangan 

dunia bisnis saat ini. Pada Pasal 1 (butir 2) Undang-undang Nomor 10 

Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan, dikatakan bahwa bank adalah badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan serta 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk 

lainnya tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. 

Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa usaha perbankan 

meliputi tiga kegiatan utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat, 

menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya, banyak produk dan 

jasa yang diterbitkan oleh bank kepada masyarakat, selain itu perbankan 

terus menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat dengan berbagai cara 

sampai akhirnya saat ini banyak masyarakat yang merasa aman dan 

nyaman menyimpan uang di bank. 

Menghimpun dana merupakan pengumpulan atau mencari dana 

(uang) dengan cara menghimpun dari masyarakat luas dalam bentuk 
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simpanan giro, tabungan, dan deposito. Dari ketiga produk tersebut yang 

gencar dilakukan oleh bank adalah tabungan karena bank bertujuan 

mengelola dana dari sebagian orang yang memiliki kelebihan uang, karena  

tidak sedikit masyarakat yang berpenghasilan tinggi namun tidak terlihat 

hasilnya, selain itu bunga relatif kecil dan bank banyak memberikan 

promo (hadiah) pada produk ini.Meskipun diferensiasi produk tabungan 

sangat sulit dilakukan, bank tetap membuat produk tabungan yang 

diusahakan berbeda dengan bank lainnya. Hal tersebut agar produk mereka 

lebih diminati dibandingkan dengan produk sejenis dari bank lain. 

Bank Jatimmemberlakukan hal yang sama agar dapat bersaingan 

dengan bank lain, khususnya bank swasta dan BUMN yang memiliki 

cakupan wilayah pasar yang sama. Terdapat empat macam produk 

tabungan  yang ditawarkan oleh Bank Jatim, dua diantaranya yang paling 

banyak diminati adalah Tabungan Siklus dan Simpeda. Produk tabungan 

ini banyak diminati karena menawarkan suku bunga yang tinggi dan 

beberapa hadiah yang diminati oleh nasabahnya, selain itu juga biaya 

administrasi dan setoran awal dari tabungan tersebut terbilang kecil 

sehingga nasabah tertarik untuk melakukan pembukaan tabungan Siklus 

dan Simpeda.’ 

Berdasarkan dari uraian diatas, maka dalam penulisan tugas akhir 

ini penulis mengambil judul “ Perkembangan Produk Tabungan Siklus dan 

Tabungan Simpeda pada PT. Bank Jatim Cabang Batu”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pokok pikiran pada latar belakang tersebut diatas, maka 

penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana perkembangan jumlahnasabah Tabungan Siklus dan 

Tabungan Simpedapada Desember tahun 2017 sampai dengan 

bulan Februari tahun 2018 pada PT. Bank Jatim Cabang Batu? 

2. Apa sajakah kelebihan dan kekurangan Tabungan Siklus dan 

Tabungan Simpeda pada PT. Bank Jatim Cabang Batu? 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan Masalah yang digunakan dalam penelitian ini terbatas 

pada perkembangan produk tabungan siklus dan tabungan simpeda di PT. 

Bank Jatim Cabang Batu dalam kurun waktu Desember 2017 sampai 

Februari 2018.’ 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui perkembangan jumlah nasabah Tabungan Siklus 

dan Tabungan Simpedapada Desember tahun 2017 sampai dengan 

bulan Februari tahun 2018 pada PT. Bank Jatim Cabang Batu.’ 

2. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan Tabungan Siklus dan 

Tabungan Simpeda pada PT. Bank Jatim Cabang Batu.’ 
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E. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi para pembaca terutama: 

1. Bagi Lembaga 

a. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk 

mengembangkan kegiatan usaha khususnya dalam 

meningkatkan kualitas produk tabungan siklus dan 

simpedadalam kaitannya dengan meningkatkan jumlah 

nasabah pada PT. Bank Jatim Cabang Batu agar lebih baik 

periode yang selanjutnya. 

b. Mempererat hubungan kerjasama antara lembaga dan pihak 

terkait. 

2. Bagi Penulis 

a. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang ilmu 

yang diperoleh baik secara teori maupun praktek yang ada di 

lapangan dan dapat melatih untuk berfikir secara ilmiah. 

 


